
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0202  
 „Подобряване на условията на труд в „Арсенал”АД” 

Договор №ESF-2302-09-12004 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 

 

Днес 29.03.2013г. се проведе среща относно обявяване на 
резултатите  по изпълнението на дейностите по проект 
„Подобряване на условията на труд в „Арсенал”АД” в 
съответствие с  Договор за безвъзмездна финансова 
помощ:ESF–2302–09– 12004  по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, по Схема:BG051PO001–
2.3.02 „Безопасен труд”. Общата сума на допустимите 
разходи за изпълнение на Проекта възлиза на 221519,66лв. 
Предоставяната от Договарящия орган  безвъзмездна 
финансова помощ е  в размер на 80% от общите допустими 
разходи и не може да надхвърля сумата от   177215,73 лева. 
Финансовия принос на фирмата е  20% от общата сума на 
проекта в размер на 44303,93лева. Продължителността на 
проекта е 8 месеца от 01.08.2012г. до 31.03.2013г. 

На срещата присъстваха, екипа за управление на проекта, 
експерти участващи в разработване на анализа на 
състоянието и проектиране на организацията на  трудовата 
дейност, който е част от дейностите на проекта, 
представители на ръководството на фирмата и преставители 
на местните медии. 

На информационния ден Янко Димитров Костадинов 
Директор финанси и икономика на „Арсенал”АД и 
ръководител  на проекта запозна присъстващите с 
резултатите от изпълнение на заложените дейностите по 
проекта както следва:  

1.Изготвен е Анализ на състоянието на трудовата дейност.      

2.Изготвен е проект/програма за усъвършенстване на 
организацията на труда.  

3.Закупени са лични предпазни средства/ЛПС/ и специално 
работно облекло по видове и количества заложени в 
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проекта и раздадени на 876 работници от 27 професии, 
представители на целевата група, както следва: 

№ 
по 
ред 

Наименование Вид/модел Брой 
работници 

Брой ЛПС и 
специално 
работно 
облекло 

1 
 
леярски боти 

 
KRAL BOOT L 

0106-L 

 
73 

 
73 

2 
ръкавици 
топлозащитни 

SANDPIPER 77 1420 

3 
ръкавици 
антивибрационни 

RODFO 94 235 

4 полумаска EUROMASK 
UNO 

585 585 

5 филтър за полумаска A1X 7590 276 2710 

6 филтър за полумаска EUROFILTER 
P1 7599 

552 22630 

7 филтър за полумаска A1 7590 113 1020 

8 
работен костюм за 
заварчик 

ZAVA 41 41 

9 щит за заварчик TM 715 9 9 

10 очила за заварчик BV-24 16 16 

11 филтър за полумаска A1B1E1K1 
7592 

163 1630 

12 
въздушно-дихателен 
апарат 

AirXPRESS Fire 12 12 

13 
ръкавици 
топлозащитни 

OVEN BIRD 27 12 120 

14 диалектрични ръкавици ДО 20KV 12 12 

15 диалектрични боти ДО 20KV 48 48 

16 
ръкавици 
топлозащитни 

CHIFFCHAFF 13 130 

17 
ръкавици 
топлозащитни 

B7VERD 14 140 

18 
ръкавици 
топлозащитни 

SCAUP 16  160 
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19 
ръкавици 
топлозащитни 

MACAW 2 15 

20 филтър за полумаска A1P2 
7591 

1 10 

21 филтър за полумаска A1B1E1K1  
7592 

5 50 

22 филтър за полумаска Hg P3 
7365/D 

27 270 

23 филтър за полумаска A1B1E1K1 Hg 
7592 

20 200 

24 диалектрични ръкавици ДО 2.5KV 7 7 

25 диалектрични боти ДО 20KV 6 12 

26 
ръкавици 
топлозащитни 

THERM-A-KNIT 12 30 

27 целолицева маска ADVANTAGE 
3100 

10 10 

28 
филтър за целолицева 
маска 

A2 
10115187 

4 80 

29 
полушуба за 
пожарникари 

ZAHAS IV 
Economy 

12 12 

30 пожарникарски боти FIREMAN II 12 12 

31 
пожарникарски 
ръкавици 

FIREMASTER 
WILDLAND 

GLOVE 
12 12 

32 
 
пожарникарски каски 

CALISIA 
Тип AK-06-09 

19 10 255 
12 12 

 4.Закупени са съставни части, монтирана и пусната в 
експлоатация аспирационна система в помещение 
„Химически участък”, която ще осигури безопасни условия 
на труд.     

Дейностите в „Арсенал”АД за осигуряване на безопасност и 
здраве при работа са реална предпоставка за трайно   
въздействие  на проекта върху целевите групи. 

С финансовата подкрепа на Европейския съюз бяха 
изпълнени за изключително кратки срокове заложените 
дейности по проекта. 
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  „Този документ е изготвен с финансовата помощ на  Европейския 
социален фонд, а „Арсенал”АД носи цялата отговорност за 
съдържанието на  настоящия документ и при никакви обстоятелства не 
може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или 
Договарящия орган.” 

                                         Изготвил: 

                                         Гергана Пенчолова 

                                         Координатор на проекта  

 

                                                    


