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Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 07.04.2020 г. „ВЕТПРОМ” АД 
сключи aдминистративен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG05M9OP001-1.078-0004-C01 за изпълнение на Проект BG05M9OP001-1.078-0004 с 
наименование „Приспособяване на работниците и „Ветпром“ АД към промените”, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез 
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е: 154 120.93 лв., от 
които 131 002.80 лв. Европейско финансиране чрез Европейския социален фонд на 
Европейския Съюз и 23 118.13 лв. Национално съфинансиране. 

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: 

 
"ВЕТРОМ" АД е дружество с дългогодишно присъствие в българската икономика, 
специализирано в производството на хуманни и ветеринарни лекарствени продукти, 
хранителни добавки и козметика. 
 
Общата цел на проекта е: Да се подобри работната среда във "ВЕТПРОМ" АД 
посредством осигуряване на добри и безопасни условия на труд,както и на 
иновативни,по-продуктивни и по-екологосъобразни начини за организация на 
труда,което да резултира в подобряване качеството на работните места и да окаже 
положително въздействие върху производителността на труда в предприятието. 
 
Проектът ще се реализира посредством следния комплекс от взаимосвързани дейности, 
водещи към постигане на общата и специфични проектни цели и очаквани резултати: 
Дейност 1: Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и "по-
зелени" модели за организация на труда в предприятието, в т.ч. за осигуряване на 
безопасни и здравословни условия на труда, подобряване на професионалния и здравния 
статус на работниците и служителите, както и подобряване на социалния климат, 
поддейности: 
 
1.1.Осигуряване на средства за колективна защита, вкл. 
модернизация/реконструкция/обезопасяване на съществуващи обекти, технологични 
процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд; 
1.2.Закупуване на ЛПС и Специално работно облекло; 
1.3.Подобряване на социалния климат в предприятието чрез предоставяне на 
възможности за отдих, почивка, спортуване и улесняване на служителите по време на 
работния процес в предприятието. 
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Проектът също така ще обхване реализацията на следните дейности съгласно 
декларирания от Кандидата ангажимент: 
 
Дейност 2:Организация и управление на проекта с резултат обезпечена ефективна 
организация на изпълнението на проекта; 
 
Дейност 3:Дейности за информация и комуникация, в резултат на която ще бъдат 
осигурени мерки за информиране и публичност в съответствие с приложимите 
изисквания и указания за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-
2020 г. 
 

ЦЕЛИ: 
 
Обща цел на проекта: Да се подобри работната среда във "ВЕТПРОМ" АД посредством 
осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и на иновативни,по-
продуктивни и по-екологосъобразни начини за организация на труда,което да резултира 
в подобряване качеството на работните места и да окаже положително въздействие 
върху производителността на труда в предприятието. 
 
Конкретните специфични цели (СЦ),посредством които ще бъде постигната общата 
цел,са: 
СЦ 1:Да се въведат иновативни, по-производителни и "по-зелени" модели за 
организация на труда в предприятието, в т.ч. да се осигурят безопасни и здравословни 
условия на труд и да се подобри професионалния и здравния статус на работниците и 
служителите чрез осигуряване на ЛПС, СРО и КСЗ. 
СЦ 1 е свързана с реализацията на проектна дейност 1,поддейности 1.1. и 1.2. и 
очакваните от тяхното изпълнение резултати. 
СЦ 2:Да се подобри социалния климат в предприятието посредством осигуряване на 
възможности за отдих, почивка, спортуване и улесняване на служителите по време на 
работния процес в предприятието. 
СЦ 2 е свързана с реализацията на проектна дейност 1,поддейност 1.3. и очакваните от 
нея резултати. 
СЦ 3:Да се осигури ефективно и законосъобразно управление на проекта и да се 
реализират мерки за информация и комуникация. 
СЦ 3 е свързана с реализацията на проектните дейности за организация и управление и 
информация и комуникация и очакваните от реализацията им резултати. 
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Общата и СЦ на проекта са в пълно съответствие с и допринасят пряко за: 
-постигане на СЦ на ИП 7 на ОПРЧР-Приспособяване на работниците, предприятията и 
предприемачите към промените,от приоритетна ос 1 Подобряване достъпа до заетост и 
качеството на работните места и има принос за постигане на СЦ: увеличаване броя на 
обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи,практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд. 
-постигане на целта на предоставяната БФП по настоящата процедура и приоритетите на 
СВОМР,като реализацията на проекта ще допринесе пряко за реализиране на СЦ 2.3. от 
СВОМР на МИГ-Радомир-Земен-Подобряване на условията на труд и осигуряване на 
устойчива заетост във връзка със СЦ 2-Развитие на човешките ресурси:Повишаване на 
икономическата активност на населението и осигуряване на качествена заетост и 
социално включване. 
-преодоляване на специфичните нужди на територията МИГ-Радомир-Земен в следните 
основни направления: потребности от подобряване на работната среда в предприятията 
и необходимост от осигуряване на качествени работни места и по-добри условия на 
труд. 
 
Заложените цели са в съответствие с целите на процедурата и са насочени пряко към 
решаване на идентифицираните проблеми на целевата група на проекта-222 заети в 
дружеството лица,свързани с потребности от подобряване на работната 
среда,необходимост от осигуряване на качествени работни места и по-добри условия на 
труд,в т.ч.посредством осигуряване на ЛПС,СРО,КСЗ и подобряване на социалния 
климат. 
 

РЕЗУЛТАТИ: 
 

В рамките на реализацията на проектното предложение и обхванатия комплекс от 
проектни дейности, са налице следните очаквани резултати: 
 
Резултати от изпълнение на Дейност 1: Подкрепа за практики за въвеждане на 
иновативни, по-производителни и "по-зелени" модели за организация на труда в 
предприятието, в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на 
труда, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и 
служителите, както и подобряване на социалния климат, ПОДДЕЙНОСТ 1.1. - 
ЧАСТ 1 и ЧАСТ 2: 
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Проведена процедура за избор на външен изпълнител от страна на Бенефициента по 
реда на ЗУСЕСИФ/ПМС № 160и избран изпълнител. 
Осигурени КСЗ, както следва: 
- мобилна система за локална аспирация и нагнетяване на въздух при източника на 
отделяне на вредни вещества -  Вид 1 с работна зона не по-малка от 1200х1200х2000 мм 
- 4 бр. и  Вид 2 с работна зона не по-малка от 1800х1800х2000 мм - 2 бр. - 
минимизиращи риска от Разпрашаване на химични вещества при оразмеряване, 
смесване и хомогенизиране в производствените участъци и водещи до подобряване 
ЗБУТ на служителите, повишаване производителността на работниците и служителите с 
оглед минимизираните рискове за тяхното здраве и безопасност.Обхванати от мярката 
90 заети лица от целевата група на проекта, заети в дирекция "Производство" на 
длъжности Изготвител, Началник смяна, Ръководител участък, Хигиенист, машинен 
оператор, опаковач, техник-механик поддръжка на производствено оборудване. 
- парапети, бордови дъски и стъпала - минимизиращи риска от падане от височина при 
придвижване в производствените участъци и водещи до подобряване ЗБУТ на 
служителите, повишаване производителността на работниците и служителите с оглед 
минимизираните рискове за тяхното здраве и безопасност. Осигурена защита на 20 заети 
лица от целевата група на настоящия проект, обхващащи заетите лица на длъжности 
Началник смени, ръководител участък, производствен директор, зам. производствен 
директор и Изготвители. 
- магнити, свързани с пожароизвестителната инсталация, предназначени за монтаж на 
вратите в склада - 14 броя -  минимизиращи рисковете за здравето и безопасността на 
служителите в случай на пожар. Обхванати от мярката 222 заети лица--целева група на 
проекта. 
 
Реализирана мярка за насърчаване развитието в областта на политиката по околната 
среда,принципа на ресурсна ефективност и ефикасност, т.к.  
Мобилните системи за локална аспирация и нагнетяване на въздух при източника на 
отделяне на вредни вещества представляват съвременно и високотехнологично КСЗ с 
висока енергийна ефективност и ще допринасат за устойчиво екологично развитие и 
намаляване на негативното въздействие върху околната среда, тъй като ще минимизират 
отделянето на вредни химични агенти в атмосферата, в т.ч. на замърсяването от прах  и 
има положителен ефект и принос в опазване на околната среда. Мярката е насочена и 
към развитие в областта на политиката по изменение на климата и прилагане на 
изискванията на ЕС и националното законодателство в тези области и представлява 
инвестиция в "по-зелен" модел за организация на ЗБУТ в предприятието. 
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- Обхванати 222 заети в предприятието лица като целева група по дейност 1, поддейност 
1.1., част 1 и част 2. 
 
Очакваните резултати от изпълнението на дейността ще допринесат за постигане на 
заложените индикатори: 
"Предприятия,въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд 
","Заети лица, вкл. самостоятелно заети" и "Брой предприятия,получили подкрепа". 
 
 
Резултати от изпълнение на Дейност 1: Подкрепа за практики за въвеждане на 
иновативни, по-производителни и "по-зелени" модели за организация на труда в 
предприятието, в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на 
труда, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и 
служителите, както и подобряване на социалния климат, ПОДДЕЙНОСТ 1.2. – 
ЧАСТ 1: 
 
Проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС 160- 1брой. 
 
Закупени и осигурени на работниците и служителите на "ВЕТПРОМ" АД  лични 
предпазни средства, както следва: 
- Олекотена термопластична маска с две филтърни гнезда, вкл. прахов филтър и филтър 
за органични и неорганични киселинни газове и пари- 120 Броя- за осигуряване на 
прахова и газова защита за 60 заети в предприятието лица на длъжности: Заготвител 
акт.маса хим.процеси;Техник-механик поддръжка;Опаковач;Ръководител 
участък;Началник смяна;Ръководител ОКК;Химик-аналитик ОКК;Лаборант и 
пробовземач;Ръководител лаборатория ВК и ИК; Ръководител лаборатория МБ;Биолог, 
микробиология; Ръководител отдел ИР; Зам.ръководител отдел ИР;Химик-аналитик ИР; 
 
- Латексови ръкавици за силно концентрирани киселини- 116 Чифта - за осигуряване на 
защита от силно концентрирани киселини, планирани за 58 з.л. на длъжности: 
Заготвител акт.маса хим.процеси; Техник-механик поддръжка; Р-л участък; Началник 
смяна; Оператор дестилатор;Р-л ОКК;Химик-аналитик ОКК;Лаборант и пробовземач;Р-
л лаборатория ВК и ИК;Р-л лаборатория МБ;Биолог, микробиология;Ръководител отдел 
ИР;Зам.р-л отдел ИР; Химик-аналитик ИР 
 



Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

                                                                                                                   
 

-------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------- 
 

Проект BG05M9OP001-1.078-0004 „Приспособяване на работниците и „Ветпром“ АД към промените”, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд. 
Project BG05M9OP001-1.078-0004 “Adaptation of employees and “Vetprom” AD to the changes”, financed by 

the Operational Programme "Human resources development" 2014 – 2020 through COMMUNITY LOCAL 
DEVELOPMENT, co-financed by the European Union through the European Social Fund . 

6 

- Кожени ръкавици - 18 Чифта - за осигуряване на защита от механични увреждания, 
порязвания, наранявания, ужулвания на 9 з.л.на длъжности Носач-товарач стоки и Водач 
електрокар и мотокар. 
 
-PVC ръкавици против приплъзване - 14 Чифта - за осигуряване на защита от химически 
препарати, приплъзване и студ на 7 з.л. на длъжност хигиенист; 
 
-Компактни затворени очила - 226 Броя - за осигуряване на защита от прах, пръски, 
агресивни течности и отхвърчащи частици на  113 з.л.на длъжности:Отговорник 
поддръжка; Техник-механик поддържане  на сгр.;Ел.заварчик, поддържане на сгради; 
Заготвител акт.маса хим.процеси; Машинен оператор; Техник-механик поддръжка; 
Опаковач; Хигиенист; Р-л участък; Началник смяна; Р-л ОКК; Химик-аналитик ОКК; 
Лаборант и пробовземач; Р-л лаборатория ВК и ИК; Р-л лаборатория МБ; Биолог, 
микробиология; Р-л отдел ИР; Зам.р-л отдел ИР 'Химик-аналитик ИР 
 
-Хромирани кожени ръкавици - 84 Чифта - за топлоизолация и осигуряване на защита от 
студ на 42 з.л. на длъжност Машинен оператор. 
 
-Комплект филтър и очила затворен тип/филтър спек -110Броя -за осигуряване на защита 
от прах, пръски, агресивни течности и отхвърчащи частици55 з.л. на длъжности 
Заготвител акт.маса хим.процеси;Техник-механик поддръжка;Р-л участък;Началник 
смяна;Р-л ОКК;Химик-аналитик ОКК;Лаборант и пробовземач;Р-л лаборатория ВК и 
ИК;Р-л лаборатория МБ;Биолог, микробиология;Р-л отдел ИР;Зам.р-л отдел ИР;Химик-
аналитик ИР. 
 
Очакваните резултати от изпълнението на дейност 1, поддейност 1.2., част 1 ще 
допринесат за постигане на следните заложени в настоящото проектно предложение 
индикатори: 
"Брой предприятия,въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд 
","Заети лица, вкл. самостоятелно заети" и "Брoй предприятия,получили подкрепа" 
 
 
Резултати от изпълнение на Дейност 1: Подкрепа за практики за въвеждане на 
иновативни, по-производителни и "по-зелени" модели за организация на труда в 
предприятието, в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на 
труда, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и 
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служителите, както и подобряване на социалния климат, ПОДДЕЙНОСТ 1.2. – 
ЧАСТ 2: 
 
Проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС 160- 1брой. 
 
Закупени и осигурени на работниците и служителите на "ВЕТПРОМ" АД  СРО, както 
следва: 
 
-Туника с панталон-зелен-178 комплекта и Туника с панталон-сини - 178 комплекта - за 
89 заети в предприятието лица -осигуряващи защита на тялото от химични вещества и 
защита от замърсяване; 
-Половинки бели обувки със защитно бомбе - 164 чифта - за 82 заети в предприятието 
лица - осигуряващи защита от падане на тежки предмети,материали,спъване, удряне в 
остри ръбове,масло,киселино-устойчиви и антистатични; 
-Сандали бели със защитно бомбе - 160 ч.- за 80 заети в предприятието лица -
осигуряващи защита от падане на тежки предмети,материали,спъване, удряне в остри 
ръбове,Масло и киселино-устойчиви и антистатични; 
-Туника с панталон бели-74 комплекта за 37 заети в предприятието лица - осигуряващи 
защита от химически вещества и  замърсяване; 
-Манта бели - 22 броя.- за 11 заети в предприятието лица -  осигуряващи предпазна 
защита от химични вещества и защита от замърсяване; 
-Чехли бели - 68 чифта -за 34 заети в предприятието лица - с дишащи подметки, против 
замърсяване; 
-Тъмно сини костюми-туника и панталон - 22 комплекта- за 11 заети в предприятието 
лица - осигуряващи защита от замърсяване 
-Чехли, сини - 30 чифта - за 15 заети в предприятието лица - осигуряващи защита от 
замърсяване и с дишаща подметка 
-Тъмно син полугащеризон - 74 броя -за 37 заети в предприятието лица - осигуряващи 
защита на тялото от замърсяване; 
-Защитни обувки -10 чифта -за 5 заети в предприятието лица - осигуряващи защита 
против хлъзгане и електростатична защита; 
-Зимно яке с полугащеризон - 52 комплекта- за 26 заети в предприятието лица  - 
осигуряващи защита от вятър, влага, студ и замърсяване 
-Туника с панталон антистатични - 26 комплекта -за 13 заети в предприятието лица - 
осигуряващи защита от химически агенти,неблагоприятни условия на средата (висока 
влажност и температура) и статично електричество.  
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Очакваните резултати от изпълнението на дейност 1, поддейност 1.2., част 2 ще 
допринесат за постигане на следните заложени в настоящото проектно предложение 
индикатори: 
"Брой предприятия,въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд 
","Заети лица, вкл. самостоятелно заети" и "Брoй предприятия,получили подкрепа" 
 
 
Резултати от изпълнение на Дейност 1: Подкрепа за практики за въвеждане на 
иновативни, по-производителни и "по-зелени" модели за организация на труда в 
предприятието, в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на 
труда, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и 
служителите, както и подобряване на социалния климат, ПОДДЕЙНОСТ 1.3: 
 
Проведена процедура за избор на външен изпълнител от страна на Бенефициента по 
реда на ЗУСЕСИФ/ПМС № 160 и избран изпълнител. 
 
Осигурено обзавеждане и оборудване за място за краткотраен отдих, физическа култура 
и спорт, както следва: 
- маса за тенис на маса -1 брой  
- дартс - 1 брой 
- дивани - 2 броя  
- параван - 1 брой  
 
Осигурена социална придобивка за работниците и служителите във "ВЕТПРОМ" АД - 
място за краткотраен отдих, физическа култура и спорт и подобрен социален климат в 
предприятието. 
Създадени предпоставки за активна почивка на работниците и служителите, за 
повишаване производителността на труда, удовлетвореността, мотивацията и 
екипността на персонала на предприятието. 
Обхванати 222 заети в предприятието лица като целева група по дейността 
Очакваните резултати от изпълнението на дейността ще допринесат за постигане на 
заложените индикатори: 
"Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на 
човешките ресурси и организация на труда ", "Заети лица, вкл. самостоятелно заети," и 
"Брой предприятия,получили подкрепа" 
 
 


