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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

Процедура с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на обучение за прилагане на 

технологията по стандарт BS OHSAS 18001” 

 

  

I. Описание и резюме на проекта  

Настоящата процедура е обявена в рамките на изпълнението на проект „Безопасност на труда в 

ПЧМВ“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF -2303-03-02021. на ОП 

„Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”. 

 

Основната цел на проекта е оптимизиране на трудовата дейност чрез създаване на условия за 

безопасен и здравословен труд. 

Приоритет във фирмената политика на ПЧМВ АД е развитието на човешките ресурси, като 

за целта се използват многообразни форми и дейности, включително и чрез мотивиране при 

работа в променяща се в позитивен план работна среда. 

Проектът предвижда повишаване на компетенциите на заетия персонал и пригодността й за 

работа чрез провеждане на обучение, свързано с технологичния процес и условията на работа, 

европейското и национално законодателство и стандарти в областта на безопасността на труда. 

Успоредно с това, ще бъдат дефинирани на база на извършен анализ възможности за интервенция 

в организацията на трудовия процес във фирмата, които да подобрят показателите за ефективност 

и качество на труда. Успешната реализация на тези дейности ще допринесе за постигането на 

целта на Приоритетна ос 2 от ОП РЧР, а именно: „Повишаване на производителността и 

адаптивността на работната сила и респективно нейната конкурентоспособност в контекста на 

стратегическите цели на Лисабонската стратегия”. 

Осъществяването на проектната идея в планирания й вид има позитивно въздействие върху 

човешкия ресурс във фирма ПЧМВ АД, на който ще се осигурят още по-добри условия за 

ефективно и устойчиво използване и развитие на притежавания професионален и трудов 

потенциал. На тази основа целевата група по настоящия проект ще повиши знанията си и в 

областта на предотвратяване на рисковете при работа, ще се повиши нивото на съпричастност и 

мерките на фирменото ръководство за безопасен труд. 

 

Специфични цели: 

 Анализиране на силните и слабите страни в организацията на трудовата дейност в ПЧМВ 

АД в контекста на здравословни и безопасни условия на труд за извеждане на мерки за 

оптимизация; 

 Осигуряване на съвременна защита на здравето и безопасността на работещите в ПЧМВ АД 

за повишаване на производителността и качеството на труда; 

 Надграждане на капацитета на работната сила за поддържането на стандартите за безопасен 

труд и здравословна производствена среда; 

 Придобиване на BS OHSAS 18001 (Ocupational Health and Safety System) "Системи за 

управление на здравето и безопасността при работа". 

. 

 

II. Описание на предмета на процедурата : „Избор на изпълнител за провеждане на 

обучение за прилагане на технологията по стандарт BS OHSAS 18001“:  
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1. Цел на дейността : Повишаване компетентностите на персонала в областта на технологията за 

организация, управление и контрол на дейностите по осигуряване на ЗБУТ, увеличаване на персоналната 

им ангажираност и мотивация за активно участие в процеса за управление на безопасността при работа. 

2. Описание на дейността:  
Дейността включва провеждане на обучение на 106 служители, разпределени в  групи, в рамките на 45 

учебни часа, включващо като минимум модули: 

       „Мотивация за активно участие в процесите за опазване на здравето и безопасността на работното 

място“; 

     „Технология на прилагане и поддържане на стандарт BS OHSAS 18001“; 

     „Специфика на хоризонталните принципи на ОПРЧР и схема „Безопасен труд.Кандидатът следва да 

представи график за изпълнение на дейността, учебен план и учебна програма, както и да представи 

информация за учебните материали, които ще бъдат използвани за провеждане на обученията. 

 

3. Допълнителни изисквания:  

Издаване на сертификат на успешно преминалите обучение 

 

4. Изисквания към документацията 

4.1. Изпълнителят следва да води текуща учебна и отчетна документация, която подлежи на текущ 

и окончателен контрол от страна на Възложителя. Тази документация следва да съдържа – учебна 

програма за съответния модул, планиран за провеждане през съответния период, учебни 

материали, използвани по време на обучението, присъствени форми по типов образец, зададен от 

Възложителя, снимков материал от обученията, тестове или казуси и анкети на обучаемите и др. 

4.2. Изпълнителят съблюдава всички изисквания за визуализация и наличието на 

визуализационните елементи в документацията по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2007 – 2013. 

4.3. Изпълнителят предоставя всички отчетни документи съгласно формата и образците, 

задължително за отчетността по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 

2013. 

4.4. Окончателен доклад се представя след приключване на дейностите, предмет на настоящата 

задача, който подлежи на одобрение от Възложителя. Докладът следва да включва пълна и 

изчерпателна информация относно проведените дейности и постигнати резултати, съгласно 

предварително договорените условия.  

4.5.  Заедно с окончателния доклад, Изпълнителят следва да предостави на Възложителя всички 

материали, съпътстващи учебни и отчетни документи от дейността, предмет на поръчката, които 

към този момент не са били предоставени на разположение на Възложителя. 

 

 

5. Място на изпълнение на дейността: гр. Варна, гр. Бургас 

 

6. Срок на изпълнение:  

„Срокът на изпълнение“ е критерий от Методиката за оценка на офертите и следва да бъде 

офериран от Кандидатите в календарни дни.  

 

 


