
ЕВРОПРЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД  2007-2013 г. 

   АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

                  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  “РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”  

   

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-2.3.03 „Безопасен труд“ 

                                                                                                                     Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, 
съфинансирано от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз 
 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 
 



     „МАРКАН” ООД извършва консултантски и строителни 
услуги по изпълнение на големи инвестиционни проекти. От 
основаването си през 1993 година, фирмата неизменно следва 
своя корпоративен принцип да бъде адекватна на пазарните 
изисквания и промените в строителния бранш.  

     Дейностите на фирмата включват всичко - от прецизното 
проектиране, през реалистичното ценообразуване до 
техническото изпълнение и въвеждане на обекта в 
експлоатация. 



Договор  ESF-2303-01-11004  -  Подобряване 
условията на труд за работещите в 

 „Маркан“ ООД 
  

 
   Бенефициент:                    „Маркан“ ООД 
   Стойност на проекта:         120 512, 46 лева 
   Съфинансиране от ЕСФ:            96 409, 97 лева 
   Собствен приност на Бенефициента:          24 102, 49 лева 
   Кръстосано финансиране:              21 049, 11 лева 
   Начало на проекта:                                   26.06.2013 г. 
   Край на проекта:              01.07.2014 г.   
                                      
      

 
 



     Подобряване качеството на живот, повишаване на 
производителността и професионалния и здравен статус на 
работещите. 

     Спазването на законодателните изисквания и принципите на 
утвърдената фирмена политика по безопасност и здраве при 
работа. 

Общата цел е: 



      Изграждането на съвременна система от 
трудови стандарти и практически правила. 

 

      Повишаване на производителността на 
заетите чрез намаляване на вероятността за 
трудови злополуки и професионални 
заболявания. 

 

      Създаване на предпоставки за 
удължаване срока на активната трудова 
дейност и използване на натрупания 
професионален опит на работещите с 
продължителен трудов стаж. 

Специфични цели: 



 Съставяне на ръководен екип на проекта и ясно разпределение на 
задачите и отговорностите в този екип. 

 

 Организация и осъществяване на дейностите по информиране и 
публичност. 

 

 Подготовка и провеждане на процедури за възлагане. 

 

 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на 
трудовата дейност в предприятието. 

 

 Закупуване на работно облекло и ЛПС. 

 

 Закупуване на КПС. 

 

 
 
 
 

Дейности: 



 „Кула А в МОЛ ‘България’, гр.София на бул.България  

 

 

 

 

 

 

  

Целева група: 

 „Сграда 1 – Смесена сграда: 
офиси, складове, магазини“ в ТЦ 
„Европа“, гр.София.  



Офис сграда МНQ и Новотел София Хермес Парк – гр.София   

МОЛ България – гр.София Административна сграда – 
 пл.Македония, София 

Обекти: 



      Лична мотивация за проява на дисциплина и 
самоконтрол при употребата, поддържането и 
съхранението на РО и ЛПС; 

      Осъзнат стремеж за участие в процеса на 
непрекъснато подобряване на условия на труд; 

      Намаляване на броя на трудовите злополуки и 
професионалните заболявания, чрез превенция 
при източника на потенциална опасност;  

      Съхраняване на здравето, работоспособността 
и повишаване на качеството на живот; 

      Повишаване на производителността и 
конкурентноспособността; 

      Увеличаване на възрастта за активна трудова 
дейност на работещите в дружеството 

 

Очаквани резултати: 



Юбилей на 
Маркан 



КОНТАКТИ: 
бул.“Цариградко шосе“ №115 Н, Офис-сграда MHQ, етаж 4 

1784 гр.София, България 
Тел.:02/ 970 58 30; факс.:02/ 970 58 40 

e-mail: office@markan.bg 
www.markan.bg 


