
„Безопасни условия на труд”

Наименование на проекта
„Работата е удоволствие”

Договор за безвъзмезна
финансова помощ

№ ESF-2303-01-07033

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

ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз.

Инвестираме във вашето бъдеще!

„МАРКИЗА-ИМ“ ЕООД е 
бенифициент по Оперативна 

програма „Развитие на човешките 
ресурси”

Цели на проекта: Подобряване на условията на труд, 
на професионалния и здравния статус на работещите в 
„МАРКИЗА-ИМ“ ЕООД, гр. София

Специфични цели: Подобряване на професионалния и 
здравния статус на работещите в „МАРКИЗА-ИМ“ ЕООД 
чрез превантивно и своевременно идентифициране на 
рисковете за здравето и предприемане на мерки за предо-
твратяването им.

Начало на проекта: 01.09.2013 г.
Приключване на проекта: 31.08.2014 г
Място на реализация: „МАРКИЗА-ИМ„ ЕООД
Гр. София, ул. „Крум Попов” № 37

Настоящият документ е изготвен с финансовата 
помощ на Европейския социален фонд. „МАРКИЗА-ИМ„ 
ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на 
настоящия документ и при никакви обстоятелства 
не може да се приеме като официална позиция на 
Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

Разработване на процедури, 
консултиране и сертифициране 

на „МАРКИЗА-ИМ“ ЕООД за 
придобиване на стандарт BS 

OHSAS 18001-2007 за безопасни 
условия на труд

BS OHSAS 18001 e най-разпространеният международен 
стандарт (спецификация) за система за управление на 
безопасните условия на труд. Стандартът се основава 
на механизма на анализ и оценка на риска и поставя изис-
квания за управлението на процесите в организациите, 
които ще осигурят поддържането му в приемливи и ни-
ски граници. Чрез регламентиране на процесите риско-
вете се свеждат до приемливо ниво, съответстващо на 
националните и европейски изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд. Системният подход, ре-
гламентиран в BS OHSAS 18001, създава връзка между 
всички изисквания и поставя процесите в контролирани 
условия. Чрез ясно изразената и прилагана политика за 
безопасен труд и синхронизация на правилата за безо-
пасна работа с производствения процес се постига на-
маляване на производствените загуби и увеличаване на 
производителността. Този стандарт е синхронизиран 
с изискванията на ISO 9001:2000 и ISO 14001, което го 
прави подходящ за използване в Интегрирана система за 
управление на качеството, околната среда и безопасни 
условия на труд. С такава интеграция се постига едно-
временно удовлетворяване на потребностите на рабо-
тодателя, обществото и работещите във фирмата.

Резултати от изпълнението: 
Изграждане на система за управление на здравословни-
те и безопасни условия на труд.

„МАРКИЗА-ИМ“ ЕООД е 
създадена през 1996 г. Член на 
Асоциацията за промишлено 

пране. Вече 18 години тя 
е тясно специализирана в 

професионалното пране на:
• хотелско спално бельо
• ресторантски постелъчен инвентар
• фитнеси
• спа центрове
• фризьорски салони

Работим 7дни в седмицата, 
365 дни в годината! 

Включително Коледа, Великден, 
Нова година ...

За контакти:
„МАРКИЗА-ИМ“ ЕООД

Гр. София, ул. „Крум Попов” № 37
тел.: 0888 804 384, www.laundrymarkiza.com

„Безопасни условия на труд”

Наименование на проекта
„Работата е удоволствие”



Цел на дейността: Привеждане на факторите на 
работната среда към изискванията на ЗЗБУТ и 
подзаконовите нормативни актове

Описание и обосновка на дейността: С проекта се 
цели факторите на работната среда да се приведат към 
изискванията на стандартите. За комфорта на човека и 
за правилното протичане на производствените процеси 
е необходимо да се спазват изисквания за температура и 
относителна влажност в определени по-тесни граници от 
естествените климатични колебания на тези параметри. 
Това ще се постигне с помощта на вентилационната сис-
тема, която ще се реализира с проекта. През лятото се 
получават големи топлинни натоварвания, през студения 
период се създава чувството за студ. Производственият 
микроклимат е физическо състояние на работната сре-
да, което се характеризира с комбинирано въздействие на 
съставящите го компоненти - температура, влажност и 
скорост на движение на въздуха. Температурата е един от 
най-важните фактори на работната среда. Тя има голямо 
значение за здравето, работоспособността и комфорта 
на работещия и нормално протичане на работните про-
цеси. При промени на температурата се променят съот-
ношенията на топлинния баланс на организма. При високи 
външни температури и прегряване на тялото, организмът 
реагира с разширяване на повърхностните кръвоносни съ-
дове, увеличаване на притока на кръв към тях, увеличаване 
на температурата на повърхността на тялото и работа-
та на потните жлези и нараства топлоотдаването. Така 
се нарушава водно-солевия баланс на организма. Нарушава 
се обмяната на веществата, настъпват изменения в сър-
дечно-съдовата система. При охлаждане тялото реагира 
с треперене на мускулите, свързано с голямо отделяне 
на топлина. Охлаждането на организма предизвиква про-
студни заболявания, общо отслабване на организма и др.  
Подобряването на параметрите на микроклимата ще се 
докаже с измервания факторите на работната среда.

Резултати: Поддържане на факторите на работната 
среда в рамките на допустимите регламентирани в тру-
довото законодателство.

Закупуване на лични предпазни 
средства

Анализ на състоянието и 
проектиране на организацията 

на трудовата дейност в 
„МАРКИЗА-ИМ“ ЕООД

Цел: Изговяне на анализ за състоянието на системата 

за управление за осигуряване на безопасност и здраве при 

работа в предприятието и организацията на работния 

процес.

Описание и обосновка на дейността: Цел на анализа 
е да се направи оценка на организацията на трудовата 
дейност и работната среда, с оглед на създаване по-добри 
условия на труд и по-ефикасно използване на материални-
те ресурси. Анализът на обкръжаващата среда осигурява 
имформация, която е полезна и съответства на ресур-
сите на предприятието и потенциала му в конкурентна 
среда. Анализът съставя в себе си изводите от страте-
гическите анализи на вътрешната и външната среда за 
определяне на силните и слабите страни на дружеството, 
както и възможни външни заплахи. В предприятието не е 
внедрена цялостна система за управление на дейността 
по отношение на осигуряване на комплексни ЗБУТ.

Резултати от изпълнението: Изготвяне на анализ и 
проект за оптимизиране на дейността на системата за 
управление на процесите по здравословни и безопасни ус-
ловия на труд.

Монтаж на вентилационна 
система

Цел на дейността: Намаляване на трудовия травма-
тизъм и професионални болести на служителите

Описание и обосновка на дейността: В дружеството 
е утвърден списък на личните предпазни средства по 
длъжности и в зависимост от идентифицираните рискове.

За перачи и гладачи  ще бъдат закупени туники от па-
мук, като ще се създаде по-добър комфорт и ще се нама-
ли рискът от кожни заболявания вследствие на изпотя-
ване и разраняване. Панталоните ще бъдат 100% памук. 
Обувки от категория 01, които ще бъдат заменени с 
такива от категория S1. Ще бъдат закупени зимни обув-
ки от естествена кожа с полиуретаново ходило. Ще се 
намали рискът от подхлъзване. Ще се подобри защита-
та от студ. Работниците ще могат нормално да изпъл-
няват своите задължения.

За работниците по поддръжка са предвидени зимни и 
летни работни облекла, които защитават тялото от 
наранявания, убождания и порязвания, а също така защи-
тават кожата от въздействието на вредни вещества и 
прах. За тази длъжност са предвидени и защитни обув-
ки, отговарящи на изискванията за осигуряване на безо-
пасност и здраве при работа.

С реализиране на проекта се цели да се запази качест-
вото на работната сила, като ще се намалят простуд-
ните заболявания. Това ще се отрази благоприятно на 
резултатите на дружеството. С тези лични предпазни 
средства ще се повиши нивото на защита на долните 
крайници. Ще се сведе до минимум рискът от премазва-
не на пръстите на краката и пробождане на ходилото.

Резултати от изпълнението:
- Намаляване на трудовия травматизъм с 25%
- Намаляване на професионалните заболявания
- Намаляване на заболяванията от общ характер
 вследствие  от факторите на работната среда.

„Безопасни условия на труд”

Наименование на проекта: „Работата е удоволствие”


