 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Критерии за оценка на
проектите Управителен съвет Какво финансира фондът Кой може да кандидаства Ред за отпускане на средствата Критерии за оценка на
проектите Декларации по ЗПУКИ Критерии за оценка на проектите 1. Сума на проекта и сума за финансиране от Фонд “Условия на труд” до 30% от стойността на проекта, но не повече от 100 000 лева 2. Брой работещи, които ще бъдат обхванати с дейностите по проекта и на
които се подобряват условията на труд; 3. Елементи на условията на труд, които ще бъдат подобрявани: · микроклимат - температура,
влажност и скорост на движение на въздуха · прах · шум · вибрации · осветление · лъчения (йонизиращи, нейонизиращи); ·
електробезопасност - пожаробезопасност - техническа безопасност на работно оборудване · ръчна работа с тежести · химични агенти ·
биологични агенти - санитарно - битови условия 4. Очакван ефект от практическото приложение на проекта, свързан с резултатите от
промяната на показателите и параметрите на работната среда; 5. Икономическа дейност на предприятието, съгласно Националния
класификатор на икономическите дейност. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО НАРЕДБА № 1
ОТ 23.03.2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОТ ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД" EN ISO
9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
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