 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 Архив от дата: . Фонд
„Условия на труд“ финансира проекти с до 100 000 лв. Фонд „Условия на труд“ започна набирането на предложения за финансиране на
проекти за подобряване на условията на труд, както и на дейности по диагностика на професионалните болести. През 2019 г. за средства от
фонда могат да кандидатстват физически и юридически лица, които не са получили цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението
на същия проект по други програми и нямат парични задължения към държавата. Към момента на кандидатстването те трябва да
осигуряват работа по сключени трудови договори, както и да предлагат обслужване на своите работещи от служба по трудова медицина.
Максималният размер на средствата, с които Фонд „Условия на труд“ може да финансира един проект, е до 30 на сто от одобрените и
действително извършени разходи за неговото реализиране, но не повече от 100 000 лева. Предложенията се приемат всеки работен ден в
деловодството на фонда. Целта е със средствата да се подобрят условията на труд като микроклимат, техническа безопасност на работно
оборудване, прах, шум, вибрации, осветление, лъчения, електробезопасност, пожаробезопасност, химични агенти, ръчна работа с тежести,
санитарно - битови условия и други. През 2018 г. със средства от Фонд „Условия на труд“ са реализирани проекти в 28 предприятия. Чрез
тях е увеличена мотивацията на работещите и реално са подобрени условията на труд на 1 697 работници и служители. В част от
предприятията относителния дял на работещите, обхванати по реализираните проекти, е от 80 до 100% от наличния персонал.
Всички
подробности за кандидатстване могат да се получат на официалната интернет страница на фонд „Условия на труд“ https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=601 EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически
и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014 Официална страница на Министерството на
труда и социалната политика на Република България
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