
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0670 
„Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД” 

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

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

 

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0670 
„ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА 

НЕФТ И ГАЗ АД”, ДОГОВОР №ESF – 2303-01-01008/ 25.06.2013 
по схема BG 051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД” на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 
 

   
Заключителната пресконференция за представяне на резултатите по проект BG051PO001-
2.3.03-0670 „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД” се 
проведе на 24 юни 2014 г от 10.30 ч. в заседателната зала на „ПДНГ” АД в гр.София. 

През 2013 г Проучване и добив на нефт и газ АД, бенефициент по проекта, подписа договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема: BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен 
труд” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд. Проектът се реализира през периода: 25.06.2013- 
25.06.2014 г.  

На нея бяха представени изпълнените в продължение на 12 месеца дейности по проекта и 
постигнатите резултати. Целевата група обхваща всичките заети лица в ”Проучване и добив 
на нефт и газ ” АД – около 630 човека. 

Общата стойност на разходите по проекта е 233 289 лева, от които финансовия принос на ОП 
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз е 186 631 лева, а собственото финансиране от страна на „Проучване и 
добив на нефт и газ” АД е в размер на 46 657 лева. 

Сред поканените гости бяха Димитър Манов, журналист от Новините на Монтана и Иван 
Гайдаров, журналист от в. Земя. На пресконференцията присъстваха служители на 
дружеството. Ръководителят на проекта Румен Церянов откри пресконференцията с кратко 
встъпление и направи обстойна мултимедийна презентация на извършеното по проекта. 

След сформиране на екип за управление на проекта, беше подготвена документация и 
проведен избор на изпълнители и доставчици на услуги по предвидените дейности. Като 
резултат е извършен: 

- “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” в 
“ПДНГ” АД;  

- разработена, внедрена и сертифицирана е СУ ЗБУТ, съгласно Стандарт BS OHSAS 
18001:2007,  

- закупени и раздадени са висококачествени лични предпазни средства и работно 
облекло за работещите;  

- доставени и монтирани са система за блокиране достъпа на природен газ до газови  
уреди за отопление в работни помещения, за осигуряване на безопасна и 
здравословна работна среда;  

- доставен е комплект противопожарно оборудване за проучвателни и експлоатационни 
сондажни обекти;  

- доставена е газанализторна система за защита и определяне на съдържанието на 
въглеводороди, взривоопасни вещества и метан и  

- доставен е комплект електрозащитни средства при работа под високо напрежение. 
 
Общите цели на проекта са изпълнени, като благодарение на анализа и изградената на негова 
база нова система за управление на процесите свързани със здравословните и безопасни 
условия на труд, значително е намалена заболеваемостта и трудовия травматизъм сред  
персонала.  

Ръководството на дружеството счита, че реализацията на настоящия проект е допринесло в 
значителна степен за повишаване на мотивацията и производителността на заетите лица в 



“Проучване и добив на нефт и газ” АД, както и  за създаване на по-благоприятни условия на 
труд. Безопасните и здравословни условия на труд са приоритет в цялостната управленска 
политика на дружеството, тъй като опазване здравето на заетите лица е ключов фактор за 
успешен бизнес. 

За постигане на предварително заложените резултати и ефекти по проекта заслуга имат:   

Фирма "Ди ем Ай Дивелопмънт" ЕООД , „Магнус”  ЕООД, „Софконтрол консулт” ООД, „ТЮФ 
Рейнланд България” ЕООД, Бултекс 99 ЕООД, Олимп- Предпазни екипировки ЕООД, Солти 
ЕООД, Ивтех ООД,  "Дрегер Сейфти България" ЕООД и „Баланс М” ЕООД, както и на всички 
служители показали отговорност и компетентност при реализирането на дейностите. 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 
„Проучване и добив на нефт и газ”АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на 
Европейския съюз или Агенция по заетостта. 

 
 

Инвестира във вашето бъдеще! 


