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Инвестира във вашето бъдеще! 

В периода 04.03.2014 г. – 28.03.2014 г. във фирма „Чех Пласт“ ООД беше проведено 

обучение на тридесет и двама души от заетите лица във фирмата за придобиване на 

специфични умения за работа с нововъведени съоръжения и технологии. Обучението е 

проведено във връзка с изпълнение на проект «Подобряване условията на труд в Чех Пласт 

ООД», Договор № ESF 2303 -05-05007, по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“ на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“.  

За обучаваща организация беше определена фирма "УРБАН БЙ БЪЛГАРИЯ" ООД, с 

основен предмет на дейност : Доставка на комплексни линии и машини за производство на 

PVC и Алуминиева дограма. УРБАН е най-силния партньор при всички въпроси свързани с 

производството на ПВЦ и Алуминиева дограма. 

Основната цел на обучението е повишаване на здравословните и безопасни условия на 

труд на работното място във връзка с извършена промяна на технологични процеси и 

новозакупено от дружеството оборудване. 
 

 
 

Обучението е проведено въз основа на разработена учебна програма, която съдържа 

следните модули: 

Модул1 : Нововъведени технологии във фирма  „Чех Пласт“ ООД –  PVC профили , видове, 

характеристика, приложение. 

Модул2 : Нововъведени съоръжения във фирма  „Чех Пласт“  ООД – работа със съоръжения,  

чрез които са обновени технологичните процеси за  производство на стъклопакети. 



ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0275-C0001 

„Подобряване условията на труд в Чех Пласт ООД” 

ДОГОВОР ESF2303 – 05-05007 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 
 

Срокът на обучението е 19 дни с продължителност 60 учебни часа. 

На лицата  успешно преминали обучението са издадени  Удостоверения за завършено 

обучение от фирмата обучител. 

Проведеното обучение допринесе  за повишаване на здравословните и безопасни 

условия на труд на работното място, за повишаване на компетентността на персонала, относно 

управлението на рисковете на безопасността на условията на труд и произвежданите продукти. 

 


