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ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Предмет на дейност: Иновации, консултации, обучение и цялостно интелектуално обезпечаване на дейностите в областта
на здравословните и безопасни условия на труд [ЗБУТ], екология, човешки ресурси, организация на труда и диференцирана оценка
на трудовото представяне в съответствие с изискванията на нормативната база и приложимите международни стандарти.
Документи, удостоверяващи съответствие на компетентности:
 Лицензия на Център за професионално обучение [ЦПО] при „Делфи Груп“ ЕООД № 200712532 към НАПОО;
 Учебен център по електробезопасност към Делфи Груп ЕООД , Заповед № РД161100/20.10.2008 г. на МИЕ
 Удостоверение № 613 от 04.12.2006 г. издадено от МТСП;
 Удостоверение № 1431от 23.04.2008 г. издадено от МЗ;
 Удостоверение № 0015090 от 10.11.2005 г. издадено от Комисия за защита на личните данни;
 Сертификати на персонала за вътрешни одитори в съответствие с изискванията на ISO 19011:2004; ISO 9001:2000; ISO
14001:2004; OHSAS 18001:2002; ISO 17025:2006; ISO 19001:2004;
 Колективен член на Съюза на специалистите по качеството;
 Директен член на Българска Стопанска Камара – Съюз на българския бизнес.

ВИДОВЕ ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
ПО ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА „ДЕЛФИ ГРУП“ ЕООД
I. ОРГАН ЗА УСЛОВИЯ НА ТРУД
 Цялостна подготовка на документацията по охрана,
организация, безопасност на труда, трудово законодателство,
противопожарна охрана.
 Инструкции и правила по безопасни и здравословни условия на
труд[БЗУТ].
 Оценки на риска при работа в съответствие с изискванията на
OHSAS 18001 по собствена методика, приета като Добрата
практика от ИА“ГИТ“.
 Мерки за овладяване на риска.

 Планове за реагиране на извънредни ситуации.
 Мониторинг на дейностите по ЗБУТ.
 Оперативни инспекции по ЗБУТ.
 Установяване на нормативно съответствие по ЗБУТ.
 Изпълнение на аутсорсинг на дейностите на длъжностното лице
по безопасност на труда.
 Разследване на трудови злополуки.
 Одити по ЗБУТ.
 Одити по ПАБ [Пожарна и Аварийна Безопасност].

II. ОРГАН ЗА ОКОЛНА СРЕДА
 Цялостна подготовка на нормативно изискуемата
документация по Опазване на околната среда.
 Инструкции и правила по екология.
 Идентифициране на екологични аспекти.
 Оценка значимостта на екологичните аспекти.
 Определяне мерки за контрол и влияние на резултатността
спрямо околната среда [ОС].
 План за управление на разтворителите.

 Програми за управление на отпадъците.
 Документация за управление на отпадъците.
 Инвентаризации на полихлорирани бифенили
 Мониторинг на дейността по ООС.
 Установяване на нормативно съответствие с екологичното
законодателство.
 Изпълнение дейностите на еколог на аутсорсинг.
 Одити на системи за управление на ОС.

III. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
 Нормативно съответстващо обучение на КУТ/ГУТ.
 Професионално обучение в съответствие с лицензията.
 Интензивно обучение за:
 Оценка на риска при работа;
 Оценка значимостта на екологичните аспекти;
 Документация на дейностите по ЗБУТ;
 Планове за управление на разтворителите;
 Програми за управление на отпадъците;
 Оценка въздействието върху околната среда;
 Инвентаризация на полихлорирани бифенили;
 Планове за реагиране при извънредни ситуации;

 БЗУТ в минно–добивна промишленост; машиностроене;
строителство; лека промишленост; хранителна промишленост;
търговия и услуги; селско стопанство; транспорт;
 Комплексни разрешителни;
 Екологично законодателство;
 Трудово законодателство;
 Психология на труда;
 Кодекс на ролята, отговорностите и статута по ЗБУТ;
 Кодекс на ролята, отговорностите и статута по ООС;
 Радиоекология.
 Обучение за специалисти Човешки ресурси.
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IV. УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ
 Обучение и изпити за придобиване на квалификационна група по електробезопасност [от Iва до Vта включително].
V. ОРГАНИЗАЦИЯ И АНАЛИТИЧНА ОЦЕНКА НА ТРУДА
 Изготвяне на длъжностни характеристики.
 Подготовка на трудови договори.
 Правилник за вътрешния трудов ред.
 Аналитична оценка на трудовото представяне.
 Структура и организация на работната заплата.
 Трудово – правни изисквания.

 Аналитично екстензивно определяне оползотворяването на
работното време.
 Алгоритъм за корпоративна култура [6S+E]D.
 Трудово – правни консултации.
 Алгоритъм за назначаване, изпълнение на професионалните
функции и задачи, освобождаване от работа.

VI. СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА
 Цялостно изпълнение на дейностите в съответствие с
изискванията на Наредба № 3/25.01.2008 г. за СТМ.
 Анализ на заболеваемостта и травматизма при работа.
 Обучение за оказване на първа медицинска помощ.

 Оценка на професионалния риск при работа в съответствие с
изискванията на OHSAS 18001 по собствена методика, приета
като Добрата практика от ИА“ГИТ“..
 Одити за изпълнение отговорностите на СТМ.

VII. ЧАСТНА ТРУДОВА БОРСА
 Предварителен подбор на персонал.
 Изготвяне на мотивационен профил на персонала .
 Изготвяне на длъжностни характеристики.

 Изготвяне на анализи и стратегии за управление и оценка на
персонала.
 Провеждане на тренинги и изграждане на екипи.

VIII. ПРЕДСЕРТИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ
Цялостно документиране и внедряване на:
 Системи за управление на качеството в съответствие с
изискванията на ISO 9001;
 Системи за управление на околната среда в съответствие с
изискванията на ISO 14001;
 Системи за управление на здравословните и безопасни условия
на труд в съответствие с изискванията на OHSAS 18000;

 Интегрирани системи за управление в съответствие с
изискванията на ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
 Интегрирани системи за корпоративна култура [6S+E]D.
 Одити в съответствие с ISO 19011.
Подготовка за акредитация:
 Орган за контрол в съответствие с ISO 17020;
 Лаборатория в съответствие с ISO 17025.

IХ. ОРГАН ЗА КОНТРОЛ НА РАБОТНА СРЕДА
 Измерване и издаване на сертификати на съответните
нормативно изискуеми параметри на работна среда в
съответствие с изискванията на ISO 17020.

Забележка: На Възложителя се предоставят (при поискване) и
протоколите от калибрирането на уредите за измерваните
параметри.

X. ТЪРГОВИЯ С ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
 Избор на нормативно изискуеми и необходими ЛПС.
 Избор на оптимална оферта за ЛПС.
 Анализ на ефективността на ЛПС.

Забележка: „Делфи Груп“ ЕООД предприема обсъждане относно
качеството на ЛПС, предлагани на българския пазар. За мнения в
web site „Форуми“.

XI. ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ
 Подготовка на документи за кандидатстване по еврофондовете.

 Консултиране за избор и изготвяне на проекти.

XII. МЕДИАТОР ЗА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
 Изработка на Колективни трудови договори [КТД].
 Документиране на взаимоотношенията при изготвяне на КТД.

 Представяне на работодателя при колективното договаряне.
 Посредничество при колективно договаряне.

Управител Делфи Груп ЕООД – В.Йорданов.
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