
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0448 

„Гарантиране на здравето и безопасността при работа 

във ФИЛ-КО ЕООД“   
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

                                            съфинансирана  от Европейския социален фонд на Европейския съюзсъюз      
  
 

 

 
„ФИЛ-КО“ ЕООД е създадено през 1996 г. Основният предмет на дейност на дружеството е 
производство на спортни облекла и чорапи.  В дружеството към момента работят над 230 
човека, което го определя като един от големите работодатели на територията на гр. Сопот.; 
От 2001 г., дружеството  работи за външния пазар, като към момента  95% от продукцията е 
предназначена и се реализира на външния пазар, предимно в Италия и Испания. В 
последните 5 години ФИЛ-КО ЕООД участва активно в различни програми за реализиране на 
проекти, финансирани от ЕС. 
 
На 1 октомври  2013 г.  „ФИЛ-КО“ ЕООД  започна реализирането на  проект BG051PO001-
2.3.03-0448 „Гарантиране на здравето и безопасността при работа във ФИЛ-КО ЕООД“.  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
Договорът ESF-2303-06-11017 се изпълнява в рамките на Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-2.3.03“Безопасен труд”;  Приоритетна ос 2:  
Повишаване на производителността и адаптивността на заетите; Основна област на 
интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място по ОПРЧР. Периодът 
на изпълнение на проекта е 12 месеца. Общата стойност на договора е 117 985, 80лв. 
Общата цел на проекта е: Подобряване на условията на труд във ФИЛ-КО ЕООД и 
повишаване на ефективността на производството  при спазване на нормите и изискванията 
на законодателството по безопасност и здраве. Целевата група по проекта са заетите лица 
във ФИЛ-КО ЕООД. 
 
В рамките на проекта ще бъдат реализирани следните дейности: Анализ на моментното 
състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във Фил-Ко ЕООД;  
Разработване и внедряване  на  стандарт BS OHSAS 18001:2007; Сертифициране по 
стандарт BS OHSAS 18001:2007,  Изграждане на Общообменна вентилация с рекуператор и 
дейности по публичност и информация. 
 
Заложените по проекта дейности са фокусирани върху следните фактори, стимулиращи 
устойчивото развитие: 
Осигуряване на висококачествена заетост при гарантирани стандарти за здравословни и 
безопасни условия на труд. 
 
Всички дейности по проекта са подбрани така, че да гарантират устойчивостта на резултатите 
във финансово и в институционално отношение както в краткосрочен, така и в дългосрочен 
план.  
 
 
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 
„ФИЛ-КО“  ЕООД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и 

при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на 
Европейския съюз или Агенцията по заетостта. 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 


