Проект № BG16RFOP002-2.001-0832-C01
Повишаване на производствения капацитет и подобряване на
ефективността във ФИЛ-КО ЕООД
Период на реализиране:
18 месеца: 12.01.2016 – 12.07.2017 г.
Общ бюджет на проекта: 1 238 520 лв.
Размер на БФП: 743 112 лв. (60% от общата сума на бюджета), от които 631 642, 20 лв.
(85%) от средства на Европейския съюз – ЕФРР и 111 466,80 лв. (15%) Национално
финансиране от бюджета на Република България
Съфинансиране от Бенефициента: 495 408 лв.
Кратко описание на проекта
Основните дейности по проекта бяха насочени към подобряване на производствения процес,
добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти,
разнообразяване на асортимента от продукти, както и внедряване на нови технологии за
подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. В рамките
на проекта бяха закупени машини и оборудване, внедряването на които доведе до следните
резултати:
• повишаване на производствения капацитет на дружеството;
• нарастване на производителността;
• повишаване не ефективността от производствените разходи;
• нарастване на приходите от износ;
• добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващи продукти;
• разнообразяване на асортимента от продукти.
Чрез реализирането на дейностите по проекта бяха постигнати целите и поставените задачи,
както следва:
Обща цел на проекта:
Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал
„ФИЛ-КО” ЕООД.
Специфични цели на проекта:
• Повишаване производителността;
• Нарастване на експортния потенциал на дружеството, респективно нарастване на
нетните приходи от износ;
• Повишаване на ефективността на производствените разходи
• Разнообразяване на асортимента и повишаване на качеството на продукцията, в т.ч. и
добавяне на нови характеристики към вече съществуващи продукти.
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Специфични задачи:
• Да се подобри производствения капацитет на фирмата;
• Да се разнообрази асортимента на произвежданите продукти;
• Да се подобри качеството на продукция, включително и чрез добавяне на нови
характеристики и усъвършенстване на старите продукти;
• Да се подобри ефективността на производствените разходи
По проекта бяха закупени следните машини и оборудване:
• Четирииглови верижни машини за пришиване на ластик - 2бр.
• Робот за автоматично разкрояване на платове - 1 бр.
• Двулицеви кръглоплетачни машини за интерлокова плетка - 4 бр.
• Автоматични бродиращи машини - 4 бр.
• Двуиглови четири конечни оверлози - 37бр.
• Трииглови плоски двойнопокровни машина -24 бр.
С успешното изпълнение на проекта и въвеждането в производство на машините и
оборудването, спомага реализирането на средносрочните и дългосрочни цели, залегнали в
стратегията на фирмата и води до постигането на следните резултати:
• Повишаване на производителността на предприятието и увеличаване на печалбата;
• Динамично развитие за задоволяване на завишените изисквания на клиентите и пазара
към изделията;
• Пълно изпълнение на техническите изисквания на международните стандарти;
• Съкращаване на технологичното време, необходимо за изработката на съответните
продукти;
• Свеждане до минимум на субективните грешки и увеличаване на точността при
производство;
• Намаляване на производствените разходи;
• Ще се отговори на специфичните нужди на клиентите и пазара, като същевременно се
постигне изпълнение на техническите изисквания към продукцията и международните
стандарти за продуктите за енергийна ефективност и качество на продуктите;
• Повишаване на конкурентоспособността и увеличаване на производствения капацитет
на фирмата, с цел задоволяване в по-голяма степен на изискванията и потребностите на
клиентите и пазарите;
• Увеличаване на нетните приходи продажби, в това число и приходите от износ;
• Увеличаване обема на произведената продукция;
• Гарантиране на по-високо качество на произвежданата продукция и по-разнообразен
асортимент;
• Повишаване на производителността и ефективността на дружеството.
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