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Проект  BG16RFOP002-2.001-0220-C01 - „Подобряване на конкурентоспособността на „АДЛ” ЕООД  чрез 
повишаване на производствения капацитет и -експортния потенциал.“, финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. 

Бенефициент: „АДЛ” ЕООД   
Номер на договор: BG16RFOP002-2.001-0220-C01 
Наименование: „Подобряване на конкурентоспособността на „АДЛ” ЕООД  чрез повишаване на 
производствения капацитет и -експортния потенциал.“ 
Обща стойност: 772 800.00 лв., от които 394 128.00 лв. европейско и  69 552.00 лв. национално съфинансиране. 
 
Главна цел на проектa е подобряване на конкурентоспособността на компанията  „АДЛ” ЕООД  чрез повишаване 
на производствения капацитет и експортния потенциал на дружеството.. 
Специфични цели на проекта:  
1. Подобряване на производствените процеси; 
2. Добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти; 
3. Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в 
производствения процес. 
С реализация на проекта, ще бъдат внедрени съвременни технологии, с които ще се подобрят основните 
производствени процеси за производство на луксозни търговски опаковки и ще се постигне технологична 
обезпеченост за гъвкаво производство за залепяне на твърди кутии в три равнини (3D), за влагането в 
производството на нови материали и добавяне на нови характеристики към произвежданите продукти., 
необходими за планираното разширяване дейността.  
 
В резултат от изпълнението на проекта ще се постигнат следните резултати: 

• Подобряване на основните производствени процеси (3 броя) за производство на луксозни търговски 
опаковки и повишаване производителността на луксозни търговски опаковки с нови по вид и критични по 
дебелина материали  с 80%, а общият капацитет с 5 %. 

• Постигане на технологична обезпеченост за гъвкаво производство, за залепяне на твърди кутии в три 
равнини (3D), влагане в производството на нови материали и добавяне на нови характеристики към 
произвежданите продукти. 

• Повишаване качеството на произвежданите търговски опаковки. 
• Подобрена ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес и намаляване на 

производствения брак и технологичния отпадък. 
• Увеличено производството на търговски опаковки с 3,39%,  нетни приходи от продажби с 5.28% , а делът 

на износа с 4.82% през 2019г., спрямо базовата 2014 г. 
 
Място на изпълнение: гр. Пловдив 
Начало:  23.12.2015 г. 
Край:   23.10.2016г. 
 
 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от „АДЛ” ЕООД  и при никакви обстоятелства не може да се 
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 


