
                              

Бенефициент: „ДИКОВ 90“ ООД

Номер на договора: BG16RFOP002-2.001-0532-C01

Наименование:  „Подобряване  на  конкурентоспособността  на  ДИКОВ  90  чрез  повишаване  на 
производствения капацитет и експортния потенциал“

Обща стойност:  431  100.00  лв.,  от  които  256 504.50  лв.  европейско  и   45 265.50  лв.  национално 
съфинансиране.

Главна  цел на проекта  е  подобряване  на  конкурентоспособността  на  „ДИКОВ  90“  ООД   чрез 
повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството.

Специфични цели на проекта: 

1. Подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения капацитет.
2. Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията. 
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 
производствените процеси, ще се създаде необходимата технологична обезпеченост за разнообразяване 
на  асортимента и подобряване  на  ресурсната  ефективност,  необходими за  планираното разширяване 
дейността. 

В резултат от изпълнението на проекта ще се постигнат следните резултати:

 Подобрени  4 бр. производствени процеси и повишен производствен капацитет със 165%.

 Разнообразен асортимент с увеличаване на максималния формат до 1320х2032 мм.

 Подобрена  ресурсната  ефективност  и  ефикасност  в  производствения  процес  чрез  4  нови 
ресурсно ефективни технологии.

 Увеличен обем на производство с близо 78.28% през 2019, спрямо 2014г..

 Повишен  дял на износа от нетните приходи от продажби през 2019 г. на 5.83%.

Място на изпълнение: гр. Асеновград 

Начало: 23.12.2015г.

Край: 23.11.2016г.

“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 „ДИКОВ 90“  
ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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