
                                                                                                                

 

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.001-0427-C01“ Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал 

на „Фокс Лазер“ ЕООД чрез закупуване на високотехнологичен Комплекс за лазерно рязане ” 

Бенефициент: Фирма „Фокс Лазер“ ЕООД 

Документът 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 „Фокс Лазер“ ЕООД и 

при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 
 
 

       

 

На 23.12.2015г. „Фокс Лазер“ ЕООД  сключи Договор BG16RFOP002-2.001-0427–C01 за 

безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет 

за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП. 

Наименование на проекта: „Повишаване на производствения капацитет и засилване на 

експортния потенциал на „Фокс Лазер“ ЕООД чрез закупуване на високотехнологичен 

Комплекс за лазерно рязане“ 
 

Срокът за изпълнение на Договора е 12 месеца, като проектът стартира на 23/12/2015г. и 

приключва на 22/12/2016г. 

 

Основни дейности по проекта са: 

• Дейност за подобряване на производствените процеси; 

• Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги; 

• Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната 

ефективност и ефикасност в производствения процес; 

 

Основна цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и засилване на 

експортния потенциал на „Фокс Лазер” ЕООД. 

 

Специфичните оперативни подцели са: 

• Подобряване на производствените процеси чрез инвестиции във 

високотехнологично лазерно оборудване 

• Затвърждаване на позициите на дружеството на вътрешния пазар и гарантиране на 

устойчивост в достъпа и реализацията на международния пазар 

• Създаване на конкурентни предимства чрез повишаване на ефективното и ефикасно 

използване на съществуващите фактори на производството (човешки капитал, 
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природни ресурси и технологии) с цел по - високи резултати във веригата на 

формиране на добавена стойност на крайния продукт 

• Изграждане на възможности за възприемане и адаптиране на европейски знания и 

технологии чрез внедряване на нова технология за лазерно рязане, гарантираща 

подобряването на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес 

• Гарантиране на високото качество на продуктите и услугите на предприятието 

• Постигане на диверсификация на производството и разнообразяване на 

портфолиото от предлагани продукти и услуги чрез внедряване на нов 

производствен процес 

 

Изпълнението на заложените по проекта дейности ще доведе до оптимизиране на 

производствените процеси и до разгръщане на пазарения потенциал на „Фокс Лазер“ 

ЕООД. Очакваните ефекти от осигурения достъп  до високотехнологичен и иновационен 

производствен ресурс са - подобрена ефикасност и ефективност на дейността, подобрена 

ресурсната ефективност, повишени производствен капацитет, качество на продуктите и 

конкурентоспособност, увеличени продажби, включително и на външния пазар, по-

висока рентабилност, подобрен капацитет за управление на процесите, постигане на 

устойчив напредък. 

 

Общият бюджет на проекта е на стойност 1 721 130.40 лв., като финансовия принос на 

Европейския фонд за регионално развитие и националното съфинансиране е в размер на 

749 896.52 лв. 


