На 09.02.2016г. "ЕКОФОЛ" АД стартира изпълнението на проект "Подобряване на
производствения капацитет за производство на течни и суспензионни торове в ЕКОФОЛ АД,
гр.Търговище" - BG16RFOP002-2.001-1024-С01, финансиран по Оперативна програма
"Иновации и конкурентоспособност" (2014 – 2020), Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП".
Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на производствения
капацитет на Екофол АД, гр. Търговище като един от водещите български производители на
торове и други химически продукти за селското стопанство. В рамките на проекта ще бъдат
извършени инвестиции в материални активи, допринасящи максимално за: увеличение на
капацитетa за производство на течни и суспензионни торове, оптимизиране на работния процес,
повишаване качеството на крайния продукт и създаване на експортен потенциал за реализиране
на продукцията зад граница.
Очакваните резултати по проекта са:
 Закупено ново високотехнологично и високоефективно оборудване, обезпечаващо
основните технологични процеси в предприятието:
1. Комбинирана инсталация за Обратна осмоза за пречистване на вода и концентриране на
биоминерални разтвори за производтво на течни листни торове;
2. Комбинирана инсталация за производство на течни торове и суспензии;
3. Пренастройваема автоматична линия за бутилиране на течни торове в опаковки от 3, 5 и
10л.
4. Автоматична 3-канална линия за дозиране на течни торове в IBC контейнери, 1000 л.














Повишаване капацитета за производство на течни и суспензионни торове;
Повишаване капацитета за бутилиране на готовата продукция;
Разнообразяване възможностите за разфасоване на крайния продукт;
Увеличаване обема на произведената продукция;
Реализиране на ръст на приходите от продажби на продукция;
Създаване на експортен потенциал;
Повишаване ефективността от производствения процес;
Повишаване гъвкавостта по отношение на бутилирането на готовата продукция, както и
по отношение производството на различните видове листна тор;
Повишаване производителността на труда;
Намаляване на производствените разходи за единица продукт;
Намаляване водопотреблението за нуждите на производството;
Съкращаване разходите за енергия за извършване на концентрация на биоминерални
разтвори за нуждите на производството;
Намаляване обема на технологичният брак.

Обща стойност на проекта: 799 150 лв., от които 407 566,50 лв. европейско и 71 923,50 лв.
национално съфинансиране.
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