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Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на 
благоприятна бизнес среда” 

Процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на 

предприятията”  
 

 
ПРОЕКТ „ИНВЕСТИЦИИ, РАСТЕЖ И СТАБИЛНОСТ –  

ПЪТЯТ НА ФИРМА „ПЕН Д'ОР” АД В ЕС” 

 
БЕНЕФИЦИЕНТ: „ПЕН Д'ОР” АД 

 
Обща стойност на проекта: 1 150 730 лв. 

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 230 146 лв. 
 

 

  

 
Обща цел на проекта: подобряване на конкурентоспособността на „Пен Д’Ор” АД чрез 
инвестиции в ново оборудване и разширяване на дейността на българския и 
европейския пазар. 

 
Специфични цели на проекта: 

 Разширяване дейността на фирмата чрез увеличаване на производствените 

мощности; 
 Увеличаване на продажбите и пазарния дял на фирмата; 
 Навлизане на нови пазари и да се разшири присъствието на фирмата на вече 

съществуващите; 
 Модернизиране на дейността чрез технологично обновление на производствените 

линии; 

 Създаване на модерна и стабилна компания, конкурентоспособна на европейския 
и световен пазар. 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Закупено оборудване по проекта:  

 
Линия за кроасани, линия за хлебни и сладкарски изделия, вътрешна силозна система, 
универсална машина за измиване на тави и каси. 

 
 
Верифицирани и изплатени средства по проекта: 194 833,20 лв. 

 
 

Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта: 

В резултат от изпълнението на проекта фирмата е постигнала следното: 

- значително е подобрено качеството на продуктите от гледна точка на външен вид, 

опаковка, грамаж и др.; 
- спазват се принципите за хигиена и проследимост, поради автоматизацията на 
процесите; 

- подобрени са условията на труд за работниците; 
- увеличена е производителността; 
- нараснал е износът на кроасани и замразени изделия;  

- намален е процентът на бракуваната продукция; 
- продукцията е диверсифицирана посредством внедряване на пазара на нов тип 
разфасовки.  
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