ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007 -2013 г.
СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Резултати за изпълнение на
проекта

Индикатори за изпълнение на
проекта

Размер на предоставената безвъзмездна финансова
помощ (лв.)

Основни дейности

Общ бюджет на проекта (лв.)

Място на изпълнение на проекта

Продължителност на изпълнение на проекта (месеци)

Наименование на проекта

Седалище на бенефициента

Наименование на бенефициента

№

Договор за безвъзмездна финансова помощ №

ПО ПРОЦЕДУРА BG161PO003-2.1.10: „ ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ”

гр.Видин,
Западна промишлена зона
Бивша ремонтна работилница „КОС”

12 месеца

"Повишаване на конкурентоспособността на "Китекс ойл" ЕООД"

"КИТЕКС ОЙЛ" ЕООД
гр. Видин, жк "Бонония" бл 14 вх Г, ет 4, ап 68

ТМУ-02-2 / 06.12.2011г

1

Дейност 1. Вътрешен мониторинг и контрол.
Дейност 2. Вътрешен мониторинг и контрол.
Дейност 3. Провеждане на процедури за избор на
изпълнители.
Дейност 4. Провеждане на процедури за избор на
изпълнители.
Дейност 5. Публичност и визуализация.
Дейност 6. Разработка на бизнес стратегия.
Дейност 7. Закупуване и въвеждане в експлоатация на ДА.
Дейност 8. Закупуване и въвеждане в експлоатация на ДА.
Дейност 9. Одит на проекта.

1:Нарастване на производствения
капацитет на предприятието (брой)
Продукция на шевното производство
Продукция на обувното производство
2:Намаляване на средната възраст на
технологичното оборудване (%)
3: Подкрепени предприятия, които
въвеждат в употреба нови технологии
(брой)
4:Създадени нови работни места
(брой, вкл. за мъже/за жени)
(Определение: Брутен брой създадени
преки работни места, изчислени на
пълен работен ден)
5:Създадени инвестиции (лева)
(Определение: брутни инвестиции,
направени от подкрепените
предприятия)
6:Реализирани инвестиционни проекти
(брой)
(Определение: брой подкрепени
проекти)
7:Реализирани проекти в подкрепа на
бизнеса, предприемачеството
и новите технологии (брой)
(Определение: проекти за подобряване
на бизнес средата,
за улесняване/повишаване броя на
стартиращите фирми,
за въвеждане на нови технологии)

. Индикатори за изпълнение на проекта
Индикатор 1: Закупено и въведено в
експлоатация оборудване по компонент
1 – 34 бр. машини
Индикатор 2 Разработени и приети
маркетингова и бизнес стратегии.
Индикатор
3:Информиране
на
обществеността за финансовия принос
на ЕО за реализацията на проекта.
1 бр. информационна табела, стикери за
оборудването и 4 публикации
Индикатор
4:Осигуряване
на
прозрачност
и
ефективност
при
управление на средствата по проекта
Изготвяне на междинен и
отчети и доклад от одитор

финален

317131,31

301274,74

гр.Бургас п.к.8000
ул.”Одрин” 2

7 месеца

“Технологичната модернизация ни прави конкурентоспособни”

гр.Бургас п.к.8000 ул.”Одрин” 2

КООПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ ЗА ТРУДОУСТРОЕНИТЕ ЧЕРНОМОРКА"

ТМУ-02-6 / 06.12.2011г

2

1:Нарстване на производствения
капацитет на предприятието
(брой)
2:Намаляване на средната
възраст на технологичното
оборудване (%)
3:Подкрепени предприятия,
които въвеждат в употреба нови
технологии (брой)
4:Създадени нови работни места
(брой,
вкл. за мъже/за жени)
Дейност 1 – Сформиране на екип по
(Определение:
Брутен брой
проекта и подготовка за избор на
създадени
преки
работни места,
доставчик
изчислени на пълен работен ден)
Дейност 2 – Изготвяне на тръжна
докуметация, провеждане на процедура за 5:Създадени инвестиции (лева)
избор на доставчик и сключване на
(Определение: брутни
договор.
инвестиции, направени от
Дейност 3 – Доставка на машините и
подкрепените предприятия)
въвеждането им в експлоатация.
6:Реализирани инвестиционни
Дейност 4 - Визуализация
проекти (брой)
Дейност 5 – Одит на проекта
(Определение: брой подкрепени
проекти)
7:Реализирани проекти в
подкрепа на бизнеса,
предприемачеството и новите
технологии (брой)
(Определение: проекти за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване броя на
стартиращите фирми, за
въвеждане на нови технологии)

Индикатори за изпълнение на
проекта
Индикатор 1:Нов регионален
пазар в рамките на
националния пазар
Индикатор 2:Официални
детски облекла
Индикатор 3:Аксесоари за бебе
– лента за глава

177991,91

169092,31

гр.Велико Търново 5000
ул."МАРМАРЛИЙСКА" No 39

13 месеца

"Повишаване на конкурентоспособността на ПКИ "Царевец" чрез
закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ново технологично
оборудване"

гр.Велико Търново 5000 ул."МАРМАРЛИЙСКА" No 39

"КООПЕРАЦИЯ "ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ
"ЦАРЕВЕЦ""

ТМУ-02-5 / 06.12.2011г

3

1:Нарастване на
производствения капацитет на
предприятието (брой)
2:Намаляване на средната
възраст на технологичното
оборудване (%)
3: Подкрепени предприятия,
които
въвеждат в употреба нови
Дейност 1: Формиране на екипа,
технологии
(брой)
който ще реализира проекта
4:Създадени
нови работни места
Дейност 2: Подготовка на
детайлите по техническата
(брой, вкл. за мъже/за жени)
спецефекация
(Определение: Брутен брой
Дейност 3: Разработка на
създадени преки работни места,
документите за избор на доставчик изчислени на пълен работен ден)
на оборудването
5:Създадени инвестиции (лева)
Дейност 4: Реализация на
(Определение:
брутни
процедурата за избор на доставчик
инвестиции,
направени
от
Дейност 5: Изпълнение на договор
подкрепените предприятия)
за доставка
6:Реализирани инвестиционни
Дейност 6: Доставка, монтаж на
проекти (брой)
оборудването и обучение на
персонала
(Определение: брой подкрепени
Дейност 7: Реклама на проекта
проекти)
Дейност 8: Визуализация
7:Реализирани проекти в
Дейност 9: Одит
подкрепа на бизнеса,
предприемачеството и новите
технологии (брой)
(Определение: проекти за
подобряване на бизнес средата,
за улесняване/повишаване броя
на стартиращите фирми, за
въвеждане на нови технологии)

Индикатори за изпълнение на проекта
Индикатор 1:Закупена нова машина
Индикатор 2: Внедрени нови за
кооперацията технологи
Индикатор 3: Усвоено производство
на нови изделия
Индикатор 4: произведени пликчета
Индикатор 5: Брой на заетите хора с
увреждания

299250

284287,5

гр.Силистра, ул. „Илия Блъсков” № 1, етаж 1, офис 3 и 4

10 месеца

"Закупуване на геодезияеско оборудване и лицензирана
програма "Аutocad map 3d""

"АБВ КОНСУЛТ" ЕООД
гр. Силистра, ул "Христо Ботвев" N 14, вх Б, ет 5, ап 25

ТМУ-02-3/ 06.12.2011г

4

1:Нарстване на производствения
капацитет на предприятието
(брой)
Дейност 1 – закупуване на мобилни
2:Намаляване на средната
компютри – 2 броя
възраст на технологичното
Дейност 2 – закупуване на лицензиран оборудване (%)
програмен продукт AutoCAD Map 3D
3:Създадени нови работни места
Дейност 3 – закупуване на
(брой, вкл. за мъже/за жени)
геодезически ръчен, двучестотен
(Определение: Брутен брой
GNSS приемник – 1 брой.
създадени преки работни места,
Дейност 4 – закупуване на
изчислени на пълен работен ден)
роботизирана тотална станция за
4:Създадени инвестиции (лева)
геодезически измервания – 1 брой.
(Определение: брутни
инвестиции, направени от
подкрепените предприятия)

Индикатори за изпълнение на проекта
Индикатор 1:Време за изработване на
геодезически проект с лицензиран
програмен продукт AutoCAD Map 3D
Индикатор 2:Време за извършване на
трасиране на граници на имот с 4
точки с геодезически ръчен,
двучестотен GNSS приемник.
Индикатор 3:Време за извършване на
кадастрална снимка на новопостроена
сграда с
роботизирана тотална станция за
геодезически измервания

53870

51176,5

гр.Варна, ул. „Любен Каравелов” 77

12 месеца

"Развиване на предпечатната подготовка в "ГИФ" ЕООД"

"ГИФ" ЕООД
гр. Варна, ул. „Иван Богоров” 9,вх.А, ет.4

ТМУ-02-12 / 06.12.2011г

5

1:Нарстване на производствения
капацитет на предприятието
(брой)
2:Намаляване на средната
възраст на технологичното
оборудване (%)
3: Подкрепени предприятия,
които въвеждат в употреба нови
технологии (брой)
4:Създадени нови работни места
Дейност 1: Доставка на ново
(брой,
вкл. за мъже/за жени)
оборудване
Дейност 2:Подготовка и одобрение на (Определение: Брутен брой
тръжна документация за доставката на създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)
оборудването
5:Създадени инвестиции (лева)
Дейност 3:Получаване на оферти
Дейност 4:Оценка и одобрение на
(Определение: брутни
оценката
инвестиции, направени от
Дейност 5:Сключване на договор за
подкрепените предприятия)
доставка
6:Реализирани инвестиционни
Дейност 6:Изпълнение на поръчките от
проекти (брой)
страна на доставчиците и доставка
(Определение: брой подкрепени
Дейност 7:Управление на проекта
проекти)
7:Реализирани проекти в
подкрепа на бизнеса,
предприемачеството и новите
технологии (брой)
(Определение: проекти за
подобряване на бизнес средата,
за улесняване/повишаване броя
на стартиращите фирми, за
въвеждане на нови технологии)

Индикатори за изпълнение на проекта
Индикатор 1:Намаляване на
себестойността
Индикатор 2:Приходи от нови услуги

90590,42

86060,89

гр.Варна, бул.Княз Борис I №115

12 месеца

"Нови бизнес възможности в "Георекс" ЕООД"

"ГЕОРЕКС" ЕООД
гр.Варна, кв.Чайка бл.57 ет.1 ап.50

ТМУ-02-7 / 06.12.2011г
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1:Нарстване на
производствения капацитет на
Дейност 1:Доставка на компютърна
предприятието (брой)
конфигурация и софтуер
2:Намаляване на средната
Дейност 2:Подготовка на тръжната
възраст на технологичното
документация
оборудване (%)
Дейност 3:Получаване на оферти
3: Подкрепени предприятия,
Дейност 4:Оценка и одобрение на
които въвеждат в употреба нови
оценката
технологии (брой)
Дейност 5:Сключване на договор за
4:Създадени нови работни места
доставка
Дейност 6:Изпълнение на поръчките от (брой, вкл. за мъже/за жени)
страна на доставчиците
(Определение: Брутен брой
Дейност 7:Доставка на новите
създадени преки работни места,
компютърни конфигурации и софтуер изчислени на пълен работен ден)
Дейност 8:Закупуване на оборудване
5:Създадени инвестиции (лева)
за автомивка
(Определение: брутни
Дейност 9:Подготовка и одобрение на
тръжна документация за доставката на инвестиции, направени от
подкрепените предприятия)
новите машини
6:Реализирани инвестиционни
Дейност 10:Получаване на оферти
проекти (брой)
Дейност 11Оценка и одобрение на
оценката
(Определение: брой подкрепени
Дейност 12:Сключване на договор за
проекти)
доставка
7:Реализирани проекти в
Дейност 13:Изпълнение на поръчките подкрепа на бизнеса,
от страна на доставчиците
предприемачеството и новите
Дейност 14:Доставка на новото
технологии (брой)
оборудване
(Определение: проекти за
Дейност 15:Назначаване на нов
подобряване на бизнес средата,
персонал
за улесняване/повишаване броя
Дейност 16:Управление на проекта
на стартиращите фирми, за
въвеждане на нови технологии)

Индикатори за изпълнение на
проекта
Индикатор 1:Услуги, предлагани от
бенефициента
Индикатор 2:Приходи от новите
услуги

164165,09

155956,83

гр.Хасково ,ул. ,,Банска”28;
гр. Хасково, ул. ,,Панорама” 7

15 месеца

"По-висока конкурентоспособност в „Ния-Милва” ЕООД"

"НИЯ-МИЛВА" ЕООД
гр Хасково 6300, ул "Банска" 28,

ТМУ-02-15 / 06.12.2011г.
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1:Нарстване на производствения
капацитет на предприятието
(брой)
2:Намаляване на средната
възраст на технологичното
оборудване (%)
3: Подкрепени предприятия,
които въвеждат в употреба нови
технологии (брой)
Дейност 1:Доставка на нови машини
4:Създадени нови работни места
Дейност 2:Подготовка и одобрение на
(брой,
вкл. за мъже/за жени)
тръжна документация за доставката на
(Определение:
Брутен брой
новите машини
създадени
преки
работни места,
Дейност 3:Получаване на оферти
изчислени
на
пълен
работен ден)
Дейност 4:Оценка и одобрение на
5:Създадени
инвестиции
(лева)
оценката
Дейност 5:Сключване на договор за
(Определение: брутни
доставка
инвестиции, направени от
Дейност 6:Изпълнение на поръчките от подкрепените предприятия)
страна на доставчиците
6:Реализирани инвестиционни
Дейност 7:Доставка на новите машини
проекти (брой)
Дейност 8:Назначаване на нов
(Определение: брой подкрепени
персонал
проекти)
Дейност 9:Управление на проекта
7:Реализирани проекти в
подкрепа на бизнеса,
предприемачеството и новите
технологии (брой)
(Определение: проекти за
подобряване на бизнес средата,
за улесняване/повишаване броя
на стартиращите фирми, за
въвеждане на нови технологии)

Индикатори за изпълнение на проекта
Индикатор 1:Ръст на
производителността на труда
Индикатор 2:Намаляване
себестойността

319943,1

303945,94

гр.София бул. Професор Цветан Лазаров № 18

9 месеца

"Повишаване на конкурентоспособността на "Кристън" ЕООД в сферата на
производството на облекло"

"КРИСТЪН" ЕООД
гр. София, бул"Проф. Цветан Лазаров" N 18,

ТМУ-02-16 / 06.12.2011г
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Дейност 1:Провеждане на тръжна
процедура за избор на
подизпълнител за доставка на
оборудването по проекта
Дейност 2:Доставка и монтаж на
оборудването
Дейност 3:Тестване на
оборудването и въвеждането му в
експлоатация
Дейност 4:Визуализация на
проектните дейности
Дейност 5:Одит

1:Нарстване на производствения
капацитет на предприятието
(брой)
2:Намаляване на средната
възраст на технологичното
оборудване (%)
3: Подкрепени предприятия,
които въвеждат в употреба нови
технологии (брой)
4:Създадени нови работни места
(брой, вкл. за мъже/за жени)
(Определение: Брутен брой
създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)
5:Създадени инвестиции (лева)
(Определение: брутни
инвестиции, направени от
подкрепените предприятия)
6:Реализирани инвестиционни
проекти (брой)
(Определение: брой подкрепени
проекти)
7:Реализирани проекти в
подкрепа на бизнеса,
предприемачеството и новите
технологии (брой)
(Определение: проекти за
подобряване на бизнес средата,
за улесняване/повишаване
броя на стартиращите фирми, за
въвеждане на нови технологии)

Индикатори за изпълнение на проекта
Индикатор 1:Брой проведени тръжни
процедури и сключени договори с
подизпълнител
Индикатор 2:Брой закупено
оборудване
Индикатор 3:Ръст на нетните приходи
от продажби
Индикатор 4:Ръст на печалбата
Индикатор 5:Брой информационни
табели
Индикатор 6:Одит по проекта

296855,82

282012

гр. София – 1000, ул. „Екзарх Йосиф” 31, ет.3

18 месеца

„Повишаване конкурентноспособността на „ХЪЧИТЕКС”ЕООД, специализирано предприятие на хора с
увреждания, чрез технологична модернизация”

"ХЪЧИТЕКС" ЕООД
гр. Пловдив 4000, район Централен, ул.”Петьофи” №1

ТМУ-02-8 / 06.12.2011г

9

1:Нарстване на производствения
капацитет на предприятието
(брой машини)
1-А:Нарстване на
производствения капацитет на
предприятието (брой изделия)
- плетени безшевни чорпи
- тежка конфекция
- лека конфекция
2:Намаляване на средната
възраст на технологичното
оборудване (%)
3: Подкрепени предприятия,
които въвеждат в употреба нови
технологии (брой)
Дейност 1:Подготовка за провеждане на
4:Създадени нови работни места
тръжна процедура по доставки на
(брой, вкл. за мъже/за жени)
оборудване
(Определение: Брутен брой
Дейност 2:Провеждане на тръжна
процедура по доставка на оборудване
създадени преки работни места,
Дейност 3:Доставка, монтаж и пускане в
изчислени на пълен работен ден)
редовна експлоатация на оборудване
5:Създадени инвестиции (лева)
Дейност 4:Промоциране и популяризиране
(Определение:
брутни
Дейност 5:Отчетност и одит
инвестиции, направени от
подкрепените предприятия)
6:Реализирани инвестиционни
проекти (брой)
(Определение: брой подкрепени
проекти)
7:Реализирани проекти в
подкрепа на бизнеса,
предприемачеството и новите
технологии (брой)
(Определение: проекти за
подобряване на бизнес средата,
за улесняване/повишаване
броя на стартиращите фирми, за
въвеждане на нови технологии)

Индикатори за изпълнение на
проекта
Индикатор 1:Общ брой
закупено ново оборудване
Индикатор 2:Брой въведени
иновативни технологии
Индикатор 3:Брой въведени
нови услуги (е-търговия)
Индикатор 4:Ръст на пазарен
дял:
- специализиран пазар на
униформеното облекло;
- традиционен пазар на нови
продукти (трикотажни
облекла и плетени безшевни
чорапи)
Индикатор 5:Дял на
експортноориентираната
продукция
Индикатор 6:Средногодишно
нарастване на приходите от
продажба на произведената
продукция,
Индикатор 7:Намаление на
себестойността на
продукцията
Индикатор 8:Намаление на
общопроизводствените
разходи
Индикатор 9:Намаление на
разходите за суровини и
материали
Индикатор 10:Ниво на
непоправимия технологичен
брак
Индикатор 11:Повишаване на
производителността на труда

387300

367935

Цех за производство на безалкохолни напитки на ЕТ „Любен Велков – Вася” - гр.Перник 2300, ул. Димитър
Благоев № 33.

18 месеца

„Внедряване на нов биотехнологичен модел за производство на натурални безалкохолни напитки с
антиоксидантни свойства”

ТМУ-02-17 / 06.12.2011г

"ТЕРРА КОРПОРЕЙШЪН" АД
гр.София 1408, бул. Петко Каравелов бл.76, вх.Г, ап.59, ет.6

1
0

Дейност
1:Сформиране на
екип по проекта
Дейност 2:
Провеждане на
процедура за избор
на доставчици на
оборудване (ДМА)
Дейност 3:
Доставка,
инсталиране и
въвеждане в
експлоатация на
закупеното
оборудване (ДМА)
Дейност 4:
Провеждане на
процедура за избор
на доставчик на
дълготрайни
нематериални
активи (ДНА)
Дейност 5: Доставка
и внедряване на
закупените
дълготрайни
нематериални
активи (ДНА)
Дейност 6:
Изработване на
бизнес и
маркетингова
стратегия
Дейност 7:
Визуализация и
популяризиране на
дейностите по
проекта
Дейност 8: Одит

1:Нарастване на
производствения капацитет
на предприятието (брой
бутилки на месец – 22
раб.дни)
2:Намаляване на средната
възраст на технологичното
оборудване (%)
3:Подкрепени предприятия,
които въвеждат в употреба
нови технологии (брой)
4:Създадени нови работни
места (брой, вкл. за мъже/за
жени)
(Определение: Брутен брой
създадени преки работни
места, изчислени на пълен
работен ден)
5:Създадени инвестиции
(лева)
(Определение: брутни
инвестиции, направени от
подкрепените предприятия)
6:Реализирани
инвестиционни проекти
(брой)
(Определение: брой
подкрепени проекти)
7:Реализирани проекти в
подкрепа на бизнеса,
предприемачеството и
новите технологии (брой)
(Определение: проекти за
подобряване на бизнес
средата, за
улесняване/повишаване броя
на стартиращите фирми, за
въвеждане на нови
технологии)

Индикатори за изпълнение на проекта
Индикатор 1:Наличност на ДМА по проекта –
инсталирани, пуснати в действие и тествани
Индикатор 2:Наличност на ДНА (рецептури за
напитки с технически спецификации)
Индикатор 3:Бизнес и маркетингова стратегия
Индикатор 4:Визуални елементи за популяризиране
на дейностите по проекта

357268,68

339405,24

област Хасково, община Димитровград
с. Добрич, ул.:”Г.С.Раковски”№27

11 месеца

„Пускане в експлоатация на линия за производство и пакетаж на дървени клечки за зъби”

"Б и Д" ЕООД
гр. Димитровград 6400 ул. Емилиан Станев, бл. 14, вх. Б, ап. 10

ТМУ-02-13 / 06.12.2011г

1
1

1:Нарстване на
производствения капацитет
на предприятието (брой)
р 2:Намаляване на средната
възраст на технологичното
оборудване (%)
3: Подкрепени предприятия,
които въвеждат в употреба
нови технологии (брой)
4:Създадени нови работни
места (брой, вкл. за мъже/за
Дейност 1:Избор на жени)
изпълнтели
(Определение: Брутен брой
Дейност 2:Доставка, създадени преки работни
монтаж и пускане в места, изчислени на пълен
експлоатация на
работен ден)
машините
5:Създадени инвестиции
Дейност
(лева)
3:Управление,
(Определение: брутни
мониторинг и
инвестиции, направени от
отчетност на
подкрепените предприятия)
проектното
6:Реализирани
предложение
инвестиционни проекти
Дейност
(брой)
4:Визуализация
(Определение: брой
Дейност 5:Одит
подкрепени проекти)
7:Реализирани проекти в
подкрепа на бизнеса,
предприемачеството и
новите технологии (брой)
(Определение: проекти за
подобряване на бизнес
средата,
за улесняване/повишаване
броя на стартиращите
фирми, за въвеждане на нови
технологии)

Индикатори за изпълнение на проекта
Индикатор 1:Подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Индикатор 2:Изпращане на запитвания и подбор на
оферти от 3 фирми за машини със стойност под 15
000 лева без ДДС за избор на изпълнители
Индикатор 3:Доставка и въвеждане в експлоатация
на новото оборудване
Индикатор 4:Управление, мониторнг и отчитане на
проекта
Индикатор 5:Визуализация
Индикатор 5:Одит

270550

257022,5

гр.София ул. Хайдушка гора № 143

12 месеца

„Доставка на оборудване за производство на оптични носители”

ТМУ-02-11 / 06.12.2011г

"МАКО ТЕЛ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
гр. София бул. Цар Борис ІІІ № 266, ет.2

1
2

1:Нарастване на производствения
капацитет на предприятието (%)
(с 500 % първата год. и с по 5 % през
следв. 3)
2:Намаляване на средната възраст на
технологичното оборудване (%)
3:Подкрепени предприятия, които
въвеждат в употреба нови технологии
Дейност 1:Изготвяне на план за
(брой)
организацията и управлението на проекта
4:Създадени нови работни места
Дейност 2:Провеждане на конкурс за избор
(брой, вкл. за мъже/за жени)
на оферта за доставка на оборудването
(Определение: Брутен брой създадени
Дейност 3:Сключване на договор за
преки работни места, изчислени на
доставка на оборудването
пълен работен ден)
Дейност 4:Доставка и инсталация на
5:Създадени инвестиции (лева)
новото оборудване
(Определение: брутни инвестиции,
Дейност 5:Въвеждане в действие на новото
направени от подкрепените
оборудване. Визуализация
предприятия)
Дейност 6:Провеждане на встъпително
6:Реализирани инвестиционни
обучение за начините и условията за
проекти (брой)
правилно използуване на оборудването.
(Определение: брой подкрепени
Дейност 7:Докладване изпълне-нието на
проекти)
дейностите по проекта. Външен одит
7:Реализирани проекти в подкрепа на
бизнеса, предприемачеството и новите
технологии (брой)
(Определение: проекти за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване броя на
стартиращите фирми, за въвеждане на
нови технологии)

Индикатори
изпълнение
проекта

за
на

Индикатор
1:Увеличаване обема
на производството, 850000
респ. Реализацията
на продукция
Индикатор
2:Излизане
на
външните пазари

596250

12 месеца

1336 СОФИЯ, ж.к.“ЛЮЛИН 4, бл.422, вх.А, ет.6, ап.17;
4006 ПЛОВДИВ, ул."Капина" № 15, бл.4031, ет.3, ап.7;
9003 ВАРНА, кв."Аспарухово", ул."Стенка Разин" № 23, вх. 1, ет.1, ап.1;
8000 БУРГАС, ж.к."Бр.Миладинови" бл.117, вх.10, ап.21;
5300 ГАБРОВО, ул."П.Постомпиров" № 19;

"Високотехнологични помощни средства и специализирани услуги за незрящи – вече и на
българския пазар"

"БГАСИСТ" ООД
1336 СОФИЯ, ж.к. ЛЮЛИН 4, бл.422, вх.А, ет.6, ап.17

ТМУ-02-14 / 06.12.2011г

`
1
3

Дейност 1: Изготвяне на
документация за избор на
изпълнител
Дейност 2: Закупуване на ДМА
Дейност 3: Закупуване на ДНА
Дейност 4: Разработване на
маркетингова стратегия
Дейност 5: Визуализация и
публичност
Дейност 6: Одит на проекта

1:Нарастване на
производствения капацитет на
предприятието (брой)
1.1. Продукти (локализиран
софтуер, информационни
материали на брайлов шрифт,
в аудиоформат, в електронен
текст и др.)
1.2. Услуги (обучения,
консултации, инсталиране,
настройване на хардуерни
устойства и софтуер)
2:Намаляване на средната
възраст на технологичното
оборудване (%)
3:Подкрепени предприятия,
които въвеждат в употреба нови
технологии (брой)
4:Създадени нови работни места
(брой, вкл. за мъже/за жени)
(Определение: Брутен брой
създадени преки работни места,
изчислени на
пълен работен ден)
5:Създадени инвестиции (лева)
(Определение: брутни
инвестиции, направени от
подкрепените предприятия)
6:Реализирани инвестиционни
проекти (брой)
(Определение: брой подкрепени
проекти)
7:Реализирани проекти в
подкрепа на бизнеса,
предприемачеството и новите
технологии (брой)
(Определение: проекти за
подобряване на бизнес средата,
за
улесняване/повишаване броя на
стартиращите фирми, за
въвеждане на
нови технологии)

Индикатори за изпълнение на проекта
Индикатор 1:Брой закупени и
въведени в експлоатация сървъри
Индикатор 2:Брой закупени и
въведени в експлоатация сървърни
операционни системи
Индикатор 3:Брой лицензи за
ползване на операционна система
Индикатор 4:Брой закупени и
въведени в експлоатация преносими
компютри с инсталирани
приложения.
Индикатор 5:Брой брайлови дисплеи
Индикатор 6:Устройство за релефно
изобразяване на картинки
Индикатор 7:Електронни
увеличителни устройства
Индикатор 8:Софтуерни приложения
за превеждане и преобразуване на
текст
Индикатор 9:Скенери и хардуерно
устройство за сканиране на текст
Индикатор 10:Брой лицензи за
ползване на операционна система
Индикатор 11:Информационни
брошури на плоскопечатен шрифт цветен
Индикатор12:Информационни
брошури на брайлов шрифт
Индикатор 13:Макет за релефно
изображение на логата на ЕФРР и
ОПК
Индикатор 14:Релефни изображения
на логата на ЕФРР и ОПК
Индикатор 15:Стикери на
плоскопечатен и брайлов шрифт
Индикатор 16:Информационен банер
за сайт
Индикатор 17:Аудиоклип
Индикатор 18:Маркетингова
стратегия и бизнес план
Индикатор 19:Оборудвани работни
места

102443,61

97321,41

гр.София, бул. „Витоша“ 63, ет. 3, ап. 11

14 месеца

"Социално отговорен онлайн бизнес: равнопоставеност в професионалното
развитие"

"ТЪРГ.БГ" ООД
гр. София, ул. „А. П. Чехов“ 59, бл. 217, вх. А, ап. 8

ТМУ-02-4 / 06.12.2011г

1
4

1:Нарстване на производствения
капацитет на предприятието
(брой)
портали за организиране на
онлайн търгове
2:Намаляване на средната
възраст на технологичното
оборудване (%)
3: Подкрепени предприятия,
които въвеждат в употреба нови
технологии (брой)
Дейност 1. Разработване на софтуер за 4:Създадени нови работни места
развитие на основния сайт, създаване (брой, вкл. за мъже/за жени)
на POP домейн и създаване на нов
(Определение: Брутен брой
свободен сайт
създадени преки работни места,
Дейност 2: Доставка на оборудване
изчислени на пълен работен ден)
Дейност 3. Доставка на софтуерни
5:Създадени инвестиции (лева)
лицензи
(Определение:
брутни
Дейност 4: Изготвяне на пазарна и
инвестиции, направени от
маркетингова стратегия
подкрепените предприятия)
Дейност 5: Визуализация
6:Реализирани инвестиционни
Дейност 6: Администриране,
проекти (брой)
мониторинг и отчетност на проекта.
Одит
(Определение: брой подкрепени
проекти)
7:Реализирани проекти в
подкрепа на бизнеса,
предприемачеството и
новите технологии (брой)
(Определение: проекти за
подобряване на бизнес средата,
за
улесняване/повишаване броя на
стартиращите фирми, за
въвеждане на нови технологии))

Индикатори за изпълнение на проекта
Индикатор 1:Създаден сайт за
продажба на автомобили на търг
Индикатор 2:Доизграждане на
настоящия сайт с нови
функционалности
Индикатор 3:Създаване на
допълнителен свободен
информационен сайт
Индикатор 4:Въведена нова услуга –
визуализация на обекти за продажба
Индикатор 5 Създаден кол център за
обслужване на клиенти

167402,9

159032,74

гр. София, 1404, кв. Стрелбище, ул.Хайдушка гора 143, партер

12 месеца

Разширяване на техническия капацитет и повишаване на ефективността за предоставяне на
интернет хостинг услуги”"

гр.София, ж.к. Лагера, бл. 53 Б, ет.2, ап.28

"АГЕНЦИЯ "МАЯ"" ЕООД

ТМУ-02-10 / 06.12.2011г

1
5

1:Нарастване на производствения
капацитет на предприятието (брой)
2:Намаляване на средната възраст на
технологичното оборудване (%)
3:Подкрепени предприятия, които
въвеждат в употреба нови технологии
(брой)
Дейност 1:Изготвяне на план за
организацията и управлението на проекта 4:Създадени нови работни места (брой,
Дейност 2:Провеждане на конкурс за
вкл. за мъже/за жени)
избор на оферта за доставка на
(Определение: Брутен брой създадени
оборудването
преки работни места, изчислени на
Дейност 3:Сключване на договор за
пълен работен ден)
доставка на оборудването
5:Създадени инвестиции (лева)
Дейност 4:Доставка и инсталация на
(Определение: брутни инвестиции,
новото оборудване
направени от подкрепените
Дейност 5:Въвеждане в действие на
новото оборудване. Визуализация
предприятия)
Дейност 6:Провеждане на встъпително
6:Реализирани инвестиционни проекти
обучение за начините и условията за
(брой)
правилно използуване на оборудването.
(Определение: брой подкрепени
Дейност 7:Докладване изпълнението на
проекти)
дейностите по проекта. Външен одит
7:Реализирани проекти в подкрепа на
бизнеса, предприемачеството и новите
технологии (брой)
(Определение: проекти за подобряване
на бизнес средата, за
улесняване/повишаване броя на
стартиращите фирми, за въвеждане на
нови технологии)

Индикатор
1:Увеличение
приходите от продажби
хостинг услуги

на
на

Индикатор 2:Увеличение на броя
абонаменти
Индикатор
3:Излизане
външните пазари

на

227849,49

160614,27

ПИ №57, Южна промишлена зона, гр.Варна

8 месеца

"Развитие"

гр. Добрич, ул. Дунав 22, Вх.А,ап.6

ЕТ "МАРИНА ТОДОРОВА"

ТМУ-02-9 / 06.12.2011г

1
6

Дейност 1:Провеждане на тръжна
процедура
Дейност 2:Доставка на оборудване
Дейност 3:Управление на проекта
Дейност 4:Отчетност
Дейност 5:Осигуряване на публичност
Дейност 6:Одит

1:Нарстване на производствения
капацитет на предприятието (брой)
2:Намаляване на средната възраст на
технологичното оборудване (%)
3: Подкрепени предприятия, които
въвеждат в употреба нови технологии
(брой)
4:Създадени нови работни места (брой,
вкл. за мъже/за жени)
(Определение: Брутен брой създадени
преки работни места, изчислени на
пълен работен ден)
5:Създадени инвестиции (лева)
(Определение: брутни инвестиции,
направени от подкрепените
предприятия)
6:Реализирани инвестиционни проекти
(брой)
(Определение: брой подкрепени
проекти)
7:Реализирани проекти в подкрепа на
бизнеса, предприемачеството и новите
технологии (брой)
(Определение: проекти за подобряване
на бизнес средата, за
улесняване/повишаване броя на
стартиращите фирми, за въвеждане на
нови технологии)

Индикатори за изпълнение на
проекта
Индикатор
1:Закупено
ново
оборудване – изградена модулна
метан станция
Индикатор 2:Увеличаване
приходите от продажби

на

281655,55

267572,77

гр.Варна, ул. „Петко Стайнов” 1

12 месеца

"Повишаване на конкурентоспособността на "Тих Труд" ЕООД - Варна
чрез стартиране на ново производство"

гр.Варна, ул. „Петко Стайнов” 1

"ТИХ ТРУД" ЕООД

ТМУ-02-1 / 06.12.2011г
1
7

Дейност 1:Определяне на екип за
управление на проекта
Дейност 2:Подготовка на тръжно
досие и съпътстваща
документация
Дейност 3:Провеждане на търг за
избор на доставчик/ци на
оборудването, избор на
доставчик/ци и подписване на
договори.
Дейност 4:Доставка и въвеждане
в експлоатация на предвиденото
за доставка оборудване
Дейност 5:Разработване на
Маркетингова стратегия за
пазарно позициониране на новите
продукти
Дейност 6:Мониторинг,
отчетност и одит на проекта
Дейност 7:Визуализация и
публичност на проекта

1:Нарстване на производствения
капацитет на предприятието брой
2:Намаляване на средната възраст
на технологичното оборудване (%)
3:Подкрепени предприятия, които
въвеждат в употреба нови
технологии (брой)
4:Създадени нови работни места
(брой, вкл. за мъже/за жени)
(Определение: Брутен брой
създадени преки работни места,
изчислени на пълен работен ден)
5:Създадени инвестиции (лева)
(Определение: брутни инвестиции,
направени от подкрепените
предприятия)
6:Реализирани инвестиционни
проекти (брой)
(Определение: брой подкрепени
проекти)
7:Реализирани проекти в подкрепа
на бизнеса, предприемачеството и
новите технологии (брой)
(Определение: проекти за
подобряване на бизнес средата, за
улесняване/повишаване броя на
стартиращите фирми, за въвеждане
на нови технологии)

Индикатор 1:Закупени нови
машини и обоорудване
Индикатор 2:Маркетингова
стратегия за пазарно
позициониране на новите
продукти
Индикатор
3:Информационна табела;
Информационни брошури

182654,74

4 546 922,62

МАРИЯНА ВЕЛКОВА
Изпълнителен директор и Ръководител на ДО

173522

4 052 482,64

