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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013
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ДОБРИ ПРАКТИКИ
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013

ОБЩА ЦЕЛ:
Развитие на динамична
икономика, конкурентоспособна на
европейския и световен пазари.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
Насърчаване на иновациите и
повишаване ефективността
на предприятията;
Подобряване на бизнес
средата.

Корица 2

Програмата действа на
територията на цялата страна
за периода от 2007 до 2013 г. и
е финансирана от Европейския
фонд за регионално развитие и
националния бюджет на Република
България.
Общият размер на публичните
финансови средства е
приблизително 1,2 млрд. евро.
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ПРИОРИТЕТНИ ОСИ:
Приоритетна ос 1:
„Развитие на икономика,
базирана на знанието
и иновационни дейности”
Приоритетна ос 2:
„Повишаване ефективността
на предприятията и създаване
на благоприятна бизнес среда”
Приоритетна ос 3:
„Финансови инструменти за
развитие на предприятията”

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН
на Оперативна програма
„Развитие на
конкурентоспособността
на българската икономика“
2007-2013 е Главна
дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“ в МИЕТ
Процедурите по Приоритетна ос 3
„Финансови ресурси за развитие
на предприятията” се изпълняват
от Холдинговия фонд JEREMIE
http://jeremie.bg

Приоритетна ос 4:
„Укрепване на международните
пазарни позиции на българската
икономика”
Приоритетна ос 5:
„Техническа помощ”
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
„Технологична модернизация на
предприятията”

ДОГОВОР №
ТМ-02-81/16.09.2008 г.
ПРОЕКТ:
Галванична линия
за антикорозионно
покритие
никел-хром
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„26 МАЙ” ЕООД
гр. Благоевград
Обща стойност на
допустимите разходи:

1 270 000 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

317 500 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

317 333,42 лв.

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„26 Май” ЕООД е създадена през 2000 г.
Основната дейност на фирмата е
производство и износ на различни детайли
от стомана и чугун, като основният
акцент е поставен върху повърхностна
обработка на произвежданата продукция,
като полиране, термообработка и най-вече
галванични защитни покрития. Компанията
разполага с механичен, термичен и
галваничен цех със съответна
пречиствателна станция и лаборатория,
разположени в собствено производствено
хале. „26 Май” ЕООД присъства на пазара
както в България, така и в съседните
страни.

ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
галванична линия за покритие
никел-хром със скрубер;
линия за деминерализиране със смоли.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
нарастващи потребности на пазара,
изискващи разнообразие от специфични
метални детайли с галванично покритие.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
разширяване на дейността чрез
повишаване на капацитета, усвояване
на нови изделия и услуги в областта на
галваничните покрития;
разнообразяване на продукцията чрез
увеличаване на номенклатурата на
корозоустойчивите и декоративни
покрития, изпълнявани от фирмата;
внедряване на автоматична галванична
линия, представляваща качествено
различно ниво на технологията от
екологична и санитарна гледни точки.

НЕОБХОДИМОСТ:
осъществяване на инвестиции с цел
разширяване номенклатурата на
предлаганите галванични покрития, при
постигане на качествени показатели,
отговарящи на европейските стандарти.

Чрез проекта фирма „26 Май” ЕООД
реализира своя дългосрочна стратегия,
а именно – значително разширяване на
производствените възможности на
фирмата, с което да предложи продукция,
отговаряща на най-добрите
производствени практики в ЕС.
ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
повишаване конкурентоспособността на
фирма „26 Май” ЕООД на пазара.
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ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
съответствие с европейските норми
за екология и щадящо отношение към
природата;
разширяване дейността на
предприятието посредством предлагане
на собствена продукция, конкурентна по
качество и цена на местни и чужди
производители от същия бранш;
повишаване на обема на производство
с 16%;
подобряване качеството на
предлаганите продукти;
нарастване на пазарния дял;
повишаване на дела на износа;
създаване на по-добри условия на труд;
нарастване на приходите от продажби.
В допълнение, във фирмата са назначени
трима нови служители.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.03
„Покриване на международно
признати стандарти”

ДОГОВОР №
2МС-02-29/04.08.2009 г.
ПРОЕКТ: Повишаване
ефективността и
създаване на благоприятна
работна среда в ET
„Светлини – Ергун
Бахри” чрез покриване на
международно признати
стандарти
БЕНЕФИЦИЕНТ:
ET „Светлини – Ергун
Бахри”, гр. Момчилград
Обща стойност на
допустимите разходи:

41 000 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

20 500 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

20 310 лв.
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ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
ЕТ „Светлини-Eргун Бахри” е създадена
през 1991 г. Производствената гама на
предприятието включва производство на
повече от 20 вида безалкохолни напитки
под търговската марка „Екстаз”.
Фирмата разполага с две производствени
линии и собствена лаборатория за анализ
на продукцията, която се разпространява
на територията на няколко области.
Фирмата работи по технологични схеми и
с материали на немската фирма „D hler”.
ЕТ „Светлини-Eргун Бахри” има
разработени и внедрени добри
производствени практики и НАССР.
ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
изграждане на имидж и увереност в
клиентите на фирмата, за да се справи
тя благополучно и устойчиво в условията
на световна криза и нарастващ
конкурентен натиск.

ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ
И ВНЕДРЕНИ СТАНДАРТИ ПО ПРОЕКТА:
закупени са 2 броя мастилено-струйни
принтери за маркиране на дата и са
въведени в експлоатация;
въведени са стандарти
ISO 22000 и ISO 14000.
ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
повишаване конкурентоспособността
на фирма ЕТ „Светлини – Ергун Бахри”
на вътрешния и външния пазари.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
да се осигури безопасност на
хранителните продукти;
да се оптимизират осъществяваните
в организацията процеси;
да се гарантира предлагането на
пазара на продукт с постоянно
във времето качество.

НЕОБХОДИМОСТ:
поддържане и увеличаването на
конкурентоспособността на
предприятието. Международно
признатите стандарти означават добри
практики и стандарти, които са с голямо
значение за поддържането и
увеличаването на
конкурентоспособността на
предприятието.
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ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
увеличаване на обема на производство;
конкурентно и ефективно производство;
съкращаване сроковете за маркиране на
продуктите;
увеличаване производителността на
труда с цел доближаване до
европейските нива.
Изпълнението на проекта е допринесло за
увеличаването на капацитета на
предприятието за справяне с конкурентния
натиск и пазарните условия в Европейския
съюз. Проектът е спомогнал за
получаването на консултантски услуги и
внедряване на международно признати
стандарти.
Внедряването на стандарти като
ISO 22000, ISO 14000 е довело до увеличаване
ефективността на производството,
нарастване ефективността на пазарния
дял и ефективността на човешките
ресурси и повишена отговорност към
околната среда.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
„Технологична модернизация
на предприятията”

ДОГОВОР №
ТМ-02-81/16.09.2008 г.
ПРОЕКТ:
Многофункционална
печатна машина
„ГАЛУС” за изработка
на етикети и опаковки
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Лито Балкан” АД
гр. София

Обща стойност на
допустимите разходи:

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
Печатница „Лито Балкан” АД е създадена
през 1997 г. с основен предмет на дейност:
отпечатване на списания и брошури,
рекламна продукция, книги, етикети,
опаковки. Обемът на произвежданата
продукция нарежда фирмата сред първите
10 печатници в страната. За някои от
продуктите, като луксозни списания,
сложни изработки и етикети за бира,
пазарният дял на фирмата надхвърля 15%.
Печатницата е специализирана във
високия клас качество на продукцията.
Продуктите се реализират на националния
(около 90%) и външния (10%) пазари, като
износът е ориентиран предимно за Русия,
Франция и Дания.

ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
многофункционална ролна машина с
интегрирани печатни и довършителни
процеси – печатна машина „Галус”.
Проектът на фирма „ЛИТО БАЛКАН” АД
има за цел увеличаване на дела на етикети
и опаковки, едновременно и
разнообразяване на продукцията с
етикети на ролки, в т.ч. на самозалепваща
се хартия, прозрачно и непрозрачно фолио,
алуминиево фолио и метализирана хартия;
печат върху термосвиваемо фолио за
новото поколение бутилки, опаковки за
козметика и лекарства, в т.ч. и
маркировка за незрящи.
ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
повишаване конкурентоспособността на
фирма „Лито Балкан” АД на вътрешния и
външния пазар.

4 890 925 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

увеличен обем на производство;
разширен асортимент
на предлаганите услуги;
съкратени срокове за изработка;
закупено и въведено в експлоатация ново,
уникално по своя характер, оборудване
– многофункционална ролна машина с
интегрирани печатни и довършителни
процеси – печатна машина „Галус";
стартирало производство на нови
продукти;
увеличена производителност на труда с
цел доближаване до европейските нива.
В допълнение, във фирмата са назначени
шест нови служители.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
намаляване на относителния дял на
използваната електрическа енергия,
увеличаване на производителността на
база на 1 лице от персонала, намаляване
на технологичния брак;
увеличаване на асортимента с ролни
етикети, меки и картонени опаковки;

978 185 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

978 184,90 лв.
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ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
„Технологична модернизация на
предприятията”

ДОГОВОР №
ТМ-02-56/16.09.2008 г.
ПРОЕКТ:
Инвестиции, растеж
и стабилност – пътят
на фирма „ПЕН Д‘ОР” АД
в ЕС
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„ПЕН Д‘ОР” АД
гр. София
Обща стойност на
допустимите разходи:

1 150 730 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

230 146 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

194 833,20 лв.

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„Пен Д’Ор” АД е създадена през 1993 г.
Основният предмет на дейност на
фирмата е производство на хлебни и
тестени изделия. Основните продуктови
групи включват производство на
дълготрайни опаковани продукти –
кроасани и щрудели, пресен хляб,
сладкарски изделия (дълготрайни сладки
и пресни сладкарски изделия), замразени
тестени изделия. Продукцията на
„Пен Д’ор” АД заема пазарен дял от
около 42% при кроасаните, 40% при
замразените изделия и 6% при
сладкарските изделия в България.
ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
бърз растеж на фирмата и желание да се
отговори от технологична гледна точка
на нарасналото търсене.
НЕОБХОДИМОСТ:
подобряване качеството на продукцията и
нарастване на производствения
капацитет, което да доведе до увличаване
на износа, производство на нови продукти,
увеличаване на пазарния дял и цялостно
разширение на дейността на фирмата.

ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
линия за кроасани;
линия за хлебни и сладкарски изделия;
вътрешна силозна система;
универсална машина за измиване
на тави и каси.
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 пазари.
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 разширяване
присъствието на фирмата на вече
съществуващи пазари;
модернизиране на дейността чрез
технологично обновление на
производствените линии;
създаване на модерна и стабилна
компания, конкурентоспособна на
европейския и световен пазар.
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ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
значително е подобрено качеството на
продуктите от гледна точка на външен
вид, опаковка, грамаж и др.;
спазени са 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 нов тип
разфасовки на пазара.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.05
„Технологична модернизация
в големи предприятия”

ДОГОВОР №
ТМГ-02-14/09.07.2009 г.
ПРОЕКТ:
Инвестициите в
„Престиж 96” ООД
– предпоставка за
прогресивно развитие
на Европейските пазари
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Престиж 96” ООД
гр. Велико Търново
Обща стойност на
допустимите разходи:

2 113 770 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

1 056 885 лв.

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„Престиж 96” ООД предлага на пазара
широка гама висококачествени продукти,
покриващи основните групи захарни
изделия. Фирмата е с богат опит в
производството на вафли и шоколадови
бисквити – основана е през 1997 г. и
произвежда следните групи продукти:
обикновени вафли, шоколадови вафли,
бисквити с плодов крем, шоколадови
бисквити, бисквити без глазура, сухи
пасти и швейцарски рула, шоколадови
бонбони и шоколадови пурички. Фирмата
заема лидерски позиции на пазара за
захарни изделия благодарение на високия
професионализъм и качество на
обслужване, богатия асортимент и
внедрени съвременни технологии. Около
90% от произвежданата продукция на
фирмата се реализира на българския пазар,
а останалата част се изнася за пазарите
в Хърватска, Турция, Полша, Чехия и
Румъния.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
повишаване конкурентоспособността на
фирмата, чрез инвестиции в ново
оборудване, което да доведе до
разширяване на дейността на българския
и европейския пазари.
ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
система от съоръжения за
производство на пастьоризиран крем за
сухи пасти и пандишпанови рула със
съоръжения за дезинфекция;
машина за събиране и подреждане на
вафли от производствената лента в
транспортна опаковка;
ръчно водими колички.

ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
намалени производствени разходи и
себестойност на продукцията;
въведени нови продукти – шест вида сухи
пасти с голяма трайност;
подобрени пазарни позиции на българския
и европейския пазари, посредством
навлизане в нови пазарни сегменти, с
по-ниска конкуренция;
увеличен производствен капацитет и
приходи от продажби.
В резултат от изпълнението на проекта са
разкрити и шест нови работни места.

Средства,
изплатени по проекта:

998 475,65 лв.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.05
„Технологична модернизация
в големи предприятия”

ДОГОВОР №
ТМГ-02-25/09.07.2009 г.
ПРОЕКТ: Повишаване
на производствения
капацитет в
„ЕЛХИМ-ИСКРА” АД
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„ЕЛХИМ-ИСКРА” АД
гр. Пазарджик
Обща стойност на
допустимите разходи:

729 720 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

364 860 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

364 860 лв.

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„Елхим-Искра” АД произвежда стартерни
и тягови батерии за нуждите на
автомобилната индустрия. Официалното
откриване на акумулаторния завод в гр.
Пазарджик e на 25 декември 1960 г. В
началото на 90-те години се осъществява
реконструкция, която дава възможност на
предприятието да произвежда изделия,
предлагани от водещи световни фирми,
при използването на модерно оборудване,
съвременни технологии,
висококвалифицирани специалисти и
отлични работници. Основната дейност е
насочена към производство на
електрохимични източници на ток,
резервни части и търговия –
мотоциклетни акумулатори, автомобилни
акумулатори, тягови електрокарни
батерии /намазни и панцерни/, тягови
елементи за резервни части.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
оптимизиране на производствените
процеси, създаване на условия за развитие
на производителността и увеличаване на
конкурентоспособността на „ЕЛХИМ
ИСКРА” като голямо предприятие с
потенциал за производство на продукти с
висока добавена стойност,
конкурентоспособни на европейския пазар.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
модернизиране на производствения
процес в цех-леярен;
повишаване на производствената
ефективност и капацитет;
подобряване на рентабилността;
намаляване на брака и енергийните
разходи за производство;
разширяване гамата на предлаганите
продукти.

В резултат от изпълнението на проекта са
разкрити и шест нови работни места.

ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
автомати за отливане на отрицателни
решетки за тягови батерии с
инструментални екипировки - матрици
към тях.
Закупените леярски автомати разполагат
с филтри за улавяне на вредните аерозоли,
което оказва пряко влияние върху
опазването на околната среда.
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ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
модернизиран и оптимизиран
производствен процес в предприятието
чрез инвестиция в нови машини и
оборудване;
повишена производствена ефективност;
намалени енергийни разходи на
производството;
ограничени загуби на енергия;
подобрени условия на труд;
повишена конкурентоспособност на
предприятието;
подобрено пазарно представяне на
предприятието.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
„Технологична модернизация на
предприятията”

ДОГОВОР №
ТМ-02-111/16.09.2008 г.
ПРОЕКТ:
Нов старт за
„В и Т ТРЕЙД” ЕООД
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„В и Т ТРЕЙД” ЕООД
гр. София
Обща стойност на
допустимите разходи:

1 137 941 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

512 073 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

511 483,66 лв.

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„В И Т Трейд” ЕООД е създадена през
2002 г. с предмет на дейност
производство на стоки от хартия и
картон, опаковки от пластмаса, плочи,
фолиа, маркучи и профили от пластмаса,
стоки от пластмаса и търговия на едро
и дребно с опаковъчни материали и
консумативи. Фирмата развива и дейност
в областта на търговията с опаковъчни
консумативи за целите на опаковане на
хранителни и нехранителни продукти.
ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
нарастващи потребности на пазара от
разнообразие от индивидуални опаковки,
отговарящи на определени изисквания.
НЕОБХОДИМОСТ:
адекватен отговор на нарасналото
пазарно търсене на опаковки от
пластмаса. Възможност фирмата да
отговори на потребностите на
българския пазар, а така също и да
ориентира част от продажбите си към
експорт на европейския и световен пазар.

ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
автоматична термоформовъчна линия за
производство на пластмасови опаковъчни
чинийки с периферно оборудване.
Проектът на „В и Т ТРЕЙД” е в
съответствие с дългосрочна стратегия
за стартиране на нова производствена
дейност, пряко свързана с основната
дейност на компанията.
ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
повишаване конкурентоспособността на
фирма „В и Т ТРЕЙД” на европейския и
световен пазар.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
да се стартира нов вид дейност производство на опаковки от
пластмаса;
да се постигне висока рентабилност
посредством предлагане на
конкурентна собствена продукция и
нарастване на приходите от продажби;
експорт на част от произвежданата
продукция.
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ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
разширена дейност на предприятието с
предлагане на собствена продукция,
конкурентна по качество и цена на
местни и чужди производители;
повишен обем и качество на
предлаганите продукти;
увеличен пазарен дял;
създадени възможности за експорт на
продукцията;
създадени по-добри условия на труд;
нараснали приходи от продажби.
Ефектът от изпълнението на проекта се
изразява и в назначаването на шестима
нови служители.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.06
„Технологична модернизация
в малки и средни предприятия”

ДОГОВОР №
2ТММ-02-163/18.02.2011 г.
ПРОЕКТ:
Технологична модернизация
за повишаване
конкурентоспособността
на "Данини" – водещо
предприятие от
българската шивашка
промишленост
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Данини” ЕООД
гр. Русе
Обща стойност на
допустимите разходи:

386 300 лв.

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„Данини” ЕООД е основана през 1990 г. в
град Русе и за кратко се превръща в една
от водещите фирми, производители на
горно и долно дамско облекло, като бързо
успява да наложи на пазара търговската
си марка.

ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
робот за кроене;
автоматична настилачна машина;
машина за проверка, навиване и
накатаване на плат;
софтуер за създаване, редене на
маркери и разпечатване на кройки.

Дружеството притежава производствена
сграда с площ 2200 кв. м. в която се
помещават отдели за развойна дейност,
шоурум, складови бази и производствени
сектори.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
повишаване на конкурентоспосoбността
на „Данини” АД чрез инвестиции в ново
технологично оборудване.

ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
увеличен обем на производство;
повишено качеството на
произвежданата продукция;
нараснали приходи от износ с 5,78%;
намаляване на средната възраст на
технологичното оборудване с 25%;
обогатен продуктов асортимент.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
технологична модернизация чрез
доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на специализирани
шивашки машини и софтуер;
оптимизиране на производителността
и нарастване на производствения
капацитет;
повишаване качеството на
произвежданата продукция;
разнообразяване на продуктовия
асортимент на дружеството.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
обновяване на оборудването;
понижаване себестойността
на произвежданите продукти;
повишаване ефективността
на производствения процес;
намаляване на зависимостта
от външни подизпълнители.

Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

231 780 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

229 309,20 лв.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.04
„Технологична модернизация
в малки и средни предприятия”

ДОГОВОР №
ТММ-02-8/17.07.2009 г.
ПРОЕКТ:
Въвеждане на ново
технологично оборудване
в производствения
процес
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Дунав прес” АД
гр. Русе
Обща стойност на
допустимите разходи:

1 353 108,26 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

811 864 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

705 726,72 лв.

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА: „Дунав прес” АД – гр.
Русе е наследник на печатница „Дунав”, основана
през 1864 г. Основният профил на фирмата е
печат на всички видове полиграфическа
продукция, издателска дейност и търговска
дейност с полиграфическа продукция.
Предприятието притежава сертификат за
пълно съответствие на внедрена система за
управление на качеството с изискванията на
международния стандарт EN ISO 9001:2008.
Продуктовият асортимент на „Дунав прес” АД е
обусловен от затворения цикъл на производство
– от идеята до готовия продукт, в три основни
направления – предпечат, печат, завършителни
процеси. Печатницата произвежда няколко
основни групи артикули:
хартиени етикети;
фолийни етикети;
самозалепващи етикети;
ин-молд етикети;
етикети с релеф и топъл печат;
печат на етикети с DPG лого;
опаковки – картонени (блистер карти и
вложки, кутии за козметични продукти и
продукти за хранително-вкусовата и
фармацевтичната промишленост);
продукция с Брайлово писмо;
издания;
списания;
акциденции;
рекламни материали.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
преодоляване на затруднения, свързани с
остарелия машинен парк, висока себестойност
на част от произвежданата продукция, поради
използването на стари технологии, скъпа
поддръжка на старите машини и липса на някои
основни линии за производство на съвременни,
луксозни продукти, с високи полиграфически
качества, с оглед следване на пазарните
динамика и тенденции, и удовлетворяване на
нарастващите изисквания на клиентите.
ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
цифрова система за експониране на
конвенционални печатни пластини;
цепеща, пренавиваща и инспектираща
машина;
електрически диспенсер – оборудване за
пакетиране на готовата продукция;
машина за топъл печат;
високоскоростен нож със станция за
пресоване на подредените листи, готови за
рязане.
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ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: повишаване на
конкурентоспособността на „Дунав прес” АД чрез
въвеждане на ново технологично оборудване.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
увеличаване на обема на производство;
повишаване ефективността на
производствения процес;
повишаване качеството на произвежданите
продукти;
обогатяване на продуктовия асортимент, чрез
предлагане на пазара на нови полиграфически
продукти от висок клас.
ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
увеличаване на обемите на производство
на компанията с 10%;
повишаване на качеството на произвежданите
продукти;
обогатяване на асортимент с 3 нови продукта;
увеличаване на заетостта, чрез създаване на
10 нови работни места.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
„Технологична модернизация
на предприятията”

ДОГОВОР №
ТМ-02-54/16.09.2008 г.
ПРОЕКТ:
Технологична
модернизация
на „Мазалат” ЕООД
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Мазалат” ЕООД
гр. Севлиево
Обща стойност на
допустимите разходи:

524 325,03 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

131 081,26 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

130 962,38 лв.

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„Мазалат” ЕООД е създадена през 1992 г. в
гр. Севлиево. Предметът на дейност на
дружеството е производство и търговия
със строителни материали, строителномонтажни работи, благоустройство и
комунална дейност, строителство и
услуги със строителна механизация.
Фирмата притежава три бетонови
възела, арматурен двор, складова база за
продажба на строителни материали и
пълен комплект строителна механизация.
ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
необходимост от инвестиции в
съвременни технологии, намаляване на
високата енергоемкост на
производствения процес, увеличаване на
производителността на труда и на
производствения капацитет.
ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
бетоново производство (гр. Априлци):
– смесител за бетонов възел;
– специализиран софтуер за бетонов
възел (автоматизация);
– силоз със шнек;
– рециклираща система за обработка
на остатъчен бетон от бетоновози
и бетонпомпи.

арматурен цех (гр. Севлиево):
– автомат за производство на бигли,
вкл. специализиран софтуер;
– антиусукващо устройство;
– универсален хаспел;
– открит стенд за разкроен прав
материал с ръчно управление;
– режеща машина за арматурно
желязо до 32 мм;
– огъвачка за арматурно желязо с две
лайсни.
ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: инвестиции в
конкурентоспособността на българското
предприятие „Мазалат” ЕООД.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
реализиране на модернизация на
технологичното оборудване на
„Мазалат” ЕООД;
разширяване дейността на
предприятието;
фундаментална промяна на част от
производствения процес;
въвеждане на иновационна процесова
технология.
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ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
автоматизация на производствения
процес;
въвеждане на иновативна технология;
качествено и количествено подобрение
на цялостния производствен процес;
намаляване на бракуваната и
некачествена продукция;
намаляване на разходите за материали,
чрез използване на рециклираща система;
въвеждане на софтуер за разкрояване на
заготовките на арматура;
гарантиране на постоянно качество на
произвежданата продукция, вследствие
автоматизация на процесите,
използване на модерни измервателни
съоръжения и специализиран софтуер за
управление на цялостния процес;
подобряване на работната среда и
осигуряване на безопасни условия на труд
чрез намаляване на ръчния труд и
използване на оборудване, съобразено с
изискванията за безопасност на
потреблението (СЕ);
опазване на околната среда, вследствие
на внедряването на рециклираща
система;
увеличаване на заетостта с наемането
на 4 лица, които да управляват новото
оборудване.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.04
„Технологична модернизация
в малки и средни предприятия”

ДОГОВОР №
ТММ-02-54/17.07.2009 г.
ПРОЕКТ:
Технологична
модернизация и въвеждане
на иновативни процеси
в „Раломекс” АД
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Раломекс” АД
гр. Завет
Обща стойност на
допустимите разходи:

540 800 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„Раломекс” АД е учредено през 1996 г.
Дружеството е наследник на създадено
през 1976 г. машиностроително
предприятие, което в годините преди
приватизация се намира последователно в
състава на стопанския комбинат
„Г. Димитров”, гр. Русе и ОСО
„Агромашина”, гр. Русе.
Основна дейност на „Раломекс” АД е
производство и търговия с машини за
селското стопанство – плугове,
култиватори, дискови брани и резервни
части за тях. Предприятието притежава
сертификати за внедрени системи за
управление на качеството и околната
среда, отговарящи съответно на
изискванията на стандартите
ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

324 480 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

314 498,60 лв.
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ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
автоматична програмируема
хоризонтална струго-фрезова машина
с прътоподаващо устройство и
револверна глава с фрезови
вретена (с ЦПУ);
автоматична програмируема
хоризонтална стругова машина (с ЦПУ);
автоматичен програмируем вертикален
обработващ център – фреза (с ЦПУ);
автоматичен програмируем хидравличен
абкант (с ЦПУ).
ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
повишаване конкурентоспособността на
„Раломекс” АД.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
увеличаване на капацитета на
производство с 35%;
увеличение на нормата
на печалба от 10% на 16%;
повишаване на производителността
на труда с не по-малко от 20%;
увеличение на дела на износа от общия
обем продажби от 8,9% на поне 15%;
намаляване на разходите за единица
продукция с 12%;
подобряване качеството на
продуктите на компанията;
откриване на три нови работни места;
подобряване на условията за труд в
предприятието.
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ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
намалена себестойност
на продукцията с 12%;
въведени в производство
три нови продуктови линии;
подобрени позиции на международния
пазар, като съотношението между
продукцията за износ и за националния
пазар се очаква да достигне 15%:85%;
постигнато качество на изделията,
съпоставимо с това на водещи световни
производители на почвообработващи
машини;
увеличен производствен капацитет
с 35%, което води до увеличаване на
приходите от продажби с поне 35%.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.5
„Технологична модернизация
в големи предприятия”

ДОГОВОР №
ТМГ-02-6/09.07.2009 г.
ПРОЕКТ:
Интегрирана управленска
система и технически
решения за повишаване на
конкурентоспособността
и ефективността на бизнес
процесите на компания
„Арома” АД
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Арома“ АД
гр. София
Обща стойност на
допустимите разходи:

1 212 307 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

606 153,50 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

599 650,82 лв.

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„Арома” АД е създадена през 1924 г.
Производител е на парфюмерийни и
козметични продукти. В продуктовото
портфолио на компанията се включват
средства за устна хигиена – паста за зъби,
вода за уста; продукти за коса –
оцветители, шампоани, балсами, гелове;
продукти за лице и тяло – подхранващи,
почистващи и др. кремове, балсами,
лосиони, гелове, маски, сапуни.
За периода след 1947 г. „Арома” АД се
развива като държавно предприятие. През
1996 г. дружеството е приватизирано,
като 97 % от капитала му минава в частни
ръце. Продуктите на „Арома” АД се
изнасят в над 50 страни.
В „Арома” АД са внедрени система за
управление на качеството ISO 9001,
система за управление на околната среда
ISO 14001 и система за управление на
здравословните и безопасни условия на
труд OHSAS 18001.
ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
да се повиши конкурентоспособността и
да се спомогне за успешното развитие на
„Арома” АД чрез съвременно управление,
модернизация на производството и
внедряване на високопроизводително и
високотехнологично оборудване.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
въвеждане на единна система за
управление на производствените
процеси с основни модули: финанси,
управление на проекти, покупки, склад,
логистика и бизнес анализи;
хармонизиране на производството,
спрямо добрите европейски практики;
подобряване на технологичния
капацитет на фирмата;
увеличаване дела на автоматизация в
технологията на производство;
увеличаване дела на софтуерния
контрол на операциите;
въвеждане в експлоатация на нови
технологични линии в производството.
ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
автоматична машина за пълнене
и опаковане на козметика;
автоматична машина за опаковане на
групови опаковки.
Въведеното модерно оборудване
гарантира подобрено качество и увеличено
количество на продукция, отговарящи на
европейските стандарти.
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ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
разширена е дейността на
предприятието, вследствие на
модернизацията и увеличаването на
производствения капацитет;
хармонизиране на производството,
спрямо добрите европейски практики;
технологична възможност за управление,
производство и съществено увеличение
на предлагането на нови продукти и
опаковки;
автоматизирано управление и контрол на
производствените процеси;
задоволени завишените изисквания към
изделията;
съкратено технологично време,
необходимо за изработка, пълнене и
опаковане на съответния продукт;
намален процент на отпадък и брак;
сведени до минимум субективни грешки и
увеличена точност при производство;
повишена производителност на
предприятието;
повишена рентабилност и ефективност
на компанията;
съответствие на специфичните нужди на
клиентите и пазара, като същевременно е
постигнато изпълнение на техническите
изисквания към продукцията спрямо
международните стандарти за качество,
дизайн и безопасност;
назначени 29 нови служители.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.2-01/2007
„Покриване на международно
признати стандарти”

ДОГОВОР №
MC-02-159/02.08.2008 г.
ПРОЕКТ: Повишаване
конкурентоспособността и
експортните възможности
на „Стром 21” ООД,
посредством въвеждане на
маркировка на продуктите
и закупуване на оборудване
за удостоверяване на
съответствие

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„Стром 21” ООД е производител на сухи
строителни смеси и бои за довършителни
работи. Фирмата работи от 1998 г. и се е
утвърдила на българския пазар като един
от водещите производители на материали
за довършително строителство.
Пазарът на продукцията включва
строителни фирми, търговци на едро и
крайни клиенти в повече от 40 български
града.

БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Стром 21” ООД
гр. София

Продуктовата листа на „Стром 21” ООД
се състои от най-разнообразни продукти:
лепила за плочки, топлоизолации, гипсови
смеси, саморазливни подови замазки,
декоративни бои и мазилки на циментова и
полимерна основа, хастарни и
хидроизолационни циментови мазилки,
шпакловки, китове и фугиращи смеси.

Обща стойност на
допустимите разходи:

188 350 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
робот за пакетиране и подреждане на
торби;
три тониращи машини.

92 291,50 лв.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
повишаване на конкурентоспособността
на фирма „Стром 21” ООД на българския и
европейски пазари и подобряване
перспективите и възможностите за
износ.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
да се отговори на европейските
изисквания, свързани със свободно
движение на стоки в ЕС и да се
гарантира качеството и
съответствието на европейските
изисквания, като се въведе СЕ
маркировка на основните продукти на
„Стром 21” ООД;;
в производствения процес да се въведе
технологично оборудване, осигуряващо
и контролиращо съответствието на
продуктите по цвят и количество/
размери в съответствие с въведената
СЕ маркировка;
да се повиши ефективността и
производителността на
предприятието чрез намаляване на
себестойността и значително
подобряване на качеството - с
подобряване процеса на тониране.

ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
с изпълнението на проекта пред
фирмата отпадат всякакви пречки
за реализирането на произвежданата
продукция както на вътрешния,
така и на целия Европейски пазар;
обновлението на технологичния парк
е причина за повишаване на
производителността с повече от 20%,
повишаване на качеството на
продукцията, а оттам и на
удовлетвореността на клиентите;
всичко това е предпоставка за ръст
в продажбите и експанзия на пазарите
в съседните на България страни;
успешно е проведено продуктово
съответствие на 22 продукта;
назначени са 3 нови служители.

Средства,
изплатени по проекта:

75 473,72 лв.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.04
„Технологична модернизация
в малки и средни предприятия”

ДОГОВОР №
ТММ-02-49/17.07.2009 г.
ПРОЕКТ: Повишаване
на конкурентоспособността
на „Торготерм”
чрез въвеждането
на „Компютъризиран
технологичен комплекс за
разкрояване и огъване на
детайли от листова стомана”
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Торготерм” АД
гр. Кюстендил
Обща стойност на
допустимите разходи:

1 957 930 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

978 965 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

978 755,14 лв.

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„Торготерм” АД е предприятие за
производство на професионално кухненско
оборудване. Дружеството е
сертифицирано по БДС EN ISO 9001:2008 –
система за управление на качеството и по
БДС EN ISO 14001:2005 – система за
управление на околната среда
„Торготерм” АД е комплексен производител
и доставчик на уреди за обзавеждане за
професионални кухни. Осигурява
проектиране, производство, доставка и
монтаж, гаранционно и следгаранционно
обслужване на изделията, съобразени със
специфичните нужди на клиентите.
Предприятието произвежда и редица
нестандартни изделия като табла от
неръждаема и въглеродна стомана,
плъзгащи се оребрени врати с едностранно
и двустранно действие – предназначени за
битови, гаражни, цехови и складови
помещения, кошове за отпадъци и др.

ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
компютъризиран технологичен комплекс
за разкрояване и огъване на детайли от
листова стомана, включващ:
автоматизиран комплекс за лазерно
рязане;
автоматизиран комплекс за огъване на
листов материал.
Компютъризираният технологичен
комплекс е иновативна технология, без
аналог в България. С него съществено се
подобрява начинът на работа,
увеличават се производствените
мощности и се разширява гамата от
разнообразни изделия. Двете машини
могат да бъдат куплирани с напълно
автоматизирано складово стопанство.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
модернизация на производствения парк
– закупуване и внедряване на
компютъризиран технологичен комплекс
за разкрояване и огъване на детайли от
листова стомана;
повишаване на производителността на
труда;
максимално натоварване и използване
на пълния капацитет на машинния парк;
разработване на нови изделия и
усъвършенстване на съществуващите,
главно по отношение на конструкция,
дизайн, влагана окомплектовка;
повишаване квалификацията на наличния
персонал и наемане на нов, с подобаваща
квалификация.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
подобряване на конкурентоспособността
на „Торготерм” АД и осигуряване на
устойчиво развитие на предприятието
на пазара на кухненски и метални изделия.

ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
усъвършенстване на производствения
процес и повишаване на
производствения капацитет;
въвеждане в експлоатация на ново,
модерно техническо оборудване от
много висок клас;
подобрено качество на продукцията и
повишен ръст на продажбите;
усъвършенстване на производствения
цикъл, намаляване на брака и повишаване
прецизността на производството;
много по-точно отговаряне на
специфичните изисквания на
клиентите.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
с наличните производствени мощности
„Торготерм” АД не е в състояние да
задоволи изцяло търсенето с безупречно
качество. Инвестиционната подкрепа ще
подобри условията на труд, ще
гарантира високо и постоянно качество
и ще предложи разнообразен сортимент,
което ще затвърди настоящите и ще
направи възможно завоюването на нови
пазарни позиции в национален и
международен мащаб.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.04
„Технологична модернизация
в малки и средни предприятия”

ДОГОВОР №
ТММ-02-1/17.07.2009 г.
ПРОЕКТ: Инвестиции за
технологично обновление
и разширяване на
дейността на
„Дамвент” ООД
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Дамвент” ООД
гр. Бургас
Обща стойност на
допустимите разходи:

397 990 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

238 794 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

234 649,42 лв.

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
Фирмата е създадена през 2004 г. като
правоприемник и наследник на „ДамяновМартинов Клима” ООД – компания,
работеща от 1990 г. на българския пазар и
позната като лидер в областта на
производството на съоръжения за
обработка на въздуха и инженеринга на
климатични и вентилационни инсталации.
Мисията на дружеството е да бъде
организация, изцяло ориентирана към
клиентите и техните нужди, предлагайки
прости и ефективни, с високо качество и
отлични технически характеристики
продукти и услуги.
ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
разширяване на технологичните
възможности и укрепване на
конкурентоспособността на
Дамвент ООД като един от водещите
производители на климатична и
вентилационна техника в България.
ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
пробивна щанцова преса със скорост на
обработка 124 м/мин.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
инвестиции в разширяване
производството на климатични камери,
въздуховоди и други елементи за
климатизация и вентилация чрез
внедряване на допълнително оборудване;
оптимизиране на цялостния
технологичен процес и намаляване на
натоварването на наличните
обработващи мощности чрез
инвестиции в оборудване, което да
позволи подобряване качеството и
прецизността на операциите по
разкройване на листов материал и
изработка на детайли и възли,
влагани в крайните изделия;
стартиране производството на нов за
компанията продукт – рекуперативен
енергоспестяващ блок с вградена
хладилна термопомпа и система за
управление;
предоставяне на консултантска помощ
за оптимизиране на пазарните позиции
на компанията чрез развитието на
маркетингова стратегия за планиране
на продажбите на климатични камери и
вентилационно оборудване;
извършване на строително-монтажни
работи, пряко свързани с инвестицията
- изграждане на фундамент за
поставяне на щанцовата преса.
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ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
оптимизиране на цялостния
технологичен процес, посредством
създаване на нов отдел „CNC
програмиране”, в който се извършва
оптимизация на листовия материал;
намаляване на количеството на
технологичния отпадък с 10%;
оптимизиране на технологичния брак до
поставените за цел 18%;
намаляване на технологичното време за
изработка средно с 20%;
намаляване на енергийните разходи с 9%;
стартиране на производство на нов
продукт – VEDA Max. E-mini –
рекуперативен вентилационен блок с
вградена термопомпа и система за
управление;
сключени договори за представителство
с компании от Румъния и Дания.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 1:
Развитие на икономика
базирана на знанието
и иновативни дейности
Процедура:
2007BG161PO003/1.1.1-01/2007
„Подкрепа за създаване и развитие
на стартиращи иновативни
предприятия”

ДОГОВОР №
СИП-02-3/03.12.2008 г.
ПРОЕКТ:
Центробежна
технология и инсталация
за почистване,
шлифоване и полиране на
листов (лентов) прокат
от черни и цветни
метали и сплави
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Екомет” ООД
гр. Габрово
Обща стойност на
допустимите разходи:

426 687 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

384 018,30 лв.

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„Екомет” ООД е създадена през 2007 г. Над
80% от дейността на фирмата е научноизследователска и развойна,
инженерингова, разработка, изпълнение и
внедряване на иновативни проекти,
продукти и/или иновативни процеси и
технологии, производствена дейност в
областта на обработките в центробежно
уплътнена среда.
След стартиране изпълнението на
договора за безвъзмездна финансова
помощ приоритетно място заема
продуктът, обект на изпълнявания
проект. Вниманието е насочено към
усъвършенстване на функционалните му
параметри, надеждност, управление и
обслужване, произтичащи от изпитанията
на опитния образец. Успоредно се
реализира и стратегия за налагане на
продукта на пазара, в т.ч. производство и
продажба на инсталации с по-малки
габарити и по-ниска степен на
автоматизация за нуждите на малки и
средни предприятия в страната и
чужбина.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
създаване на иновационна центробежна
технология и инсталация за почистване и
полиране на листов (лентов) прокат и
детайли от цветни и черни метали и
сплави, което съответства на две от
специфичните цели за развитие на Област
Габрово, където фирмата оперира, а
именно: „Повишаване на регионалната
конкурентоспособност чрез технологично
развитие и иновации” и „Изграждане и
развитие на екологичната
инфраструктура и екологосъобразни
технологии”.
Иновативната идея на проекта е
продиктувана от необходимостта да бъде
ускорена подмяната на вредните химични
технологии за почистване от окалин и
ръжда, на прокат и детайли с механични
технологии (байцване и др.), като се
повиши ефективността и асортимента на
обработваните продукти в центробежно
уплътнена среда.

ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Научно-техническите постижения и поконкретно разработваната технология и
технологично оборудване по проекта
намират практическа реализация, както
следва:
в металургията – за почистване на
листов прокат от окалин и корозия преди
студено редуциране на същия;
в металообработването – за почистване
и снемане на повърхностни дефекти на
заготовки преди гореща и студена
пластична обработка, както и за
почистване преди поцинковане на
еластични предпазни огради (пътни
мантинели), заземителни шини, ленти и
други подобни;
в автомобилостроенето – за почистване
и полиране на сложнопрофилни детайли
преди нанасяне на декоративни
покрития;
в електрониката – за почистване и
полиране на лентов прокат от цветни
метали, за производство на печатни
платки и други детайли.

Средства,
изплатени по проекта:

309 265,70 лв.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.04
„Технологична модернизация
в малки и средни предприятия”

ДОГОВОР №
ТММ-02-67/17.07.2009 г.
ПРОЕКТ:
Повишаване
конкурентоспособността
на „Етиком” ООД, чрез
разширяване и
разнообразяване на
производствената дейност
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Етиком” ООД
гр. Петрич
Обща стойност на
допустимите разходи:

1 492 071 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

895 242,60 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

883 440,73 лв.
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ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„Етиком“ ООД е създадена през 1993 г.
Специализирана е в производство и монтаж на
РVС дограма, алуминиева дограма (обикновена и
с прекъснат топлинен мост), окачени фасади
(структурни и обикновени), обшивка с
алуминиеви композитни панели, както и
стъклопакет. От юни 2003 г. фирмата
е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
липса на производствени мощности, което
възпрепятства отговора на нарасналото
търсене в страната и на интереса на
чужди инвеститори;
липса на затворен цикъл на производство,
поради недостатъчни производствени
мощности, налагащо закупуването им от
външни доставчици;
по-висока цена на готовата продукция,
поради ползването на външни доставчици
на стъклопакети;
липса на големи възможности за въвеждане
на нови продукти, поради спецификата на
самото производство, позволяващо
неограничен брой варианти (чрез
комбинация от влагани материали), но в
същото време - ограничено при
въвеждането на нови продукти.
необходимост от закупуване на
високотехнологично оборудване за
производство на стъклопакети, чрез което
ще се намали себестойността на
продукцията, ще се увеличат многократно
производствените мощности и
предприятието ще стане външно
независимо;
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необходимост от закупуване на
високотехнологично оборудване за
производство на обработено стъкло и
стъклопакет за окачени фасади, във връзка с
въвеждане на новите продукти.

ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
оборудване за рязане на стъкло;
оборудване за производство на рамка;
автоматична вертикална линия за стъкло;
автоматизиран робот за залепване и
линия за кантошлифоване на стъкло.
ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
повишаване конкурентоспособността на
„Етиком” ООД, чрез инвестиционна подкрепа за
модернизиране на производствения процес,
водещо до повишена производителност и
разнообразена производствена дейност.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
модернизиране на производственото
оборудване в „Етиком” ООД, чрез закупуване и
въвеждане в експлоатация на
високотехнологично оборудване за
производство на стъклопакети и обработка
на стъкло;
преструктуриране и оптимизиране на
производствения процес – намаляване на
разходите и повишаване на рентабилността,
увеличаване на количеството, качеството и
асортимента на произвежданите
стъклопакети.

ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
разнообразен продуктов асортимент,
подобрено качество на произвежданите
стъклопакети, увеличен производствен
капацитет и създадена възможност за
съкращение на сроковете за изработка на
поръчките при намалена себестойност;
въведени 2 нови продукта: стъклопакети за
окачени фасади и производство на обработено
стъкло, като обемът на външните доставки
на стъклопакет е намален с 30%, или с 10%
повече от предвиденото;
производство на по-качествен продукт, с
по-добри параметри и на по-добра цена, като
едновременно с това поръчките на клиентите
се изпълняват за по-кратко време, като по
този начин се задоволят изцяло техните
потребности;
удовлетворяване на регионалното
и национално търсене на този вид стока,
в резултат на увеличения производствен
капацитет и по-кратките срокове за
изпълнение;
разкриване на 3 нови работни места,
във връзка с новозакупеното по проекта
оборудване;
повишена конкурентоспособност на фирмата,
чрез осъществената технологична
модернизация.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.04
„Технологична модернизация
в малки и средни предприятия”

ДОГОВОР №
ТММ-02-50/17.07.2009 г.
ПРОЕКТ:
Нови пазари и стойчиво
развитие на ХМИ
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Хигиенно медицинска
индустрия” ЕООД
гр. Велико Търново
Обща стойност на
допустимите разходи:

1 499 694 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

899 816,40 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

763 867,41 лв.
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ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„Хигиенно медицинска индустрия” ООД е
създадено през 1994 г. и произвежда препарати
за комплексна болнична и институционална
дезинфекция по датска технология и лиценз.
Фирмата е най-големият български
производител на биоциди (дезинфектанти),
антисептици и детергенти за
здравеопазването, денталната и
ветеринарната медицина, хранителновкусовата промишленост, индустрията и
обществените заведения. В допълнение към
основната гама продукти предприятието
произвежда и почистващи препарати,
козметични и битови продукти, индустриални
очистители и обезмаслители, детергенти за
силно замърсени ръце, продукти за
текстилната промишленост и др. „ХМИ”
предлага продуктова гама от над 100 различни
препарата. Съдържащите се активно
действащи съставки са биоразградими. Има
изграден собствен цех за изработка на различни
видове пластмасови опаковки, печатна база за
опаковки, етикети и рекламни материали.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
автоматизиране на производството на
течни и прахообразни продукти;
повишаване на производствения капацитет
за дозиране, пакетиране и етикетиране на
продуктите;
извършване на поредна инвестиция в посока
затваряне на производствения цикъл чрез
разширяване на собственото производство
на опаковки за продуктите с цел
независимост от подизпълнители и контрол
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върху качеството, гъвкавост на дизайна,
оптимизиране на сроковете за доставка;
повишаване на качеството и
производствения контрол, акто и намаляване
времето за изпълнение на поръчки;
подобрение на управленския процес и
дейността чрез оптимизация на бизнес
процесите;
увеличаване на обема на продажбите извън
страната, увеличаване на приходите от
продажби и подобряване на финансовите
резултати на дружеството.
ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
за цех за пластмасови опаковки за основните
продукти: бласт автомат за производство
на опаковки от 0,45 до 1,5 л.; бласт автомат
за производство на опаковки от 2,5 до 10 л.;
шприц-машина за производство на
пластмасови изделия под налягане; раздувна
машина за производство на PET бутилки;
водоохлаждащ агрегат – „чилър” и
компресорна система;
за производство на прахообразни продукти:
смесител с работен обем мин. 400 л.;
смесител с работен обем 1000 л.; пакетираща
линия за количества в опаковки от 0,400 и
0,500 кг и 1,0 кг в кутии от HDPE и LDPE с
набивен капак; пакетираща линия за сухи
смеси в опаковки (торби) от 20 кг;
за производство на течни продукти:
бутилираща линия за опаковки от 0,250 0,750 л.; бутилираща линия за опаковки 1,0 л.;
бутилираща линия за туби 4,0 л. и 5,0 л.;
инсталация за обработка на вода –
дейонизатор за вода.
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ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
въведени и успешно сертифицирани система за
управление на околната среда съответстваща
на стандарт ISO 14001:2004, система за
управление на качеството, съответстваща на
международния ISO 13485:2003 и придобито
право за поставяне на СЕ маркировка върху 9 от
продуктите на предприятието;
извършени успешни изпитания на продуктите
за вирусоцидно действие в международна
акредитирана лаборатория;
автоматизирано производството на течни и
прахообразни продукти;
повишен производствен капацитет за дозиране,
пакетиране и етикетиране на продуктите;
затворен производствен цикъл чрез
разширяване на собственото производство на
опаковки - в резултат е постигната
независимост от доставчици, контрол върху
качеството, гъвкавост на дизайна и
оптимизирани срокове за доставка;
повишено качество, производствен контрол и е
намалено време за изпълнение на поръчки;
подобрен управленски процес, чрез реинженеринг
на бизнес процесите;
оптимизиран качествен контрол в
предприятието;
намалени: производствен брак, производствени
разходи и себестойност на продукцията;
увеличена възможност за разработка и
производство на широка гама нови опаковки и
продукти.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.05
„Технологична модернизация
в големи предприятия”

ДОГОВОР №
ТМГ-02-42/05.11.2009 г.
ПРОЕКТ:
Технологична модернизация
чрез закупуване
на нови стругови и
обработващи центрове с
ЦПУ в цех 35 на „Импулс” АД,
гр. Габрово

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„Импулс” АД е създадена през 1991 г.
Фирмата се занимава с развойновнедрителска, производствена, сервизна и
търговска дейност в страната и чужбина
в областта на времезакъснителни и
броячни механизми, средства за
автоматизация, медицинска апаратура
и др.

БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Импулс” АД
гр. Габрово

Предприятието произвежда
детайли с различно предназначение за
промишлеността и в малка степен –
изделия за крайно потребление.
Продукцията може да се разпредели по
следния начин:

Обща стойност на
допустимите разходи:

956 400 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

478 200 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

478 199,98 лв.

детайли и възли за крупни предприятия
и базирани на дългогодишни договори;
стоки за крайно потребление:
медицинска апаратура – инфузионна
помпа ИП-2/50; уреди и стоки за бита
– стълбищен автомат електронен
ACE-5; възли и детайли от
машиностроителната,
приборостроителната и
уредостроителната промишленост;
малкомодулни зъбни колела от
m = 0,3 – 2.

Фирмата разполага с необходимото
технологично оборудване за
производството на горепосочените
изделия, възли и детайли и може да
извършва необходимите технологични
процеси.
Структурно фирмата се състои от
четири основни цеха, обхващащи следните
производствени направления: участък от
машини с ЦПУ; щанцов участък;
зъбофрезов участък; участък за
обработка на пластмаси; термичен
участък; галваничен участък;
лакобояджийски участък; механични
участъци с универсални
металообработващи машини; монтажни
участъци; инструментален участък;
ремонтен участък (електро и механика);
лаборатории за контрол и изпитване.

ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
намалени производствени разходи/
себестойност на продукцията;
въведени нови продукти;
подобрени пазарни позиции;
увеличен производствен капацитет
и приходи от продажби;
открити 13 нови работни места.

ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
струг с ЦПУ;
два обработващи центъра с ЦПУ.
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ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТA:
постигане на технологична модернизация
чрез инвестиции в ново оборудване и
технологии с оглед разширяване дейността
на фирмата и повишаване на
конкурентоспособността на
произведената продукция.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.04
„Технологична модернизация
в малки и средни предприятия”

ДОГОВОР №
ТММ-02-86/17.07.2009 г.
ПРОЕКТ:
Технологична
модернизация за
конкурентно и ефективно
производство във фирма
„Интехна” АД
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Интехна” АД
гр. София
Обща стойност на
допустимите разходи:

1 341 200 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

871 780 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

539 189,95 лв.
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ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„Интехна” АД е водеща българска инженерингова
фирма за производство на инструментална
екипировка с инженерингово звено в София и
завод за инструментална екипировка и
производство на пластмасови детайли в Стара
Загора. Фирмата е създадена през 1990 г. и
прилага сертифицирана система за управление на
качеството в съответствие със стандарт
ISO 9001:2008.
Дейността на фирмата е фокусирана върху
внедряване на интегрирана CAD/CAM/CAE
технология от ново поколение NX (фирмата е
безспорен лидер на българския пазар на CAD/CAM/
CAE системи от висок клас). „Интехна” АД
разполага с екип от специалисти, подпомагащи
клиентите във всички аспекти от прилагане на
комплексните CAD/CAM/CAE технологии –
проектиране, анализ, технологична подготовка,
организация и планиране на производство.
Интензивно се внедрява ново
високотехнологично оборудване, обезпечаващо
затворен цикъл на производство и осигуряващо
изработване на висококачествени инструменти
с тегло до 5 т. и обработване на детайли с
максимални габарити 1000х800х600 мм.
Технологията на производство е базирана на
подробен 3D модел на инструмента, от който се
изготвят управляващи програми за машините с
ЦПУ, нишково–ерозийните машини, проектират
се и се изработват инструменти от втори
порядък (електроди за обемна ерозия), изготвят
се необходимите технологични схеми и карти,
съпровождащи всеки детайл в производствената
верига. Това позволява паралелно извършване на
дейности, обезпечаващо кратки срокове за
създаване на екипировка. „Интехна” прилага
най-авангардни технологии за механообработка,

Page 42

в т.ч. високоскоростно фрезоване.
Произвежданите в „Интехна” изделия са
експортно ориентирани. Фирмата е и
поддоставчик на пластмасови детайли за водещи
производители като LIEBHERR–Hausger te,
MIELE, BSH Bosch und Siemens Hausger te и др.
ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
отстраняване на „тесни места” в
производството и увеличаване на
производствения капацитет за разширяване на
дейността и създаване на добавена стойност на
продукцията. Повишаване на ефективността,
производителността и разширяване на
пазарните позиции на международните пазари.
Създаване на условия за разгръщане на
потенциала за конкурентно и ефективно
производство, увеличаване на икономическия
ефект, повишаване на конкурентоспособността
и гарантиране на дългосрочно устойчиво
развитие в условията на динамично развиваща се
икономическа обстановка, силен конкурентен
натиск и пазарна конюнктура на Европейския
съюз.
ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
съкращаване на времето за изработване на
инструментална екипировка между 2 и 3 пъти с
цел реализиране на престижни,
високотехнологични, високобюджетни и
експортно-ориентирани проекти. Намаляване на
себестойността на екипировката между 20% и
50%, позволяващо предлагането на поатрактивни цени и изработка на екипировка за
дребносерийни изделия, повишаване на
капацитета на фрезовия и ерозийния участък, а
оттам и на общия производствен капацитет с
30%.
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ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
високоскоростен 5-осен
обработващ център с ЦПУ;
високопроизводителна
нишкова ерозийна машина;
високопроизводителна
обемна ерозийна машина.
ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
нарастване на капацитета на фрезовия и
ерозийния участък с над 1000 работни
часа на месец;
отпушено „тясно място” в
производствения процес, благодарение на
което общият производствен капацитет
бележи ръст с около 30%;
изработени 113 инструмента (при
заложени 111);
увеличаване на обема на серийното
производство на пластмасови детайли;
произведени 2 182 954 детайла при
заложени 1 403 750;
разширено портфолио с нов процес,
базиран на иновативна технология –
бързо създаване на формообразуващи
инструменти (Rapid Tooling), водещ до
съществено съкращаване на времето за
изработване на инструменти;
постигане на по-високо качество и
точност на обработките.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.04
„Технологична модернизация
в малки и средни предприятия”

ДОГОВОР №
ТММ-02-139/17.07.2009 г.
ПРОЕКТ:
Технологична
модернизация в
„Инертстрой-Калето” АД
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Инертстрой-Калето” АД
гр. Мездра
Обща стойност на
допустимите разходи:

1 483 937 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

890 362,20 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

885 015,71 лв.
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ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
Създадена през 1997 г.,
„Инертстрой-Калето”АД е специализирана в
производството на готови бетонови смеси,
а като поддържащи дейности – добив и
производство на инертни материали,
производство на бетонови изделия и
циментови замазки. Освен тях фирмата
извършва и специализирани услуги със
строителна и земекопна техника, както и
строително-монтажни работи от всякакво
естество. Дружеството има внедрени
системи за управление ISO 9001, ISO 14001,
ISO 18001 и притежава сертификат за
съответствие на строителните продукти,
съгласно НСИОССП. „Инертстрой – Калето”
АД е водеща в региона, но реализира
значителни продажби и на национално ниво,
където конкуренцията е много висока.
Основните продукти, които
„Инертстрой-Калето”АД произвежда, са
различни видове бетонови разтвори,
циментови замазки, едрогабаритни
бетонови изделия (канавки, перонни
елементи, стоманобетонови конуси,
стоманобетонови пръстени, бетонови
тръби, стоманобетонови капаци, бетонови
решетки, отводнителни канавки, капаци за
шахти, оградни панели, леки и тежки
подпорни стени), дребногабаритни
бетонови изделия (тротоарни плочи,
оградни колове, градински бордюри, улични
бордюри, пътни ивици, паркинг тела,
крайпътни улеи).
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ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
запазване на вече утвърдените позиции на
пазара и едновременно с това – предприемане
на дейности за успешното развитие на
дружеството, съобразно пазарните
изисквания и динамика, стремеж да се
отговори на пазара с нови по-конкурентни
продукти на по-конкурентни цени,
необходимост от увеличение на
производствения капацитет на фирмата и
пускане в експлоатация на нови
производствени мощности с допълнителна
стойност.
ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
стационарен бетонов център, включващ
смесител (базова машина), склад за инертни
материали и складово стопанство за
цимент, автоматично управление и
помощни средства;
рециклатор за отпадъчен бетон и
трошачно-пресевни машини.
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
повишаване конкурентоспособността на
„Инертстрой-Калето” АД чрез инвестиции
в съвременни технологии и оборудване за
производство на бетон.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
модернизация и обновление на
производственото оборудване като
фактор за оптимизиране на
производителността;
увеличаване на производствения капацитет.
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ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
намаляване на производствените разходи
и себестойността на единица продукция с
до 17%;
подобряване на пазарните позиции:
реализиране на последователна търговска
политика спрямо всички групи клиенти и
повишаване на пазарния дял на фирмата
на националния пазар (до 85% от
реализираната продукция);
подобряване на качеството и
потребителските свойства на
съществуващата продукция чрез
автоматизация на
бетонопроизводството;
увеличаване на производствения
капацитет над 3 пъти, засилване на
пазарните позиции и увеличение на
приходите от продажби със 78%;
подобряване на работната среда и
осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд чрез автоматизация на
процесите и намаляване на ръчния труд,
както и ползването на оборудване,
съобразено с изискванията за
безопасност на потребителите (CE);
опазване на околната среда чрез
внедряване на рециклираща система за
остатъчен бетон и използване на
енергоефективни технологии;
увеличаване на заетостта, чрез
създаването на 3 нови работни места.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.04
„Технологична модернизация
в малки и средни предприятия”

ДОГОВОР №
ТММ-02-152/24.07.2009 г.
ПРОЕКТ:
Технологична
модернизация на „Kармела
2000” ООД – гаранция за
конкурентоспособност и
новаторство
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Кармела 2000” ООД
гр. Велико Търново
Обща стойност на
допустимите разходи:

929 950 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

557 970 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

545 515,81 лв.

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„Кармела 2000” ООД произвежда богат
асортимент от шоколадови и захарни
изделия: вафли, бисквити, кексове, меденки,
десерти и др. От основаването си
компанията инвестира в създаване и
модернизиране на инфраструктурата си.
Производствените, складовите и
битовите помещения, напълно отговарят
на изискванията за добри хигиенни
практики и на завишените критерии на ЕС
към производителите на храни.
Инфраструктурата на предприятието
включва необходимите за дейността
рампи за товаро-разтоварна дейност,
оборудвана лаборатория, паркинг,
собствен трафопост и газопровод.
Продуктите на КАРМЕЛА се
характеризират с индивидуалност и
уникалност. Популярни са различните
разновидности вафли „Фамилия”, „Капризи”
и Choco Family, кексовете „Golden cake” и
др. Някои от продуктите са все още
единствени по рода си на пазара – Меденки
„Кармела” и бисквити кукис. Приоритет е
предлагането на продукти във фамилни
опаковки (до 500 гр.), с които компанията е
традиционно позната и притежава силни
пазарни позиции.

ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
линия за производство на твърди и меки
бисквити, включваща: миксер за разбиване
на тесто, цилиндър за втасване на тесто
и конвейер за носене, машина за тройно
втасване на тесто и цилиндър за
изтъняване, машина за разделяне на
тесто на отделни части, машина за
рязане и оформяне на тесто, устройство
за отделяне на тестени части и за
използването им отново, директно
загряваща фурна за печене на бисквити,
конвейер за вземане и редене на бисквити,
конвейер за изстудяване и събиране, калъф
за оформяне, калъф за рязане.
ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
инвестиция в закупуването на модерна и
високотехнологична линия за
производство на меки и твърди бисквити
– единствена по рода си в България – част
от средносрочния план за развитие на
компанията, включващ разширяване на
продуктовата гама, увеличаване на
производствения капацитет и намаляване
на производствените разходи, с цел
утвърждаване на „Кармела 2000” ООД
като предпочитан производител на
захарни изделия в България и чужбина.
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ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
увеличаване на производствения
капацитет и сериозен ръст на
количеството произведени крайни
продукти – бисквити с различни вкусове;
постигане на по-ниска себестойност на
единица продукция;
диверсификация на продукцията чрез
създаване на условия за едновременно
производство на бисквитени заготовки и
разнообразни крайни продукти;
разширяване на пазарните позиции в
национален мащаб по претеглена
дистрибуция, а в международен – по
бройна;
повишаване на заетостта в компанията
– открити 14 нови работни места, от
които 4 за мъже и 10 за жени;
минимизиране на риска и зависимостта
на компанията от доставчици на
бисквитена заготовка и спестяване на
оборотни средства, които да се влагат
в развой на нови продукти.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
2007-2013

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Приоритетна ос 2:
Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
Процедура:
BG161PO003-2.1.05
„Технологична модернизация
в големи предприятия”

ДОГОВОР №
ТМГ-02-10/09.07.2009 г.
ПРОЕКТ:
Утвърждаване на
„Мегапорт” ООД като
водещо предприятие
в производството и
рециклирането на опаковки
от пластмаса на българския
и международния пазар
БЕНЕФИЦИЕНТ:
„Мегапорт” ООД
гр. Велико Търново
Обща стойност на
допустимите разходи:

4 998 000 лв.
Обща стойност
на безвъзмездната
финансова помощ:

2 498 800 лв.
Средства,
изплатени по проекта:

2 498 381,07 лв.
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ПРОФИЛ НА ФИРМАТА:
„Мегапорт” ООД се занимава с
производство и търговия с полиетиленов
и хартиен амбалаж, опаковки и опаковъчни
машини за всички видове стоки. Фирмата
е създадена през 1992 г., а в края на 2007 г.
в гр. Велико Търново е открита фабрика за
производство на площ повече от 6000 кв.м.
Към момента е изградено допълнение към
фабриката с площ от около 2300 кв.м.,
където са разположени рециклиращи
инсталации за полиетилен и полипропилен.
ЗАКУПЕНО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТА:
инсталация за производство на
трислойно издувно фолио;
рециклираща линия за регенериране на
полипропиленов полиетиленов отпадък;
инсталация за производство на
еднослойно издувно HDPE фолио;
два конфекциониращи автомата за
производство на чували за смет на
ролка;
конфекциониращ автомат за
производство на чанти с вътрешна
лепена дръжка;
конфекциониращ автомат за
производство на чанти с вътрешна
термична дръжка;
конфекциониращ автомат за пликове
(тип Wicket) за автоматично опаковане
и рециклираща линия от „филм във
филм”.
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Това е иновативна технология за директна
екструзия от полиетиленов отпадък, при
която е напълно елиминиран процеса на
гранулиране. Тя не е въвеждана досега в
България и чрез внедряването є в
производството се постигат качествено
по-добри параметри на фолиото при
значително намаляване на
производствените разходи.
Иновативният за нашата страна продукт
– Stretch Hood фолио определя и
иновативността на специализирания
екструдер за производство на трислойно
издувно фолио. Към момента на
кандидатстване не е съществувало
българско производство на Stretch Hood
фолио, съответно необходимото за целта
оборудване не е било внасяно в страната.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
утвърждаване позициите на „Мегапорт”
ООД, като един от водещите
производители на полимерни опаковки на
българския пазар и развитие на експортния
потенциал на дружеството, респективно –
повишаване на конкурентоспособността и
принос за осигуряването на устойчив
икономически растеж.
ПОЛЗИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
разширен производствен капацитет;
понижена себестойност на продукцията;
въведени два нови продукта;
увеличен дял на износа;
подобрено качество на продуктите;
увеличени приходи от продажби;
разкрити 34 нови работни места,
от които 14 за мъже и 20 за жени.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013

КОНТАКТИ:
Управляващ орган на ОП
„Конкурентоспособност”:
Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма,
Главна дирекция
„Европейски фондове за
конкурентоспособност”
тел.: + 359 2 80 75 336
гр. София 1000,
ул. „6-ти септември” № 21
www.opcompetitiveness.bg

Регионални сектори
на Главна дирекция
„Европейски фондове за
конкурентоспособност”:
Бургас 8000
ул. „Апостол Карамитев” № 12, ет. 2
тел.: +359 56 581 610
Благоевград 2700
ул. „Стефан Стамболов” № 11
тел.: +359 73 830 108

Холдингов фонд JEREMIE
Варна 9000
„ДЖЕРEМИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
гр. София, ул. „Съборна" № 2А, ет. 7 ул. „Преслав” № 51
тел.: +359 52 617 077
тел.: 02 / 926 4 296
http://jeremie.bg/
Враца 3000
ул. „Мито Цветков” № 2, ет. 5
Насоките и пакетът документи
по процедурите, както и актуална тел.: +359 92 666 539
информация за изпълнението
на Оперативната програма се
публикуват на следните интернет
страници:
www.opcompetitiveness.bg
www.eufunds.bg

Велико Търново 5000
ул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3
тел.: +359 62 650 107
Пловдив 4000
пл. „Централен“ №1, ет. 6
тел.: +359 32 941 438
Плевен 5800
пл. „Възраждане” № 1, ет. 3
тел:. +359 64 803 203

Корица 3

Русе 7000
ул. „Мария Луиза” № 19
(партерен етаж на бул. „Гурко”)
тел.: +359 82 825 273
Стара Загора 6000
бул. „Цар Симеон Велики” № 108,
ет. 1
тел.: +359 42 650 040

Този документ е разработен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“, ГД „Европейски фонодове за конкурентоспособност“, в качеството на бенефициент
по проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013
– Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Проект BG161PO003-5.0.01-0004
„Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”
е финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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