
                                                                      

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 г. 

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” 

 
ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА „ЕТИКОМ” ООД, ЧРЕЗ 

РАЗШИРЯВАНЕ И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ” 
 

БЕНЕФИЦИЕНТ:  „ Е Т И К О М ”  О О Д  

Обща стойност на допустимите разходи: 1 492 071,00 лв. 
Обща стойност на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 877 440,73 лв. 
 

 

Закупено по проекта оборудване: 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 

 
В резултат от изпълнението на проекта, фирмата е постигнала следното:  
 

 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; 

 повишена конкурентоспособност на фирмата, чрез осъществената технологична 
модернизация; 

 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, включително възможност за увеличаване на количествата произведена 
продукция, реализирани на пазари извън страната;  

 разкриване на 3 нови работни места, във връзка с новозакупеното по проекта 
оборудване. 
 


