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Р Е З Ю М Е 

Наименование на кандидата 112037178 ПРЕМИЕРА - 257 ООД 

Наименование на проекта Подобряване на производствения капацитет в „Премиера-257“ ООД” 

Идент.№ BG16RFOP002-2.020-0004 

Договор № Договор № BG16RFOP002-2.020-0004-C01/28.05.2019г. 

Финансираща програма ОП “Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020) 

Процедура BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград - 

Подобряване на производствения капацитет в МСП 

Приоритетна област 

/съответствие със СВОМР на 

МИГ Белово, Септември, 

Велинград/ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 - ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЗАЕТОСТ 

Приоритет 1 - Постигане на устойчив икономически растеж и 

създаване на заетост 

Специфична цел  1.1 - „Технологично обновление на МСП и 

въвеждане на иновации“ 

Териториален обхват на 
изпълнение на проекта 

гр.Велинград, общ.Велинград 

Продължителност на проекта 28.05.2029-28.05.2020 (12 месеца) 

Общ бюджет на проекта 200 000.00 лв. 

Финансиране от СВОМР/БФП 180 000.00 лв. 

Интензитет на подпомагане 90.00 % 

Основна цел на проекта Подобряване на конкурентоспособността на "Премиера-257" ООД, 
чрез внедряване на технологии за подобряване на производствения 
процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на 
производствените разходи и оптимизиране на производствената 
верига, съответно повишаване на добавената стойност и активно 
включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност. 

Специфични цели - Да бъдат пуснати в експлоатация нови енергийно ефективни 
машини, роботизирани, автоматизирани и да работят в линия; 
- Повишена ефикастност на производствените разходи с 20%; 
- Добавяне на нови характеристики или подобряване на 
съществуващите сладкарски продукти; 
- Оптимизация на производствените процеси - нарастваща 
производителност с 37% и ниска ресурсна ефективност; 
- Вътрешна норма на възвръщаемост 47%. 

Дейности по проекта Закупуване на високотехнологични ДМА:  
1. Технологична линия за сладкарски изделия, която се състои от 
четири отделни компонента:  
   -Мелогенизатор  
   -Сборник  
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   -Топилка за масло  
   -Мелница за пудра захар 
2. Спирална тестомесачка 
3. Машина за производство на кръгла, правоъгълна и ръчно сечена 
меденка с цифрово управление, специално за производството 
Меденка "Любимка"- един от основните, най-разпознаваеми и 
любими артикули сред потребителите на продуктите на "Премиера-
257"ООД.  
4. Поставяне на информационна табела,  информираща, че проектът 
се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.  
5. Изработка и поставяне на банер, от който да е видно, че проектът 
се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.  
6. Отпечатване на брошури с информация за проекта и приноса на 
ЕС за изпълнението му. 

Очаквани резултати 1. Закупени дълготрайни материални активи: 
- Технологична линия за сладкарски изделия; 
- Спирална тестомесачка; 
- Машина за производство на кръгла, правоъгълна и ръчно сечена 
меденка с цифрово управление 
2. Въведено в експлоатация работещо оборудване и обучен персонал 
- Намаляване на отпадъците от производството; 
- Подобряване на условията на труд на персонала; 
- Подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност; 
- Положително влияние върху околната среда. Ще се изрази в размера 
на спестените емисии СО2, в съответствие с намалената енергийна 
консумация спрямо единица произведена продукция. 
3. Изработена, доставена и монтирана на видно място 
информационна табела, оповестяваща основните данни за проекта и 
приноса на ЕС за изпълнението му. 
4. Изработка и доставка на банер, оповестяваща основните данни за 
проекта и приноса на ЕС за изпълнението му. 
5. Отпечатани и разпространение брошури с информация за проекта 
и приноса на ЕС за изпълнението му. 
 

Индикатори 1. Брой предприятия, получаващи безвъзмезнди средства:  
1 брой 
 
2. Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната 
ефективност: 1 брой 
 
3. Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 
предприятията (безвъзмездни средства): 10 225,83 EUR 

 
4. Сертифицирани разходи : 92 032,54 EUR 
 

 
Обща стойност на изплатените по проекта суми: 179 982,00 лв. 
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