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Р Е З Ю М Е 

Наименование на кандидата 112037178 ПРЕМИЕРА - 257 ООД 

Наименование на проекта Модернизация на производствения процес в „Премиера-257“ ООД” 

Идент.№ BG16RFOP002-2.050-0002 

Договор № Договор № BG16RFOP002-2.050-0002-C01/21.02.2020г. 

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

Процедура BG16RFOP002-2.050 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 21.02.2020-21.02.2021 (12 месеца) 

Общ бюджет на проекта 145 205.87лв. 

Финансиране от СВОМР/БФП 130 685.28 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 - Повишена ефикастност на производствените разходи с 20%, защото 
в момента поради значителната натовареност на съществуващото 
оборудване, фирмата не разполага със свободен производствен 
капацитет, за да отговори на нарастващото търсене в страната и 
намерение за излизане на чужди пазари; 
- Добавяне на нови характеристики или подобряване на 
съществуващите сладкарски продукти; 
- Оптимизация на производствените процеси - нарастваща 
производителност с 21% и ниска ресурсна ефективност; 
- Вътрешна норма на възвръщаемост 18 %; 

Дейности по проекта Закупуване на високотехнологични ДМА:  
1. Линия за тункване и украса с шоколад с хладилен тунел, състояща 
се от следните компоненти: 
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- Машина за разтопяване и хомогенизиране на шоколад 
- Темперираща машина за шоколад 
- Хладилен тунел за охлаждане на шоколадови изделия 
2. Поставяне на информационна табела,  информираща, че проектът 
се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.  
3. Изработка и поставяне на банер, от който да е видно, че проектът 
се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.  
4. Отпечатване на брошури с информация за проекта и приноса на 
ЕС за изпълнението му. 

Очаквани резултати 1. Закупени и въведени в експлоатация дълготрайни материални 
активи: 
Линия за тункване и украса с шоколад с хладилен тунел, състояща се 
от 3 компонента: 
- Машина за разтопяване и хомогенизиране на шоколад 
- Темперираща машина за шоколад 
- Хладилен тунел за охлаждане на шоколадови изделия 
Тези ДМА ще доведат до намаляване и устойчиво използване на 
суровините с 15% на годишна база, намаляване на енергийните 
разходи с 20 – 30% и съкращаване на времето за производство на 
единица продукция с до 20%. 
2. Минимизирана намесата на ръчен труд в операции изискващи по-
голяма прецизност, ще се постигнат икономии от суровини и 
материали. С намаляване на влиянието на човешкия фактор в процеса 
на производство ще се подобри точността и бързината при 
производството. 
3. Намаляване на отпадъците от производството; 
4. Подобряване на условията на труд на персонала; 
5. Подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност; 
6. Положително влияние върху околната среда. Ще се изрази в 
размера на спестените емисии СО2, в съответствие с намалената 
енергийна консумация спрямо единица произведена продукция. 
7. Изработена, доставена и монтирана на видно място 
информационна табела, оповестяваща основните данни за проекта и 
приноса на ЕС за изпълнението му. 
8. Изработка и доставка на банер, оповестяваща основните данни за 
проекта и приноса на ЕС за изпълнението му. 
9. 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): 7 424,37 EUR 

 
4. Сертифицирани разходи :  74 243,72 EUR 
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Обща стойност на изплатените по проекта суми: 130 666,50 лв. 
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