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Р Е З Ю М Е 

Наименование на кандидата 112517483 ЗАРЯ - 2000 ЕАД 

Наименование на проекта Подобряване на производствения капацитет на "ЗАРЯ-2000" ЕАД 

Идент.№ BG16RFOP002-2.020-0003 

Договор № Договор № BG16RFOP002-2.020-0003-C01/30.05.2019г. 

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.Септември, общ.Септември 

Продължителност на проекта 30.05.2019-30.08.2020 (15 месеца) 

Общ бюджет на проекта 314 138.50 лв. 

Финансиране от СВОМР/БФП 282 410.51 лв. 

Интензитет на подпомагане 90.00 % 

Основна цел на проекта Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и 
възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез 
диверсификация и алтернативни дейности на територията на МИГ 
Белово, Септември, Велинград. 

Специфични цели - Увеличване на производствения капацитет; 
- Повишаване нивата на енергийна ефективност в производствения 
процес на дружеството; 
- Намаляване на потреблението на енергия и ресурси; 
- Повишаване на конкурентоспособността; 
- Нарастване на дела на приходите от износ; 
- Намаляване на времето на престой на производственото оборудване 
в резултат на аварии; 
- Намаляване на разходите за поддръжка (външна и собствена); 
- Намаляване на брака на готовите изделия и увеличване на дела на 
годните такива; 
- Засилване присъствието на целевите пазари; 
- Намаляване на зависимостта от външни подизпълнители; 
- Понижаване на себестойността на продукцията; 
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- Подобряване на качеството на продуктите; 
- Повишена степен на ангажираност към клиентите и повишение на 
удовлетвореността им; 
- Постигане на цялостен екологичен и социален ефект като 
същевременно се дава възможност за устойчив икономически растеж; 
- Създаване на качествени работни места и гарантиране на устойчива 
заетост след приключването на проекта.  

Дейности по проекта Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на следните ДМА: 
- Оформител за късове тесто с тегло 0,150 – 1,2кг.; 
- Клипсавтомат; 
- Хоризонтално опаковачна машина тип „Flowpack”; 
- Хоризонтално опаковачна машина тип „Flowpack” (за форматен 
хляб). 

Очаквани резултати Повишаване на производствения капацитет на предприятието чрез 
закупено и въведено в експлоатация ново високотехнологично 
оборудване, затваряне на цялостния производствен процес в 
предприятието и обновяване и подобряване на съществуващото 
производство. 
- Разширяване на производствения капацитет; 
- Увеличаване на доставките (бързо и прецизно отношение на 
фирмата към клиентите); 
- Увеличаване на приходите от продажби; 
- Засилване присъствието на целевите пазари; 
- Понижаване на себестойността на продукцията; 
- Подобряване на качеството на продуктите; 
- Създаване на предпоставки за експорт на продукцията на 
дружеството; 
- Повишена степен на ангажираност към клиентите; 
- Повишение на удовлетвореността на клиентите, които към момента 
не могат да бъдат обслужени поради липса на производствен 
капацитет; 

Индикатори 1. Брой предприятия, които получават безвъзмездни 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): 16 222,26 EUR 
 
4.Сертифицирани разходи: 144 394,20 EUR 
 

 

Обща стойност на изплатените по проекта суми: 281 387,00 лв. 
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