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Р Е З Ю М Е 

Наименование на кандидата 822116937 МИНЕРАЛИ - М ООД 

Наименование на проекта Повишаване конкурентноспособността на МИНЕРАЛИ – М ООД 

чрез технологична модернизация 

Идент.№ BG16RFOP002-2.050-0004 

Договор № Договор №  BG16RFOP002-2.050-0004-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 21.02.2020-14.06.2021 (16 месеца) 

Общ бюджет на проекта 385 518,51 лв. 

Финансиране от СВОМР/БФП 346 966,66 лв. 

Интензитет на подпомагане 90.00 % 

Основна цел на проекта Повишаване на конкурентноспособността на МИНЕРАЛИ - М ООД 
чрез технологична модернизация, която ще позволи на фирмата да 
повиши капацитета на производството си и да стартира 
производството на нови продукти. 

Специфични цели чрез въвеждане в експлоатация на новозакупената съвременна и 
високотехнологична машина  
• да се повиши производствения капацитет;  
• да се повиши качеството и прецизността на крайните продукти; 
• да се повиши ресусрсната ефективност; 
• да се намали енергоемкостта на производствения процес. 

Дейности по проекта 1. Дейности за организация и управление на проекта 
2. Дейности за подобряване на производствените процеси 
3. Осигуряване на информираност и публичност по проекта 

Очаквани резултати 1. Организиран и работещ екип за управление на проекта. Проведени 
точно и без отклонения дейности, заложени в проектното 
предложение. Редовно провеждани срещи на проектния екип. 
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Изготвени месечни, междинни и окончателни технически и 
финансови справки и отчети. Изпълнени индикатори, заложени в 
проектното предложение. 
2. Доставено и пуснато в експлоатация високотехнологично 
оборудване за обработка на камък - МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ и 
ПРОФИЛИРАНЕ с цифрово управление на 5 интерполирани оси с 
въртяща се на 362° глава. 
3. Изпълнени изисквания за публичност и информираност. 

Индикатори 1. Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства – 1 
брой 
 
2. Брой предприятия, получаващи подкрепа – 1 брой 
 
3. Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната 
ефективност: 1 брой 
 
4. Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 
предприятията (безвъзмездни средства): 19 711,25 EUR 
 
5.Сертифицирани разходи: 197 112,48 EUR 
 

 

Обща стойност на изплатените по проекта суми: 385 518,51 лв. 
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