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Р Е З Ю М Е 

Наименование на кандидата 112059235 Хемус ООД 

Наименование на проекта Дигитализация на традиционното производство в "Хемус" ООД 

Идент.№ BG16RFOP002-2.050-0006 

Договор № Договор №  BG16RFOP002-2.050-0006-C01/25.02.2020г. 

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 25.02.2020-22.02.2022 (24 месеца) 

Общ бюджет на проекта 101 966,41 лв. 

Финансиране от СВОМР/БФП 91 769,76 лв. 

Интензитет на подпомагане 90.00 % 

Основна цел на проекта Чрез повишаване конкурентоспособността, производствения 
капацитет и засилване експортния потенциал на „Хемус” ООД да се 
повиши конкурентоспособността на местната икономика като се 
развият алтернативни и същевременно свързани с местните традиции 
дейности като производството на ръчно тъкани килими на 
територията на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

Специфични цели - Да се оптимизира един от трите производствените процеси във 
фирмата - създаване на дизайни на килими - и по този начин 
фирмата да стане конкурентоспособна и устойчива на специфични 
международни пазари, свързани с възстановяването на дизайнерски 
килими от 16-18 век; 
- Да се повиши значително ресурсната ефективност на 
предприятието вследствие направените инвестиции в ДМА и ДНА; 
- Да се подобри значително експортния потенциал на "Хемус" ООД 
за работа на специфични международни пазари като 
възстановяването, дигитализацията и ръчното производство на 
дизайнерски килими от 16-18 век; 
- Да се се създадат предпоставки за устойчивост на фирмата и 
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устойчива заетост като основни фактори за повишаване на 
конкурентоспособността на предприятието; 

Дейности по проекта 1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на 
производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно 
използване на факторите на производство и чрез изграждането на 
възможности за възприемане и адаптиране на европейски и 
международни знания и технологии (дейността е реализирана чрез 
закупуване на специализиран софтуер за дизайн на килими; 
закупуване на три лаптопа с високотехнологични характеристики и 
мощни видео карти; закупуване на мултимедия и електронен екран; 
закупуване на лазерно мултифункционално устройство; закупуване на 
2 бр. фатоапарат). 
2. Информиране и публичност (изработване и залепване на 
информационни стикери на закупеното по проекта оборудване; 
изработване и поставяне на една постоянна обяснителна табела на 
входа на административния офис; добавяне на допълнителна секция в 
интернет сайта на бенефициента http://hemus-bg.com/).  

Очаквани резултати 1. Осигурени необходимите за дейността дълготрайни материални и 
нематериални активи; 
2. Повишени производствения капацитет на кандидата и ефективното 
използване на факторите на производството. 
3. Изработена и поставена един брой информационна табела; 
4. Изработени и поставени стикери на закупеното по проекта 
оборудаване; 
5. Изработена секция в интернет сайта на бенефициента с 
предоставена информация по проекта..  
 
Очаквани резултати от изпълнението на проекта: 
- Подобрена конкурентоспособност и производствен капацитет на 
"Хемус" ООД - чрез внедрени модерни технологии за подобряване на 
един от трите производствени процеси (създаване на дизайн) и чрез 
това постигната: по-висока производителност, оптимизиране на 
производствената верига, повишаване на добавената стойност; 
- Значително повишаване на ресурсната ефективност на 
предприятието вследствие направените инвестиции в ДМА и ДНА; 
- Значително подобрен експортен потенциал на "Хемус" ООД за 
работа на специфични международни пазари като възстановяването, 
дигитализацията и ръчното производство на дизайнерски килими от 
16-18 век. 

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): 5 213,46 EUR 
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5.Сертифицирани разходи: 52 134,60 EUR 
 

 

Обща стойност на изплатените по проекта суми: 91 769,76 лв. 
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