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Р Е З Ю М Е 

Наименование на кандидата 202419967 ЕКОЛЕС 83 ЕООД 

Наименование на проекта Повишаване на качеството на произвежданите опаковки чрез 

въвеждане на ново технологично оборудване 

Идент.№ BG16RFOP002-2.050-0007 

Договор № Договор №  BG16RFOP002-2.050-0007-C01/09.03.2020г. 

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.Белово, общ.Белово 

Продължителност на проекта 09.03.2020-27.06.2022 (27 месеца) 

Общ бюджет на проекта 387 625.00 лв. 

Финансиране от СВОМР/БФП 348 862.50 лв. 

Интензитет на подпомагане 90.00 % 

Основна цел на проекта Да повиши конкурентоспособността на Еколес 83 ЕООД и да засили 
позициите на фирмата на вътрешния и международния пазар, чрез 
технологично обновление на оборудването за производство на 
изделия от дърво и дървен материал 

Специфични цели - Повишаване на качеството на продуктите; 
- Въвеждане на нови продукти; 
- Увеличаване и разширяване на пазарния дял на Еколес 83 ЕООД 

Дейности по проекта 1. Инвестиции за подобряване на производствения капацитет 
(дейността е реализирана чрез закупуване на сушилня, която 
повишава якостта и качеството на дървеният материал в процеса на 
производство на изделия от дърво и дървен материал). 
2. Специализирани услуги за развитие и укрепване на управленския 
капацитет (управление на факторите на производство, с акцент върху 
изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на 
европейски и международни знания и добри практики; разработване, 
трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени 
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практики; услуги по реинженеринг на процесите в предприятията; 
разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и 
трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и за 
задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на 
предлагането). 
2. Информация и публичност (една табела на офиса, винил - 1. бр, 
250 брошури с информация за проекта, отпечатани на хартия А 4 120 
гр. с два бига, 20 бележника, 20 химикала и 2 публикации в 
регионални медии).  

Очаквани резултати 1. Доставено оборудване; 
2. Подобрение и оптимизиране на работните процеси.  
3. Увеличение на качеството на дейностите, продуктите и услугите в 
съответствие с европейските и международни стандарти; 
4. Намаляване на разходите за електроенергия наполовина; 
5. Увеличаване на оборота – с 30 % за първата финансово 
приключила година след изпълнението на проекта; 
6. Увеличаване на финансовия резултат на дружеството – с 25 % за 
първата финансово приключила година след изпълнението на 
проекта; втората година очакваното увеличение е с 35% спрямо 
предходната; 
7. Значително подобряване на конкурентоспособността на 
компанията; 
8. Една табела на офиса; 
9. Винил - 1. бр.; 
10. 250 брошури с информация за проекта, отпечатани на хартия А 4 
120 гр. с два бига; 
10. 20 бележника, 20 химикала и 2 публикации в регионални медии. 
 
Очаквани резултати от изпълнението на проекта: 
- Високо качество на продуктите 
- Конкурентна себестойност 
- Чиста околна среда 
- Повишаване на заплатите на персонала и увеличаване на 
удовлетвореността на работещите 

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): 19 818,95 EUR 
 
5.Сертифицирани разходи: 198 189,52 EUR 
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Обща стойност на изплатените по проекта суми: 387 625,00 лв. 
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