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Уважаеми читатели, 
Областен информационен център /ОИЦ/ - Враца е част от мрe-

жата от 28 информационни центрове в България за популяризиране 
на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)/. В 
периода от 13.12.2015 г. до 31.12.2018 г. ОИЦ - Враца осъществява 
своята дейност чрез проект на Община Враца „Осигуряване функ-
ционирането на ОИЦ - Враца" съгласно Договор № BG05SFOP001-
4.001-0024-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро Упра-
вление“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд. 

Като част от тази мрежа една от основните задачи на ОИЦ - 
Враца е да проучва и разпространява добри практики от успешно 
изпълнени проекти на територията на областта, финансирани със 
средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Евро-
пейския съюз.

В настоящата брошура са представени част от приключилите 
проекти, които са успешно изпълнени и като резултат са постигна-
ли обновени производствени линии, енергоспестяващи съоръжения 
и повишена квалификационна степен на служителите, въвлечени в 
изпълнението на проекти с европейско финансиране за програмен 
период 2014-2020 г. 

Изказваме специални благодар-
ности на всички бенефициенти на 
територията на областта, които 
подкрепиха нашето начинание и ни 
предоставиха информация, снимки 
и материали за техните проекти. 
Надяваме се, че това издание ще ви 
помогне и мотивира да реализира-
те успешно всички Ваши идеи, като 
ги превърнете в успешни проекти. 

Екипът на Областен информа-
ционен център - Враца 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 



Dear readers, 
District Information Point (DIP) - Vratsa is part of the network of 28 

Information Centers in Bulgaria for the popularization of the European 
Structural and Investment Funds ( ESIF). In the period from 13.12.2015 
to 31.12.2018 the DIP-Vratsa carried out its activity through a project of 
the Municipality of Vratsa „Ensuring the operation of the DIP—Vratsa“ 
under Contract № BG05SFOP001-4.001-0024-C01, financed by the 
Operational Program „Good Governance“ co-funded by the European 
Union through the European Social Fund. 

As part of this network, one of the main tasks of DIP is to explore and 
spread Best practices from successfully implemented projects in the 
area of the region, funded by the Structural Funds and the Cohesion 
Fund of the European Union.   

This brochure presents some of the completed projects that have 
been successfully completed and as a result have achieved renewed 
production lines, energy-saving facilities and successful trainings of the 
staff involved in the implementation of European funded projects for the 
programming period 2014-2020.      

We would like to express our special thanks to all the beneficiaries in 
the area who supported our undertak-
ing and provided us with information, 
photos and materials for their com-
pleted projects. 

We hope that this edition will help 
and motivate you to realize all your 
ideas by turning them into successful 
projects. 

The Team of the DISTRICT 
INFORMATION POINT VRATSA - Vratsa 

DISTRICT INFORMATION POINT 

VRATSA 
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УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ С ПОВИШЕН КАПАЦИТЕТ И 

ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЕКСПОРТ 

Бенефициент: ИСС ООД 

Договор: BG16RFOP002-2.001-0984-C01 

Финансиране: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-

собност“ 

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 1 665 000 лв., 

от които БФП 999 000.00 лв., собствено съфинансиране от бенефици-

ента 666 000 лв., общо РИС 976 944.74 лв. 

Продължителност: 15 месеца - от 09.02.2016 до 30.05.2017 г. 

Цели и постигнати резултати по проекта: подобряване на произ-

водствените процеси чрез инвестиции в:

-  Автоматичен стенсил принтер, SMD Синергична монтажна линия, 

Машина за автоматичен визуален контрол и Лазерна машина с 3D 

установка–високо технологично оборудване необходимо за увели-

чаване капацитета на Цех Електронни компоненти.

-  Цифрова щанцова машина и CNC гилотина за преодоляване на 

тясното място в технологичния процес в цех за метални компо-

ненти, чрез подобряване на процеса на рязане и щанцоване при 

производство на метални кутии за електрониката, радиатори за 

мощни електронни компоненти.
Дейности за добавяне на нови характеристики и подобряване 

на съществуващите продукти чрез инвестиции в SMD Синергична 
монтажна линия с технологична възможност за нанасяне на 
микроелементи на електронни платки с малки размери. 

Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на 
ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, 
чрез инвестиции в Автоматичен стенсил принтер с намалена 
консумация на лепило и Лазерна машина с 3D установка без разход за 
етикиращи материали. 

Изпълнение на настоящото проектно предложение ще доведе до 
повишаване конкурентоспособността на ИСС ООД и гарантиране на 
устойчивото му присъствие на вътрешния и международния пазар.



ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

7

Данни за бенефициента: РОМТЕХ-3 Ес” ООД е 100% частнa фирма, 

създадена на 17 май 2007 като смесено дружество между Rommens 

Instrumenten Apparatenbouw B.V. и Интелигентни системи за сигур-

ност ООД. 

Двете фирми имат повече от 15 години опит в развитие и про-

изводство на електронни и електромеханични продукти. Фирмата 

работи, спазвайки всички изисквания на ISO 9001:2008 и IPC-A-610 стан-

дарти. “РОМТЕХ-3 Ес” ООД е базирана във Враца, България - на разстоя-

ние 100 kм северно от София, на международна магистрала E 79 и бли-

зо до жп линия. 

Фирмата заема собствена площ от 12 000 кв. метра, 4 000 кв. ме-

тра, от които производствени сгради и офиси.
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КЪЩА НА КАМЪКА - МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 

ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ МОЩНОСТИ 

Бенефициент: КЪЩА НА КАМЪКА ЕООД 

Договор: BG16RFOP002-2.001-0788-C02 

Финансиране: от Оперативна програма „Иновации и конкурентос-

пособност“ 

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 470 181.53 лв., 

от които БФП 329 127.07 лв., собствено съфинансиране от бенефици-

ента 141 054.46 лв., общо РИС 243 568.22 лв.

Продължителност: 18 месеца - от 23.12.2015 до 21.09.2017 г.

Цели и постигнати резултати по проекта: С настоящето про-

ектно предложение фирмата модернизира своята материална база с 

нова машина за обработка на различни видове камък. Машината е тип 

робот, управляван със специфичен софтуер. Закупени са и ротационна 

маса, стелаж за инструменти, фиксираща маса, стартов комплект 

инструменти, професионална сканираща система, CAD 3D система, 

CAM система. С всички тези активи се подобрява изцяло производ-

ствения процес, с което се осигурява една стабилност и устойчиво 

развитие на фирмата.

Данни за бенефициента: Къща на Камъка ООД - Мрамор и Гранит 

е безупречен и ненадминат лидер в художествената обработка на 

всички видове скални материали. 25 годишният професионален опит и 

екипът с дългогодишни знания, отрежда фирмата на челното място 

в областта на архитектурния дизайн, свързан с качествената обра-

ботка на всички видове камък, мрамор и гранит. 



ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

9

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ 

НА СЕРПИО ООД 

Бенефициент: СЕРПИО ООД 

Договор: BG16RFOP002-2.001-0248-C01

Финансиране: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-

собност“ 

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 790 000.00 лв., 

от които БФП 553 000.00 лв., собствено съфинансиране от бенефици-

ента 237 000.00 лв., общо РИС 553 000.00 лв.

Продължителност: 13 месеца - от 20.06.2016 до 14.07.2017 г.  

Цели и постигнати резултати по проекта: Проектното предло-

жение е насочено към получаване на безвъзмездна финансова помощ 

от „Серпио“ ООД за инвестиции в дълготрайни материални активи 

(доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоа-

тация на машини), свързани с разширяване на капацитета на същест-

вуващия стопански обект на предприятието в гр. Враца. Проектът 

е насочен към постигане на следните две основни цели: Повишаване 

на производствения капацитет и Засилване на експортния потенциал 

на кандидата. 

Целеви групи: Проектът се изпълнява на територията на същест-

вуващия стопански обект на предприятието в град Враца (Североза-

паден район, който е приоритетен) и включва дейности за внедрява-

не на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност 

и ефикасност в производствения процес (устойчивото развитие е 

приоритетно). Проектното предложение включва дейности за подо-

бряване на производствените процеси, дейности за добавяне на нови 

характеристики или подобряване на съществуващите продукти и ус-

луги и дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на 

ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.  

Резултатите от проекта са: повишаване на качеството на същест-

вуващите продукти; повишаване на производствения капацитет с 

17% в резултат от разширения капацитет на стопанския обект в 

град Враца; ръст в приходите от продажби до 23%; 39,09%;
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нарастване на производителността с 24,19%; увеличаване на сред-

ните генерирани приходи от износ с 26,46% и увеличаване на ефек-

тивността на производствените разходи с 16,59%, увеличаване на 

пазарния дял на местно, регионално и национално ниво; стартиране 

на експорт и достигане 10% дял на износа в приходите от продаж-

би; свеждане на рекламациите до 0%; намаляване на производствения 

брак с 40%; намаляване на количеството на отпадъците с 45-50%; в 

средносрочен план постигане на вътрешна норма на възвращаемост 

на проекта 39,09%; нарастване на производителността с 24,19%; уве-

личаване на средните генерирани приходи от износ с 26,46% и увелича-

ване на ефективността на производствените разходи с 16,59%.

Данни за бенефициента: Фирма „СЕРПИО” – ЕООД е съвременна 

фирма, адаптирана в сферата на проектирането и търговията с PVC 

и AL прозоречни системи, аксесоари за тях, стъклопакети и щори, как-

то и висококачествен монтаж на предлаганите продукти. Притежа-

ва собствена производствена и складова база направена по Европей-

ски стандарт, оборудвана със съвременни специализирани машини с 

висока производителност. 
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ 

В УАИЪР ТРЕЙД ЕООД

Бенефициент: УАИЪР ТРЕЙД ЕООД  
Договор: BG16RFOP002-2.001-0252-C01  
Финансиране: от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-

собност“ 
Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 630 950.00 лв., 

БФП 441 665.00 лв., Общо РИС 441 664.30 лв. Процент на съфинансиране 
от ЕС 85.00 %

Продължителност: 16 месеца - от 23.12.2015 до 06.04.2017 г. 
Цели и постигнати резултати по проекта: Дейностите по проек-

та включват закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация 
на машина за заваряване на мрежи. Необходимостта е детерминирана 
от бедния асортимент на произвежданите мрежи, вследствие на тех-
ническите и функционални характеристики на наличната машина. Заку-
пуването на нова машина с по-добри характеристики и функции осигури 
възможност за преодоляване на ограниченията пред развитието на пред-
приятието, тъй като се създава предпоставка на първо място за разно-
образяване на асортимента, което впоследствие води и до разширяване 
на клиентската мрежа, изпълнение на по-голям обем заявки и генериране 
на приходи от износ, тъй като двете машини работят паралелно. Инвес-
тицията допринася за увеличаване и разнообразяване на асортимента 
от произвеждани мрежи, тъй като самият ди-
аметър на металните пръти може да варира 
между 2,5 и 7,00 мм. 

Данни за бенефициента: Фирма УАИЪР 
ТРЕЙД ЕООД е създадена през 2005 година в 
град Роман. Предметът на дейност е произ-
водство и търговия с тел, изделия от телове 
и  заварени мрежи. Дружеството разполага с 
голяма закрита скла-
дова площ, фирмени 
автомобили, с които 
могат да се извърш-
ват доставки на кли-
енти до различни кра-
ища на страната.
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ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 

ЗА ЕКСПОРТ НА СЕМКОВ - 2001 ЕООД  

Бенефициент: СЕМКОВ-2001 ЕООД 

Договор: BG16RFOP002-2.001-0372-C02 

Финансиране: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-

собност“ 

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 385 103.02 лв., 

БФП 269 572.11 лв. Общо РИС 269 572.11 лв. Процент на съфинансиране 

от ЕС 85.00 % 

Продължителност: 18 месеца - от 20.06.2016 г. до 05.12.2017 г. 

Цели и постигнати резултати по проекта: Закупуването на Хи-

дравлична 4-ри валова машина за огъване на листов материал, CNC 

Хидравлична Абткантпреса и CNC Струг, довежда до повишаване на 

технологичното ниво на оборудването и оптимизиране производ-

ствения процес. 

По-конкретно, чрез успешната реализация на настоящия проект 

фирмата постига следните резултати: 

•  Нарастване на производствения капацитет на предприятието 

със 70%;

• Автоматизация и оптимизация на производствените процеси;
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•  Повишаване на производителността поради елиминирането на 

ръчния труд;

•  Подобряване качеството на произвежданата продукция и пред-

лаганите услуги;

•  Съкращаване на времето за изпълнение на работните процеси 

с 50%; 

•  Технологични възможности за разнообразяване на продуктовото 

портфолио и стартиране на експортна дейност; 

•  Минимизиране на възможностите за допускане на човешка греш-

ка при извършването на работните процеси.

Данни за бенефициента: Фирма Семков-2001 ЕООД е основана през 

2001г. в с. Бели Извор като приемник на Ремонтно механичен цех (РМЦ) 

и Електро ремонтен цех (ЕРЦ) на „Холсим България” АД. Дейността 

на фирмата е организирана за единично и дребно серийно производ-

ство на продукция и извършване на ремонтно-възстановителни дей-

ности. В рамките на своето дългогодишно присъствие на българския 

пазар, фирмата е затвърдила позициите си и е изградила репутация 

на коректен партньор пред своите клиенти. Развитието на фирмата 

води до разрешаването на един тип проблеми и възникването на нови, 

като основно затруднение за предприятието преди реализирането на 

проекта е използването на машини, при които е необходимо да се вла-

га голямо количество 

механичен ръчен труд, 

тъй като дейностите 

по обработка, огъване 

и струговане на ме-

талните изделия не са 

автоматизирани. 
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ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

В ИНЕРТСТРОЙ КАЛЕТО АД  

Бенефициент: ИНЕРТСТРОИ-КАЛЕТО АД  

Договор: BG16RFOP002-3.001-0632-C01 

Финансиране: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-

собност“ 

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 2 497 584.25 лв., 

 БФП 1 499 999.55 лв. Общо РИС 1 424 999.57 лв., процент на съфинанси-

ране от ЕС 85.00 %  

Продължителност: 11 месеца - от 18.08.2017 до 18.07.2018 г. 

Цели и постигнати резултати по проекта: п Целта на проекта е 

чрез използване на фокусираната подкрепа българското МСП Инерт-

строй - Калето АД да изпълни мерки за енергийна ефективност с цел 

постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Настоящи-

ят проект допринася за постигане на общата цел на процедурата.  

 Резултатите от Проекта се изразяват в повишаване конкурен-

тоспособността на Дружеството чрез подобряване на неговата 

енергийна ефективност и разширяване на капацитет, което да до-

веде до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интен-

зивност както на ниво Дружество, така и като цяло за българската 

икономиката. Проектът се изпълнява в сектор производство на го-

тови бетонови смеси, който се характеризира с висока енергийна 

интензивност - 23,63. 
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Специфични допълнителни ползи, които проектът постига са:

• засилване на пазарните позиции на местния пазар;

•  увеличение на приходите от продажби, предвид повишаване на 

капацитета на производство;

•  намаляване на себестойността и производствените разходи за 

единица продукция;

• опазване на околната среда;

•  изпълнение на хоризонталните политики на ЕС - равнопоставе-

ност и недопускане на дискриминация и устойчиво развитие.

Данни за бенефициента: „Инертстрой-Калето“ АД е сред водещи-

те строителни фирми в Северозападна България. Развиват дейност-

та си на територията на община Мездра, промишлено и гражданско 

строителство. Строителство на хидросъоръжения, ВиК мрежи, ниско 

строителство, строителни ремонти. Производство на бетон, бе-

тонови изделия, циментови замазки и инертни материали. Услуги със 

строителна механизация.   
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ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И  

РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БУЛМЕКС ЕООД 

Бенефициент: БУЛМЕКС ЕООД 

Договор: BG16RFOP002-2.001-0188-C01 

Финансиране: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-

собност“ 

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 925 000.00 лв., 

БФП 647 500.00 лв., РИС 646 975.00 лв. Процент на съфинансиране от 

ЕС 85.00 % 

Продължителност:  22 месеца - от 23.12.2015 до 23.10.2017 г.  

Цели и постигнати резултати по проекта: Внедряване на нови 

технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност 

в производствения процес чрез закупуване на инсталация за бетоно-

ви изделия, автомобилна електронна везна, газокар, филтър за силоз и 

клапа за свръх налягане. Закупената по проекта инсталация за бето-

нови изделия с голям брой функции и със специализирана екипировка 

за производство на богата гама вибропресовани бетонови изделия 

прави възможно обогатяването на номенклатурата на произвежда-

ните от фирмата бетонови изделия и въвеждането нови продукти с 

дълготрайност, високи якостни характеристики, възможност за раз-

лична структура и цвят на повърхността и други качества. Тази ма-

шина за основното производство на фирмата, закупена по проекта, 

позволява изработката на 

нови, по-сложни детайли и 

изделия, намиращи приложе-

ние в различни области на 

индустрията, но най-вече в 

производството на бето-

нови изделия за строител-

ството и ландшафтното 

строителство.  
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Данни за бенефициента: Фирма „Булмекс“ ЕООД е основана през 

2006 година. Основната дейност на „Булмекс“ ЕООД е добив, пресяване 

и промиване на инертен материал; производство на бетон и бето-

нови изделия; услуги със строителна техника. Бетоновият възел, мо-

дернизиран със специализирана софтуерна система за автоматично 

управление и пресевната инсталация са сертифицирани за въведена 

система за производствен контрол от Института по механика към 

БАН и маркировка СЕ. Основните произвеждани продукти са различни 

фракции инертен материал; всички класове бетон, бетонови изделия 

– бордюри, декоративни облицовки, тротоарни плочки, оградни бетон-

ни блокчета и коминни тела. 
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ДОГОВОРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 

ПО ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ ВРАЦА В ЛЕВА

Оперативна програма
”Програма за Морско дело 
и рибарство“

Оперативна програма 
„Регионално Развитие“

Оперативна програма 
„Добро управление“

Оперативна 
програма
„Храни“ 
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ДОГОВОРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 

ПО ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ ВРАЦА В ЛЕВА

Оперативна 
програма 
„Иновации и 
конкуренто-
способност“ 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси“ 

Оперативна програма 
„Околна среда“

Оперативна програма 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж



За контакти с Областен информационен център - Враца

Гр. Враца 3000, ул. „Полк.Кетхудов“ №4 тел. 092/627431

Ел. поща: oic_vratza@abv.bg

Contact details of the District Information Point - Vratsa:
city of Vratsa 3000 , №4 “Polk. Kethudov” str., tel. +359/092/627431

e-mail: oic_vratza@abv.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване функ-
ционирането на ОИЦ Враца” – договор за безвъзмездна финансова 
помощ  BG05SFОР001-4.001-0024-С01/24.02.2016 г., финансиран от 

Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Евро-
пейския съюз чрез Европейския социален фонд 

www.eufunds.bg




