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Уважаеми читатели, 

Областен информационен център /ОИЦ/ - Враца е част от мрeжата 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 функционирането на ОИЦ - Враца“ съгласно 
Договор № BG05SFOP001-4.001-0024-C01, финансиран от Оперативна про-
грама „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-
пейския социален фонд. 

Като част от тази мрежа, една от основните задачи на ОИЦ - Враца е 
да проучва и разпространява добри практики от успешно изпълнени про-
екти на територията на областта, финансирани със средства от Струк-
турните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

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

Изказваме специални благодарности 
на всички бенефициенти на терито-
рията на областта, които подкрепиха 
нашето начинание и ни предоставиха 
информация, снимки и материали за тех-
ните проекти. Надяваме се, че това 
издание ще ви помогне и мотивира да 
реализирате успешно всички Ваши идеи, 
като ги превърнете в успешни проекти. 

Екипът на Областен информационен 

център - Враца 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 
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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 Invest-

ment Funds (ESIS). 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 Euro-

pean 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 suc-

cessfully completed and as a result have achieved renewed production lines, ener-

gy-saving facilities and successful trainings of the staff involved in the implementa-

tion 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 undertaking and provid-

ed us with information, photos and materials 

for their completed projects. 

We hope that this edition will help and 

motivate you to realize all your ideas by turn-

ing them into successful projects. 

The Team of the 

Regional Information Point - Vratsa 

DISTRICT INFORMATION POINT 

VRATSA 

3



СЪДЪРЖАНИЕ

ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА 

ТЕМА СТРАНИЦА

ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНИЯ ИНТЕНЗИТЕТ И ПРОИЗВОДСТВЕН  
КАПАЦИТЕТ НА „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД       6-7

ВНЕДРЯВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВО И  
ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА 
КАМЕРА ВЪРХУ ПРЕДПАЗНА КАСКА - ЛОМИНИ ООД        8

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ  
В „ЛЮДАЛ ФРИКШЪН“ ЕООД                  9-10

ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И  
ЕКСПОРТНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА „СЕЛЕБРА ЕООД“ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА 
НОВО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ       11

ВНЕДРЯВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕКЗОСКЕЛЕТНА СТРУКТУРА ШИНА  
ЗА ГИПСИРАНЕ И ОБЕЗДВИЖВАНЕ НА КРАЙНИЦИ - ДА ТРАНС ООД           12-13

ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА МАТЕРИАЛИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И КЪМ КЛИЕНТИ С ЦЕЛ РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА 
УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА „СИМЕКС ЕООД“            14-15

ЧЕХ - ПЛАСТ ООД - В СТРЕМЕЖ КЪМ РЪСТ НА  
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ               16-17

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ  
КАПАЦИТЕТ В „СТИВ“ ЕООД          18

ОБЩА СТОЙНОСТ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ОТ  
ОБЛАСТ ВРАЦА И ПРОЕКТИТЕ ОТ СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН В  
ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014- 2020 В ЛЕВА        19

4



CONTENTS

BEST PRACTICES VRATSA DISTRICT 

TITLE  PAGE 

IMPROVING THE ENERGY INTENSITY AND MANUFACTURING  
CAPACITY OF BULNED-AMD EOOD         6-7

IMPLEMENTATION IN MANUFACTURING AND MARKET IMPLEMENTATION OF AN 
INNOVATIVE CASSETTE CLEANING SYSTEM - LOMINI LTD        8
 
IMPROVING PRODUCTION CAPACITY “LUDAL FISHING” EOOD             9-10

INCREASING THE COMPETITIVENESS AND EXPORT  
OPPORTUNITIES OF “SELEBRA” LTD BY IMPLEMENTATION OF NEW 
TECHNOLOGICAL EQUIPMENT         11

IMPLEMENTATION AND REALIZATION OF THE EXHAUST 
STRUCTURE LEAF FOR LEAKAGE AND 
EXHAUSTING — DA TRANS LTD               12-13

IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT SYSTEM FOR 
MANUFACTURING OF MATERIALS FROM MANUFACTURERS AND 
CUSTOMERS FOR DEVELOPMENT AND STRENGTHENING 
THE MANAGEMENT CAPACITY OF “SIMEX” LTD             14-15

CHEH - PLAST LTD - IN RELATION TO
THE PRODUCTION CAPACITY               16-17

PRODUCTION CAPACITY IMPROVEMENT OF PRODUCTION 
CAPACITY IN “STIV” “EOOD          18

TOTAL VALUE OF THE CONTRACTS CONTRACTED FROM 
VRATSA REGION AND NORTHWEST PROJECTS TO 
THE PROGRAM PERIOD 2014-2020         19

5



ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
2014-2020

ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНИЯ ИНТЕНЗИТЕТ И ПРОИЗВОДСТВЕН 

КАПАЦИТЕТ НА „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД 

Бенефициент: „Булнед-АМД“ ЕООД 

Договор: BG16RFOP002-3.001-0081-C02

Финансиране:  Оперативна програма  

„Иновации и конкурентоспособност“

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 1 452 430.00 лв., 

БФП 1 023 187.00 лв. Общо РИС 972 027.65 лв., Процент на съфинансиране 

от ЕС 85.00 % 

Продължителност: 12 месеца: 20.11.2017 - 20.11.2018 г. 

Цели и постигнати резултати по проекта: конкретните цели на про-

екта включват: I. Повишаване на енергийната ефективност във фирма 

„БУЛНЕД-АМД“ ЕООД (постигане на фактор на енергийни спестявания - ESF 

от минимум 60%); II.Разширяване на производствения капацитет на фирма-

та с минимум 30%; III.Повишаване на рентабилността на производството 

(повишаване с 12%-15% на печалбата от 1 куб. м добит варовик) и съответ-

но на конкурентоспособността на фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД на вътреш-

ния и международните пазари. Чрез проекта се осъществи придобиване на 

ново оборудване, необходимо за подобряване на енергийна ефективност и 

за разширяване на производствения капацитет на фирмата (придобиване 

и въвеждане в експлоатация на 48-тонен верижен багер и на самосвал с 

товароподемност 34 тона), препоръчано като енергоспестяващи мерки 

в извършения енергиен одит. Постигнато е въвеждане и сертифициране 

във фирма „БУЛНЕД-АМД“ ЕООД на Система за управление на енергия (СУЕ) 

съгласно ISO 50001, с цел повишаване на енергийната ефективност на про-

изводството и намаляване на емисиите парникови газове, изхвърляни от 

предприятието в атмосферата. Осигурена е публичност и визуализация 

по проекта.
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

Данни за бенефициента: Булнед-АМД специализира в добива и достав-
ката на висококачествен врачански варовик. Производството е базирано 
на кариера „Станеви ниви“, намираща се в близост до град Враца - целият 
регион е с доказана история в производството и доставката на врачан-
ски варовик в България и чужбина повече от 100 години. Булнед-АМД има 
богат опит в добива и мениджмънта на кариери за врачански варовик и 
други материали. Продукцията на фирмата е позната в много страни. Над 
50% от нея се продава в Гърция, Италия, Германия, Унгария, Сърбия, Румъ-
ния, Китай, Южна Корея, Турция и други.

7



ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
2014-2020

ВНЕДРЯВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА КАМЕРА ВЪРХУ ПРЕДПАЗНА 

КАСКА 

Бенефициент: ЛОМИНИ ООД

Договор: BG16RFOP002-1.001-0316-C01 

Финансиране:  Оперативна програма  

„Иновации и конкурентоспособност“

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 1 417 600.00 лв., 

БФП 996 240.00 лв. Общо РИС 992 605.00 лв.

Продължителност: 16 месеца: 18.01.2017 - 15.05.2018 г.

Цели и постигнати резултати по проекта: Проектът осигурява въз-

можност за пазарна реализацията на иновационна в световен мащаб сис-

тема за закрепване на камера върху предпазна каска с търговско наимено-

вание „Bubble“. Изпълнението на идеята попада в приоритетна област 4 

на ИСИС – производство на стоки с употреба в рекреативни индустрии.  

Иновативните характеристики на продукта са резултат от приложение-

то на уникална система за закрепване, защитена със свидетелство за ре-

гистрация на полезен модел. Те включват специфичност на закрепване на 

камерата върху универсален корпус, обхващащ изцяло контура на каската 

и позволяващ използване на различни камери. Тези характеристики осигуря-

ват подобрена безопасност, аеродинамика, универсалност на приложение, 

защита от външн влияния, еко-устойчивост и прецизност на заснемане на 

камерата.

Данни за бенефициента: Ломини ООД е създадена в началото на 1992 г.  

като частна компания в София. Обхва-

тът на бизнес дейността на фирмата 

включва: продажби, техническа поддръжка, 

технически и методически консултации, 

профилактика, калибриране в областта на 

безопасността, сигурността и правоохра-

нителните съоръжения. 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В  

„ЛЮДАЛ ФРИКШЪН“ ЕООД

Бенефициент: Людал Фрикшън ЕООД 

Договор: BG16RFOP002-2.001-0948-C01 

Финансиране:  Оперативна програма  
„Иновации и конкурентоспособност“ 

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 303 998.82 лв.,  
БФП 212 799.17 лв. Общо РИС 212 799.17 лв.

Продължителност: 16 месеца: 09.02.2016 - 07.06.2017 г.

Цели и постигнати резултати по проекта: подобряване на про-
изводствените процеси; разнообразяване на асортимента от проду-
кти на предприятията; внедряване на нови технологии за подобряване 
на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения про-
цес, които представляват инвестиции в ДМА –преса за топло отпре-
соване, машина за вътрешно шлайфане и машина за външен шлайф.  
Инвестицията  допринесе за изпълнението на дейността посредством 
създаване на необходимите предпоставки за ефективно преодоляване на 
ограниченията пред оптимизиране на производствения процес, породени 
от недостатъците на наличното морално остаряло и амортизирано про-
изводствено оборудване. В следствие реализацията на проекта, се пови-
ши капацитета за отпресована готова продукция с над 32 т/г. По отно-
шение производството на накладки (дискови и барабанни) със закупената 
преса се създават необходимите условия за производство за 25 мин. на 9 
бр. накладки от модел (в сравнение с 4 бр/25 мин. производствен капаци-
тет на наличните преси), благодарение на по-голямата работна площ на 
пресата, доставена по настоящия проект (1000*1000 мм). Инвестицията 
направи възможно и повишаване на производствения капацитет по линия 
на феродовите плочи - от 2 бр. с размер 250*500 мм. за 25 мин., сега се  
постига резултат 8 бр. плочи със същия размер за 25 мин. Закупените по 
проекта машини за вътрешен и външен шлайф подобряват процеса на про-
изводство на барабанни накладки, като новото и съвременно оборудване 
елиминира риска от непредвидени аварии и прекъсване на производстве-
ния процес. 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
2014-2020

Данни за бенефициента: “Людал Фрикшън” ЕООД е създадена през 2010 г.  
и e специализирана в производството на висококачествени безазбесто-
ви фрикционни продукти, включващи барабанни и дискови накладки за леко-
товарни и товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета, 
фрикционни дискове и специализирани фрикционни изделия. Разширяването 
на пазарните позиции и повишаване на конкурентоспособността на външ-
ните пазари, характеризиращи се с висок интензитет на конкурентната 
борба, налагат непрекъснато подобряване на производствения процес с 
цел да отговаря на актуалните тенденции на производство в бранша, на 
динамиката в развитието на потребителското търсене и изисквания към 
крайните продукти. 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И ЕКСПОРТНИТЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ НА „СЕЛЕБРА ЕООД“ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВО 

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

Бенефициент: „Селебра“ ЕООД   

Договор: BG16RFOP002-2.001-0777-C01  

Финансиране:  Оперативна програма  
„Иновации и конкурентоспособност“

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: 12 месеца: 23.12.2015 - 15.12.2016 г. 

Цели и постигнати резултати по проекта: увеличаване на пазарния дял 
на предприятието на международния пазар, оптимизиране на разходите за 
производство чрез внедряване на ново, модерно оборудване, повишаване 
на качеството на предлагания асортимент и неговото разнообразяване, 
и подобряване на рентабилността на компанията. В по-глобален мащаб, с 
направените инвестиции се цели разширяване на капацитета на същест-
вуващия стопански обект. За постигане на целите по проекта „Селебра“ 
ЕООД изпълни дейност за подобряване на производствените процеси, за 
добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите 
продукти и услуги, за разнообразяване на асортимента от продукти и ус-
луги на предприятията и дейности за внедряване на нови технологии за по-
добряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения 
процес. Устойчивостта на резултатите от проекта са гарантирани чрез 
финансова и институционална устой-
чивост. 

Данни за бенефициента: Производ-
ство на модна дамска и мъжка конфек-
ция, търговия, посредническа и пред-
приемаческа дейност, мениджмънт, 
маркетинг, ресторантьорство и хо-
телиерство, транспортна дейност, 
както и всички други разрешени със 
закон дейности. 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
2014-2020

ВНЕДРЯВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕКЗОСКЕЛЕТНА СТРУКТУРА ШИНА 

ЗА ГИПСИРАНЕ И ОБЕЗДВИЖВАНЕ НА КРАЙНИЦИ

Бенефициент: ДА ТРАНС ООД 

Договор: BG16RFOP002-1.001-0176-C01 

Финансиране:   Оперативна програма 

 „Иновации и конкурентоспособност“  

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 1 322 000.00 лв., 

БФП 980 600.00 лв. Общо РИС 970 655.00 лв.

Продължителност: 15 месеца: 18.01.2017 - 05.04.2018 г.  

Цели и постигнати резултати по проекта: С проекта фирма ДА ТРАНС 

ООД постигна целта да внедри нов метод - процес за изработване на ер-

гономична шина за обездвижване на крайник, попадаща в категория „про-

изводствена/процесна иновация“, защитена с полезен модел № BG2160U1, 

с фокус върху сектор здравеопазване, травматология и ортопедия. Цел-

та на проекта е да създаде автоматизирана система за изработване на 

обездвижваща ергономична шина, включваща заснемащо устройство, с 

което да се генерира триизмерен виртуален модел, съответстващ на-

пълно на повърхнината на счупения крайник, без да се използва маркировка 

върху крайника, на база на който лекуващият лекар - ортопед да осигури 

на пациента 3Д графичен отпечатан модел/ергономична шина с фракта-

лен дизайн, имаща минимално тегло при оптимални механични параме-

три, като висока якост и устойчивост на огъване, усукване и разтягане.  

Иновативният метод е съвместна разработка на бенефициента ДА 

ТРАНС ООД с Медицински Университет - Варна и представлява новост на 

световния и европейския пазар, като превъзхожда всички налични алтерна-

тивни решения към момента и попада в обхват на тематичните области 

на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). 

Чрез проекта се допринася за постигане на основната цел на ИСИС: раз-

витие на икономиката, научните изследвания и иновациите, и засилване на 

връзката между науката и бизнеса. 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

Данни за бенефициента: „Да Транс“ ООД  е лицензирано дружество в 
областта на ефективното и оптимално управление на опасни и производ-
ствени отпадъци. Фирмата развива своята дейност по събиране, транс-
портиране и предварително третиране на отпадъци на територията на 
страната от 2008г. 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
2014-2020

ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА 

МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И КЪМ КЛИЕНТИ С ЦЕЛ РАЗВИТИЕ И 

УКРЕПВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА „СИМЕКС“ ЕООД

Бенефициент: СИМЕКС ЕООД 

Договор: BG16RFOP002-2.002-0253-C01 

Финансиране:  Оперативна програма  
„Иновации и конкурентоспособност“ 

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 469 800.00  лв., 
БФП 328 860.00 лв. Общо РИС 327 778.85 лв., процент на съфинансиране от 
ЕС 85.00 %  

Продължителност: 12 месеца: 06.03.2017 - 22.02.2018 г. 

Цели и постигнати резултати по проекта: 

• Проектиране и разработване промените на документите на систе-
мата и последващо внедряване. Закупуване и доставка на настолен ГИС 
редактор;

• Мощен инструмент за картографиране, редактиране и извършване 
на 2D и 3D пространствени анализи, включително в сферата на транспор-
та; • Бърз и лесен достъп до базата данни; • Поддържане на свързани дан-
ни; • Ефективно управление на структурите от данни и работния процес; 
• Възможност за интегриране на данни и работни процеси от други сис-
теми за пространствен анализ; • Лесно импортиране и актуализиране на 
данните. • Доставка на настолна работна станция • Memory: 2x4GB DDR4 
• Processor: Intel 3.20 GHz • Videocard: 
2GB • Hard disks: 1TB • DVD player • 
Monitor: 21.5“ • Операционна систе-
ма Windows 10 Professional x64 • ку-
тия, захранване, клавиатура, мишка; 
• Доставка на ГИС настолно разши-
рение за мрежови анализи; • Мрежо-
во-базирани инструменти за извърш-
ване на пространствени анализи; • 
Възможност за персонализиране на 
модела за мрежов анализ; • Възмож-
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

ност за използване на разнообразни мобилни устройства; • Актуализиране 
и редактиране на база данни в реално време. Реализирането на проекта 
допринесе за развитие и укрепване на управленския капацитет на „Симекс” 
ЕООД, нивото на работа с клиентите и доставчиците и в резултат по-
добри качеството и сигурността на доставките. Краен резултат за фир-
мата е оптимизиране на производствените разходи, въведени са нови 
организационни методи на производство и доставки, което повиши конку-
рентоспособността на фирмата на вътрешния и външни пазари.

Данни за бенефициента: Данни за бенефициента: „Симекс“ ЕООД е дру-
жество, олицетворяващо петдесетгодишните традиции в областа на 
общото машиностроене. Неговата продукция намира реализация в Бълга-
рия, страни от Европа и Америка. Общата площ на терена е 25 000 м2, 
от които 3000 м2 е площта на производствените халета. Дружеството в 
момента е 100% частна собственост и се представлява от инж.Симеон 
Ангелов . 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
2014-2020

ЧЕХ - ПЛАСТ ООД - В СТРЕМЕЖ КЪМ РЪСТ НА  

ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ 

Бенефициент: ЧЕХ - ПЛАСТ ООД

Договор: BG16RFOP002-2.001-0100-C01 

Финансиране:  Оперативна програма  

„Иновации и конкурентоспособност“ 

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 1 669 291.12 лв., 

БФП 999 905.39 лв. Общо РИС 999 899.94 лв., процент на съфинансиране от 

ЕС 85.00  

Продължителност: 13 месеца: 23.12.2015 - 17.01.2017 г. 

Цели и постигнати резултати по проекта: С изпълнението на про-

екта се закупиха две автоматизирани линии с електронно управление за 

производство на PVC и алуминиева дограма, включващи следните машини: 

режещ център, център за обработка на профила, транспортна лента, CNC –  

почистваща машина с въртяща станция, автомат за пробиване отвори-

те за пантите, контролно - остъклителен блок, двуглав циркуляр за алуми-

ний с електронно позициониране, обработващ център за алуминий, цирку-

ляр за пространствено рязане на алуминиеви профили и ъглонабивна преса. 

След закупуването на двете производствени линии се преодоляват 

ограниченията в производствения процес, свързани с лимитиран капаци-

тет за поемане на поръчки на настоящите и нови клиенти от страната и 

чужбина. Преди проекта ограниченията в производството са породени от 

недостатъчна технологична обезпеченост в цеховете за PVC и алумини-

ева дограма, липса на автоматизация на процесите, недостатъчни обеми 

продукция и висок човешки фактор в производството. Застъпените за из-

пълнение дейности по проекта се отнасят към два КИД - в основния 25.12 

- Производство на метална дограма и КИД 22.23 – Производство на догра-

ма и други изделия за строителството (производство на PVC дограма). 
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

Данни за бенефициента: Фирмата е създадена през 2000 г. и се упра-
влява от инж. Димитър Иванов. В предприятието в момента работят 61 
специалисти и работници. Дейността се развива на 12 100 кв.м. собстве-
ност с 2900 кв.м. застроена площ и e съсредоточена в 4 цеха за PVC догра-
ма, алуминиева дограма, стъклопакети и металозаваръчен цех. 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
2014-2020

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В „СТИВ“ ЕООД 

Бенефициент: „СТИВ“ ЕООД

Договор: BG16RFOP002-2.001-0273-C01  

Финансиране:  Оперативна програма  
„Иновации и конкурентоспособност“ 

Размер на финансиране: Обща стойност на проекта 486 668 лв., БФП     
340 667.60 лв. Общо РИС 340 667.60 лв., процент на съфинансиране от ЕС 
85.00 % 

Продължителност: 11 месеца: 23.12.2015 - 10.11.2016 г.  

Цели и постигнати резултати по проекта: Със закупуването и 
внедряването в производствения процес на CNC обработващия цен-
тър се постигна: 1. Оптимално използване на мебелните плочи при раз-
крой, най вече заради възможността на новата машина да реже плочата 
до нужния размер, след което да продължава от това място под необ-
ходимия ъгъл (примерно 90 градуса); 2. Недопускане на кроене по грешно 
зададени размери от мебелния дизайнер, а от тук и намаляване на про-
изводствения брак; 3. Недопускане на грешки от страна на оператори-
те - центъра получава заданието за кроене по електронен път от соф-
туера за проектиране. Избягва се човешкия фактор за допускане на 
грешка при задаване на размерите за кроене; 4. Недопускане на греш-
ки при определянето на местата за пробиване на отвори и фрезуване.  
Със закупуването и внедряването в производствения процес на аспираци-
ята се постига улавяне на всички отпадъци от производствения процес 
като прах от дървесни частици и трина и преработката му в търговски 
продукт. Всички тези фактори гарантират намаляване на консумираните 
ресурси от мебелни плочи при производството на мебели. Също така се 
постига максимално, сто процентно оползотворяване на производствени-
те суровини. 

Данни за бенефициента: “СТИВ“ ООД е предприятие за производство 
на корпусни мебели. Основните продуктови групи включват: мебели за 
дома; мебели за офиса; хотелско обзавеждане; интериорни врати. Произ-
водството се извършва в собствена производствена база, намираща се в 
гр. Враца.
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

ДОГОВОРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 ПО 

ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ ВРАЦА В ЛЕВ
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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. +359/92/627431

e-mail: oic_vratza@abv.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване функционирането 
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 Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

www.eufunds.bg


