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Проект  BG16RFOP002-2.040-0881-C01 „Подобряване на конкурентоспособността на „ТЕХНО ПРЕС“ 

ЕООД, чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.”, 

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

„Техно Прес” ЕООД  подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ №  BG16RFOP002-2.040-0881-C01 „Подобряване на конкурентоспособността на 

„Техно Прес“ ЕООД, чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на 

експортния потенциал.”, финансиран по Оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие, по процедура BG16RFOP002-2.040 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“. 

 

Общата цел на настоящия проект е подобряване на производствения капацитет за 

повишаване на конкурентоспособността на компанията „Техно Прес“ ЕООД и 

засилване на експортния потенциал на дружеството. 

Специфичните цели на проекта са:  

1. Подобряване на производствените процеси; 

2. Увеличаване обема на произведена продукция; 

3. Намаляване на производствените разходи; 

4. Постигане на по-висока производителност; 

 

Инвестициите, насочени към внедряването на оборудване за увеличаване обема 

на произведена продукция, оптимизиране на производствения процес, постигане на по-

висока производителност и намаляване на производствените разходи, ще допринесат за 

повишаване конкурентоспособността и по-успешното присъствие на дружеството на 

националния и на външните пазари. 

Дейностите по проекта на „Техно Прес“ ЕООД съвпадат с целите на настоящата 

процедура и са изцяло насочени към „разширяването на капацитета на съществуващ 

стопански обект“ на предприятието, което като част от българските малки и средни 

предприятия допринася и за изпълнението на специфичната цел на Инвестиционен 

приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП “ за „повишаване на производствения 

капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МСП“. 

Дейността за подобряване на производствения капацитет на „Техно Прес“ 

ЕООД ще бъде изпълнена чрез придобиването на 2 броя Автоматични машини за 

топъл печат. 

С изпълнението на дейността, ще се подобрят производствените процеси в 

установените тесни места в технологичния път на производство на „Техно Прес“ 

ЕООД, а именно - процесът на топъл печат. 

В резултат на изпълнение на дейността: 

- Производственият капацитет за топъл печат ще бъде повишен с 218%; 

- Увеличим общия производствен капацитет на предприятието с над 70%; 

- Разходът на електроенергия за единица готова продукция ще се намали с 53 %; 

- Технологичния отпадък и производствения брак на хартия и картон при топлия печат 

ще бъдат намалени с 34% за единица изделие; 
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- Разходите за труд за единица продукция се очаква да намалят с над 60%; 

- Намаляването на потреблението на фолиа, в следствие намаляване на технологичния 

отпадък и производствен брак; 

- Прекратяване на ползването на външни услуги за допълване на производствения 

капацитет за топъл печат; 

- Намаляване на разходите за ремонт и поддръжка; 

- Намаляване на времето за технологичен престой за отстраняване на аварии. 

 

Проектът е на стойност  1 662 455.50 лв, от които 997 473.30 лв. БФП и неговата 

продължителност се очаква да бъде 12 месеца. 
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