
                                 

На 23.12.2016 г. фирма „Елма 13“ ООД успешно приключи изпълнението на 

своя проект „Висококачествени столове“ по договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BG16RFOP002-2.001-0361-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

След провеждането на процедура за определяне на изпълнител „избор с публична 

покана“ съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 118/20.05.2014 г. и сключване 

на договор, беше закупено, доставено и въведено в експлоатация в новообособения 

стопански обект следното оборудване: 

- Хидравлична преса с деформиращ се долен плот - 1бр.;  

-  Четиристранно рендосваща машина с 4 шпиндела - 1бр.; 

-  Двустранна автоматична копирфреза с 4 работни агрегата - 1бр.;  

-  Обработващ център с ЦПУ - 1бр.; 

-  Автоматична машина за овален чеп с ЦПУ - 1бр.; 

-  Широколентова шлайфмашина с 2 ленти - 1бр.;  

-  Двустранна шлайфмашина с 2 напречни ленти - 1бр.;  

-  Двустранна лентова шлайфмашина - 1бр.;  

-  Орбитална шлайфмашина с подаватели - 1бр.;  

-  Шлайфмашина за криволинейни детайли с подавател - 1бр.;  

-  Робот за повърхностна обработка - 1бр.;  

-  Електростатична система за нанасяне на полиуретанови лакове - 2 бр.;  

-  Шприцкабина с водна завеса за лакиране на детайли с дебит 7000 м
3 

-1бр.;  

-  Шприцкабина с водна завеса за лакиране на детайли с дебит 11000 м
3
 - 1бр.;  

- Аспирационна система - 1бр.;  

-  Компресор с дебит поне 3,65 м
3
 - 1бр.;  

-  Компресор с дебит поне 1,82 м
3
 - 1бр. 

С внедряването в производството на новите машини и експлоатацията на новия 

стопански обект на фирмата бяха изпълнени заложените в ДБФП дейности: 

1. Дейност за подобряване на производствените процеси; 

2. Дейност за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите 

продукти и услуги; 

3. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната 

ефективност и ефикасност в производствения процес,  

като бяха постигнати следните резултати: 

 Подобрени производствени процеси и повишен капацитет чрез закупуването на 

ново високопроизводително оборудване, обособено в нова сграда;  

 Повишаване на капацитета за производство на столове с повече от 50%; 

 Възможност за изработка на продукти с по-високо качество и добавена 

стойност;  

 Повишено качество на обработка на всички детайли и готова продукция;  

 Подобрено качество на изпълнение на всички операции;  

 Повишено качеството на повърхностите на детайлите; 

 Намалено използването на ръчен труд в производствения процес;  



                                 

 Понижени разходите за поддръжка и ремонт на производственото оборудване;  

 Намалено енергийното потребление за производството на единица продукт;  

 Оптимизирана вътрешната логистика в производствения обект с около 45%;  

 Редуцирано времето за престой на детайлите;  

 Намален производствения брак с около 15 %;  

 Икономия от 25% на лакове;  

 Намален разхода на дървесина за криволинейни детайли;  

 Подобрена ресурсна ефективност и ефикасност в производствения процес чрез 

внедряване на ново високотехнологично оборудване. 

С оглед спазване на задълженията си съгласно условията на ДБФП и правилата на 

Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и 

комуникация, „Елма 13“ ООД изпълни и дейността по информиране и публичност, 

финансирана изцяло със собствени средства на предприятието. Фирмата предприе 

всички необходими мерки и спазваше изискванията и приложимите правила за 

информиране и публичност относно финансирането по линия на Оперативна програма 

"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР, като 

публикува информация за проекта, целите и резултатите на фирмения си уеб-сайт, 

постави изискуемата визуализация на всички документи, свързани с изпълнението на 

проекта, визуализиращи стикери върху всеки един ДМА, доставен по проекта. Също 

така на видимо за обществеността в рамките на новия стопански обект на 

предприятието в рамките на новия стопански обект бяха поставени информационен 

плакат и табела, които указват, че в предприятието се реализира проект, финансиран от 

ЕС. 

Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро 

финансово управление, като при изпълнението им фирмата прилагаше и принципите на 

хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация 

и устойчиво развитие. 

„Елма 13“ ООД постигна всички заложени в ДБФП специфични цели: 

- Модернизиране на оборудването, въвеждане на високотехнологични машини и 

роботи с компютърно управление с цел по-ефективно и конкурентно производство 

на качествена продукция;  

- Подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения 

капацитет с внедряването на ново оборудване и обособяването на нов стопански 

обект;  

- Добавяне на нови характеристики към съществуващите продукти, подобряване 

на качеството и реализиране на продукти с по-висока добавена стойност;  

- Намаляване на ръчните дейности, повишаване на производителността и 

подобряване условията на труд;  

- Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения 

процес чрез въвеждане в експлоатация на машини и съоръжения от най-ново 

поколение, с което беше изпълнена и общата цел на проекта за повишаване на 

конкурентоспособността на „Елма 13“ ЕООД, разширяване на бизнеса, развиване на 

потенциала за конкурентно и ефективно производство чрез повишаване на 

производителността и качеството и заемане на нови пазарни ниши, включително на 

пазара на Европейския Съюз. 


