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Проект  BG16RFOP002-2.001-0260-C01/23.12.2015 „Разширяване  на производствения капацитет на "Крепежи 

България Трейдинг" ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Фирма „Крепежи България Трейдинг” ООД подписа договор с 

Министерство на икономиката, Управляващ  орган на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност” за изпълнение на проекта ОПИК 2014-2020. 
 

 

Проект BG16RFOP002-2.001-0260-C01/23.12.2015 „Разширяване  на производствения 

капацитет на "Крепежи България Трейдинг" ООД”,  е финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

Целта на проекта е повишаване на конкурентните предимства и разширяване на 

пазарните позиции на фирма "Крепежи България Трейдинг" ООД, чрез подобряване на 

производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на компанията.  

Проектът е насочен към разширяване на производствената дейност, чрез добавяне на 

нови технологични мощности към технологичния парк на "Крепежи България Трейдинг" ООД.  

Проектът предвижда закупуването на Автоматизирана линия за производство на болтове. 

Линията предлага по-голяма ефективност и прецизност при обработката на детайлите и 

допълнителен производствен капацитет.  

С проекта, "Крепежи България Трейдинг" ООД  цели да създаде технологични и 

производствени условия за разширяване на производствения капацитет, предлагане и обработка 

на масови и по-малки серии болтове, подобряване на производителността и качеството на 

продуктите.   

В резултат на това, "Крепежи България Трейдинг" ООД ще увеличи производителността 

си  (нарастване на обема на производство средно с 20%) и ще оптимизира производствения 

процес, ще съкрати времето за обработка на детайлите и ще понижи себестойността на готовите 

продукти. С реализацията на проекта, фирмата цели да затвърди позициите си на вътрешния 

пазар и да разшири износа си. Очакваните резултати от проекта са: подобряване на 

ефективността на производствените разходи средно с 16%; нарастване на производителността 

средно със 15%; Проектът е насочен и към разширяване на външните пазари на компанията, 

като очакванията са за средно увеличение на приходите от износ с 25%. 

Общият бюджет на проекта възлиза на 1 656 500 лв., като безвъзмездното съфинансиране от 

страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 993 900 лв. или 60% от общите 

допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.  
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