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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. 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
 

"Крепежи България Трейдинг" ООД стартира изпълнението на европроект - 

BG16RFOP002-2.001-0260-C01/23.12.2015  "Разширяване на производствения 

капацитет на "Крепежи България Трейдинг" ООД " 

 
 

        "Крепежи България Трейдинг" ООД  организира встъпителна пресконференция, във 

връзка стартиране изпълнението на дейностите , по проект за  "Разширяване  на 

производствения капацитет на "Крепежи България Трейдинг" ООД, която ще се състои 

на 6 октомври (четвъртък) 2016г. от 10:00 ч., в заседателната зала на Административната 

сграда, ет.2, бул."Кукленско шосе" №15, гр. Пловдив. 

      Проектът се изпълнява от "Крепежи България Трейдинг" ООД в рамките на сключен 

договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-

2.001"Подобряване на производствения капацитет в МСП", 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. 

Предвижда се закупуването на Автоматизирана линия за производство на болтове. 

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

допълнителен производствен капацитет.  

Общият бюджет на проекта възлиза на 1 656 500.00 лв., като безвъзмездното 

съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 993 

900.00 лв. от общите допустими разходи по проекта, от които 844 815.00 лв. от 

Европейския фонд за регионално развитие и 149 085.00 лв. национално съфинансиране, 

или 60% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят 

от бенефициента.  

    На пресконференцията са поканени да присъстват представители на Управляващия 

орган по Оперативна програма  "Иновации и конкурентноспособност" - Главна 

дирекция "Европейски фондове за конкурентноспособност", Министерство на 

икономиката, Областен информационен център - Пловдив (част от мрежата от 28 

информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския 

съюз), както и всички заинтересовани лица и медии. 

 

   Ръководител проект:   инж.Николай Христов 
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