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Имаме удоволствието да Ви информираме, че през декември 2015 г. ЕТ „НОВА-Борислав 
Борисов“ сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект 
„Подобряване на производствения капацитет на ЕТ “НОВА-БОРИСЛАВ БОРИСОВ““, 
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта 
е: 797 600,65 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 558 320,45 лв. 
 

 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: 

 
 
Основната дейност на дружеството е производство на капачки за буркани тип „Омния“ от 
алуминиева ламарина и капачки за буркани тип „Туист-оф“ и тяхната реализация в страната и 
чужбина. Предмет на настоящия проект е закупуването на цялостна производствена линия за 
Туист-оф капачки, състояща се от: 

• Преса с цифрово програмно управление (без щанцов инструмент) – 1 бр. 
• Трансмисионен конвейр – 1 бр. 
• Бертовъчен автомат с пастираща машина – 1 бр. 
• Свързващ конвейр – 1 бр. 
• Система за видео наблюдение – 1 бр. 
• Електрическа пещ – 1 бр. 
• Автоматичен брояч – 1 бр. 
• Щанцов инструмент за производство на заготовки за капачки тип „Туист-оф“ – 1 бр. 

 
• Бертовъчен автомат с пастираща машина – 1 бр. (оборудването няма да бъде 

финансирано от оперативната програма, но представлява част от цялостния 
проект, поради което ще бъде закупено от бенефициента със собствени средства) 

 
Необходимостта от закупуване на тези машини е продиктувана от стремежа на дружеството да 
реши сериозни проблеми, директно свързани с производствения процес в предприятието, а 
именно: 

• Остаряващото оборудване, несъответстващо на изискванията на пазара, което създава 
проблем с качеството на готовата продукция и ограничава реализацията ѝ; 

• Големи енергийни и ремонтни разходи, също следствие на използваното 
амортизирано оборудване; 

• Големи разходи за ръчен труд, поради отсъствие на по-прецизни и надеждни 
машини, покриващи основния цикъл на производство; 

• Необходимост от оптимизация на производството чрез закупуване на по-прецизно 
оборудване; 

• Необходимост от разширяване на капацитета на производството, откриване и 
разрастване на нови пазари. 
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ЦЕЛИ: 

 
Общата цел на проектопредложението е насочена към модернизиране на технологичното 
оборудване на ЕТ „НОВА-БОРИСЛАВ БОРИСОВ“ чрез инвестиционна подкрепа за закупуване 
на модерно оборудване и машини. Това ще доведе до устойчив напредък на дружеството чрез 
разширяване на капацитета на производството, намаляване на себестойността на продукцията и 
повишаване на конкурентните му предимства на пазара. Общата цел на настоящия проект е в 
съответствие с целите на ОПИК 2014-2020, схема  BG16RFOP002-2.001  „Подобряване на 
производствения капацитет в МСП“ за развитие на динамична икономика, конкурентоспособна 
на европейския и световен пазар. 
Специфичните цели на проекта са свързани с: 

• Въвеждането в експлоатация на съвременно технологично оборудване; 
• Увеличаване на ефективността на производството и пазарните позиции на 

предприятието; 
• Оптимизиране на производствения процес чрез съкращаване на времето за обработка 

на изделията, чрез намаляване на използвания ръчен труд за допълнителни 
обработки; 

• Повишаване на качеството на предлаганата продукция и разширяване на 
производство  чрез повишаване на капацитета и въвеждане на нови продукти; 

• Повишаване на енергийната ефективност на машините,използвани в предприятието; 
  

РЕЗУЛТАТИ: 
 

Избраното ново оборудване, обект на настоящия проект , цели модернизация и разширяване на 
производството в предприятието, което помогне за постигане на следните резултати: 

• Модернизация на предприятието чрез закупуване на съвременно оборудване; 
• Понижаване себестойността на продукцията; 
• Намаляване на технологичния отпадък и брак, като за новите машини на практика 

той ще е нулев; 
• Намаляване времето за производство; 
• Намаляване допълнителните обработки по продуктите; 
• Повишаване на производствените мощности и капацитет; 
• Повишаване на нетните приходи от продажби; 
• Подобряване условията на труд; 
• Подобряване на качеството на продукцията; 
• Намаляване на сроковете на изпълнение на поръчки; 
• Подобряване на енергийната ефективност на предприятието; 
• Увеличаване на пазарния дял на предприятието и отваряне на нови пазари. 


