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Проект  BG16RFOP002-3.004-0154-C01/23.11.2018  “Повишаване на ресурсната ефективност на Симлоджик 

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

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от „Симлоджик” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

Фирма „Симлоджик” ЕООД  подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с 

Министерство на икономиката, Управляващ  орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 

за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.  

Проект BG16RFOP002-3.004-0154-C01/23.11.2018  “Повишаване на ресурсната ефективност на 

Симлоджик ЕООД”,   е финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. 

Целта на проекта е подобряване на ресурсната ефективност и увеличаване на производствения 

капацитет на "Симлоджик" ЕООД, с цел повишаване на конкурентните предимства и 

разширяване на пазарните позиции. С проекта, Симлоджик ЕООД цели да създаде 

технологични и производствени условия за намаляване на разходите за суровини, разширяване 

на производствения капацитет, подобряване на производителността и качеството на продуктите 

чрез намаляване на обема на производствения отпадък.  

Очакваните резултати от проекта са:  

 намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица 

продукция средно с 16%  

 намаляване на количеството отпадъци за рециклиране за всеки продукт средно с 64,09%;  

 подобряване на ефективността на производствените разходи средно с 16%; 

 нарастване на производителността. 

Планираните инвестиции ще оптимизират и увеличат капацитета и ефективността на работа в 

отделните етапи от производството. Новите машини са с висока ресурсна ефективност, по-

голяма производителност, по-висока интеграция на обработка на изделието и с по-голяма 

прецизност. Въвеждането в експлоатация на оборудването ще намали употребата на суровини, 

генерирането на отпадък, ще съкрати сроковете на изпълнение на детайлите, ще повиши 

производителността на предприятието, ще намали брака и ще намали значително 

себестойността на готовите продукти. 

Общият бюджет на проекта възлиза на 1 445 485.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от 

страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 997 384.65 лв. или 69% от 

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