Пресконференция
„Балдим-Федерн” ООД
16.02.2016 г.

Оперативна програма
„Иновации и конкурентноспособност”
2014-2020

БЕНЕФИЦИЕНТ
На 23 декември 2015 година фирма „Балдим - Федерн”
ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с
Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и
конкурентноспособност” 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.
Договорът е с наименование „Подобряване на
производствения капацитет и разнообразяване на
продуктовия асортимент”
и е със срок на изпълнение 12 (дванадесет) месеца.

БЮДЖЕТ
Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на
стойност: 1 679 250,00 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 1 000 000,00 лв.,
от която:
€ Европейско финансиране: 850 000,01 лв.
€ Национално финансиране: 149 999,99 лв.

За фирмата
„Балдим – Федерн” ООД е регистрирано през 2001 г. в
гр. Априлци с основен предмет на дейност – производство на
технически пружини от различни телове.

За фирмата
2
Производствената листа на дружеството е групирана в
3 основни направления:
натискови пружини,
пружини на опън и
телови огъвки.

За фирмата
3
През годините „Балдим-Федерн” ООД успява да
отговори на високите изисквания на европейския
пазар към качеството на продукцията. Това позволява
към момента фирмата да реализира около 95 %
продукцията си предимно за износ.
Фирмата произвежда технически пружини за
Германия за нуждите на машиностроенето и найвече за автомобилостроенето, а за българския пазар
се изработват предимно пружини, влагани
в хидравлични системи.

За фирмата
4
Стратегическите чуждестранни клиенти на компанията са:
 PORSHE,
 Siemens,
 BOSCH.
На българския пазар фирмата произвежда прецизни пружини
основно за:
 „Спарки – Елтос” АД – гр. Ловеч;
 „М+С Хидравлик” – гр. Казанлък;
 „Идеал Стандарт – Видима“ АД - гр. Севлиево;
 „Капрони” АД – гр. Казанлък,
 „Бъдещност” АД – гр. Чирпан.

За проекта
Общата цел на проекта е
подобряване на конкурентноспособността на
фирмата на вътрешния и външни пазари чрез
инвестиции в модерно оборудване за повишаване на
производствения капацитет и засилване на
експортния потенциал на предприятието.

Специфични цели
Специфичните цели на проекта са:
 Подобряване на производствените процеси и повишаване
на производствения капацитет;
 Разнообразяване на асортимента на предприятието с нови
продукти с висока добавена стойност и качество;
 Постигане на по-висока производителност, ресурсна
ефективност на производствения процес чрез внедряване
на нови технологии;
 Увеличаване на експортния потенциал и
подобряване на пазарните позиции на
предприятието.

Дейности
С оглед постигане на заложените цели по проекта ще бъдат
изпълнени следните дейности:
1. Дейност за подобряване на производствените процеси;
2. Дейност за разнообразяване на асортимента от
продукти и услуги на предприятието;
3. Дейност за внедряване на нови технологии за
подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в
производствения процес;
4. Дейност за информиране и публичност.

Дейности 1-3
Първите три от горепосочените дейности ще бъдат
изпълнени чрез закупуване на следното оборудване:
- Цифрово – програмни навиващи и огъващи машини:
с диаметър на пружинната тел до 1,60 мм;
с диаметър на пружинната тел до 2,50 мм;
с диаметър на пружинната тел до 4 мм;
- Измервателно устройство за торсионни пружини и
огъвни елементи;
- Компресор.

По Дейност 1
След внедряването в производството на новите машини и съоръжения,
предприятието ще оптимизира технологичните процеси, като се
автоматизират и прецизират някои основни операции и ще се повиши
производствения капацитет.
Новите мощности ще осигурят бърза и висококачествена изработка на
пружините и огъвните елементи, благодарение на прецизното
компютърно контролиране на процесите по навиване, огъване и рязане на
пружините.
С пускането в експолатация на измервателното устройство ще се
поддържа високото качество на произведената продукция чрез повишени
възможности за измерване на всички видове пружини
с различни диаметри на телта.

По Дейност 2
Оборудването, предвидено за закупуване по проекта, ще доведе до
разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на
предприятието.
С въвеждането в експлоатация на новите цифрово-програмни навиващи и
огъващи машини и компресора, предприятието ще има технологичните
възможности да произвежда нови 3D-огъвни елементи, десни и леви
торсионни пружини с различен диаметър на телта.
С внедряването на новото измервателно устройство фирмата ще има
възможност за автоматично прецизно измерване на новите продукти.
Новото устройство е с голям капацитет на измерване и фирмата ще
подсигури поддържането на високо качество на произведената
продукция, както и постигането на „нулева грешка” при
всяка една пружина.

По Дейност 3
Чрез внедряване на новото оборудване предприятието ще постигне
подобряване на ресурсната ефективност в производствения процес,
чрез намаляване на количеството използвана тел, труд, технологично
време, производствени площи и електроенергия за производството на
единица краен продукт и намаляване на брака и загубите при
спомагателните времена.
Поради нарастване на производствения капацитет и увеличаване на
обема на производството за единица време ще се реализират
значителни икономии от мащаба, което ще доведе до оптимизиране на
използваните суровини и материали на база един произведен краен
продукт.

По Дейност 4
С оглед спазване на задълженията съгласно ДБФП и изискванията
относно мерките за информация и комуникация, „БалдимФедерн” ООД ще предприеме всички необходими действия, за
да уведоми обществеността за целта на изпълнявания проект и
за получената финансова подкрепа от Европейския фонд за
регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020.
С тази цел е организирана и настоящата пресконференция, на
която присъстващите бяха официално поканени, а широката
общественост - информирана чрез интернет страницата ни,
както и чрез някои регионални медии.

Какво е изпълнено
към момента?
 Одобрен от Управляващия орган план за провеждане

на процедурите за определяне на изълнител;
 Публикувано описание на проекта на фирмения сайт;

 Поставени са плакат и временен билборд с информация за

проекта на видно за обществеността място;

 Организирана е встъпителна пресконференция

по проекта.

Какво предстои?
 Обявяване на процедура за определяне на изпълнител;
 Получаване,

разглеждане и оценявене на оферти от
заинтересовани участници;
 Класиране на кандидати и сключване на договори с
определените изпълнители;
 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването;
 Поставяне на визуализиращи стикери върху всеки ДМА;
 Заключителна пресконференция относно изпълнението на
проекта;
 Поставяне на постоянна информационна табела;
 Финален отчет.

Резултати след проекта
След изпълнение на проекта се очакват следните резултати:
Повишаване и подобряване на капацитета и технологичната
обезпеченост на производството - фирмата ще има възможност
да произвежда и реализира по-голям брой експортно
ориентирани продукти, да приема от стратегическите си
контрагенти поръчки за разнообразни видове технически
пружини, с по-големи обеми и по-кратки срокове на изпълнение;
Разнообразяване на продуктовия асортимент на фирмата с нови
продукти с по-висока добавена стойност и качество –
торсионни пружини и 3D-огъвни елементи;

Резултати след проекта
Контрол и поддържане на безупречно качество и на
новите продукти;
Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на
технологичния процес.
Внедряването на новите мощности е предпоставка за
устойчиво развитие на компанията, чрез оползотворяване
на благоприятните възможности и експортния потенциал,
разширяване на пазарното присъствие и клиентската листа
с нови и перспективни контрагенти.

Резултати след проекта
Реализацията на настоящия проект ще допринесе за обновяване и
разширяване на технологичната база на „Балдим-Федерн” ООД.
Резултатите по проекта ще гарантират разширяване на дейността,
оптимизиране и разнообразяване на производствените процеси,
повишаване на производителността, поддържане на безупречно
качество и постигане на устойчива конкурентоспособност на
международните пазари в дългосрочен аспект.
Успешното изпълнение на дейностите по проекта ще има комплексен
положителен ефект върху цялостната производствена дейност,
конкурентоспособността, пазарните позиции и финансовите
резултати на „Балдим-Федерн” ООД.

Благодаря за вниманието!

„ Тази презентация е създадена по проект „Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване на
продуктовия асортимент” по договор BG16RFOP002-2.001-0228-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
„Балдим-Федерн” ООД и при някакви обстоятелства не може да се приема ,че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“

