ДБФП – начало и край
От 23 декември 2015 година фирма „Балдим-Федерн”
ООД изпълнява сключения с Управляващия орган на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 договор за безвъзмездна
финансова помощ.
Той е с наименование „Подобряване на производствения
капацитет и разнообразяване на продуктовия
асортимент” и продължава 18 (осемнадесет) месеца,
като краен срок на договора е 23.06.2017 г.

БЮДЖЕТ –
планиран и реален
Заложеният в ДБФП бюджет е: 1 679 250,00 лв., от който
безвъзмездна финансова помощ представлява 1 000 000,00 лева.

След изпълнението на проекта и проведените тръжни
процедури, реално изразходваният бюджет е :
1 677 133,20 лв.
След прилагането на заложения в договора процент
финансиране, заявената за плащане по проекта
безвъзмездна помощ ще бъде на стойност 998 732,82 лв.,
от която:
 Европейско финансиране: 848 922,90 лв.
 Национално финансиране: 149 980,92 лв.

Изпълнението –
стъпка по стъпка
 Изготвен и одобрен от Управляващия орган план за

провеждане на процедури за определяне на изълнител;
 Публикувано описание на проекта на фирмения сайт;

Изпълнението –
стъпка по стъпка
 Поставени са плакат и временен билборд с информация за

проекта на видно за обществеността място;

 Организирана и проведена встъпителна

пресконференция по проекта.

Изпълнението –
стъпка по стъпка
 Изготвена, одобрена от УО и обявена процедура за определяне на изпълнител;

 Проведена процедура - получаване, разглеждане и оценяване на
постъпилите оферти съгласно обявената методика;
 Класиране на кандидатите, изготвяне на протокол от дейността на
оценителите и одобряването му от УО;

Изпълнението –
стъпка по стъпка
 Уведомяване на всички участници в процедурата за тяхното класиране;
 Подписване на договор с класираните на първо място кандидати;

 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването;

Изпълнението –
стъпка по стъпка

Изпълнението –
стъпка по стъпка
 Поставени визуализиращи стикери върху всеки един ДМА

по проекта;

 Оргазнизиране и провеждане на заключителна

пресконференция относно изпълнението на проекта, на
която присъстваме в момента;
 Публикуване на информация за приключването на
проекта на фирмения уебсайт;

Изпълнението –
стъпка по стъпка
 Поставяне на постоянна информационна табела със

значителни размери на видимо за обществеността място.

Трудности при изпълнението
− Забавяне от страна на УО в изготвянето и публикуването

на приложимите правила, указания и образци, свързани с
провеждането на процедури за определяне на изпълнители;
− Неколкократно променяне, допълване на приложимата
нормативна база и изискване на все повече и нови
документи преди сключването на договор с избраните
изпълнители;
− Липса на ясни указания за изискваните еквивалентни
документи за сключване на договори с чуждестранни
юридически лица.

Предвидени и изпълнени
дейности по проекта
Въпреки изброените трудности бяха изпълнени успешно
и в срок всички предвидени в ДБФП 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 дейности бяха изпълнени чрез закупуването,
доставянето и пускането в експлоатация на следното оборудване:
- 3 бр. Цифрово–програмни навиващи и огъващи машини,
производство на немската фирма “WAFIOS” с диаметър на
пружинната тел до 1,60 мм, до 2,50 мм и до 4 мм;
- 1 бр. Измервателно устройство за торсионни пружини и огъвни
елементи, производство на немската фирма
“Böhm Elektronik”;
- 1 бр. Компресор , производство на немската фирма
“Gardner Denver”.

По Дейност 1
След внедряването в производството на новите машини и съоръжения,
предприятието оптимизира технологичните процеси, като се
автоматизираха и прецизираха някои основни операции и се повиши
производствения капацитет.
Новите мощности осигуриха 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 се контролира
и поддържа високото качество на произведената продукция чрез
възможностите за измерване на всички видове пружини с
различни диаметри на телта.

По Дейност 2
Закупеното по проекта оборудване 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 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 има
възможност за автоматично прецизно измерване на новите продукти.
Новото устройство е с голям капацитет на измерване и фирмата и
подсигури поддържането на високо качество на произведената
продукция, както и постигането на „нулева грешка” при всяка една
пружина.

По Дейност 3
С

внедряване на новото оборудване предприятието постигна
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 се реализираха значителни
икономии от мащаба, което доведе до оптимизиране на използваните
суровини и материали на база единица произведен краен продукт.

По Дейност 4
При изпълнението на всички дейности по проекта през целия срок на ДБФП,
екипът на предприятието спазваше изискванията и приложимите правила за
информиране и публичност относно финансирането по линия на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от
ЕФРР.
„Балдим-Федерн” ООД предприе всички необходими мерки да информира
участниците и широката общественост за ползването на финансиране по линия
на оперативната програма:
• Визуализирани съгласно изискванията са всички документи по проекта;
• На фирмения уебсайт са публикувани кратко описание на проекта,
включително на неговите цели и резултати, тръжната документация и
информацията за пресконференциите;
• Поставени са плакат, временен билборд и постоянна информационна табела на
видно за обществеността място;
• Върху закупеното по проекта оборудване са поставени визуализиращи
стикери;
• Организирани са две публични събития – встъпителна и заключителна
пресконференция по проекта, които бяха обявени в местни медии.

Постигнати резултати
Повишаване и подобряване на капацитета и технологичната
обезпеченост на производството - фирмата вече има
възможност да произвежда и реализира по-голям брой
експортно ориентирани продукти, да приема от стратегическите
си контрагенти поръчки за всички 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, а
именно торсионни пружини и 3D-огъвни елементи;
Контрол и поддържане на безупречно качество и на
новите продукти;
Подобряване на ресурсната ефективност и
ефикасност на технологичния процес.

Постигнати резултати
Внедряването на новите мощности допринесе за устойчиво
развитие на „Балдим-Федерн” ООД, чрез обновяване на
технологичната база, оползотворяване на благоприятните
възможности и експортния потенциал, разширяване на
пазарното присъствие и клиентската листа с нови и
перспективни контрагенти.
Резултатите по проекта 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.

Специфични цели
С реализирането на посочените резултати бяха изпълнени и
заложените специфичните цели на проекта:
 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.

Обща цел
С изпълнението на всички дейности от ДБФП и реализирането на
специфичните цели, беше постигната и общата цел на проекта за
подобряване на конкурентоспособността на фирмата на вътрешния и
външни пазари чрез инвестиции в модерно оборудване за повишаване
на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на
предприятието.
Успешното изпълнение на проект „Подобряване на производствения
капацитет и разнообразяване на продуктовия асортимент” има
комплексен положителен ефект върху цялостната производствена
дейност, конкурентоспособността, пазарните позиции и не на
последно място - финансовите резултати
на „Балдим-Федерн” ООД.

Какво предстои?
 Изготвяне на финален технически отчет по проекта;
 Създаване на финален финансов отчет по проекта;
 Подаване на финалните отчети към УО;
 Разглеждане на техническия отчет от експертите от Отдел

„Мониторинг” на Управляващия орган и извършване на
проверка на място за фактическото изпълнение на ДБФП;
 Проверка на финансовия отчет и искането за плащане от
финансовите експерти на УО и верифициране на разходите;
 Одобряване на финалния отчет по проекта;
 Превеждане от МИ на безвъзмездната финансова помощ
по банковата сметка 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“

