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Проект  BG16RFOP002-2.001-0893-C01 „Подобряване на производствения капацитет и технологичните процеси 

в „ТЕРАКОМ“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Проект  № BG16RFOP002-2.001-0893-C01 „Подобряване на производствения капацитет и 

технологичните процеси в „ТЕРАКОМ“ ООД“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Общата стойност на допустимите разходи по проекта е 596 784,07 лв., а стойността на 

безвъзмездната финансова помощ е 417 748,85 лв. и представлява 70% от очакваните допустими 

разходи. Европейското съфинансиране е на стойност 355 086,52 лв., а националното съфинансиране – 

62 662,33 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя съгласно условията на Регламент /ЕС/ 

№651/2014 на Комисията и представлява регионална инвестиционна помощ по смисъла на чл.14 от 

същия Регламент. 

ОСНОВНА ЦЕЛ: Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на 

"ТЕРАКОМ" ООД.  

Специфични цели:  

1. Подобряване на технологичните процеси във фирмата чрез доставка на ново 

високопроизводително оборудване.  

2. Нарастване на средната производителност на труда през трите години след реализация на 

инвестицията спрямо производителността на труда през 2014 г. с повече от 16%.  

3. Увеличение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията с над 27% 

спрямо 2014 г.  

4. Повишаване на ефективността на производствените разходи вследствие на инвестицията с над 

26% спрямо тези през 2014 г.  

Целите на проекта напълно отговарят на Специфична цел 2.2. Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на българските МСП от Оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. Очакваните в тази Специфична цел резултати, а именно 

постигането на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на 

българските МСП с оглед повишаване на производителността и експортния им потенциал напълно 

съвпадат с основната и специфичните цели на настоящия проект. В проекта се предвижда повишаване 

на производствения капацитет на "ТЕРАКОМ" ООД чрез подобряване на технологичните процеси в 

предприятието, въвеждайки в експлоатация модерно технологично оборудване - Автоматична машина за 

монтаж на повърхностно монтирани (SMD) електронни компоненти - 2 бр.; Автоматичен принтер за 

спояваща паста - 1 бр.; Пещ за запояване на повърхностно монтирани (SMD) електронни компоненти - 1 

бр.; Машина за автоматичен оптичен контрол на печатни платки - 1 бр.; Прототипна машина за печатни 

платки - 1 бр., Фреза - 1 бр. и специализиран /CAD/ софтуер за проектиране на електроника и 

конструкции - 2 бр. Новото оборудване ще доведе до увеличаване на производството с над 415 хил. лв. и 

увеличение на приходите от износ в размер на 279 хил. лв. през 2019 г. Новото технологично оборудване 

ще повиши значително производителността, като през 2019 г. тя ще достигне над 48 хил. лв. на заето 

лице. Проектът предвижда и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения 

процес чрез доставка и въвеждане в експлоатация на новото оборудване. Новата технология е 

практически безотпадна. Поради по-високата производителност на новото оборудване разходът на 

електроенергия за производството на единица изделие се снижава с 16% , а разходите за заплати и 

осигуровки за производството на единица изделие се снижават с 5%. С доставката на машината за 

оптическа инспекция чувствително ще се намали бракът, което ще доведе до намаляване на разходите за 

суровини, материали и външни услуги, което пък ще подобри ефективността и ефикасността на 

производствените процеси. С реализацията на проекта "ТЕРАКОМ" ООД ще си гарантира устойчив 

растеж и висока конкурентоспособност на българския и международния пазар.  

ДБФП е подписан на 09.02.2016 г. и е с продължителност 9 месеца. 
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