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Проект  „Увеличаване на потенциала за конкурентно и ефективно производство, чрез 

модернизация на технологиите в „Енеркемикал” ЕООД., финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 

 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

Във връзка с приключване на дейностите по проект „Увеличаване на потенциала за 

конкурентно и ефективно производство, чрез модернизация на технологиите в „Енеркемикал” 

ЕООД на 26.06.2017 г. се проведе заключителна пресконференция. На нея бяха поканени 

представители на Управляващия център, Областния информационен център, представители на 

Община Белене, представители на предприятия от региона и всички други заинтересовани лица. 

Съгласно предварително 

обявената програма 

Пресконференцията 

беше открита от 

управителя на 

дружеството – 

бенефициент- Ивайло 

Георгиев. Представяне 

на  проекта, 

постигнатите цели и 

очакваните резултати, 

новозакупените активи и 

други беше направено от 

г-жа Тихомира Лазарова- 

ръководител на проекта. 

По- подробно за новите 

машини и демонстрация на тяхната работа направи главния инженер на „Енеркемикал“ ООД- 

инж. Владимир Събчев. На събитието присъстваха над шестдесет човека, които разгледаха 

производствената база на дружеството и присъстваха на демонстрацията на производствения 

процес.    

Въведеното в експлоатация  ново оборудване, което е напълно автоматизирано, ще доведе до 

предлагането на нови за дружеството продукти и подобряване на качеството на произвежданите 

до момента продусти и предлагани услуги. Новите продукти, които предприятието ще 

произвежда са серпентини, сложни детайли за метални конструкции, части за машини  и др. 

Ръководството на дружеството залага на хоризонталната диверсификация- усвояване на нови 

продукти с цел задоволяване на допълнителните потребности на клиентите, разчитайки на 

пласмента на технологичната свързаност със съществуващия бизнес на предприятието. 

При сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ срока на изпълнение беше  

18 месеца.Дружеството успешно приключи тези заложените дейности с два месеца по- рано от 

предвидения срок  

След реализирането на проекта "Енеркемиккал" ООД  има капацитет да отговори на 

предизвикателствата на пазарната среда. Разработването, производството и реализацията на 

конкурентоспособна продукция в условията на динамично изменящата се пазарна среда изисква 

разширяване на дейността на предприятието към пълното задоволяване на потребностите и 

нарастващите изисквания на клиентитеВ бизнес стратегията на "Енеркемикал" ЕООД е заложена 

поетапна смяна на машините и оборудването, разработването и пускането на пазара на нови 

продукти с по- високо качество и по- ниска себестойност. Инвестицията в нови машини ще 
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доведе до по- висока нетна печалба и по- ниски разходи, както и по- рядкото преустановяване на 

производствения процес поради ремонти и аварии. 
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