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Проект  № BG16RFOP002-2.022-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

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

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 

от „Енеркемикал“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

На 08.03.2019 г. „Енеркемикал“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ BG16RFOP002-2.022-0001-C01 „Повишаване на производствения капацитет на 

„Енеркемикал“ООД, чрез инвестиране в машини за студена обработка на метали“ по програма 

„Иновации и конкурентоспособност“2014-2020 чрез водено от общностите местно развитие, 

МИГ Белене- Никопол, процедура № BG16RFOP002-2.022 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП на територията на МИГ Белене- Никопол“.  

Основна цел:  повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на 

"Енеркемикал" ООД. 

 

Специфични цели: 

- разширяване на дейността на дружеството, чрез повишаване на капацитета, усвояване 

на нови изделия и услуги в областта на студената обработка на метали; 

- разнообразяване на продукцията, чрез извършване на нови за дружеството операции в 

металообработването; 

- повишаване на ресурсната ефективност, чрез намаляване на отпадъците и брака. 

За постигането на тези цели ще бъдат закупени и въведени в експлоатация съвременни 

металообработващи машини и оборудване за почистване на метали, а именно: Вертикална 

триосна фрезова машина, Тръбоогъваща машина с форма и контраформа с диапазон на огъване 

на тръби от черни стомани до 2“GASх4 мм и почистваща машина - пароструйка. Първите две 

машини са снабдени с цифровопрограмно управление за създаване и оптимизиране на 

технологичните задачи за металообработващите машини. След въвеждането в експлоатация на 

новите машини, дружеството ще допълни съществуващите производствено- технологични 

линии и ще развие нови. Това ще даде възможност на разширяване и обогатяване на 

продуктовата и асортиментна структура при повишена ефективност на производството.  

Общата стойност на договора възлиза на на 387 597,00 лв., от които 348 837,00 лв.- 

безвъзмездна финансова помощ. Срока за изпълнение е 18 месеца. 

Във връзка със закупуването и въвеждането в експлоатация на новите машини се 

предвижда разкриването на нови 4 устойчиви работни места. 

 

 

       От ръководството 


