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за регионално развитие. 
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Programme "Innovation and Competitiveness", financed by the European Union through the European Regional Development Fund . 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
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този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 

	
Имаме	удоволствието	да	Ви	информираме,	че	през	месец	юни	2016	г.	“Еко-Ботълс”	ЕООД	
сключи	 договор	 за	 предоставяне	 на	 безвъзмездна	 финансова	 помощ	 за	 изпълнение	 на	
Проект	 с	 наименование	 “Подобряване	 на	 производствения	 капацитет	 в	 "Еко-Ботълс"	
ЕООД”,	финансиран	 от	Оперативна	програма	 „Иновации	и	 конкурентоспособност“	 2014-
2020,	 съфинансирана	 от	 Европейския	 съюз	 чрез	 Европейския	 фонд	 за	 регионално	
развитие. Общата	 стойност	 на	 проекта	 е:	 450	 000.00	 лв.,	 от	 които	 172125.00	 лв.	
европейско	и	30375.00	лв.	национално	съфинансиране.	

	
КРАТКО	ОПИСАНИЕ	НА	ПРОЕКТА:	

“Еко	 Ботълс”	 ЕООД	 е	 дружество,	 създадено	 през	 1993	 г.,	 специализирано	 в	
производството	 на	 безалкохолни	 напитки	 и	 бутилиране	 на	 води.	 Основните	 етапи	 на	
производствения	 процес	 обхващат	 издуване	 на	 PET	 бутилки,	 пълнене	 и	 затваряне	 с	
винтова	 капачка,	 етикетиране,	 стекиране	 и	 палетизиране.	 Дейността	 е	 съпътствана	 от	
строг	контрол	на	качеството	въз	основа	на	Добра	производствена	практика	-	система	от	
основни	хигиенни	и	технологични	правила	за	работа	в	производството	на	безалкохолни	
напитки.	 Дружеството	 инвестира	 непрекъснато	 в	 подобряване	 на	 производствения	
процес	 с	 цел	 да	 отговаря	 на	 актуалните	 тенденции	 на	 производство	 в	 бранша	 и	 на	
динамиката	и	развитието	на	потребителското	търсене	и	изисквания.	С	оглед	на	това	се	
предвижда	 реализацията	 на	 настоящия	 проект,	 имащ	 за	 основна	 цел	 повишаването	 на	
производствения	 капацитет	 и	 засилването	 на	 експортния	 потенциал	 на	 “Еко	 Ботълс”	
ЕООД.	
Проектът	 ще	 се	 реализира	 посредством	 изпълнението	 на	 следните	 допустими	 по	
настоящата	процедура	дейности:		
1)	Дейност	за	подобряване	на	производствените	процеси;		
2)	Дейност	за	разнообразяване	на	асортимента	от	продукти	и	услуги	на	предприятията;		
3)	Дейност	за	внедряване	на	нови	технологии	за	подобряване	на	ресурсната	ефективност	
и	 ефикасност	 в	 производствения	 процес,	 	 които	 представляват	 инвестиция	 в	 ДМА	 –	
Пълначна	 машина	 –	 Триблок	 (блок	 за	 изплакване,	 пълначен	 и	 затварачен	 блок)	 за	
газирани	и	спокойни	напитки	и	водa	-	1	брой,	свързана	с	разширяването	на	капацитета	на	
съществуващия	стопански	обект.	
Проектните	 дейности	 и	 очакваните	 в	 следствие	 на	 тяхната	 успешна	 реализация	
резултати	 ще	 допринесат	 за	 ефективно	 преодоляване	 на	 проблемите	 и	 ограниченията	
пред	 развитието	 на	 дружеството,	 свързани	 с	 липса	 на	 достатъчен	 производствен	
капацитет,	 използване	 на	 морално	 остарели	 технологии	 и	 високи	 производствени	
разходи,	 както	 и	 невъзможност	 за	 разширяване	 на	 асортимента.	 Проектът	 попада	 и	 в	
приоритетите	 на	 настоящата	 процедура,	 свързани	 с	 тематично	 приоритизиране	 и	
устойчиво	развитие.		

	
ЦЕЛИ:	
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Общата	цел	на	настоящия	проект	 е	 “Да	 се	повиши	производственият	капацитет	и	да	 се	
засили	експортният	потенциал	на	“ЕКО	БОТЪЛС”	ЕООД”.	

	
Общата	 цел	 на	 проекта	 е	 в	 пълно	 съответствие	 и	 е	 директно	 свързана	 с	 целта	 на	
настоящата	 процедура	 и	 с	 постигане	 на	 специфичната	 цел	 на	Инвестицонен	 приоритет	
2.2.	 “Капацитет	 за	 растеж	 на	 МСП”	 на	 Оперативна	 Програма	 “Иновации	 и	
конкурентоспсобност”	 2014-2020	 г.	 за	 повишаване	 на	 производствения	 капацитет	 и	
засилване	на	експортния	потенциал	на	българските	малки	и	средни	предприятия.	
	
Специфичните	цели	(СЦ)	на	проекта		са:	
	
СЦ	 1:	 Да	 се	 подобри	 производственият	 процес	 и	 да	 се	 увеличи	 производителността	 на	
предприятието	с	оглед	удовлетворяване	обемите	на	търсенето	на	пазара	и	създаване	на	
предпоставки	за	разширяване	на	пазарните	позиции.	
СЦ	 2:	 Да	 се	 разнообрази	 асортиментът	 от	 предлагани	 продукти	 	 посредством	 акцент	
върху	 специфични	 и	 традиционни	 български	 продукти	 с	 висок	 експортен	 потенциал	 и	
ориентираност	с	оглед	повишаване	дела	на	износа	на	предприятието.	
СЦ	 3:	 Да	 се	 внедрят	 нови	 технологии	 за	 подобряване	 на	 ресурсната	 ефективност	 и	
ефикасност	 в	 производствения	 процес	 с	 оглед	 осигуряване	 на	 устойчиво	 развитие	 в	
условията	 на	 динамична	 пазарна	 икономика	 с	 висок	 интензитет	 на	 конкуренцията	 на	
пазара.	
	
Специфичните	проектни	цели	водят	пряко	до	постигане	на	общата	цел	на	проекта	и	ще	
бъдат	 постигнати	 посредством	 успешната	 реализация	 на	 планирания	 комплекс	 от	
взаимосвързани	и	взаимодопълващи	се	проектни	дейности,	 свързани	 с	придобиване	на	
дълготраен	 материален	 актив	 –	 Пълначна	 машина	 –	 Триблок	 (блок	 за	 изплакване,	
пълначен	и	затварачен	блок)	за	газирани	и	спокойни	напитки	и	вода	-	1	брой,	свързана	с	
разширяването	на	капацитета	на	съществуващия	стопански	обект.		

	
РЕЗУЛТАТИ:	

В	 рамките	 на	 реализацията	 на	 проектното	 предложение	 и	 обхванатия	 комплекс	 от	
проектни	дейности,	са	налице	следните	очаквани	резултати:	
Резултати	от	изпълнение	на	Дейност	за	подобряване	на	производствените	процеси		
(ще	 бъде	 изпълнена	 чрез	 закупуването	 на	 Пълначна	 машина	 –	 Триблок	 (блок	 за	
изплакване,	пълначен	и	затварачен	блок)	за	газирани	и	спокойни	напитки	и	вода	-	1	
брой):	
	

! Подобрен	 производствен	 процес	 посредством	 закупена	и	 пусната	 в	 експлоатация	
Пълначна	машина	–	Триблок	(блок	за	изплакване,	пълначен	и	затварачен	блок)	за	
газирани	и	спокойни	напитки	и	вода	-	1	брой.	
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! Подобрен	 производствен	 капацитет	 на	 предприятието	 в	 бутилирането	 на	
безалкохолни	газирани	и	негазирани	напитки	и	вода	в	диапазон	от	0.33	л.	до	3	л.	-	
увеличение	 при	 оптимални	 други	 условия	 с	 до	 75%	 увеличение	 на	
производствения	капацитет	на	час	при	пълнене	на	бутилки	от	0.33	л.;	съответно	-	
до	81,82%	при	0.5	л.;	до	75%	при	1.5	л.;	до	42,86%	при	2	л.;	до	33,33	%	при	2.5	л.	и	до	
52%	при	3	л.	

! Оптимизиран	производствен	процес,	в	т.ч.	оптимизирано	време	за	производство	–	
поради	 	 създадени	предпоставки	за	бърза	пренастройка	на	оборудването	и	лесно	
преминаване	към	бутилиране	от	един	на	друг	вид	напитка,	в	т.ч.	ефективна	и	бърза	
дезинфекция;	 елиминиран	 риск	 от	 непредвидени	 стопове	 на	 производствения	
процес;	висока	степен	на	автоматизация	и	контрол.	

! Оптимизирано	 време	 за	 преминаване	 на	 продукцията	 към	 процесите	 по	
етикетиране,	 стекиране	 и	 палетизиране	 и	 съответно	 –	 за	 затваряне	 на	
производствения	цикъл.	

! Подобрено	качество	на	крайните	продукти	и	гарантиран	добър	търговски	вид.	
! Средно	 увеличение	 на	 производителността	 със	 17,0749	 %	 за	 период	 от	 3	

финансови	 години	 след	 изпълнението	 на	 проекта	 в	 сравнение	 с	
производителността	на	предприятието	през	2014	г.	

! Повишена	 конкурентоспособност	 на	 предприятието	на	 националния	и	 външните	
пазари	и	създадени	предпоставки	за	разширяване	на	пазарния	дял	на	дружеството	
благодарение	 на	 подобрения	 производствен	 процес	 и	 създадените	 технологични	
възможности	 за	 бързо	 изпълнение	 на	 поръчки	 при	 конкурентна	 цена	 и	 високо	
качество.		

Резултати	 от	 изпълнение	 на	 Дейност	 за	 разнообразяване	 на	 асортимента	 от	
продукти	 и	 услуги	 на	 предприятията	 	 (ще	 бъде	 изпълнена	 чрез	 закупуването	 на	
Пълначна	машина	–	Триблок	(блок	за	изплакване,	пълначен	и	затварачен	блок)	за	
газирани	и	спокойни	напитки	и	вода	-	1	брой):	

! Разнообразен	асортимент	от	продукти	на	предприятието	посредством	закупена	и	
пусната	 в	 експлоатация	 Пълначна	 машина	 –	 Триблок	 (блок	 за	 изплакване,	
пълначен	 и	 затварачен	 блок)	 за	 газирани	 и	 спокойни	 напитки	 и	 вода	 -	 1	 бр.,	
предназначена	за	пълнене	на	напитки	в	диапазон	от	0.33	л.	до	3	л.	

! Разнообразяване	 на	 асортимента	 на	 произвеждана	 трапезна	 вода	 с	 добавяне	 на	
трапезна	 вода	 с	 нова,	 иновативна	 характеристика	 и	 висок	 експортен	 потенциал-
Трапезна	вода	с	автентичен	аромат	на	Българска	роза	в	разфасовки	от	0.33	л.	и	0.5	
л.	

! Подобряване	 на	 експортния	 капацитет	 и	 увеличение	 на	 средните	 генерирани	
приходи	от	износ	в	следствие	на	реализацията	на	планираната	в	настоящия	проект	
инвестиция	 с	 26,4628%	 за	 период	 от	 3	 финансови	 години	 след	 изпълнението	 на	
проекта.	
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! Подобрена	 конкурентоспособност	 на	 предприятието	 на	 националния	 и	 външен	
пазар	и	повишен	експортен	капацитет	благодарение	на	създадените	предпоставки	
за	 разширяване	 на	 асортимента	 и	 повишена	 гъвкавост	 при	 последващото	 му	
разнообразяване	 в	 съответствие	 с	 тенденциите	 и	 динамиката	 в	 развитието	 на	
търсенето	и	интензитета	на	конкурентна	борба.	

Резултати	 от	 изпълнение	 на	 Дейност	 за	 внедряване	 на	 нови	 технологии	 за	
подобряване	 на	 ресурсната	 ефективност	 и	 ефикасност	 в	 производствения	 процес	
(ще	 бъде	 изпълнена	 чрез	 закупуването	 на	 Пълначна	 машина	 –	 Триблок	 (блок	 за	
изплакване,	пълначен	и	затварачен	блок)	за	газирани	и	спокойни	напитки	и	вода	-	1		
брой):	

! Внедрени	 нови	 технологии	 за	 подобряване	 на	 ресурсната	 ефективност	 и	
ефикасност	 в	 производствения	 процес	 -	 посредством	 закупена	 и	 пусната	 в	
експлоатация	 Пълначна	 машина	 –	 Триблок	 (блок	 за	 изплакване,	 пълначен	 и	
затварачен	блок)	за	газирани	и	спокойни	напитки	и	вода	-	1	брой.	

! Свеждане	 на	 брака	 на	 влагани	 в	 производството	 PET	 бутилки	 и	 капачки	 до	
минимум–	в	границите	от	0	до	0.5%.	

! Намаление	 на	 средния	 процент	 на	 фирите	 при	 бутилиране	 на	 газирани	
безалкохолни	напитки	от	9	%	към	настоящия	момент–	до	3%	след	реализацията	на	
дейността-	допустим	процент	фири	при	бутилиране	на	газирани	напитки.	

! Създадени	предпоставки	за	ефективна	профилактика	и	дезинфекция	на	всеки	един	
етап	от	процеса	по	пълнене	на	води	и	напитки	и	минимизиране	на	брака	на	готова	
продукция	 в	 следствие	 на	 лабораторен	 контрол,	 установяващ	 недобри	
микробиологични	показатели	на	напитките.		

! Намаление	 на	 себестойността	 в	 резултат	 от	 внедрената	 ресурсно	 ефективна	 и	
ефикасна	нова	технология,	водеща	до	ефективно	и	ефикасно	оползотворяване	на	
напитки,	 бутилки	 и	 капачки	 при	 оптимизирано	 време	 за	 производство	 и	
преминаване	от	бутилиране	на	един	към	друг	вид	напитки	–	средно	с	до	5%.		

! Подобряване	ефективността	на	производствените	разходи	средно	с	16,4468%		за	3	
финансови	години	след	изпълнението	на	проекта	в	сравнение	с	ефективността	на	
производствените	разходи	през	2014	г.		

! Постигнато	 подобряване	 конкурентоспособността	 на	 дружеството	 и	 неговата	
ефективност	 чрез	 внедряването	 на	 модерно	 технологично	 оборудване,	
оптимизиращо	производствения	процес	и	водещо	до	минимизиране	използването	
на	суровини,	до	постигане	на	пряк	положителен	ефект	върху	природните	ресурси	и	
съответно	–	водещо	до	подобряване	на	ресурсната	ефективност	и	ефикасност.	


