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Проект  № BG16RFOP002-2.002-0088-C01 „Изграждане на капацитет за растеж на Смърфит Капа 

България ЕООД, чрез внедряване на ИКТ базирани системи за управление на бизнес процесите в предприятието“  
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
 

 
СМЪРФИТ КАПА БЪЛГАРИЯ ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0088-C02, по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП”, е в изпълнение на проект: 
 
 

„Изграждане на капацитет за растеж на Смърфит Капа България ЕООД, чрез 
внедряване на ИКТ базирани системи за управление на бизнес процесите в 

предприятието“ 
 
 
 
Основната цел на проекта е: 1.Растеж на Смърфит Капа България ЕООД, чрез насърчаване 
използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.  

Специфични цели: 1.Развитие на управленския капацитет на 
предприятието;2.Подобряване на процесите на управление и организация на 
дейността;3.Повишаване степента на интернационализация на произвежданите 
продукти;4.Нарастване на производителността на предприятието. 

 
Проектът е насочен към стимулиране растежа на Смърфит Капа България ЕООД, чрез 

насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, чрез 
реализацията на следните дейности: 1. Дейност за насърчаване използването на информационни 
и комуникационни технологии и услуги, чрез разработване и внедряване на ERP система; 2. 
Дейност за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и 
услуги, чрез разработване и внедряване на МОМ система. Основните инструменти, чрез които 
ще се реализират така обособените дейности са: разработване и въвеждане на специализиран 
софтуер за управление на ресурсите в дейността на Смърфит Капа България ЕООД; разработване 
и въвеждане на Система за Оперативно Управление на Производството. Изпълнението на 
дейностите ще реши проблемите на фирмата по отношение на процесите: планиране и вземане 
на решения; организация на ресурсите; организация на производствения процес; реализация на 
продуктите; интернационализация на продуктите. Новите системи ще въведат във фирмата 
изцяло нов организационен метод в търговската практика, в организацията на работните места и 
външните връзки. Ще се унифицира процесът на управление и по-лесно вземане на решения, като 
се предоставят възможности за анализ на резултатите и постигане на най-добрата бизнес 
практика. Много важен аспект от реализацията на настоящия проект, е внедряването на 
специален модул за управление на отпадъците, който ще осигури постигане на по-висока 
ресурсна ефективност, чрез намаляване на количеството брак, респективно и намаляване на 
генерираните отпадъци от производствения процес.  
Период на изпълнение: 06.03.2017 г. – 06.09.2018 г. 
Обща стойност на проекта: 558 800.00 лева, в това число: 391 160.00 лева безвъзмездна 
финансова помощ, от които  332 486,00 европейско и 58 674,00 национално съфинансиране. 


