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Проект  BG16RFOP002-2.001-0088 „Подобряване производствения капацитет и засилване експортния 
потенциал на Балканпак ООД чрез инвестиция във високотехнологично оборудване за оптимизиране на 
технологичните процеси” 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 BG16RFOP002-2.001-0088-С01, по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на 
производствения капацитет в МСП“, е в изпълнение на проект: 

 
„Подобряване производствения капацитет и засилване експортния потенциал на 

Смърфит Капа България ЕООД чрез инвестиция във високотехнологично оборудване за 
оптимизиране на технологичните процеси” 

 
 
 
 
Основните цели на проекта са: 1.Повишаване на производствения капацитет на 
предприятието; 2.Засилване на експортния потенциал на предприятието.  

Специфични цели: 1.Нарастване на приходите от износ на предприятието; 2. Оптимизиране 
на технологичните процеси; 3.Въвеждане на нови конкурентоспособни продукти в 
производството; 4.Увеличаване количеството произвеждана продукция за единица време, 
чрез добавянето на нови мощности в производствения процес; 5.Подобряване ресурсната 
ефективност и ефикасност на производствения процес. 

 
 
Проектът е насочен към повишаване на производствения капацитет на бенефициента и 

засилване на експортния потенциал на Смърфит Капа България ЕООД, чрез реализацията на 
следните дейности: Дейност за подобряване на производствените процеси; Дейност за 
разнообразяване на асортимента от продукти на предприятието; Дейност за внедряване на нови 
технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. 
Основният инструмент, чрез който ще се реализират така обособените дейности е закупуването 
на нови високотехнологични машини, което ще доведе до въвеждането в дейността на Смърфит 
Капа България ЕООД на съвременни и интелигентни системи за производство. Новото 
оборудване ще осигури непрекъснат и последователен производствен процес, ресурсна 
ефективност и ефикасност на цялата дейност, както и разнообразяване на продуктовия 
асортимент, чрез въвеждането на нови продукти. Всичко това ще даде възможност на компанията 
да предлага продукция на по-конкурентни цени, с качествени характеристики напълно 
отговарящи на изискванията на клиентите, и удовлетворяващи техните нужди. Ще се отговори 
на търсенето на различни и нестандартни опаковки от велпапе, които имат висок експортен 
потенциал и реални шансове за успешна реализация на външния пазар. 

 
Обща стойност: 1 666 666.00 лв., от които 849 999.66 лв. европейско и  149 999.94 лв. национално 
съфинансиране.  
 
Начало: 23.12.2015 г. 
Край: 23.12.2016 г. 


