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ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

Уважаеми клиенти и партньори,  

 

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 20.06.2016 г. стартира изпълнението на 

проект BG16RFOP002-2.001-0642 „Повишаване на производствения капацитет и засилване на 

експортния потенциал на „Джела-Н.Д.“ ЕООД“, който е финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

 

Общата стойност на проекта е 1 070 000 лева, като безвъзмездната финансова помощ 

възлиза на 749 000 лева, от които 636 650 лева европейско и 112 350 лв. национално 

съфинансиране, а срокът за изпълнение е 13 месеца. 

 

 Целта на настоящото проектно предложение е повишаване на производствения 

капацитет и засилване на експортния потенциал на Джела-Н.Д. ЕООД. 

Заложените в проекта цели са част както от стратегията, така и от средносрочните и 

дългосрочните планове на компанията и тяхното реализиране ще има принос към повишаването 

на конкурентоспособността на компанията, а оттам и приносът й за развитието на българската 

икономика. 

За постигане на целите на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности: 

 Дейност за подобряване на производствените процеси 

 Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на 

предприятието 

 Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната 

ефективност и ефикасност в производствения процес. 

Дейностите ще бъдат реализирани чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на 

следното технологично оборудване: Производствена линия за изделия от многолистно тесто – 1 

бр. 

 

 Очакваните резултати от изпълнението на проекта са следните: 

 Подобрен производствен капацитет 

 Разнообразен асортимент от продукти и услуги на предприятието чрез въвеждане 

на Мини кроасан с или без пълнеж и Двойно сгънат щрудел с или без декорация 

 Внедрени нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и 

ефикасност в производствения процес чрез пусната в експлоатация 
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Производствена линия за изделия от многолистно тесто – 1 бр. и постигане на 

следните количествени резултати: 

- Намаляване на енергийното потребление с до 23% годишно; 

- Намаляване с до 12% използването на суровини 

- Повторно използване / намаляване на отпадъците 

- Намаляване на водопотреблението. 

 

 Икономически резултати, изразяващи се в постигане на определени нива на 

следните финансовите показатели на дружеството - Вътрешна норма на 

възвръщаемост, Нарастване на производителността, Изменение на средните 

генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта и 

Повишаване на ефективността на производствените разходи. 

 

 

Настоящият проект ще допринесе и за изпълнение на следните принципи на 

Хоризонталните политики на ЕС: 

 Устойчиво развитие. 

 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 

 

 

 

20.06.2016г. 

гр. Стара Загора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


