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ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0212-C01 за 
предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“.  
 
В рамките на програмен период 2014-2020 Дилком печели и успешно изпълнява проекти 
по 3 процедури на ОПИК: BG16RFOP002-2.001 - Подобряване на производствения 
капацитет в МСП, BG16RFOP002-2.002 - Развитие на управленския капацитет и растеж на 
МСП и BG16RFOP002-3.001 - Енергийна ефективност за малките и средни предприятия. 
Направените инвестиции подпомагат развитието на бенефициента в следните 
направления: 
- постигнато е ефективно планиране, навременно отчитане, управление и контрол в/у 
процесите, свързани с маркетинга, продажбите и обслужването на клиентите; 
- намалена е енергийната интензивност на производствения процес на етикети; 
- подобрен е производствения капацитет за производство на бутикови етикети и такива в 
дълги серии. 
Оценявайки дългосрочните ползи от участието в европейските грантови програми, в 
настоящата процедура управлението на Дилком България ЕООД вижда възможност за 
преодоляване на още едно "тясно място" от дейността на компанията, а именно 
довършителните операции при производството на фолийни и хартиени, самозалепващи и 
несамозалепващи етикети. Закупуването на Многофукционална машина за довършителни 
операции ще даде технологична възможност на печатницата за щанцоване, рязане и 
подреждане в пачки на всички видове етикети, които имат нужда от такъв тип 
довършителни операции. Ще се постигне автоматизация, висока производителност и 
подобрено качество на крайните продукти. В следствие на изпълнението на проекта се 
очаква средно повишаване на производителността при довършителните операции между 5 
и 8 пъти. Проектът предвижда увеличаване на продукцията за вътрешния и 
чуждестранния пазар. 
Проектното предложение попада в тематична област "Мехатроника и чисти технологии" 
на ИСИС, защото включва инвестиции в системи за автоматизирано и софтуерно 
подпомагано управление с приложение в производството. При изпълнение на проекта ще 
бъдат спазени хоризонталните политики за равнопоставеност и недопускане на 
дискриминация и ще бъде постигната екологична устойчивост. 
Основната цел на проекта е да подобри производствения капацитет на средно 
предприятие, опериращо в сектор С 17.29 "Производство на други изделия от хартия и 
картон", като по този начин повиши конкурентоспособността му и експортния му 
потенциал. Кандидатът Дилком България ЕООД си поставя следните специфични цели: 
- Постигане на технологична обезпеченост за автоматизиране и оптимизиране на 
довършителните операции при печатането на етикети; 
- разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект по отношение на 
произвежданите етикети - фолийни и хартиени, самозалепващи и несамозалепващи, с 
което да се удовлетворят пазарните обеми на търсене; 
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- Подобряване на качеството на производствения процес в частта му- щанцоване, рязане и 
подреждане на етикети, а от там и на крайните изделия; 
- Намаляване на себестойността на продуктите посредством снижаване на 
производствените разходи и оптимизация на производствените операции; 
- Разширяване на пазарните позиции – чрез привличане на нови клиенти в национален и 
международен мащаб; 
 
Посочените цели ще бъдат изпълнени чрез инвестиция в Многофункционална машина за 
довършителни операции. 
 
Обща стойност на проекта: 485 000.00 лв., от които 247 350.00лв. европейско и 43 
650.00 лв. национално съфинансиране. 
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