
                               
 

       

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020  

 

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на 

МСП“ 
 

Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения 
капацитет в МСП“ 

 

 

 

 
 

Фирма АРТЕМИС ООД е фамилна българо-гръцка компания, създадена през 2005 г. в 

град Шумен, с дългогодишен опит в маркетинга и производството на метални алуминиеви 

капачки, капачки тип Twist Off и метализиран филм. Производствената дейност на 

предприятието се осъществява в гр. Шумен. Основният предмет на дейност на 

предприятието се изразява в производството на метални алуминиеви капачки и то е един 

лидерите на пазара в България. Основните продукти произвеждани от "АРТЕМИС" ООД са 

алуминиеви винтови капачки за високоалкохолни напитки, вина, олио, зехтин, вода и 

оцет.  

 

 

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА 

"АРТЕМИС" ООД С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНО 

РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО“ 

 

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-0107-

С01/20.02.2016 г. 

Обща стойност на договорираните средства по проекта: 1 666 666,00 лева. 

Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ: 999999,60 лева. 

 



                               
 

       
Общата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и засилване 

на експортния потенциал на "АРТЕМИС" ООД. С настоящия проект дружеството 

кандидатства за закупуването на ново високо технологично оборудване - 

"Автоматизирана линия за страничен печат на алуминиеви винтови капачки".  Дейностите 

по настоящия проект са насочени към внедряване в производствената дейност на „НЕО 

АРТ“ ООД на рекламен офис продукт „Персонализирани лепящи Z - листчета“ (Безконечни 

самозалепващи листчета) и опаковъчен продукт „Фолийно хартиена опаковка“. 

 

Специфичните цели на проекта са: 

 внедряване на цялостно решение за подобряване на качеството на страничният 

печат при производството на алуминиеви винтови капачки, което ще даде 

възможност за допълнителна гъвкавост и прецизност при производството на този 

тип продукти; 

 оптимизирането на технологичните процеси; 

 редуциране на ресурсното потребление; 

 снижаване до минимум на технологичните времена и загубите от брак, с оглед 

достигане на пълния производствен капацитет в предприятието; 

 по-висока производителност; 

 намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената 

верига; 

 повишаване на добавената стойност. 

 

Статус на проекта: 

Изпълнението на проекта е приключило на 10.03.2017 г. Бенефициентът е отчел 

изпълнението на дейностите по проекта чрез изготвянето на Финален отчет и подаването 

на искане за финално плащане. Отчета е изцяло верифициран от Договарящия орган, 

като общата сума на отчетените от бенефициента допустими разходи е 1666367,16 лева, 

а размерът на изплатената безвъзмездна помощ е 999820,30 лева. 

 

 
 



                               
 

       
Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта: 

 

 Повишаване на производителността - до сега ползваните линии за страничен печат 

на алуминиеви винтови капачки, с които се е работило са имали капацитет около 

9300 бр./ча,с а с новата линия има възможност за около 15000 бр./час; 

 Намаляване на производствените разходи чрез използване на технологията при 

печатане мокро – мокро т.е. при предварително лакиране не се изчаква лака да 

бъде изпечен в пещта на линията а директно се нанася печат в/у него като се 

намалява производственото време и разхода на енерго - носители; 

 Намаляване на технологичното време за смяна на възли при преминаване от един 

размер капачки на друг размер; 

 Налице са добавени нови характеристики и подобрени съществуващи продукти; 

В заключение, чрез изпълнението на проекта ще бъдат гарантирани основните 

средно срочни приоритети на компанията: 

1. Висок производствен капацитет - постигането на първия приоритет има за цел да 

удовлетвори очакванията на клиентите на "АРТЕМИС" ООД за увеличаване на капацитета 

на производството и за скъсяване на сроковете за доставка. Чрез реализирането му ще се 

постигне оптимизация на производствените процеси и разширяване на дейността, което 

ще повлияе благотворно върху компанията от гледна точка на средно срочните цели за 

увеличаване на приходите от продажби.  

2. От друга страна, предвидената за закупуване "Автоматизирана линия за 

страничен печат за алуминиеви винтови капачки"ще гарантира качеството на 

произвежданите изделия, прецизност и функционалност на процесите и ще позволяват 

бърза пренастройка при производството на нестандартни изделия. Изключително 

прецизната изработка ще сведе брака и рекламациите до минимум и ще подпомогне 

постигането на качество в съответствие с международните стандарти и нуждите на 

европейския пазар.  

3. Гъвкавост на производството - предложеното за закупуване оборудване ще ни 

позволи и допълнителна гъвкавост при производството на този тип продукти, с което ще 

се постигне по-голяма оптимизация на производствения процес.Закупувайки нова високо 

технологична производствена линия за страничен печат за алуминиеви винтови капачки, 

фирмата ще придобие изключителна конкурентоспособност в този пазарен сегмент, 

разширявайки значително както обемите си на производство, така и пазарния дял.  

4. Не на последно място, планираното за закупуване оборудване е от изключително 

висок технологичен клас и освен намаляване на производствените времена и увеличаване 

на производителността, е налице пряк принос на проектните дейности към 

хоризонталните политика за устойчиво развитие, тъй като допринасят за опазване на 

околната среда чрез намаляване на опасните отпадъци / промивни флуиди от 

почистването на лакиращата и печатната секции. Същевременно ще е налице и 

повишаване на ресурсната ефективност в предприятието, чрез намаляване на 

технологичният отпадък на алуминиеви заготовки, което ще бъде постигнато в резултат 

на вградената система за контрол на процеса, като част от цялостното производствено 

решение. 

 

 

 

 



                               
 

       

 
 

 

 

 

 

 

 


