
 

                               

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 „Крес-Д“ ЕООД 

е основана през 1990 г. 

в гр. Казанлък, където 

се осъществява цялата 

производствена дейност 

на предприятието. 

Основната дейност на 

предприятието е 

производството на 

хидравлични цилиндри 

със специално 

предназначение: за 

минната промишленост, 

за корабостроенето и 

кораборемонта, за нефтодобивната промишленост, за пристанищни съоръжения, за 

автоматизирани линии при производството на стъкло и други хидравлични елементи 

 

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА "КРЕС-Д" ЕООД“ 

 

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-0969-C01 

Обща стойност на договорираните средства по проекта: 954 000,00 лв. 

Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ: 667 800,00 лв. 

 

Общата цел на проекта е повишаване ефективността в производството и 

устойчивото развитие на Крес-Д ЕООД, чрез повишаване на производствения потенциал и 

утвърждаване позициите на фирмата на външния и вътрешен пазар. 

 

Специфичните цели на проекта са: 

 Разширяване на дейността на кандидата чрез въвеждането на иновативни продукти 

в производство; 

 Повишаване на приходите от продажби на дружеството; 

 Разширяване на клиентската база и навлизане на нови пазари; 

 Постигане на оптимална себестойност на произвежданата продукция. 

 

Статус на проекта: 
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Изпълнението на проекта е приключило на 20.02.2015 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 Управляващия орган, 

като общата сума на отчетените от бенефициента допустими разходи е 939 659,72 лева, 

а размерът на изплатената безвъзмездна помощ е 657 761,81 лева. 

 

Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта: 

 

 Обновяване и развитие на машинния парк чрез закупуване на машини с цифрово-

програмно управление 

 Подобряване на качеството и ефективността на конструкторската работа чрез 

въвеждане на софтуер за инженерно проектиране 

 Подобряване на организацията на производство чрез закупуване на САМ-модул за 

проектиране и управление на производството 

 Увеличаване обемите и ефективността на производството, като същевременно се 

увеличи качеството на продукцията и се намали производственият брак, като 

важен фактор за затвърждаване на експортните позиции на външния пазар на 

фирмата 

 Снижаване себестойността на продукцията за осигуряване на конкурентни ценови 

нива 

 Осигуряване на четири броя нови работни места - едно работно място за технолог, 

две работни места за оператор на машини с ЦПУ и едно работно място за 

шлосер/монтажник; 

 

В заключение, инвестирането  в съвременно оборудване значително ще оптимизира 

производителността и ще осигури високо качество на основната гама произвеждани от 

фирмата продукти - хидравлични цилиндри. Това ще доведе до увеличаване на 

конкурентоспособността на Крес-Д чрез запазване на ценовите нива. Успоредно с това ще 

се подобрят условията на труд, намалява се количеството непривлекателен физически 

труд, подобрява се организацията на производството чрез въвеждане на съвременен 

технологичен софтуер. 

 

 


