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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“ 
 

 

ТОСИТА АД е основана през 

1988г. в гр. Русе, с основен 

предмет на дейност - 

производство на метални изделия.  

Продукцията на фирмата 

намира широко приложение в 

строителството, минната 

промишленост, животновъдството, 

машиностроенето, химическата 

промишленост и други. Изделията 

й се реализират предимно на 

националния пазар. Ограничен 

износ се реализира на 

територията на Румъния и чрез 

търговски фирми - в ЕС.  

Основните продукти, които се 

произвеждат, са: 

 Електрозаварени мрежи - 

основен продукт в асортимента на дружеството; 

 Декоративни мрежи /електрозаварени мрежи с различен профил на отвора/; 

 Тъкани телени мрежи за сита; 

 Телени транспортни ленти; 

 Оградни пана и рамки за билборд. 

 

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И ЕКСПОРТНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ НА ТОСИТА АД, ГР. РУСЕ“ 

 

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-0493-C01 

Обща стойност на договорираните средства по проекта: 389 000,00 лв. 

Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ: 272 300,00 лв. 

 

Общата цел на проекта е да повиши производствения капацитет и да създаде 

експортен потенциал на Тосита АД, гр. Русе, чрез придобиване на машина за заваряване на 

мрежи и рамки с единична заваръчна маса. 

 

Специфичните цели на проекта са: 

 Подобряване на производствените процеси; 

 Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и 

ефикасност в производствения процес; 

 Повишаване на експортния потенциал на предприятието. 
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Статус на проекта: 

Изпълнението на проекта е приключило на 29.03.2017 г. Бенефициентът е отчел 

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

искане за финално плащане. Отчетът е изцяло верифициран от Управляващия орган, като 

общата сума на отчетените от бенефициента допустими разходи е 389 000,00 лева, а 

размерът на изплатената безвъзмездна помощ е 272 300,00 лева. 

 

Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта: 

 

 Повишен производствения капацитет на дружеството в следните направления: 

1. Производство на електрозаварени мрежи; 

2. Производство на декоративни мрежи; 

3. Производство на оградни пана и рамки за билбордове; 

4. Общо производство на метални изделия. 

 Намаляване потреблението на вода и електрическа енергия. 

 Намаляване количеството производствен брак. 

 

В заключение, инвестицията в ново оборудване е предпоставка за повишаване на 

производствения капацитет, подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в 

производствения процес и засилване на експортния потенциал на предприятието. Като 

резултат, постигането на устойчивост на производството ще спомогне за превръщането на 

дружеството в по-силен и успешен конкурент в конкретния производствен сектор. 

 

 


