
   
 

 

  1 
 

„КОЛОРИ 2005“ ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския 

фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020. На 07.12.2020 г. дружеството сключи договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1230-C01 с 

наименование: „Капацитет за растеж на „КОЛОРИ 2005“ ЕООД“. Общо допустимите 

разходи по проекта са в размер на 1 059 200,00 лева, като от тях 741 440,00 лева 

представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР. 

Продължителността на изпълнение на договора е 12 месеца. 

 

Кратко описание на проектното предложение:  

Фирма „КОЛОРИ 2005“ ЕООД е създадена през 2005г. с основна дейност производство на 

слънцезащитни продукти - щори и сенници. Фирмата разполага с изградена собствена 

магазинна мрежа в цялата страна, а производствената ни база е разположена в Пловдив. 

Увеличаването на продуктовата гама с нови модели щори и сенници, и нарастването на 

разнообразието от тестили и цветове наложи изграждането на нови производствени и 

складови помещения в началото на 2015г. Логично продължение на фирмената стратегия са 

инвестиции за подобряване на производствения капацитет и увеличаване на експортния 

потенциал на компанията. 

Фирмата развива основната си икономическа дейност в една от определените в 

Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи 

сектори на икономическа дейност. 

Основната дейност по проекта е насочена към разширяване на капацитета на съществуващ 

стопански обект.  

Предвидено е чрез проекта да бъде реализирана дейност за подобряване на производствения 

капацитет на фирмата чрез закупуване на ново технологично оборудване. Планираните 

инвестиции са насочени към подобряване на производствените процеси, намаляване на 

производствените разходи и подобряване на предлаганите продукти. Необходимостта от 

планираната дейност се обуславя от нарастващата продуктова листа и лимитирания 

производствен капацитет на наличното оборудване, което препятства увеличаване на 

производството и ни поставя в невъзможност да удовлетворим всички поръчки. 

Предвиденото за закупуване технологично оборудване е подбрано предвид възможностите 

да бъде използвано за производството на по-голям и разнообразен обем от продукти и 

модели. 

 

Очаквани резултати са: 

Повишаване конкурентоспособността на фирмата и по-успешното й присъствие на 

националните и външни пазари чрез увеличаване обема на произведена продукция, 

оптимизиране на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, 

намаляване на производствените разходи, подобряване на предлаганите продукти. 

 

Общата цел на проекта е:  

Общата цел на настоящия проект е подобряване на производствения капацитет на КОЛОРИ 

2005 ЕООД, повишаване на  конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал 

на дружеството посредством инвестиции в съвременни технологии и оборудване, които да 

рефлектират в увеличаване обема на произведена продукция, оптимизиране на 
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производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на 

производствените разходи, подобряване на предлаганите продукти. 

 

Специфичните цели на проекта са: 

1. Подобряване на производствения капацитет на КОЛОРИ 2005 ЕООД чрез закупуване на 

ново технологично оборудване, посредством което да бъдат подобрени производствените 

процеси и увеличена производителността. 

2. Засилване на експортния потенциал на КОЛОРИ 2005 ЕООД чрез инвестиции в 

съвременни технологии и оборудване, които повишават ефективността на производствените 

процеси и подобряват качеството на продуктите. 

3. Повишаване на конкурентоспособността на КОЛОРИ 2005 ЕООД и пазарното присъствие 

на дружеството на националния и международния пазар посредством инвестиции в 

съвременни технологии и оборудване, които рефлектират в увеличаване обема на 

произведена продукция, оптимизиране на производствените процеси, постигане на по-висока 

производителност, намаляване на производствените разходи, подобряване на предлаганите 

продукти. 

 

Общата и специфичната цели на проекта са пряко обвързани с планираната дейност, 

насочена към подобряване на производствените процеси, намаляване на производствените 

разходи, подобряване на предлаганите продукти. 

 

 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Този документ е създаден  в рамките на проект „Капацитет за растеж на „КОЛОРИ 2005“ ЕООД“ в изпълнение на 

договор № BG16RFOP002-2.040-1230-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КОЛОРИ 2005“ EООД и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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