
   
 

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

Проект “Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна 

линия за емайлиране на бойлери”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 
Нобел Интернешънъл ЕАД стартира изпълнението на проект по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
 

 

През месец февруари 2016г. Нобел Интернешънъл ЕАД стартира изпълнението на своя 

проект „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на 

високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери“, с референтен номер: BG16RFOP002-

2.001-1106-C01. Проектът ще се изпълнява в производствената база на предприятието в град  

Елен Пелин и ще бъде с продължителност от 12 месеца. 

Общата стойност на проекта е 3 121 506,00 лв., а размерът на одобрената безвъзмездна 

финансова помощ възлиза на 999 194,07 лв., (32,01% от общата стойност  на проекта). 

Безвъзмездната помощ по проекта се предоставя с финансовия принос на Европейския фонд за 

регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. 

Основната цел на проекта е да утвърди конкурентните предимства на Нобел 

Интернешънъл ЕАД и да осигури устойчивото развитие на предприятието на пазара, свързан с 

производството на слънчеви колектори, бойлери и цялостни системи за топлене на вода. Тази 

цел ще бъде постигната чрез закупуването и внедряването в производствения процес на 

високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери.  

Чрез проекта ще бъдат постигнати следните конкретни резултати: 

 усъвършенстване и ускоряване на процеса на емайлиране на бойлери; 

 повишаване на производствения капацитет на предприятието; 

 цялостна оптимизация на производствения цикъл; 

 увеличаване на асортимента от предлагани продукти; 

 повишаване качеството на предлаганите продукти; 

 адекватно и навременно посрещане на нуждите на настоящите и нови клиенти на 

фирмата и др.; 

 укрепване на експортния потенциал на предприятието и навлизане на нови 

пазари. 

Постигането на целите на проекта ще създаде благоприятни условия за успешното 

развитие на Нобел Интернешънъл ЕАД в средносрочен и дългосрочен план. Изпълнението на 

проекта ще има пряк положителен ефект върху обема на поръчките и приходите на фирмата, 

което ще спомогне за по-нататъшното увеличаване на инвестициите в разширяване на 

производствения капацитет на Нобел Интернешънъл ЕАД и разгръщане на експортния й 

потенциал. 


