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Проект BG16RFOP002-2.001-0982-C01 от  09.02.2016 г. „Инвестиции в специализирано производство”, 

финансиран от Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана 

от Евреопейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Фарма Вет” ООД и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия  орган. 

 

 
 

Фирма „Фарма Вет” ООД – бенефициент по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност: 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, 

чрез Европейския фонд за регинално развитие, изпълнява проект №: 

BG16RFOP002-2.001-0982-C01 “Инвестиции в специализирано 

производство. 
 

Основната цен на проекта е в пълно съответствие със специфичната цел на 

Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК, а именно - 

повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на 

компанията. Инвестиционното направление изцяло покрива допустимите дейности по 

настоящата процедура, като с новозакупеното оборудване ще бъде постигнато:  

- подобряване на производствения процес;  

- разнообразяване на асортимента от продукти на предприятието; 

- внедряване на изцяло нова технология за подобряване на ресурсната ефективност и 

ефикасност в производствения процес; 

Целите на проектното предложение са и цели за цялостно развитие на компанията, а 

именно: 

 -интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и 

иновации;  

-устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика 

с по-ефективно използване на ресурсите; 

 -приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която 

да доведе до социално и териториално сближаване. 

Проектното предложение е съобразено с постигане на по-висока степен на внедряване 

на усъвършенствани технологии за производство, оптимизация на производствения процес и 

производствените вериги, ефектиност при използване на ресурсите - част от заложените 

идентифицирани нужди на НСНМСП, както и на поставените цели за увеличаване на износа. 

Планираните дейности са насочени и към достигане на основаващо се на знание и иновации 

подобяване на икономическите процеси, оказване на въздействие върху ефективността при 

използването на рерусите и постигане на по-висока конкурентопособност, както влияние 

върху поддържане и увеличаване на заетостта, развитие и съхранение на човешкия 

потенциал. 

 В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат подобрени показателите: вътрешна 

норма на възвръщаемост, производителност, приходи от износ, ефективност на 

производствени разходи и ще бъде повишена конкурентоспособността на „Фарма Вет” ООД. 

 

Общата стойност на проекта възлиза на: 1 039 972.50 лева, от които: 618 783.64 

лева Европейско финансиране, 109 197.11 лева – национално финансиране.  

 

Начална дата на проекта: 09.02.2016 г. 

Крайна дата на проекта: 09.02.2017 г. 


