СЪОБЩЕНИЕ
От 20 юни 2016 г. „ПЛАСТФОРМ” ООД изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.001-0098-C01 по проект:«Закупуване на технологично оборудване за
обновяване и разширение на производствения процес в „ПЛАСТФОРМ” ООД» по
процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“, по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020
Проекта включва закупуването на комплекс от 3 броя машини:
1. Инсталация за производство на двуцветни капачки за хранително-вкусовата
промишленост - изцяло безотпадна роботизирана технология за производство; с
енергоспестяваща система, гарантираща спестяване на 40% електроенергия в сравнение със
стандартните такива.
2. Раздувна машина до 5 литра - производство на двуслойни флакони от РЕ с обем до 5 литра
за евро туба с възможност за използване на рециклиран материал до 70%;
3. Раздувна машина до 2 литра - производство на двуслойни флакони от РЕ с обем до 2 литра
за евро туба с възможност за използване на рециклиран материал до 70%;
Обща стойност на проектното предложение 1 670 000.00лв. без ДДС
в т.ч. БФП - 1000 000.00 лв без ДДС
Срок за изпълнение на проекта 12 месеца
Общата цел на проекта е да утвърди конкурентните позиции на „Пластформ” ООД и да се
осигури устойчивото развитие на предприятието на пазара на опаковки от пластмаса. За да се
гарантира успешното изпълнение на тази главна цел, в проекта са заложени две специфични
цели.
Първата специфична цел на проекта е обогатяване на продуктовата гама с нови изделия,
които да бъдат произвеждани с високо качество, кратки срокове и конкурентни цени.
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Успешното изпълнение на проекта ще позволи на компанията да инвестира във
високотехнологично оборудване за производствения процес. Високият технологичен клас на
машините и обхвата на техните функции ще имат пряк положителен ефект върху качеството на
крайната продукция, по-голям обем на производството, по-кратки срокове за изпълнение,
възможност за произвеждане на нови, както и на по-сложни и специфични детайли. Така
проектът ще подобри конкурентоспособността на предприятието и е в пълно съответствие с
основната цел на процедурата BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения
капацитет в МСП“, а именно: повишаване на производствения капацитет и засилване на
експортния потенциал на българските МСП.
Втората специфична цел на проекта е увеличаването на пазарния дял на „Пластформ” ООД
на националния и световния пазар. Тази цел ще бъде постигната чрез закупуване на нови
машини и съоръжения, които ще повишат производствения капацитет на предприятието, ще
подобрят качеството и ще обогатят продуктовата гама на фирмата. Изпълнението на тази цел
също отговаря на основната цел на процедурата BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“, тъй като ще помогне за значително подобряване
конкурентоспособността на предприятието чрез повишаване на производствения капацитет и
засилвания експортния потенциал.
Закупуването и въвеждането в експлоатация на новите машини ще окаже положителен ефект
върху целия производствен процес. Те ще предоставят възможност на фирмата да обогати
продуктовата гама с нови изделия, от които фирмата има нужда.
Повишаването на производствената ефективност ще се отрази на три нива – по-кратки срокове
на изпълнение, по-добро качество и по-ниски разходи.
Със закупуването на инсталацията за производство на двуцветни капачки за хранителновкусовата промишленост ще се създаде възможност да бъдат изпълнени максимален брой
операции, да се произвеждат два нови вида двуцветни капачки, като тяхното затваряне ще бъде
автоматично с машината, което спестява време и повишава качеството на произвежданата
продукция.
За производство на флакони с обем до 2 и до 5 литра, предпиятието закупува две Раздувни
машина със система за прозрачна ивица за ниво и хидравлично устройство за оформяне на
стекируеми флакони. Машините работят по безотпадна технология, с възможност за използване
на рециклиран материал до 70%.
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Резултат
Посредством закупуване на новите машини в производството, „Пластформ” ООД ще обогати
производствената си гама посредством нов асортимент и разновидности (форма, грамаж и т.н.)
на всички произвеждани в момента от дружеството продукти. В допълнение с въвеждането в
експлоатация на новите машини дружеството планира да започне да предлага на пазара на
единадесет изцяло нови продукта:
1. Двуцветна капачка за хранителн-вкусова промишленост;
2. Евротуба – 5 л. за химикали и масла с прозрачна мерителна ивица за ниво на течността, с
неправилна форма за стекиране на палети;
3. Евротуба – 2 л. за химикали и масла с прозрачна мерителна ивица за ниво на течността, с
неправилна форма за стекиране на палети;
Производството на тези продукти ще позволи на кандидата да разшири продуктовия си
асортимент и да увеличи пазарното си присъствие. Поради обстоятелството, че този тип
изделия са доста търсени на международния и на националния пазар, това ще доведе до
разширяване и на пазарните позиции на кандидата. След реализирането на проекта и
закупуването на гореописаните машини и съоръжения, „Пластформ” ООД ще има възможност
да усвои нови технологии на производство, както и да включи в производството рециклирани
отпадъци от пластмаса, което ще му позволи да въведе в продуктовата си гама нови изделия и
да намали себестойността на произведените продукти.
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