На 23.12.2015 г. „ЧЕХ – ПЛАСТ ООД“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFOP002-2.001-0100-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на
проект: „ЧЕХ – ПЛАСТ ООД – в стремеж към ръст на производствения капацитет".
Проектът е свързан с: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване:
1. Автоматизирана линия с електронно управление за производство на PVC - дограма - цялостна
компановка, състояща се от следните елементи:
1.1. Режещ център - 1 брой
1.2. Център за обработка на профила - 1 брой
1.3. Транспортна лента - 1 брой
1.4. CNC – Почистваща машина с въртяща станция - 1 брой
1.5. Автомат за пробиване отворите за пантите - 1 брой
1.6. Контролно – остъклителен блок - 1 брой,
2. Автоматизирана линия с електронно управление за производство на алуминиева дограма - цялостна
компановка, състояща се от следните елементи:
2.1. Двуглав циркуляр за алуминий с електронно позициониране - 1 брой
2.2. Обработващ център за алуминий - 1 брой
2.3. Циркуляр за пространствено рязане на алуминиеви профили - 1 брой
2.4. Ъглонабивна преса - 1 брой
Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 1 669 291.12 лв., от които 999 905.39 лв. безвъзмездна
финансова помощ и 669 385.73 лв. собствено съфинансиране.
Обща цел на проекта: Подобряване на производствения капацитет на "ЧЕХ-ПЛАСТ" ООД чрез
въвеждане на ново технологично оборудване, водещо до повишаване на конкурентоспособността на
дружеството.
Специфични цели на проекта:
- Увеличаване на обемите на производство на компанията;
- Увеличаване на обема на износа;
- Повишаване на качеството на произвежданите от дружеството продукти;
- Повишаване на ефективността на производствения процес на дружеството;
- Разширяване на капацитета на дружеството;
- Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес:
- Подобряване и разширяване на пазарните позиции на предприятието - навлизане на нови пазари
в страната и чужбина;
Резултати:
1) Подобряване на ресурсната ефективност;
2) Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани
отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно от 8.50 т./год. на
1.20 т./год.;
3) Вътрешна норма на възвръщаемост 78.47 %;
4) Нарастване на производителността с 29.95%;
5) Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта с
над 25 %;
6) Повишаване на ефективността на производствените разходи с над 16 %.
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