
   
 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 
2014 – 2020 

 

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” 
 

Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения 
капацитет в МСП” 

 
 

Фирма „Председник“ ЕООД е основана през 2000 г. Производствената дейност на 

предприятието се осъществява в с. Бели Извор, община Враца. Водещо направление в 

дейността на дружеството е обработка и търговия с естествени скално-облицовъчни 

материали. Производствената база на дружеството е разположена на площ от 60 000 кв. м. в 

с. Бели Извор, община Враца, в непосредствена близост до кариерите за добив на Врачански 

варовик. Оборудвана е с модерна и прецизна техника, като продукцията ѝ отговаря на 

всички български и международни стандарти за качество. През годините „Председник“ ЕООД 

е доказало качеството на продукцията си и днес изнася в страни от пет континента: Европа, 

Азия, Африка, Австралия и САЩ. 

 
 

ПРОЕКТ "Подобряване на производствения капацитет в Председник ЕООД" 

 

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-0274-C01 

Обща стойност на договорираните средства по проекта: 1 015 150, 00 лв. 

Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ: 710 605, 00 лв. 

 

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и експортния 

потенциал на „Председник“ ЕООД, чрез придобиване и внедряване в производството на ново 

високотехнологична линия за полиране на блокове варовик. 

 

Специфичните цели на проекта са: 

 Повишаване на производствения капацитет и производителността; 

 Повишаване на качеството и добавената стойност на произвежданата продукция; 

 Повишаване на експортния потенциал; 

 

Статус на проекта: 

Изпълнението на проекта е приключило на 26.09.2016 г. Бенефициентът е отчел 

изпълнението на дейностите по проекта чрез изготвянето на Финален отчет и подаването на 

искане за окончателно плащане. Отчета е изцяло верифициран от Договарящия орган, като 

общата сума на отчетените от бенефициента допустими разходи е 1 015 000, 00 лева, а 

размерът на изплатената безвъзмездна помощ е 710 500, 00 лева. 



   
 
 

Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта: 

 

 Повишаване на производствения капацитет, експортния потенциал и 

производителността; 

 Оптимизиране на производствените процеси на дружеството; 

 Оптимизиране на производствените разходи на дружеството; 

 

 


