
   
 

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 „Елкотех-синхрон“ ООД е основана на 07.08.2000 г. в гр. Силистра. 

Производствената дейност на предприятието се осъществява в гр. Силистра и гр. Монтана. 

Водещо направление в дейността на дружеството е разработване, усвояване и производство 

на електрически материали. До момента  “Елкотех-синхрон“ ООД  има усвоени над 100 

модела подвижни електрически разклонители и удължители, които успешно реализира в 

България и страни от ЕС. Моделите и промишлените образци на фирмата се отличават със 

съвременен дизайн и ергономичност. Последните  отговарят на изискванията на БДС и 

стандартите на ЕС за продукти от този клас. Фирмата е сертифицирана по  ISO 9001. 

 

 
 

ПРОЕКТ „ЕЛКОТЕХ-СИНХРОН ООД С НОВ СТПОАНСКИ ОБЕКТ“ 

 

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-1092-C01 

Обща стойност на договорираните средства по проекта: 1 067 118, 94 лв. 

Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ: 746 983, 26 лв. 

 

Общата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и засилване 

на експертния потенциал на „Елкотех-Синхрон“ ООД, чрез придобиване и внедряване в 

производството на ново технологично оборудване, допълнено с адекватни хардуер и 

специализиран софтуер за проектиране, разработка и програмиране, както и оптимизирана 

технология и адекватни на изискванията на клиентите планове по качеството (НОУ-ХАУ), 

методи и знания за ефикасно изпълнение на производствените процеси. 

 

Специфичните цели на проекта са: 

 Подобряване на производствените процеси и повишаване на производителността; 

 Разнообразяване на асортимента на произвежданите продукти; 

 Оптимизиране на производствените разходи; 

 Повишаване на качеството и добавената стойност на произвежданата продукция. 

 

 

 



   
 
Статус на проекта: 

Изпълнението на проекта е приключило на 01.12.2016 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 1 066 447,50 лева, а 

размерът на изплатената безвъзмездна помощ е 746 513, 26 лева. 

 

Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта: 

 

 Повишаване на производствения капацитет, експортния потенциал и 

производителността; 

 Диверсификация на произвежданите продукти, чрез разнообразяване на продуктовия 

асортимент; 

 Оптимизиране на производствените процеси, чрез разработена технология, 

методология, план по качеството, представляващи и Ноу-Хау; 

 

 

 

 


