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           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 „МИБУ 17“ ЕООД е създадена през 

2011 г. в гр. Каблешково, област Бургас. 

Основният  

предмет на дейност на предприятието е 

производство на стоманено-бетонни 

колове и приспособления за лозови 

масиви, овощни градини и системи против 

градушки. Дизайнът и съставът на 

стоманено-бетонните колове са собствена 

разработка на фирмата и са защитени със 

свидетелство за регистрация на полезен 

модел 2061/12.06.2015 г. Те са 

произведени чрез предварително 

напрягане, което гарантира значително 

по-висока механична якост и 

издръжливост. Към момента „МИБУ 17“ 

ЕООД е единствен производител на 

бетонни колове за селското стопанство в 

България. През 2015 г. предприятието 

започва износ и стъпва на пазарите в 

Гърция и Румъния. 

 

  

 

 

 

ПРОЕКТ  Подобряване  на 

производственият капацитет на  „МИБУ 17“ ЕООД 

 

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002- 2.001 -0459 - С01 

Обща стойност на договорираните средства по проекта: 731 500 лв. 

Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ: 499 614, 50 лв. 

 

Основни цели на проекта: 

 

1. Повишаване на производствения капацитет на предприятието 

 

Чрез закупуване на Линия за производство на предварително напрегнати бетонови 

колове фирмата предвижда да увеличи производството на бетонови колове от 30 000 

броя на година на 90 000 броя на година, което е приблизително 200% увеличение. 

 

2. Засилване на експортния потенциал на „МИБУ 17“ ЕООД 
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Изпълнението на проекта ще позволи на предприятието да разшири обема на 

продукцията и качеството и да отговори на нарастващото търсене на 

висококачествени бетонови колове за селското стопанство, не само на българския, но 

и на международния пазар.  

 

Статус на проекта: 

 

Изпълнението на проекта е приключило успешно на 27.06.2016 г. вместо на 23.12.2016 г. 

Бенефициентът е изпълнил предсрочно всички проектни дейности. Изпълнението на 

дейностите по проекта са отчетени чрез изготвянето на Финален технически и финансов 

отчет и подаването на искане за финално плащане. Отчетът е изцяло верифициран от 

Управляващия орган, като общата сума на отчетените от бенефициента допустими разходи е 

731 500 лв., а размерът на изплатената безвъзмездна помощ е 499 614, 50 лв. 

 

Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта: 

 

• Увеличаване на производствения капацитет поне с 200%; 

• Постигане на оптимална себестойност на продукцията; 

• Осигуряване на съвременно високотехнологично оборудване; 

• Подобряване на пазарните позиции на международния пазар; 

• Ръст на печалбата 

 

В заключение, устойчивото използване на резултатите от настоящия проект ще позволи на 

дружеството да надгради и допълни получените резултати с изпълнението на нови различни 

проекти. Следваният подход при разработване на стратегията за растеж на „МИБУ 17“ ЕООД, 

при който технологичните нужди са в отговор не само на текущото търсене, а и подготовка 

за бъдещи технологично-продуктови иновации, е гаранция за успех. Изпълнявайки този 

проект предприятието ще е не само конкурентоспособно, но и подготвено за бърз отговор на 

промените в изискванията на пазара, както и добър пример за другите фирми в бранша, 

мултипликатор на добри практики и идеи. 
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