
 
 

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“  

 

Проект: № BG16RFOP002-2.001-0786-C01  

„Технологична модернизация за конкурентно производство  

на "ЗГПУ ГРУП" ООД“ 

 
Бенефициент: „ЗГПУ ГРУП“ ООД 

Обща стойност: 792 000,00 лв., от които 403 920,00 лв. европейско и 71 280,00лв. 

национално съфинансиране. 

Начало: 23.12.2015 г. | Край: 23.02.2017 г. 

Цели: Основните цели настоящия проект са увеличаване на производствения капацитет 

и засилване на експортния потенциал на фирма "ЗГПУ ГРУП" ООД и повишаване на 

конкурентоспособността й на външните и вътрешните пазари.  
 

Специфичната цел на проектното предложение е да повиши обема на износа от 

предлаганите стоки и увеличи производителността на "ЗГПУ ГРУП" ООД, чрез 

закупуване и въвеждане в експлоатация на 4 бр. нови, високопроизводителни машини -  

CNC стругово фрезови център - 1 бр., цифров струг - 1 бр., машина за лазерно 

маркиране - 1 бр. и трикоординатна измервателна машина - 1 бр.  

 
 

Резултати: Намалена средната възраст на технологичното оборудване с 27%; 

Оптимизирани производствени разходи - 16,49; Увеличена производителност на 

производствения процес с 21,11%; Постигнат рационализиран и по-високо ефективен 

производствен процес; Подобрени пазарни позиции на дружеството; Разкрити нови 

работни места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            
 

 

 

Project: № BG16RFOP002-2.001-0786-C01  

Technological modernization for competitive production  

of ZGPU Grup Ltd. 
 

Beneficiary: “ZGPU GROUP” Ltd. 

Total budget: 792 000,00 BGN from which 403 920,00 BGN EU financing and  71 280,00 

BGN national co-financing. 

Beginning: 23.12.2015 | End: 23.02.2017 

Main objectives: The main objective of the project is to increase the production capacity and 

to enhance the export potential of "ZGPU Group" Ltd. and to increase its competitiveness on 

the internal and external markets. 

The specific objective of the project proposal is to increase the volume of exported goods and 

to increase the productivity of "ZGPU Group" Ltd. by purchasing and setting into operation of 

4 pcs. new high-performance machines - CNC lathe milling center - 1 pc., CNC lathe - 1 pc., 

laser marking machine - 1 pc. and 3-coordinate measuring machine - 1 pc. 

Results: Reduced average equipment age by 27%; Optimized production costs – 16,49; 

Increased manufacturing process productivity with 21,11%; Achieved highly efficient 

manufacturing process; Improved market position of the company; Created new jobs; 

 

 

 


