На13.03.2017 г. „Русевпласт“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP002-2.002-0482-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Развитие
на управленския капацитет в „Русевпласт“ ЕООД и насърчаване използването на информационни и
комуникационни технологии и услуги в предприятието“, финансиран по Оператична програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, схема BG16RFOP002-2.002„Развитие науправленския
капацитет и растеж на МСП“. Общата стойност на планираната по проекта инвестиция е 143 200,00лв.,
от които безвъзмездната финансова помощ в размер на 100 240,00лв. (от които 85 203,99лв. Европейско
и15 036,01лв. национално съфинансиране) и 42 960,00лв. Собственно съфинансиране.
Кратко описание на проекта
„Русевпласт“ ЕООД стартира дейността си през 1997г. в гр.Добрич с производство и монтаж на
врати и прозорци, външни щори и гаражни врати, както и съпътстващи артикули и аксесоари.Разполага
със собствена производствена база в гр. Добрич на площ от 1200 кв.м., построена със собствени средства
през 2007г.От 2003г. започва да работи с профилите на Рехау което помага да спечели стабилни и
сигурни позиции в североизточна България като производител на качествени и енергоефективни врати и
прозорци.От 2011г. компанията започва да изнася и монтира врати и прозорци в Румъния, Франция и
Германия.
Проектното предложение на „Русевпласт“ ЕООД е насочено към повишаване на конкурентните
предимства и експортния потенциал на "Русевпласт" ЕООД чрез развитие на управленския капацитет
като следствие от въвеждане на ERP система и внедряване на интегрирана система за
управление.Специфичните цели, които се поставят за изпълнение от проекта са:
- Въвеждане и прилагане на ефективни системи за управление и по този начин осигуряване на
обективни гаранти за качество на продуктите и услугите,предлагани от "Русевпласт" ЕООД на
европейския и световния пазар;
- Постигане на съответствие на предлаганите продукти и услуги с европейски и международни
стандарти като фактор за повишаване на конкурентните предимства на дружеството на външен пазар
(ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015);
- Въвеждане и прилагане на ИКТ базирани системи и приложения за управление и организация на
ресурсите, производствената дейност, оптимизиране на производствените разходи и основните бизнес
процеси, и по този начин увеличаване на производителността, конкурентоспособността и експортния
потенциал на компанията.
- Въвеждане на ефективно и иновативно управление на компанията;
- Подобряване управлението и контрола на ресурсите в дружеството;
- Подобряване на пазарните позиции на предприятието, нарастване на оборота и печалбата на
предприятието;
- Бърз и лесен достъп до нужната на управлението информация;
- Клиентско доверие към дружеството на база внедрени модули за управление на отпадъците, с оглед
осигуряване покриването на международните норми по опазване на околната среда чрез регулирано
рециклиране и съхранение на отпадъците.
Изпълнението на посочените цели ще доведе до развитие на управленския капацитет на
дружеството, по-високо качество на предлаганите от него продукти, затвърждаване на пазарните
предимства и повишаване на конкурентоспособността и експортния му потенциал.
Допустимите дейности, заложени в проектното предложение, които ще бъдат изпълнение в рамките
срока за изпълнението му включват:
1.Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет чрез въвеждане на Интегрирана
система за управление съгласно стандарти ISO 14001: 2015 и 9001:2015 и придобиване на
дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения,
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представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за въвеждане и
спазване на съответствието с изискванията на въведената и сертифицирана интегрирана система.
2. Дейност за насърчаване използването на IT технологии и услуги, чрез разработване и
въвеждане на ERP система;
3. Дейност за насърчаване използването на IT технологии и услуги ,чрез закупуване на ново
оборудване, необходимо за функциониране на ERP системата;
4. Визуализация на проекта.
Очаквани резултати след изпълнение на проекта
 Придобити сертификати за внедрени системи за управление в дружеството, съгласно ISO 9001:2015
и ISO 14001:2015.
 Придобити Автоматична почистваща машина тип CNC 1 бр. И специализирано софтуерно
приложение – Софтуер за разкрой на PVC и алуминиеви профили - 1 бр.
 Гарантирано високо качество на продуктите на дружеството в следствие от отпадането н аръчния
труд и внедряването на интегрирана система.
 Подобрени екологични показатели; минимизиран риск от екологични инциденти и последиците от
тях.
 Автоматизиран процес на разкрой и почистване.
 Намалено количество на отпадъците в следствие от намаляване на брака при автоматизиране на
процесите.
 Намаляване на разходите по производство в следствие от намаляване на брака и оптимизиране на
процесите.
 Внедрена интегрирана информационна система ERP за управление на бизнес процесите в
"Русевпласт" ЕООД.
 Въведена ефективна система за управление процесите и по този начин подобряване качество на
продуктите, предлагани от компанията на европейския и световен пазар;
 Увеличена производителност на компанията;
 Подобрено управление и контрол на ресурсите в дружеството;
 Подобрени пазарните позиции на предприятието, ръст на оборота и печалбата на предприятието;
 Подобрен и улеснен достъп до нужната на управлението информация;
 Увеличен експортен потенциал и стабилно излизане на външни пазари;
 Закупено технологично оборудване/ДМА/, съгласно описаните в проекта активи;
 Изпълнени мерки по визуализация на дейността, съобразени с изискванията, предвидени в „Единния
наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014– 2020” и
общите условия към договора за безвъзмездна финансова помощ..
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