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Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на 

благоприятна бизнес среда” 

Процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на 

предприятията”  

 

 

 

ПРОЕКТ „ГАЛВАНИЧНА ЛИНИЯ ЗА АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ НИКЕЛ-ХРОМ” 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: „26 МАЙ” ЕООД 

 

 

Обща стойност на проекта: 1 270 000 лв. 

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 317 500 лв. 

 

 

 

  
 

 

Обща цел на проекта: повишаване конкурентоспособността на фирма „26 Май” ЕООД 

на пазара. 

 

Специфични цели на проекта: 

 Разширяване на дейността чрез повишаване на капацитета, усвояване на нови 

изделия и услуги в областта на галваничните покрития; 

 Разнообразяване на продукцията чрез увеличаване на номенклатурата на 

корозоустойчивите и декоративни покрития, изпълнявани от фирмата; 

 Внедряване на автоматична галванична линия, представляваща качествено 

различно ниво на технологията от екологична и санитарна гледна точка. 
 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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Закупено оборудване по проекта: Галванична линия за покритие никел-хром 

със скрубер и линия за деминерализиране със смоли 

 

Линията за никелиране включва и скрубер, който почиства изхвърляния в атмосферата 

аспириран от линията въздух, както и линия за деминерализиране със смоли. 

 

Благодарение на новата технология и съоръжения фирмата отговоря на европейските 

норми за екология и щадящо отношение към природата. 

 

Внедряването на производствената линия представлява и база за последващо развитие 

на производствените процеси, тъй като галваничната линия е изградена на модулен 

принцип и в нея последващо могат да бъдат вграждани нови модули, с които да се 

увеличава или производителността или да се допълва номенклатурата на реализираните 

галванични покрития, включително и многослойни от различни метали. От съществено 

значение е и фактът, че с новата линия се повишава процентът на използване на 

универсалното оборудване, което е един съществен проблем за всяко галванично 

производство.  

 

Верифицирани и изплатени средства по проекта: 317 333, 42 лв. 

 

Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта 

В резултат от изпълнението на проекта фирмата е постигнала следното: 

 

- съответствие с европейските норми за екология и щадящо отношение към 

природата; 

- разширяване дейността на предприятието посредством предлагане на собствена 

продукция, конкурентна по качество и цена на местни и чужди производители от 

същия бранш; 

- повишаване на обема на производство с 16 %;  

- подобряване качеството на предлаганите продукти;  

- нарастване на пазарния дял; 

- повишаване на експорта; 

- създаване на по-добри условия на труд;  

- нарастване на приходите от продажби. 

 

В допълнение, във фирмата са назначени трима нови служители. 

 

 

Чрез проекта фирма „26 Май” ЕООД реализира своя дългосрочна стратегия, а именно –

значително разширяване на производствените възможности на фирмата, с което да 

предложи продукция, отговаряща на най-добрите производствени практики в ЕС. 
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