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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” 
 

 

 

“Полигруп“ ООД е създадена 

през 1999г. с основна дейност 

производство на полиетиленови 

фолиа и опаковки, които се 

използват за нуждите на 

селското стопанство, 

търговията, строителството и 

промишлеността. Основните 

продукти -  полиетиленови 

фолиа, полиетиленови торби, 

термосвиваеми фолиа, стреч 

фолиа, опаковки, чували за смет 

и други. Фирмата насочва и 

усилия към производство на 

изделия от рециклиран 

материал, като по този начин се 

намалява обема на 

депонираните отпадъци 

посредством оползотворяването 

им за нуждите на 

производството, което дава 

положителен ефект в опазване 

на околната среда. 

За да отговори на нарастващото търсене и развитие на пазара, дружеството непрекъснато 

инвестира в закупуване на нови машини и технологии, както и в разширяване на 

производствените и складови площи.  

„Полигруп” ООД има позиции, както на вътрешния, така и на международния пазар.  

 

ПРОЕКТ „РАЗШИРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА „ПОЛИГРУП“ ООД 

ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ“ 

 

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-0686-C01 

Обща стойност на договорираните средства по проекта: 1 663 000.00 лв. 

Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ: 997 800.00 лв. 

 

Основната цел на проектa е да разшири капацитета и утвърди позициите на 

„Полигруп” ООД като един от водещите производители на полимерни опаковки на българския 

пазар, както и да развие експортния потенциал на дружеството. 
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Специфичните цели на проекта са: 

 да се постигне по-висока производителност и да се разшири капацитетът за предлагане 

на висококачествени фолиа; 

 да се осигури оптимално разходване на ресурси при постоянно ниво на качество; 

 да се увеличат произвежданите обеми на продукти, за които има идентифицирано 

нарастващо търсене; 

 да се отговори в максимална степен на изискванията както на нашия, така и на 

външните пазари. 

 

Статус на проекта: 

Изпълнението на проекта е приключило на 27.12.2016 г. Бенефициентът е отчел 

изпълнението на дейностите по проекта чрез изготвянето на Финален отчет и подаването на 

искане за финално плащане. Отчета е изцяло верифициран от Управляващия орган, като 

общата сума на отчетените от бенефициента допустими разходи е 1 662 455,50 лева, а 

размерът на изплатената безвъзмездна помощ е 997 473,30 лева. 

 

 

Чрез въвеждането в експлоатация на новата линия за трислойна екструзия на фолио 

е постигнат следния ефект за фирмата: 

 

 

 Увеличаване на капацитета с 25%; 

 Ръст в приходите от продажби с 24%; 

 Ръст в приходите от износ с 22%; 

 Нарастване броя на предлаганите продукти от рециклиран материал. 

 


