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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 производственият капацитет в МСП” 

 

 

 

 
Фирма „КАМТ“ АД е създадена през 1953г. в гр. 

Карнобат. Производствената дейност на 

предприятието се осъществява в промишлената зона 

на град Карнобат. Основният предмет на дейност на 

предприятието е производство на специализирана 

земеделска техника:дискови брани, 

дълбокоразрохвачи, раздробители за стебла, 

култиватори и др. При изработката си различните 

продукти преминават през различни производствени 

етапи като: леене, разкрой на материал; коване и 

пресоване; термична обработка; заваряване; 

механична обработка, струговане, фрезоване, 

пробиване, зъбонарязване, шлайфане, 

електростатично прахово боядисване; монтаж; 

опаковане. 

 

 

 

             ПРОЕКТ „Подобряване  на производствения капацитет на  „КАМТ“ АД“ 

 

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002- 2.001 -1000 - С01 

Обща стойност на договорираните средства по проекта: 1 003 580,00 лв. 

Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ: 702 506,00 лв. 

 

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентните предимства и утвърждаване на 

позициите на „КАМТ“ АД като един от водещите производители в областта на производството 

на селскостопанска и земеделска техника, чрез подобряване на производствения капацитет и 

повишаване качеството на продукцията. 

 

Специфичните цели на проекта са: 

- Разширяване на дейността на предприятието чрез закупуване на ново технологично 

оборудване;  

- Модернизиране на технологиите в предприятието чрез инвестиране във 

високопроизводително, автоматично и прецизно оборудване; 

- понижаване на себестойността на продукцията,  

- подобряване на ефективността на производствените разходи средно с 16%;  

- нарастване на производителността на труда средно с 15%;.  

- Увеличаване на пазарния дял на фирмата в страната и в чужбина чрез увеличаване на 

производствения капацитет и предлагане на висококачествена продукция - увеличение на 
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обема на износа на продукция за външни пазари с около 25% за период от 3 години след края 

на проекта 

 

Статус на проекта: 

Изпълнението на проекта е приключило на 20.12.2016 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 993 921.90лева, а размерът на 

изплатената безвъзмездна помощ е 702 506лева. 

 

Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта: 

 

• Подобрен корпоративен имидж на „КАМТ“ АД 

• Разширяване на портфолиото на компанията; 

• Диверсификация и повишаване на качеството на произвежданите продукти; 

• Увеличен производствен капацитет на дружеството; 

• Обработка на детайли с по-висока точност ; 

 

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

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

проекти. Новите инвестиции в производството на компанията, в съчетание с квалифициран и 

информиран екип са предпоставка за бърз растеж и експанзия към нови пазари и клиенти. 

Като резултат постигането на устойчивост на производството ще спомогне за превръщането 

на дружеството в още по-силен и успешен конкурент в сектора на специализирана земеделска 

техника . 
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