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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” 
 

 

 

 
Фирма "ДEKKO" ЕООД е иновативна производствена фирма, която е регистрирана през  1995 

г. и основната дейност на компанията е  производство на осветителни тела и системи за 

оборудване на офиси, магазини, ресторанти, барове и други търговски обекти които, искат 

да имат качествено осветление с дизайнерски вид. Технологията, прилагана при 

производството на осветителните тел и системи напълно отговаря на европейските 

изисквания. 

 
 

ПРОЕКТ "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И ЕКСПОРТНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ НА "ДEKKO" ЕООД"  

 

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-1111-C01 

Обща стойност на договорираните средства по проекта: 465 000 лева 

Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ: 209 250 лева 

 

Общата цел на проекта е осигуряване на конкурентни предимства в „Декко“ ЕООД 

чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал. 

Специфичните цели на проекта са: 
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 Запазване на стабилно присъствие на Българския пазара за осветителни тела, както 

и разширяването на позициите на европейския пазар 

 Повишаване на капацитета на производствения процес чрез въвеждане на ново 

високотехнологично оборудване; 

 Повишаване на качеството на произвежданата продукция посредством внедряване на 

модерно оборудване, благодарение на което предприятието ще може да осъществява 

стриктен контрол върху качеството; 

 Добавяне на нови характеристики на продуктовия асортимент вследствие на 

внедряването на високоефективно оборудване от ново поколение, разполагащо с 

възможности за изпълнение на сложни операции; 

 Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и 

ефикасност. 

  

 

Статус на проекта: 

Изпълнението на проекта е приключило на 03.04.2017 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 Договарящия орган, като 

общата сума на отчетените от бенефициента допустими разходи е 465 000 лева, а размерът 

на изплатената безвъзмездна помощ е 209 250 лева. 

 

Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта: 

 

 Подобряване на пазарното присъствие на „Декко“ ЕООД чрез внедрени технологии за 

подобряване на производствения процес; 

 Постигане на по-висока производителност; 

 Намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената 

верига, съответно повишаване на добавената стойност; 

 Засилване на експортния потенциал; 

В заключение, „Декко“ ЕООД се стреми да докаже конкурентните си търговски и 

производствени възможности на международно ниво, което вече е постигнало на българския 

пазар. Това начинание стимулира дружеството да поддържа и развива номенклатурата на 

изделията си и да запазва и подобрява тяхното качество, за което способстват новите и 

съвременни машини за обработка и прецизна производствена техника, закупени по проекта. 

 

 

 

http://dekko.net/en 

 

 

 

 

 

 

 


