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Проект  BG16RFOP002-2.040-0613-С01 - „Подобряване на производствения капацитет в "Амек Тойс" ООД“, 

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Бенефициент: "Амек Тойс" ООД 

Номер на договора: BG16RFOP002-2.040-0613-С01 
Наименование: Подобряване на производствения капацитет в "Амек Тойс" ООД 
Обща стойност: 399 000.00 лв., от които 237 405.00 лв. европейско и  41 895.00 лв. национално 

съфинансиране. 

 

Начало: 21.02.2020г. 

Край: 21.02.2021г. 

Място на изпълнение на проекта: с. Труд 

 

Общата цел на проекта е: Повишаване конкурентоспособността на „Амек Тойс” ООД и засилване на 

експортния потенциал на предприятието чрез подобряване на производствения капацитет. 

 

Специфичните цели на проекта са: 

1. Подобряване на производствените процеси: увеличаване на производствения капацитет, 

автоматизиране и оптимизиране на производствения процес и като следствие разширяване на 

пазарното присъствие на вътрешния и външен пазар. 

2. Намаляване на производствените разходи чрез увеличаване на производителността, намаляване на 

производственото потребление на електрическа енергия и респективно увеличаване на добавената 

стойност на продукцията. 

 

Планираната дейност, чрез която ще се постигнат посочените цели е: „Дейност за подобряване на 

производствения капацитет на Амек Тойс ООД“ насочена към: 

- Подобряване на производствените процеси; 

- Намаляване на производствените разходи. 

 

В резултат на изпълнението на посочената дейност „Амек Тойс” ООД ще постигне следните 

основни резултати: 

1. Подобрени производствени процеси - 3бр. (Кроене и  фиксиране на детайли, пълнене на играчки и 

етикиране). 

2. Увеличен общ производствен капацитет: 120,00%. 

3. Проект изпълнен в област на ИСИС: нови технологии в креативните и рекреативните индустрии- 1бр. 

4. Намаляване на производствените разходи: с около 0,27 лв./бр. готов продукт. 

5. Увеличено производство на еко серия плюшени играчки(спрямо 2018г): около 300% 

6. Нарастване на производителността: 83,71%. 

7. Изменение на средните генерирани приходи от износ: 60,94% 

8. Нарастване на нетните приходи от продажби: 135,23% 

9. Положителен екологичен ефект върху природните ресурси и околната среда. 

 

 
Чрез реализацията на проекта „Амек Тойс” ООД ще подобри конкурентоспособността си и ще си 

осигури устойчиво стабилно пазарно присъствие при най - адекватното съотношение между разходи и 

ползи. 

 

 
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от „Амек Тойс” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 
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