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Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда”
Процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати
стандарти”
ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА
РАБОТНА СРЕДА В ЕТ „СВЕТЛИНИ – ЕРГУН БАХРИ” ЧРЕЗ ПОКРИВАНЕ НА
МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ”
БЕНЕФИЦИЕНТ: ЕТ „СВЕТЛИНИ – ЕРГУН БАХРИ”
Обща стойност на проекта: 41 000 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 500 лв.

Обща цел на проекта: повишаване конкурентоспособността на фирма ЕТ „Светлини –
Ергун Бахри” на вътрешния и външния пазар.
Специфични цели на проекта:
 да се осигури безопасност на хранителните продукти;
 да се оптимизира осъществяваните в организацията процеси;
 да се гарантира предлагането на продукт на пазара с постоянно във времето
качество.
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Закупено оборудване и внедрени стандарти по проекта:
Закупени са 2 броя мастилено-струйни принтери за маркиране на дата и са въведени в
експлоатация. Въведени са стандарти ISO 22000, ISO 14000.
Верифицирани и изплатени средства по проекта: 20 500 лв.
Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта
Въвеждането в експлоатация на закупеното оборудване и въвеждането на стандарти ISO
22000, ISO 14000 в ЕТ „Светлини – Ергун Бахри” е допринесло за:
1)
2)
3)
4)

увеличаване на обема на производство;
конкурентно и ефективно производство
съкращаване сроковете за маркиране на продуктите
увеличаване производителността на труда с цел доближаване до европейските
нива.

Изпълнението на този проект е допринесло за увеличаването на капацитета на
предприятието за справяне с конкурентния натиск и пазарните условия в Европейския
съюз. Той е спомогнал за получаването на консултантски услуги и внедряване и
сертифициране на международно признати стандарти.
Внедряването на стандарти като ISO 22000, ISO 14000 е довело до увеличаване
ефективността от производството, увеличаване на пазарния дял и ефективността на
човешките ресурси и отговорност към околната среда.
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