Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013
Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда”
Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи
предприятия”
ПРОЕКТ "УТВЪРЖДАВАНЕ НА „МЕГАПОРТ” ООД КАТО ВОДЕЩО ПРЕДПРИЯТИЕ В
ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ОПАКОВКИ ОТ ПЛАСТМАСА НА
БЪЛГАРСКИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР"
БЕНЕФИЦИЕНТ: „МЕГАПОРТ” ООД
Обща стойност на допустимите разходи: 4 998 000.00 лв.
Обща стойност на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 2 498 381,07 лв.

Закупено оборудване по проекта: инсталация за производство на трислойно издувно
фолио, рециклираща линия за регенериране на полипропиленов полиетиленов отпадък,
инсталация за производство на еднослойно издувно HDPE фолио, два конфекциониращи
автомата за производство на чували за смет на ролка, конфекциониращ автомат за
производство на чанти с вътрешна лепена дръжка, конфекциониращ автомат за
производство на чанти с вътрешна термична дръжка, конфекциониращ автомат за пликове
(тип Wicket) за автоматично опаковане и рециклираща линия от „филм във филм“.
Технологията „филм във филм“ е иновативна технология за директна екструзия от
полиетиленов отпадък, при която е напълно елиминиран процеса на гранулиране. Тя не е
въвеждана досега в България и чрез внедряването й в производството се постигат
качествено по-добри параметри на фолиото при значително намаляване на
производствените разходи. Иновативният за нашата страна продукт - Stretch Hood фолио,
определя и иновативността на специализирания екструдер за производство на трислойно
издувно фолио. Към момента на кандидатстване не е съществувало българско
производство на Stretch Hood фолио, съответно необходимото за целта оборудване не е
било внасяно в страната.

Основна цел на проекта: утвърждаване позициите на «Мегапорт» ООД, като един от
водещите производители на полимерни опаковки на българския пазар и развитие на
експротния
потенциал
на
дружеството,
респективно
–
повишаване
на
конкурентоспособността и принос за осигуряването на устойчив икономически растеж.
Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта
В резултат от изпълнението на проекта, фирмата е постигнала следното:








разширяване на производствения капацитет;
понижаване на себестойността на продукцията;
въвеждане на два нови продукта;
увеличаване на износа;
подобряване на качеството на продуктите;
увеличаване на приходите от продажби.
разкриване на 34 нови работни места, от които 14 за мъже и 20 за жени.

