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“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 „СМИЛКОВ“ ЕООД и при никакви 
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и Управляващия орган.” 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че “СМИЛКОВ” ЕООД сключи договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект “Развитие на 

управленския капацитет и растеж на "СМИЛКОВ" ЕООД”, финансиран от Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е: 315 566,11 лв., 

от които 187761.83 лв. европейско и 33134.45 лв. национално съфинансиране. 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: 

 

„СМИЛКОВ”ЕООД е дружество,създадено през 2006 г. и към момента е най-голямата 

печатница в Област Благоевград, специализирана в листов офсетов печат. Основните етапи на 

производствения процес обхващат предпечат; експонация и монтаж;печат и довършителни 

процеси.  

Разширяването на пазарните позиции и повишаване на степента на интернационализация и 

конкурентоспособност на външните пазари, характеризиращи се с висок интензитет на 

конкурентната борба, налагат непрекъснато подобряване и развитие на управленския 

капацитет. С оглед на това, настоящият проект е насочен пряко към развитие на управленския 

капацитет и растеж на дружеството и има за своя основна цел: "Да се постигне развитие и 

укрепване на управленския капацитет на "СМИЛКОВ" ЕООД като МСП чрез подкрепа за 

специализирани услуги и да се осигури растеж на дружеството чрез насърчаване използването 

на ИКТ и услуги." 

Проектът ще се реализира посредством изпълнението на следния комплекс от допустими по 

настоящата процедура дейности: 

I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията: 

1/ Въвеждане и сертифициране на системи за управление (СУ) в съответствие с изискванията на 

национални/европейски/международни стандарти-в.т.ч. въвеждане и сертифициране на ИСУ в 

съответствие с БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 14001 и инвестиции в ново оборудване, 

допринасящо за въвеждане и спазване на съответствие с изискванията на въведената 

сертифицирана ИСУ. 

II. Дейности за насърчаване използването на ИКТ и услуги: 

1/за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в 

предприятията. 

2/за инвестиции в ново оборудване, допринасящо за въвеждане на ИКТ базиран софтуер за 

управление 

III. Дейности за визуализация на проекта. 

В следствие на проектната реализация се очаква подобряване на капацитета на дружеството за 

по-успешно присъствие на интензивно конкурентните външни пазари чрез въвеждане, 

сертифициране и прилагане на системи за управление и ИКТ базирани системи за управление. 
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ЦЕЛИ: 

 

Общата (основна) цел на настоящия проект е: 

 

"Да се постигне развитие и укрепване на управленския капацитет на "СМИЛКОВ" ЕООД като 

МСП чрез подкрепа за специализирани услуги и да се осигури растеж на дружеството чрез 

насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги." 

 

Общата цел на проекта е в пълно съответствие и е директно свързана с целта на настоящата 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и с постигане на специфичната 

цел на Инвестицонен приоритет 2.2. “Капацитет за растеж на МСП” на ОП “Иновации и 

конкурентоспсобност” 2014-2020 г. за повишаване на производствения капацитет и засилване 

на експортния потенциал на българските МСП. 

 

Специфични цели (СЦ) на проекта са: 

 

СЦ 1: Да се развие и укрепи управленският капацитет на "СМИЛКОВ" ЕООД посредством 

въвеждане и сертифициране на интегрирана система за управление на качеството и околната 

среда в съответствие с  БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 14001 и реализация на инвестиции в 

ново оборудване, допринасящо за въвеждане и спазване на съответствието с изискванията на 

въведената и сертифицирана интегрирана система за управление; 

 

СЦ 2: Да се насърчи използването на информационни и комуникационни технологии и услуги 

посредством реализацията на инвестиции в придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер 

за управление на бизнес процесите в предприятието; 

 

СЦ 3: Да се осигури публичност и визуализация на проекта. 

 

РЕЗУЛТАТИ: 

В рамките на реализацията на проектното предложение и обхванатия комплекс от проектни 

дейности, са налице следните очаквани резултати: 

 

Резултати от изпълнение на Дейности за развитие и укрепване на управленския 

капацитет на предприятието,чрез услуги по въвеждане и сертифициране на интегрирана 

система за управление в съответствие с изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001 и 

БДС EN ISO 14001 и инвестиции в ново оборудване, допринасящи за въвеждане и 

спазване на съответствието с изискванията на въведената сертифицирана интегрирана 

система за управление: 
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 Реализирани поддейности и резултати от тях както следва: 

1.Услуги по въвеждане на ИСУ в съответствие с изискванията на стандарти за 

управление на качеството БДС EN ISO 9001 и управление на околната среда БДС EN 

ISO 14001, Резултати: 

Избран изпълнител на поддейност 1 - 1бр.; 

Предоставени услуги по въвеждане на ИСУ в съответствие изискванията на стандарти за 

управление на качеството БДС EN ISO 9001 и управление на околната среда БДС EN 

ISO 14001; 

Създадени предпоставки за реализация на поддейност 2 и получаване на сертификат за 

въведената ИСУ; 

2.Услуги по сертифициране на ИСУ в съответствие с изискванията на стандарти БДС EN 

ISO 9001 и БДС EN ISO 14001: 

-Избран изпълнител на поддейност 2 -1бр. - орган по сертификация, отговарящ на 

изискването да бъде акредитиран съгласно ISO/IEC17021:2011, а след 14.06.2017 - по 

ISO/IEC17021-1:2015 от Националния орган по акредитация (НОА) на Република 

България (Изпълнителна Агенция Българска служба за акредитация, от НОА на др. 

държава-членка на ЕС, от НОА - страна по Споразумението на ЕИП и Конфедерация 

Швейцария или от НОА на държава, която е страна по Споразумението за взаимно 

признаване на Европейската организация по акредитация - EAMLA в  област 

сертификация на СУ или страна по IAF MLA в съответствие с изискванията на 

настоящата процедура. 

-Извършен сертификационен одит от акредитиран орган по сертификация; 

-Издаден от акредитиран сертификационен орган и Придобит от предприятието 

сертификат за въведена ИСУ в съответствие с изискванията на стандарт за управление на 

качеството БДС EN ISO 9001 И управление на околната среда БДС EN ISO 14001 - 1 

брой; 

3.Инвестиции в ново оборудване, допринасящи за въвеждане и спазване на 

съответствието с изискванията на въведената сертифицирана ИСУ: 

-Избран изпълнител на поддейност 3-1бр.; 

-Доставени и въведени в експлоатация ДМА: Цветопробна система за растрова цветна 

проба за тиражен печат - 1 бр. и Спектрофотометър/денситометър - 2 броя. 

-Реализирани инвестиции в ДМА, допринасящи за въвеждане и спазване на 

съответствието с изискванията на въведената сертифицирана ИСУ в съответствие с ISO 

9001 и  ISO 14001 посредством създаване на предпоставки за управление на качеството 

на процесите по дизайн и предпечат и офсетов печат, в т.ч.осъществяване на дейност с 

грижа за околната среда и в унисон с принципа на устойчиво развитие. 

 Постигнато развитие и укрепване на управленския капацитет на "СМИЛКОВ", 

оптимизиране на управленските процеси.Въвеждане и прилагане на ефективна 
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интегрирана система за управление и по този начин - осигуряване на обективни гаранти 

за качество на процесите  и предоставяните от дружеството услуги, водещо пряко до 

повишаване конкурентоспособността и степента на интернационализация на 

дружеството.  

 Осъществяване на дейност в унисон с принципа на устойчиво развитие и с грижа към 

околната среда. 

 

Резултати от изпълнение на Дейности за насърчаване използването на 

информационни и комуникационни технологии и услуги чрез придобиване и 

въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в 

предприятието  

 

 Проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС № 160 от 01 

юли 2016 г. - 1 брой; 

 Избран изпълнител от страна на Бенефициента и сключен договор с избран изпълнител - 

1 брой; 

 Придобит и въведен в "СМИЛКОВ" ЕООД ИКТ базиран софтуер за управление на 

бизнес процесите в предприятието, представляващ софтуер за управление на 

производството - 1 брой. 

 Получен лиценз/протокол/ръководство за функциониране на въведената ИКТ система, 

издаден от избрания по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС № 160 доставчик/производител.  

 Постигнато оптимизиране на бизнес процесите и работните потоци в "СМИЛКОВ" 

ЕООД. Постигнати по-ефективни и адаптирани и адаптируеми към динамичните и 

постоянно променящи се условия бизнес процеси и работни потоци. 

 Повишена конкурентоспособност на дружеството на националните и външни пазари и 

създадени предпоставки за повишаване на експортната активност и степента на 

интернационализация на "СМИЛКОВ" ЕООД. 

 

Резултати от изпълнение на Дейности за насърчаване използването на информационни и 

комуникационни технологии и услуги чрез инвестиции в ново оборудване, допринасящи 

за въвеждането на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в 

предприятието  

 

 Избран изпълнител от страна на Бенефициента и сключен договор с избран изпълнител - 

1 брой; 

 Закупени и въведени в експлоатация следните ДМА: 

- Сървър - 1 брой; 

- Работна станция тип 1 - 1 брой; 

- Работна станция тип 2 - 1 брой. 
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 Създадени необходимите минимални технологични предпоставки за въвеждане  в 

"СМИЛКОВ" ЕООД на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в 

предприятието, представляващ софтуер за управление на производството. Създадени 

технологични предпоставки за сигурно и безпроблемно функциониране на системата в 

пълната й функционалност. 

 Създадени технологични предпоставки за оптимизиране на бизнес процесите и 

работните потоци в "СМИЛКОВ" ЕООД, за постигане на по-ефективни и адаптирани и 

адаптируеми към динамичните и постоянно променящи се условия бизнес процеси и 

работни потоци. 

 

Резултати от изпълнение на Дейност  Визуализация на проекта 
 Избран изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС 160 на основание на чл. 2, ал. 7 от ПМС 

160 от 01 юли 2016 г. посредством публикувано съобщение за набиране на ценови 

предложения - 1 брой; 

 Осигурени мерки за информиране и публичност в съответствие с приложимите 

изисквания и указания за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-

2020 г. 

 Изготвено и включено на официалната уеб страница на кандидата на подробно описание 

на проекта, изготвено при спазване на приложимите изисквания - в рамките на 2 дни от 

сключването на административния ДБФП - 1 брой; 

 Изготвени и поставени плакати с информация за проекта (с минимален размер А3) на 

видно за обществеността място при спазване на приложимите изисквания за информация 

и комуникация - 2 броя; 

  Упоменат принос на ЕС, финансиращата ОП и подкрепата на ЕФРР на всеки документ, 

свързан с изпълнението на проекта; 

 Изготвени при спазване на изискванията за информиране и публичност информационни 

стикери, поставени на всички, закупени по проекта ДМА  - 6 броя (по 1 брой за всеки, 

планиран за закупуване в рамките на изпълнението на настоящия проект ДМА). 
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