
„ИНДЕКС-6“  ООД на  09.02.2016  г. подписа  договор  BG16RFOP0022.001-0988-С01  за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с  предмет 
изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет на „ИНДЕКС-6“ ООД“. 
Проектът  е  свързан  с  закупуване  и  въвеждане  в  експлоатация  на  нови  металообработващи, 
производствени и измервателни машини в практиката на дружеството, а именно:  Струг - 2бр., 
Фреза –  2  бр.,   Координатно  пробивна  и  фрезова  машина -  2бр.,  CNC  координатна 
измервателна машина  -  1бр.,  Автоматичен склад -  2бр.,  Мотокар -  1бр.  и  Компресорна 
бустерна инсталация - 1бр. Освен тези машини, дружеството кандидатства за закупуване на 
САМ система -1бр. за процесите по създаване и оптимизиране на технологичните задания към 
металообработващите машини.

Оборудването  ще  се  закупи  със  средства  по  Оперативна  програма  „Иновации  и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г.,  като общата сума на инвестицията е  1 394 289.39 лв., от 
които 836 573.63 лв. безвъзмездна финансова помощ и 557 715.76 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на производствения капацитет на „ИНДЕКС6“ ООД, чрез 
подобряване  на  производствените  процеси  и  повишаване  на  ресурсната  ефективност,  и 
ефикасност.

Специфични цели на проекта:
- Подобряване на производствените процеси;
- Повишаване  на  ефективността  и  ефикасността  на  производствения  процес  на 

дружеството;
- Разширяване на експортния потенциал на предприятието;

Резултати: 
1) Увеличен производствен капацитет на производство на детайли;
2) Значителното намаляване на времето за трансфер и задаване на данните за изпълнение на 

работни операции;
3) Намаляване броя на повредените детайли при металообработката;
4) Намаляване на времето за категоризация;
5) Значително повишаване на производствения капацитет на дружеството;
6) Повишаване на нетните приходи от продажби на предприятието;
7) Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по 

проекта;
8) Повишаване ефективността на производствените разходи с над 16.9%;
9) Нарастване на производителността с над 15.87%;
10)Вътрешна норма на възвръщаемост от над 566% на инвестиционния проект; 
11)  Намаляване на количеството стружки за производство на машина/ линия;
12)  Намаляване на количеството повредени детайли;
13)  Пряко подобрение на ресурсната ефективност и ефикасност на всяка произведена 

машина/ линия.
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Проект  BG16RFOP0022.001-0988 Подобряване на производствения капацитет на „ИНДЕКС-6“ ООД, 
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