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Проект BG16RFOP002-2.001-0947-C01 „Подобряване на конкурентоспособността на „КЕМП” АД чрез 

увеличаване на производствения му капацитет”, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 

2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

„КЕМП“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на ЕС и УО.  

„КЕМП“ АД приключи изпълнението на проект                                                                    
„Подобряване на конкурентоспособността на „КЕМП” АД чрез увеличаване на 

производствения му капацитет” 

 

„КЕМП“ АД приключи в срок изпълнението на проект „Подобряване на 
конкурентоспособността на „КЕМП” АД чрез увеличаване на производствения му 
капацитет” по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0947-C01/09.02.2016 г. Проектът се осъществи 
с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 
националния бюджет на Р България. 

С направената инвестиция от 1 087 482 лв., от които 652 489 лв. са безвъзмездна 
финансова помощ от ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 г., се 
модернизира и обнови част от производственото оборудване в цех „Изолирани“ и склад 
„Готова продукция“. Доставени и внедрени в експлоатация са: 

 Двойностъпкова машина за усукване на изолирани жила ВМ 1250 – 1 бр.;  

 Линия за изолация ЕЛК 80-45 - 1 бр.;  

 Мастилено-струен принтер за надписване на кабели MARKEM IMAJE 9450 Ec 
1.1G-IP56 - 2 бр.;  

 Ръчноводим електрокар високоповдигач  KM.AC 1200/1,6 - 1 бр.;  

 Ръчноводим електрокар високоповдигач KMS.AC 1250/1,6 - 1 бр. 

Доставчици на новото оборудване са SAMPSISTEMI S.R.L. – Италия, „Банков“ ООД – 
Плевен, „Стабил инженеринг продъкт айдентификейшън енд инспекшън“ ЕООД – 
Пловдив, „ВЕНИ И КО“ ООД – София. 

Чрез успешната реализация на проектните дейности бяха постигнати както 
специфичните проектни цели за повишаване на производствения капацитет и 
разширяване на пазарния сегмент и експортен потенциал на „КЕМП” АД, така и общата 
цел за повишаване на конкурентоспособността на фирмата.  

Изпълнението на проекта доведе до увеличаване на производствения капацитет и 
производителността на фирмата; подобряване на цялостния производствен процес; 
скъсяване на производствения цикъл; повишаване на качеството на произвежданите 
кабели; значително подобряване на условията на труд. Чрез внедряване в експлоатация 
на новите Двойностъпкова машина за усукване на изолирани жила ВМ 1250 и Линия за 
изолация ЕЛК 80-45 „КЕМП“ АД ще може да стартира производството на гъвкави 
(контролни/индустриални) кабели, използвани в различни автоматизирани системи.  


