
 
 

На 22.12.2020 г. "ГАЛЕН-Н” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова            
помощ № BG16RFOP002-2.040-1302-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект:           
Внедряване на нова технологична линия за разширяване на производствения капацитет в "Гален - Н"              
ЕООД, финансиран по Оператична програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, схема            
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Общата стойност на          
планираната по проекта инвестиция е 1 071 000.00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ в               
размер на 749 700.00 лв. (от които 637 245.00 лв. Европейско и 112 455.00 лв. национално                
съфинансиране) и 321 300.00 лв. собствено съфинансиране. 

 
 

Кратко описание на проекта 
 
Фирма „ГАЛЕН-Н” ЕООД стартира производствена дейност 2001 г. като произвежда основно           

етерични масла, сухи натурални екстракти, резиноиди и активни фармацевтични вещества и субстанции.            
Днес компанията е най-големият български производител и износител на тези продукти. 

Разширяването на пазарните позиции и повишаване на конкурентоспособността на външните пазари,           
характеризиращи се с висок интензитет на конкурентната борба, налагат непрекъснато подобряване на            
производствения процес с цел да отговаря на актуалните тенденции на производство в бранша, в              
динамиката на развитие на потребителското търсене и изисквания към крайните продукти. С оглед на              
това се предвижда реализацията на настоящия проект, имащ за основна цел подобряване на             
производствения капацитет на дружеството чрез оптимизиране на производствените процеси,         
повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния му потенциал. Проектът е свързан с             
разширяване капацитета на съществуващия стопански обект и ще се осъществи посредством           
изпълнението на следната допустима по настоящата процедура дейност: 

- Дейност за подобряване на производствения капацитет (ще бъде изпълнена чрез закупуването на             
Технологична линия за производство на сухи екстракти от отпадъчна изсушена растителна маса,            
предварително преминала първична преработка чрез водно-парна дестилация - 1 брой), водеща до            
подобряване на производствените процеси, намаляване на производствените разходи и подобряване на           
предлаганите продукти. 

Проектната дейност и очаквани резултати ще допринесат за ефективно преодоляване на проблемите            
и ограниченията пред развитието на дружеството и повишаване на неговата конкурентоспособност,           
свързани с липса на достатъчен производствен капацитет, използване на остарели технологии и            
оборудване и високи производствени разходи, както и по-ниско качество на произвежданите продукти. 

Общата цел на настоящия проект е “Да се подобри производственият капацитет в "ГАЛЕН - Н"               
ЕООД” с цел повишаване на неговата конкурентоспособност и засилване на експортния му потенциал". 

Специфичните цели на проекта са:  
СЦ 1: Да се подобри производственият процес и да се увеличи производителността на             

предприятието за удовлетворяване обемите на търсенето на пазара на сухи екстракти и създаване на              
предпоставки за разширяване на пазарните позиции, включително международните пазарни позиции. 

СЦ 2: Да се осигурят необходимите предпоставки за подобряване качеството на предлаганите сухи             
екстракти, с цел пълно удовлетворяване на нарастващите пазарни изисквания. 

СЦ 3: Да се намалят производствените разходи с цел оптимизация на производствения процес на              
сухите екстракти и удовлетворяване пазарните изисквания. 

СЦ 4: Да се внедрят нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в               
производствения процес на сухи екстракти с оглед осигуряване на устойчиво развитие в условията на              
динамична пазарна икономика с висок интензитет на конкуренцията на пазара. 

Специфичните цели на проекта водят пряко до постигане на общата цел и ще бъдат постигнати               
посредством успешната реализация на планираната допустима по настоящата процедура проектна          
дейност, свързана с придобиване на материален актив за производство на сухи екстракти - Технологична              
линия за производство на сухи екстракти от отпадъчна изсушена растителна маса, предварително            
преминала първична преработка чрез водно-парна дестилация - 1 брой, свързани с разширяване на             
капацитета на съществуващия стопански обект. 
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Чрез инвестицията по проекта ще се допринесе за повишаване конкурентоспособността в "ГАЛЕН -             
Н" ЕООД, както и за по-успешното му присъствие на националния и външен пазар чрез увеличаване               
обема на произведена продукция, оптимизиране на производствения процес, постигане на по - висока             
производителност, намаляване на производствените разходи и подобряване на предлаганите продукти. 

Допустимите дейности, заложени в проектното предложение, които ще бъдат изпълнение в рамките            
срока за изпълнението му включват: 

1. Дейност за подобряване на производствения капацитет (ще бъде изпълнена чрез закупуването на            
Технологична линия за производство на сухи екстракти от отпадъчна изсушена растителна маса,            
предварително преминала първична преработка чрез водно-парна дестилация - 1 брой) 
 

Очаквани резултати след изпълнение на проекта 
 
В рамките на реализацията на проектното предложение, са налице следните очаквани резултати:  
 

Увеличение обема на производството по линия на реализацията на планираната инвестиция в            
Технологична линия за производство на сухи екстракти от отпадъчна изсушена растителна маса,            
предварително преминала първична преработка чрез водно-парна дестилация –повишен        
производствен капацитет за производство на сухи екстракти при оптимални други условия -            
минимално увеличение на капацитета до 12 000 кг. годишно (при 1000 кг. годишен капацитет              
към момента); 
Подобрен производствен процес посредством закупен и въведен в експлоатация ДМА, свързан с            
разширяването на капацитета на съществуващия стопански обект; 
Подобрено качеството на предлагани сухи екстракти, с цел пълно удовлетворяване на           
нарастващите пазарни изисквания посредством закупен и въведен в експлоатация ДМА; 
Намалени производствените разходи с цел удовлетворяване на нарастващите пазарни         
изисквания, посредством закупен и въведен в експлоатация енергийно и ресурсно ефективен           
ДМА; 
Внедрена нова технология за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в           
производствения процес - посредством закупен и въведен в експлоатация ДМА; 
Средно увеличение на производителността с 20,82 % за период от 2 фин. год. след изпълнението               
на проекта в сравнение с производителността на фирмата през 2017 г.; 
Вътрешна норма на възвращаемост на инвестицията 15,39 %. 
Подобряване на експортния капацитет и увеличение на средните генерирани приходи от износ; 
Повишена конкурентоспособност на предприятието на националния и външните пазари и          
повишен експортен капацитет, благодарение на създадените предпоставки за разширяване на          
пазарния дял на сухите екстракти, и на подобрения производствен процес при тях, на             
създадените технологични възможности за изпълнение на поръчки в кратки срокове, при           
конкурентна цена и високо качество; 
Постигнато подобряване конкурентоспособността на дружеството и неговата ефективност чрез         
внедряването на модерно технологично оборудване, оптимизиращо производствения процес и         
водещо до минимизиране използването на суровини, до постигане на пряк положителен ефект            
върху природните ресурси и съответно водещо до подобряване на ресурсната ефективност и            
ефикасност; 
Минимизиран риск от брак на готова продукция в следствие на инвестицията в ДМА; 
Създадени предпоставки за намаляване на себестойността на произвежданите сухи екстракти в           
комбинация и със значителното намаление на необходимото време за производство; 
Повишена концентрация на сухите екстракти предвид по-модерното технологично оборудване; 
Занижаване на грешките в следствие от човешкия фактор посредством автоматизацията на           
процесите; 
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