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Имаме	удоволствието	да	Ви	информираме,	 че	през	месец	юни	2016	 г.	 “СП	ВИЖЪН”	ООД	
сключи	 договор	 за	 предоставяне	 на	 безвъзмездна	 финансова	 помощ	 за	 изпълнение	 на	
Проект	 с	 наименование	 “Подобряване	 на	 производствения	 капацитет	 в	 "СП	 ВИЖЪН"	
ООД”,	 финансиран	 от	 Оперативна	 програма	 „Иновации	 и	 конкурентоспособност“	 2014-
2020,	 съфинансирана	 от	 Европейския	 съюз	 чрез	 Европейския	 фонд	 за	 регионално	
развитие. Общата	стойност	на	проекта	е:	173310.10	лв.,	от	които	103119.50	лв.	европейско	
и	18197.56	лв.	национално	съфинансиране.	

	
КРАТКО	ОПИСАНИЕ	НА	ПРОЕКТА:	

„СП	 Вижън”	 ООД	 е	 дружество,	 регистрирано	 през	 2002г.	 Основната	 дейност	 на	
предприятието	 е	 съсредоточена	в	 разработване	на	 уеб	 страници,	 електронни	магазини,	
специализирани	 софтуерни	 системи	 за	 управление,	 както	 и	 предоставянето	 на	 хостинг	
услуги	 и	 колокация.	 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,	 на	 динамиката	 в	
развитието	 на	 технологиите,	 потребителското	 търсене	 и	 изисквания	 към	 крайните	
продукти.	 С	 оглед	 на	 това	 се	 предвижда	 реализацията	 на	 настоящия	 проект,	 имащ	 за	
основна	 цел	 повишаване	 на	 производствения	 капацитет	 и	 засилване	 на	 експортния	
потенциал	на	“СП	ВИЖЪН”	ООД.	Проектът	ще	се	реализира	посредством	изпълнението	на	
следния	комплекс	от	допустими	по	настоящата	процедура	дейности	за:		
1)подобряване	на	производствените	процеси;		
2)добавяне	 на	 нови	 характеристики	 или	 подобряване	 на	 съществуващите	 продукти	 и	
услуги	
3)внедряване	 на	 нови	 технологии	 за	 подобряване	 на	 ресурсната	 ефективност	 и	
ефикасност	 в	 производствения	процес,	 които	представляват	инвестиции	в	ДМА	и	ДНА–	
мобилни	работни	станции	вид	1	(2	бр.)	и	вид	2	(2	бр.),	графичен	таблет	(1	бр.),	сървъри	(6	
бр.),	 цифров	 огледално-рефлексен	 фотоапарат	 (1	 бр.),	 софтуерно	 ядро	 (1	 бр.),	 свързани	
със	създаване	на	нов	стопански	обект.	
Проектните	дейности	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	 морално	 остарели	 технологии	 и	 високи	 производствени	
разходи,	 както	 и	 по-ниско	 качество	 на	 произвежданите	 продукти	 и	 предлагани	 услуги.	
Проектът	 попада	 и	 в	 приоритетите	 на	 настоящата	 процедура,	 свързани	 с	 тематично	 и	
регионално	приоритизиране,	устойчиво	развитие	и	участие	в	процедури	по	ОПК.	

ЦЕЛИ:	
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Общата	цел	на	настоящия	проект	 е	 “Да	 се	повиши	производственият	капацитет	и	да	 се	
засили	експортният	потенциал	на	“СП	ВИЖЪН”	ООД”.	
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.	
Специфичните	цели	(СЦ)	на	проекта		са:	
СЦ	 1:	 Да	 се	 подобри	 производственият	 процес	 и	 да	 се	 увеличи	 производителността	 на	
предприятието	с	оглед	удовлетворяване	обемите	на	търсенето	на	пазара	и	създаване	на	
предпоставки	за	разширяване	на	пазарните	позиции.	
СЦ	2:	Да	се	подобрят	съществуващите	продукти	и	услуги	в	съответствие	с	нарастващите	
изисквания	на	потребителите	и	тенденциите	в	бранша.	
СЦ	 3:	 Да	 се	 внедрят	 нови	 технологии	 за	 подобряване	 на	 ресурсната	 ефективност	 и	
ефикасност	 в	 производствения	 процес	 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	планирания	комплекс	от	допустими	по	
настоящата	 процедура	 за	 предоставяне	 на	 безвъзмездна	 финансова	 помощ	 проектни	
дейности,	 свързани	 с	 придобиване	на	ДМА	и	ДНА	 –	мобилни	работни	 станции	 вид	 1	 (2	
броя)	и	 вид	2	 (2	 броя),	 графичен	 таблет	 (1	 брой),	 сървъри	 (6	 броя),	 цифров	огледално-
рефлексен	фотоапарат	(1	брой),	софтуерно	ядро	(1	брой),	свързани	със	създаване	на	нов	
стопански	обект.	

РЕЗУЛТАТИ:	
В	 рамките	 на	 реализацията	 на	 проектното	 предложение	 и	 обхванатия	 комплекс	 от	
проектни	дейности,	са	налице	следните	очаквани	резултати:	
	
Резултати	от	изпълнение	на	Дейност	за	подобряване	на	производствените	процеси		
(ще	бъде	изпълнена	чрез	закупуването	на	мобилни	работни	станции	вид	1	(2	броя)	
и	 вид	 2	 (2	 броя),	 графичен	 таблет	 (1	 брой),	 сървъри	 -	 Сторидж	 сървър	 1бр.,	 Уеб	
сървър	 1бр.,	 База	 данни	 сървър	 1бр.,	 Проджект	 сървър	 2бр.,	 Бек	 ъп	 сървър	 1бр.,	
софтуерно	ядро	1	брой):	
	

! Подобрен	производствен	процес	посредством	закупени	и	пуснати	в	експлоатация	
следните	ДМА	и	ДНА,	свързани	със	създаване	на	нов	стопански	обект:	
-	 мобилни	работни	станции	вид	1	(2	броя);	
-	 мобилни	работни	станции	вид	2	(2	броя);	



   
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект № BG16RFOP002-2.001-01187-C01 “Подобряване на производствения капацитет в "СП ВИЖЪН" ООД” , 
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Project № BG16RFOP002-2.001-01187-C01 "Improvement of production capacity in "SP VISION" OOD” financed by 
the Operational Programme "Innovation and Competitiveness", financed by the European Union through the European 

Regional Development Fund .  

“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 “СП ВИЖЪН” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 

-	 графичен	таблет	(1	брой);	
-	 сървъри	(6	броя),	както	следва	–	Бек	ъп	сървър	(1	брой);	Уеб	сървър	(1	брой),	
Сторидж	сървър	(1	брой);	База	данни	(БД)	сървър	(1	брой);	Проджект	сървър	(2	
броя);	
-	 софтуерно	ядро	1	брой.	

! Създадени	 технологични	 предпоставки	 за	 производство	 на	 по-голям	 брой	 ИКТ	
продукти	 	 (интернет	 страници,	 електронни	 магазини,	 софтуерни	 системи	 за	
управление	 (ERP,	 CRM))	 при	 кратки	 срокове	 и	 създадени	 предпоставки	 за	
оптимизиране	 на	 процеса	 по	 предоставяне	 на	 хостинг	 услуги,	 в	 т.ч.	 процеса	 по	
дистанционна	 поддръжка	 и	 отстраняване	 на	 проблеми	 –	 важен	 фактор	 и	 за	
предоставяните	 услуги	 по	 колокация,	 водещи	 до	 повишаване	
конкурентоспособността	 на	 дружеството	 в	 условията	 на	 висок	 интензитет	 на	
конкурентна	борба	в	бранша.		

! Средно	нарастване	на	производителността	с	15,8063	%	за	период	от	3	финансови	
години	 след	 изпълнението	 на	 проекта	 в	 сравнение	 с	 производителността	 на	
предприятието	през	2014	г.	

! Увеличение	 на	 средните	 генерирани	 приходи	 от	 износ	 в	 следствие	 на	
изпълнението	 на	 проекта	 –	 с	 27,5509%	 за	 период	 от	 3	 финансови	 години	 след	
изпълнението	на	проекта.	

! Вътрешна	норма	на	възвращаемост	на	инвестицията	50,6422	%.	
! Повишена	 конкурентоспособност	 на	 предприятието	на	 националния	и	 външните	

пазари	и	създадени	предпоставки	за	разширяване	на	пазарния	дял	на	дружеството	
благодарение	 на	 подобрения	 производствен	 процес	 и	 създадените	 технологични	
възможности	 за	 изпълнение	 на	 поръчки	 за	 разработки	 в	 кратки	 срокове	 и	
предоставяне	на	услуги	при	конкурентна	цена	и	високо	качество.		

! Проведена	 процедура	 за	 избор	 на	 изпълнител	 по	 реда	 на	 ПМС	 118	 –	 “избор	 с	
публична	покана”	с	2	обособени	позиции	–	1	брой.	

! Сключен	 договор	 за	 доставка	 с	 избран	 изпълнител	 в	 следствие	 на	 проведена	
процедура	по	реда	на	ПМС	118	“избор	с	публична	покана”	с	2	обособени	позиции	–	2	
броя.	

! Реализирани	 мерки	 за	 комуникация	 и	 информация	 в	 съответствие	 с	 указанията,	
изложени	 в	 “Единния	 наръчник	 на	 бенефициента	 за	 прилагане	 на	 правилата	 за	
информация	и	комуникация”	2014-2020;	

	
Резултати	 от	 изпълнение	 на	 Дейност	 за	 добавяне	 на	 нови	 характеристики	 или	
подобряване	 на	 съществуващите	 продукти	 и	 услуги	 (ще	 бъде	 изпълнена	 чрез	
закупуването	на	мобилни	работни	станции	вид	1-2бр.	и	вид	2-2бр.,	графичен	таблет	
1бр.,	 Сторидж	 сървър	 1бр.,	 Уеб	 сървър	 1бр.,	 База	 данни	 сървър	 1бр.,	 Проджект	
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сървър	2бр.,	Бек	ъп	сървър	1бр.,	софтуерно	ядро	1бр.,цифров	огледално-рефлексен	
фотоапарат	1бр.):	

! Добавени	нови	характеристики	и	подобрени	съществуващи	продукти	посредством	
реализирани	инвестиции	в	ДМА	и	ДНА,	 свързани	със	създаване	на	нов	стопански	
обект:	
-						мобилни	работни	станции	вид	1	(2	броя);	
-	 мобилни	работни	станции	вид	2	(2	броя);	
-	 графичен	таблет	(1	брой);	
-	 	сървъри	(6	броя),	както	следва:	Уеб	сървър	1	брой,	Сторидж	сървър	1	брой,	
База	данни	сървър	1	брой,	Бек	ъп	сървър	1	брой	и	Проджект	сървър	2	броя;	
-	 цифров	огледално-рефлексен	фотоапарат	(1	брой)	и	
-	 софтуерно	ядро	(1	брой).	

! Създадени	предпоставки	за	подобряване	на	съществуващите	продукти	и	услуги	–	
уеб	 страници	 и	 електронни	 магазини,	 специализирани	 софтуерни	 системи	 за	
управление	 (ERP/CRM)	 и	 хостинг	 услуги	 от	 гледна	 точка	 на	 подобряване	 на	
техните	качествени	характеристики	и	уникалност:	
-	 подобрено	качество	на	произвежданите	графични	изображения	и	дизайна	на	
крайните	 продукти–	 посредством	 реализация	 на	 планираната	 инвестиция	 в	
графичен	таблет;	
-	 подобрено	 качество	 на	 влаганите	 в	 разработваните	 продукти	 авторски	
фотографии–посредством	 реализация	 на	 планираната	 инвестиция	 в	
специализиран	цифров	огледално-рефлексен	фотоапарат;	
-	 подобрено	качество	на	произвежданите	продукти–	посредством	реализация	
на	 планираните	 инвестиции	 в	 съвременни	 сървъри	 и	 работни	 станции	 и	 в	
софтуерно	 ядро	 и	 трикратно	 намаление	 на	 отделяното	 за	 отстраняване	 на	
грешки	 време,	 както	 и	 свеждане	 с	 5	 пъти	 на	 грешните	 в	 крайните	 продукти,	
произвеждани	от	дружеството;	
-	 подобрено	 качество	 на	 хостинг	 услугите–	 посредством	 реализацията	 на	
планираните	 инвестициите	 в	 съвременни	 сървъри	 и	 работни	 станции	 и	
съкращаване	с	до	80%	на	техническите	проблеми,	свързани	с	поддръжката;	
-	 развитие	 на	 индивидуалния	 подход	 и	 по-висока	 оценка	 на	 качеството	 на	
продукта,	 поради	 по-пълното	 удовлетворяване	 на	 специфични	 клиентски	
потребности.	

! Повишена	 конкурентоспособност	 на	 дружеството	 на	 националния	 и	 външните	
пазари	 в	 следствие	 на	 подобрените	 характеристики	 на	 съществуващите	
продукти/услуги	 на	 предприятието	 в	 съответствие	 с	 пазарните	 изисквания	 и	
тенденции	в	бранша,	свързани	с	все	по-широко	застъпен	индивидуален	подход	при	
разработка	на	ИКТ	решения.	
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! Проведена	 процедура	 за	 избор	 на	 изпълнител	 по	 реда	 на	 ПМС	 118	 –	 “избор	 с	
публична	покана”	с	2	обособени	позиции	–	1	брой.	

! Сключен	 договор	 за	 доставка	 с	 избран	 изпълнител	 в	 следствие	 на	 проведена	
процедура	по	реда	на	ПМС	118	“избор	с	публична	покана”	с	2	обособени	позиции	–	2	
броя.	

! Реализирани	 мерки	 за	 комуникация	 и	 информация	 в	 съответствие	 с	 указанията,	
изложени	 в	 “Единния	 наръчник	 на	 бенефициента	 за	 прилагане	 на	 правилата	 за	
информация	и	комуникация”	2014-2020;	

	
Резултати	 от	 изпълнение	 на	 Дейност	 за	 внедряване	 на	 нови	 технологии	 за	
подобряване	 на	 ресурсната	 ефективност	 и	 ефикасност	 в	 производствения	 процес	
(ще	 бъде	 изпълнена	 чрез	 закупуването	 на	 мобилни	 работни	 станции	 вид	 1-2бр.	 и	
вид	2-2бр.,	графичен	таблет	1бр.,	Сторидж	сървър	1бр.,	Уеб	сървър	1бр.,	База	данни	
сървър	1бр.,	Проджект	сървър	2бр.,	Бек	ъп	сървър	1бр.,	софтуерно	ядро	1бр.,цифров	
огледално-рефлексен	фотоапарат	1бр.):	
	

! Внедрени	 нови	 технологии	 за	 подобряване	 на	 ресурсната	 ефективност	 и	
ефикасност	 в	 производствения	 процес	 -	 посредством	 закупени	 и	 въведени	 в	
експлоатация	ДМА	и	ДНА:	
	-					мобилни	работни	станции	вид	1	(2	броя);	
-						мобилни	работни	станции	вид	2	(2	броя);	
-						графичен	таблет	(1	брой);	
-						сървъри	(6	броя),	както	следва:	Уеб	сървър	1	брой,	Сторидж	сървър	1	брой,	База	
данни	сървър	1	брой,	Бек	ъп	сървър	1	брой	и	Проджект	сървър	2	броя;	
-						цифров	огледално-рефлексен	фотоапарат	(1	брой)	и	
-						софтуерно	ядро	(1	брой),	свързани	със	създаване	на	нов	стопански	обект.	

! Създадени	 предпоставки	 за	 ефективна	 и	 ефикасна,	 безотпадна	 производствена	
дейност	и	постигане	на	пряк	екологичен	ефект	върху	околната	среда	и	природните	
ресурси.	

! Създадени	 предпоставки	 за	 намаляване	 на	 себестойността	 на	 произвежданите	
продукти	 средно	 с	 10%	 в	 комбинация	 и	 със	 значителното	 намаление	 на	
необходимото	време	за	производство.		

! Подобряване	ефективността	на	производствените	разходи	средно	с	42,2710	%	за	3	
финансови	години	след	изпълнението	на	проекта	в	сравнение	с	ефективността	на	
производствените	разходи	през	2014	г.		

! Постигнато	 подобряване	 конкурентоспособността	 на	 дружеството	 и	 неговата	
ефективност	 в	 дългосрочен	 аспект	 чрез	 внедряването	 на	 модерно	 технологично	
оборудване	 и	 съвременно	 специализирано	 програмно	 решение,	 оптимизиращо	
производствения	процес	и	водещо	до	постигане	на	пряк	положителен	ефект	върху	
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природните	 ресурси	 и	 съответно	 –до	 подобряване	 на	 ресурсната	 ефективност	 и	
ефикасност.		

! Проведена	 процедура	 за	 избор	 на	 изпълнител	 по	 реда	 на	 ПМС	 118	 –	 “избор	 с	
публична	покана”	с	2	обособени	позиции	–	1	брой.	

! Сключен	 договор	 за	 доставка	 с	 избран	 изпълнител	 в	 следствие	 на	 проведена	
процедура	по	реда	на	ПМС	118	“избор	с	публична	покана”	с	2	обособени	позиции	–	2	
броя.	

! Реализирани	 мерки	 за	 комуникация	 и	 информация	 в	 съответствие	 с	 указанията,	
изложени	 в	 “Единния	 наръчник	 на	 бенефициента	 за	 прилагане	 на	 правилата	 за	
информация	и	комуникация”	2014-2020;	


