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Проект  BG16RFOP002-2.040-0354 „Подобряване на производствения капацитет на Кемкос ЕООД“, финансиран 
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие 
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 „Кемкос“ 
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище 

на ЕС и УО 

На 03.02.2020 г. „КЕМКОС” ЕООД подписа договор № № BG16RFOP002-2.040-0354 – 
С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с 
предмет - изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет на Кемкос 
ЕООД“.  

 
Проектът е насочен към разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект 

на "Кемкос" ЕООД в с. Ягода, общ. Мъглиж за производство на тоалетни продукти. Така 
описаното ще се постигне чрез реализацията на настоящия инвестиционен проект, а именно 
закупуването и въвеждането в експлоатация на 1 бр. Вакуумно нагряван миксер с 
хомогенизатор с долна турбина за движение; 1 бр. Автоматична тубопълначна и затваряща 
машина за сгъваеми метални, пластмасови и ламинатни туби; 1 бр. Машина за пакетиране на 
течности в четиристранно залепени сашета. Това оборудване е необходимо за да се разшири 
производството на произвежданите в предприятието в момента тоалетни (козметични) 
продукти - продукти за поддържане/миене на кожата, продукти за поддържане/миене на косата 
и продукти за поддържане/миене на зъбите и устната кухина. Със закупуването на новите 
машини ще се увеличи двойно капацитета за производство на козметичните продукти.  

Общата сума на инвестицията е в размер на 925 000.00 лв., от които 647 500.00 лв. 
безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014-2020 г. (550 375.00 лв. европейско и 97 125.00 лв. национално съфинансиране) и 277 
500.00 лв. собствено съфинансиране. 
 

Обща цел на проекта:  
 
Подобряване на производствения капацитет на "Кемкос" ООД, чрез въвеждане на ново 
технологично оборудване. 
 

Специфични цели на проекта: 
 

• Разширяване на експортния капацитет на "Кемкос" ЕООД и 
• Увеличаване на производствения капацитет на "Кемкос" ЕООД, чрез закупуването и 

въвеждането в експлоатация на 1 бр. Вакуумно нагряван миксер с хомогенизатор с 
долна турбина за движение; 1 бр. Автоматична тубопълначна и затваряща машина за 
сгъваеми метални, пластмасови и ламинатни туби; 1 бр. Машина за пакетиране на 
течности в четиристранно залепени сашета.. 

 
Очаквани резултати:  
 
• Подобряване на качеството и добавяне на стойност на произвежданите продукти.  
• Двойно увеличаване на производствения капацитет за производство на козметичните 

продукти. 
• Оптимизиране на процесите, спестяване на суровини, намаляване на бракуваната 

продукция и оттук - намаляване на себестойността на произвежданите продукти. 
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