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ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН  

за представяне на проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020  

на „КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС“ ООД 

 

Г-н Крум Нанев - Управител на „КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС“ ООД и Ръководител на 

проект № BG16RFOP002-2.001-0643-C01 „Увеличаване потенциала на Кодкий 

Текнолоджис ООД за износ на заключващи механизми и системи от висок клас чрез 

инвестиция в нов производствен капацитет”, организира втори информационен ден, на 

който беше представен европейският проект, финансиран по Оперативна програма 

"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейски фонд за регионално развитие. 

Информационният ден се проведе на 07.08.2017г. от 13.00ч. в заседалната зала в завода на 

фирма „КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС“ ООД в гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. 

Индустриална № 1. Бяха поканени представители на Регионален сектор Стара Загора към 

Управляващия орган на Министерство на икономиката, представители на Областния 

информационен център в гр. Стара Загора, както и регионални медии. 
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Проектът се изпълнява по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., в рамките 

на процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване производствения капацитет в МСП" и е на 

обща стойност 1 662 010.00 лв., от които 847 625.10 лв. европейско и 149 580.90 лв. 

национално съфинансиране. Проектът стартира на 20.06.2016г. с подписването на Договор 

за безвъзмездна финансова помощ с продължителност 12 месеца. През април 2017г. срокът 

на договора беше удължен на 14 месеца – до 20.08.2017г. 

В рамките на настоящия проект са доставени, монтирани и пуснати в експлоатация 1 бр. 

Машина за лазерно рязане, 1 бр. Струг с ЦПУ, 1 бр. 5-осен обработващ център. 

Чрез проекта компанията ще реализира успешно по-голям брой поръчки чрез нов капацитет 

за лазерно рязане, струговане, пробиване, шлифоване, фрезоване на листов метал. 

Новозакупеното по проекта оборудване осигурява по-високо качество на обработката като 

се постига разширяване диапазона на отворите на бравите и ключалките, по-голяма 

сложност на формите на дръжките и размерите на обработваните детайли, по-голяма 

точност на конфигурациите от срезове, канали, гнезда, отвори.  

 

Инвестицията по проекта премахва основните ограничения пред развитието на „КОДКИЙ 

ТЕКНОЛОДЖИС“ ООД като прави офертата й още по-конкурентоспособна на 

европейските пазари, предоставя техническа възможност за реализация на повече 

заключващи механизми и системи с безкомпромисно качество, осигурява капацитет за 

поемане на нарастващи поръчки и спомага за увеличаване темповете на растеж на износа. 
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