Имаме удоволствието да Ви информираме, че през декември 2015 г. “ГУДЕКС” АД сключи
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект
"Подобряване на производствения капацитет в "Гудекс" АД", финансиран от Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е: 927063.42 лв.,
като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 556238,05 лв., от които 472802.34
лв. европейско и 83435.71 лв. национално съфинансиране.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
“Гудекс” АД е дружество, създадено през 1992 г., специализирано в производството на
метални капачки Туист оф (ТО) и Пилфер пруф (ПП) - продукти, задоволяващи нуждите
на консервната, високоалкохолната, винарската, козметична и фармацевтична
промишленост. Дейността на дружеството е съпътствана от строг контрол на качеството
въз основа на ДПП - система от основни правила за работа при производство на опаковки,
влизащи в контакт с храни. Дружеството инвестира непрекъснато в подобряване на
производствения процес с цел да отговаря на актуалните тенденции на производство в
бранша и на динамиката и развитието на потребителското търсене и изисквания. С оглед
на това се предвижда реализацията на настоящия проект, имащ за основна цел
повишаването на производствения капацитет и засилването на експортния потенциал на
“Гудекс” АД.
Проектът обхваща изпълнението на следните допустими по настоящата процедура
дейности:
1)за подобряване на производствените процеси;
2)за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и
услуги;
3)за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията;
4)за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и
ефикасност в производствения процес, които представляват инвестиция в ДМА – машина
за щанцоване на метални капачни ТО – 1бр. и машина за бертоване/пастиране на метални
капачни ТО - 1бр., свързани с разширяването на капацитета на съществуващия стопански
обект. Проектните дейности и очакваните в следствие на тяхната успешна реализация
резултати ще допринесат за ефективно преодоляване на проблемите и ограниченията
пред развитието на дружеството, свързани с липса на достатъчен производствен
капацитет, използване на морално остарели технологии и високи производствени
разходи, както и невъзможност за разширяване на асортимента. Проектът попада и в
приоритетите на настоящата процедура, свързани с тематично приоритизиране,
устойчиво развитие и изпълнение на проекти по ОПК.
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ЦЕЛИ:
Общата цел на настоящия проект е “Да се повиши производственият капацитет и да се
засили експортният потенциал на “Гудекс” АД”. Общата цел на проекта е в пълно
съответствие и е директно свързана с целта на настоящата процедура и с постигане на
специфичната цел на Инвестицонен приоритет 2.2. “Капацитет за растеж на МСП” на
Оперативна Програма “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 създаване на предпоставки за разширяване на пазарните позиции.
СЦ 2: : Да се осигурят необходимите предпоставки за добавяне на нови характеристики и
подобряване на съществуващите продукти с оглед пълно удовлетворяване на
нарастващите пазарни изисквания.
СЦ 3: Да се разнообрази асортиментът от предлагани видове ТО-капачки посредством
внедряване на нови видове продукти с широко приложение в хранително-вкусовата и
козметична промишленост и отговярящи на тенденциите на тъсене при чистото
съхранение/опаковка на продукти, в т.ч. био-продукти.
СЦ 4: 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 проектни цели водят пряко до постигане на общата цел на проекта
и ще бъдат постигнати посредством успешната реализация на планирания комплекс от
взаимосвързани и взаимодопълващи се проектни дейности, свързани с придобиване на
дълготрайни материални активи – машина за щанцоване на метални капачни ТО – 1 бр. и
машина за бертоване/пастиране на метални капачни ТО - 1 бр., свързани с
разширяването на капацитета на съществуващия 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 закупуване на машина за щанцоване на метални капачни
ТО – 1 брой и машина за бертоване/пастиране на метални капачни ТО - 1 брой):
ü Подобрен производствен процес посредством закупени и въведени в експлоатация
машина за щанцоване на метални капачки ТО – 1 брой и машина за
бертоване/пастиране на метални капачки ТО – 1 брой.
ü Увеличен производствен капацитет на дружеството при оптимални други условия
- с до 300 бр. капачки в мин.
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ü Създадени предпоставки за удовлетворяване на по-големите обеми търсене на ТО
капачки на пазара и съответно – за увеличаване обемите на произвеждани ТО
капачки Ф 70 RTS, Ф 89 RTS и Ф 100 RTS.
ü Оптимизирано време за щанцоване на метални капачки благодарение на
автоматизирания процес по подаване и нанасяне на силикон/парафин на
металните листа.
ü Постигнато увеличение на скоростта на пастиране на капачките благодарение на
внедряването на модерна технология за пастиране с 2 пастиращи шприца.
ü Оптимизиране на времето за преминаване към производство от един на друг вид
ТО капачки, повишаващо конкурентоспособността и гъвкавостта на
предприятието – намаление с до 8 пъти на необходимото време за пренастройка и
смяна на инструмент.
ü Създадени предпоставки за увеличаване обемите на произвежданата продукция в
по-кратки срокове и при оптимизирани производствени разходи.
ü Средно увеличение на производителността със 17.5480 % за период от 3
финансови години след изпълнението на проекта в сравнение с
производителността на предприятието през 2014 г.
Резултати от изпълнение на Дейност за добавяне на нови характеристики или
подобряване на съществуващите продукти и услуги (ще бъде изпълнена чрез
закупуване на машина за щанцоване на метални капачни ТО – 1 брой и машина за
бертоване/пастиране на метални капачни ТО - 1 брой):
ü Добавени нови характеристики и подобрени съществуващи продукти посредством
закупени и въведени в експлоатация машина за щанцоване на метални капачни ТО
– 1 брой и машина за бертоване/пастиране на метални капачни ТО - 1 брой
ü Създадени предпоставки за увеличаване на здравината и твърдостта на капачките,
посредством възможност за влагане в производството на по-широка гама
материал, в т.ч. на такъв с дебелина от 0,155 до 0,18 мм и твърдост Т 60- Т 62.
ü Създадени необходимите технологични предпоставки за гарантиране на добра
адхезия и равномерно разпределяне на пастата (уплътнителя на капачката).
ü Подобряване степента на точност на геометрията на зъбите благодарение на
съвременния метод на оптимизирано ролиране.
ü Подобряване на функционалните и качествени характеристики на произвежданите
към момента видове ТО капачки - Ф 70 RTS, Ф 89 RTS и Ф 100 RTS, и създадени
предпоставки за удовлетворяване на най-високите клиентски изисквания.
ü Повишаване на конкурентоспособността и на експортния потенциал на
дружеството.
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Резултати от изпълнение на Дейност за разнообразяване на асортимента от
продукти и услуги на предприятието (ще бъде изпълнена чрез закупуване на
машина за щанцоване на метални капачни ТО – 1 брой и машина за
бертоване/пастиране на метални капачни ТО - 1 брой):
ü Разнообразен асортимент от продукти на предприятието посредством закупени и
пуснати в експлоатация машина за щанцоване на метални капачни ТО – 1 брой и
машина за бертоване/пастиране на метални капачни ТО - 1 брой .
ü Разнообразяване на асортимента на произвеждани ТО капачки със следните нови
видове:
- 66 RTV (Regular Twist-Off with Vacuum Button) – ТО капачка с вакуум бутон,
подходяща за съхранение/опаковка на кисело мляко, мед и пчелни продукти,
лютеница, сладка и конфитюри и др.;
- 58 х 14,6 DTV (Deep Twist-Off with Vacuum Button) – Дълбока капачка ТО с вакуум
бутон, предназначена за съхранение/опаковка на продукти като мед и пчелни
продукти, сладка, детски храни, био-козметика и др.;
- 38 х 14,6 DTV– Дълбока капачка ТО с вакуум бутон, предназначена за биокозметика, плодови сокове; както и малки разфасовки мед, сладко, конфитюр,
предназначени за кетъринг, в т.ч. за хотели и др.;
ü Внедрени нови видове ТО капачки в асортимента на дружеството, с широко
приложение в хранително-вкусовата и козметична промишленост и отговярящи на
тенденциите на търсене при чистото съхранение/опаковка на продукти, в т.ч. биопродукти в унисон с предизвикателствата, изложени в Тематична Област
“Индустрия за здравословен живот и био-технологии” - “Методи за чисто
производство, съхранение и преработка на български специфични хранителни и
козметични (по-специално био-) продукти” на ИСИС.
ü Подобряване на експортния капацитет и увеличение на средните генерирани
приходи от износ в следствие на реализацията на планираната в настоящия проект
инвестиция с 26.7401% за период от 3 финансови години след изпълнението на
проекта.
ü Създадени предпоставки за повишаване на конкурентоспособност на
предприятието на националния и външните пазари и за повишаване на
експортния капацитет благодарение на разширения асортимента и повишена
гъвкавост при последващото му разнообразяване в съответствие с тенденциите и
динамиката в развитието на търсенето и интензитета на конкурентна борба.
Резултати от изпълнение на Дейност за внедряване на нови технологии за
подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес
(ще бъде изпълнена чрез закупуване на машина за щанцоване на метални капачни
ТО – 1 брой и машина за бертоване/пастиране на метални капачни ТО - 1 брой)
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ü Внедрени нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и
ефикасност в производствения процес - посредством закупени и пуснати в
експлоатация машина за щанцоване на метални капачни ТО – 1 брой и машина за
бертоване/пастиране на метални капачни ТО - 1 брой ;
ü Създадени предпоставки за влагане на иновационни материали/суровини в
производствения процес, водещи пряко до постигане на ресурсна ефективност и
ефикасност – т.нар. скроу листове с неправилна форма.
ü Постигната ресурсна ефективност и ефикасност по отношение на влаганите в
производството метални листа, лак и парафин/силикон – средно увеличение на
оползотворяването на суровините с 8,75% в сравнение с настоящия момент.
Постигната ресурсна ефективност и ефикасност по отношение на влагания в
производството пластизол – намаление средно с до
5% в следствие на
съвременната технология.
ü Намаление наполовина на брака на ТО капачки поради подобрена геометрия на
зъбите и качество на уплътнителя на капачките – от средно 4% към момента на до
2% в следствие на инвестицията.
ü Създадени предпоставки за намаление на себестойността на крайните продукти в
резултат на внедрените ресурсно ефективни и ефикасни производствени
технологии при оптимизирано време за производство и възможността за влагане
на по-тънки и твърди метални листа– средно с до 8%.
ü Подобряване ефективността на производствените разходи средно с 16.7991% за 3
финансови години след изпълнението на проекта в сравнение с ефективността на
производствените разходи през 2014 г.
ü 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.
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