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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 „НИНАХИМ“ ЕООД 

и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище 

на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

„НИНАХИМ“ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.002-0525-C01 за предоставяне на 

финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския 

капацитет и растеж на МСП“.  

 

Проект BG16RFOP002-2.002-0525 има за цел да подпомогне развитието на управленския 

капацитет, което да доведе до по-успешно присъствие на НИНАХИМ ЕООД на интензивно 

конкурентните външни пазари посредством повишаване ефективността, контрола и управлението 

на вътрешно-фирмените процеси.  

 

Специфичните цели на проекта са:  

- Постигане на ефективно планиране на процесите, оптимизиране на използваните ресури и 

навременно отчитане и контрол на дейностите в отделните функционални звена на компанията, 

чрез разработване и внедряване на Модул за планиране и управление верига доставки и 

интеграцията му с наличната в предприятието ERP система; 

- Осигуряване предпоставки за успешното въвеждане на новия ИКТ базирани софтуер, чрез 

въвеждане в експлоатация на хардуерно оборудване; 

- Въвеждане на организационни иновации в търговската практика, външните връзки и 

организацията на работните места в НИНАХИМ; 

- Осигуряване на обективни гаранти за качеството на продуктите, услугите и процесите, 

предлагани от НИНАХИМ ЕООД на националния и международен пазар, посредством 

актуализиране на наличната система за управление на качеството към версията на стандарт БДС 

EN ISO 9001 от 2015г.;  

- Повишаване на корпоративната социална отговорност на НИНАХИМ ЕООД и отношението към 

опазването на ОС, посредством въвеждане на международно признатия стандарт ISO 14001:2015 

за управление на ОС;  

- Повишаване репутацията на компанията, а от там и конкурентните й предимства, чрез 

придобиване на сертификат, удостоверяващ ре-сертификацията по стандарта ISO 9001:2015 и 

сертификат по МС ISO 14001:2015 

- Постигане на принос към развитие на износа, реализиран от МСП, както и към повишаване на 

тяхната производителност.  

 

В следствие на проекта НИНАХИМ ще подобри управлението, ще оптимизира вътрешно-

фирмените процеси, ще постигне ефективна организация на цялостната дейност и създаване на 

продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен 
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пазар. В резултат ще се разширят пазарните позиции и ще нарастнат приходите от продажби на 

компанията.  

 

Проект „Подобряване на капацитета на НИНАХИМ ЕООД за по-успешно управление и организация 

на основните фирмени процеси“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие.  

 

Обща стойност на проекта: 347 115,00 лв., от които 206 533,42 лв. европейско и 36 447,08 лв. 

национално съфинансиране. 
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