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Днес 19.10.2012 г. „ВОП” ООД, Ботевград оповестява края на проекта по договор
№3ТММ-02-85/20.10.2011 „Развитие на нови конкурентни предимства на „ВОП” OOД,
Ботевград”, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз и
Република България, Европейски фонд за регионално развитие, Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, Операция
BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.
Общата цел на проекта бе увеличаване конкурентоспособността и развитие на нови
конкурентни предимства на „ВОП” OOД, Ботевград за налагане на продукти със
собствена марка, което да подпомогне пазарната експанзия на дружеството на
основните европейски пазари.
Основните дейности, осъществени по време на реализацията на проекта бяха:

Подготовка и провеждане на процедура открит избор с предмет: Доставка,
монтаж и въвеждане в експлоатация на нови машини и софтуерни приложения по
следните обособени позиции:
- Обособена позиция 1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
вертикален фрезов център”;
- Обособена позиция 2: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
струго-фрезов център”;
- Обособена позиция 3: „Доставка и въвеждане в експлоатация на CAD/CAM
софтуер”.

Подготовка и провеждане на процедура събиране на не по-малко от три
оферти с предмет: Подготовка и отпечатване на 5 броя обяснителни табели и 6 броя
стикери за машините за проект по договор № 3ТММ–02–85/20.10.2011 г. –
„Развитие на нови конкурентни предимства на „ВОП” ООД, Ботевград.

Подготовка и провеждане на процедура събиране на не по-малко от три
оферти с предмет: Извършване на одит на разходите по договор № 3TMM-0285/20.10.2011 г., направени от „ВОП” ООД, Ботевград.

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вертикален фрезов център.

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на струго-фрезов център.

Доставка и въвеждане в експлоатация на CAD/CAM софтуер.

Изработка и доставка на визуализационни материали към проекта, включващи
5 броя обяснителни табели и 6 броя информационни стикери.

Провеждане на финансов одит на проекта.
В резултат от изпълнение на проекта са постигнати следните резултати:
 Ръст на нетните приходи от продажби на дружеството с около 10%
непосредствено след приключване на проекта.
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 Създадени са 3 нови продукта с модерен дизайн, като в производство са
внедрени един (пароструйка за почистване на восък), друг предстои да се внедри
(машина за полиране на моделно ляти протези), а трети е на етап прототип
(ръчна копирна фрезова машина за изработка на отделни зъбни и цели зъбни
конструкции от циркониев оксид).
 Производственият капацитет нарасна с приблизително 18% във Фрезовия
участък и с 20% в Струговия участък.
 Създадено е едно ново работно място и се търси специалист с подходяща
квалификация за назначаване на второ ново работно място.
Постигнатите резултати безспорно доказват, че е постигната общата цел на проекта и
„ВОП“ ООД, Ботевград успешно е развило нови конкурентни предимства, които водят
по повишаване на неговата конкурентоспособност.
Предстои изготвянето и предаването на Финалния отчет, като крайният срок за
неговото завършване е 19.12.2012 г.
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