


                                 

Алмотт ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на 

продуктови и производствени иновации“, по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020. 

Проект номер: BG16RFOP002-1.005-0013-C01 

Наименование на проекта: НАУЧНО ИНДУСТРИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА 

ПОВИШАВАНЕ НАЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ 

СРЕДКОЗЕМНИ ПОСТОЯННИ МАГНИТИ 

 

Партньор по проекта е Техническият университет - София (ТУ-СОФИЯ).  

 

ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА Е ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРОТОТИПИРАНЕ НА НОВА 

ГЕНЕРАЦИЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ 

 

Техническата същност на предлаганите иновативни решения са свързани с изследване, 

синтезиране, прототипиране и тестване на енергоефективна електрическа машина, 

базирана на развитие на полезен модел (ПМ) вх.№ 2954/23.02.2015; защитен № 2095u1 

и ПМ вх.№3116/08.10.2015 г. Важен аспект е и изследване на нови магнитни системи с 

приложението на редкоземни постоянни магнити, в това число и хибридни магнитни 

системи. Принципът за хибридизация се изразява в изграждане на магнитна система, 

съдържаща електромагнитно възбуждане и възбуждане от постоянни магнити. 

Иновативните решения ще позволят да се преодолеят ограниченията на класическите 

технологии, като се повиши енергийната ефективност/КПД/ и се намали масата на 

електрическите машини.  

 

Обща цел: Развитие на иновационния потенциал и технологичния капацитет на Алмотт 

ООД, водещи към конкурентни предимства и повишаване на добавената стойност на 

произвежданите продукти от дружеството.  

 

Специфична цел на проекта е реализиране на продуктова иновация (НОВА 

ГЕНЕРАЦИЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ) в тематичните 

области на ИСИС (Иновационна стратегия за интелигентна специализация), като 

изпълнението на проектните дейности, ще доведе до проектиране, синтезиране и 

прототипиране на иновативен продукт в приоритетните направления на тематичните 

области на ИСИС: 

Мехатроника и чисти технологии: 

− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част 

от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат; 

− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи с акцент върху 

транспорта и енергетиката, водещи до диверсификация на продукцията на Алмотт ООД 

с продукти, които не са били произвеждани до момента в дружеството.  

 

 

Обща стойност на финансирането по проекта е 73,85%: 432 511,91лв., от които 

367 635,12 лв. европейско съфинансиране и 64 876,79 лв. национално съфинансиране. 

 



                                    

Алмотт ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“, по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020. 

Проект номер: BG16RFOP002-2.040-0903-C01 

Наименование на проекта: ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ 

НА АЛМОТТ ООД 

 

Проектът предвижда дейност за подобряване производствения капацитет на АЛМОТТ 

ООД 

Инвестиционният компонент по проекта предвижда инвестиране във високо-

технологично оборудване:  

1.ЛИНИЯ ЗА МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ 

2.СТРУГ С ЦПУ 

3.ВЕРТИКАЛЕН ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР С ЦПУ 

4.ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР С ЦПУ 

 

Новопридобитите ДМА ще повишат производствения капацитет на предприятието и ще 

позволят да се повиши качеството на произвежданата продукция. Новата технологична 

инфраструктура ще позволи да се стартира производството на сложни изделия с висока 

принадена стойност.Ще се реализира енергоефективна производствена система поради 

високия клас на предвиденото за закупуване оборудване. 

 

В резултат на проекта на пазара ще се реализира нова генерация високоефективни 

електрически машини, разработени и усвоени от АЛМОТТ ООД и предназначени за 

работа като високомощностни алтернатори, моторалтернатори и тягови 

електродвигатели за електрически и хибридни транспортни средства и различни видове 

електрически машини.  

 

Обща цел: Подобряване на производствения капацитет на АЛМОТТ ООД , повишаване 

на неговата конкурентоспособност и засилване на експортния потенциал на 

предприятието.  

 

Специфични цели на проекта са:  

− Повишаване на производствения капацитет по отношение на технологичните процеси 

за механична обработка на детайлите посредством закупуването на 

високотехнологични машини;  

- Развитие на иновационния потенциал и технологичния капацитет на АЛМОТТ ООД, 

водещи към конкурентни предимства и повишаване на добавената стойност на 

произвежданите продукти от дружеството;  

- Нарастване на производителността на предприятието вследствие на изпълнението на 

проекта ≥ 23% вследствие на изпълнението на проекта;  

− Нарастване на нетните приходи от продажби ≥ 30% вследствие на 

изпълнението на проекта.  

 

Обща стойност на финансирането по проекта е 70,00%: 378 746,20 лв., от които 

321 934,26 лв. европейско съфинансиране и 56 811,94 лв. национално съфинансиране. 



                                    

 

Алмотт ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки 

предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия 

от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“. 

 

Проект номер: BG16RFOP002-2.089-2776 

Наименование на проекта: Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 

 

 

Обща цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, 

реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията 

COVID-19. 

 

 

Очаквани резултати, които ще се постигнат посредством отпуснатата помощ:  

1. Преодоляване на ликвидни проблеми свързани с фонд работна заплата и запазване на 

квалифицирани работни места при условия на  очаквана дългосрочна икономическа 

рецесия. 

2. Преодоляване на ликвидни проблеми свързани с нарастващите разходи за складиране 

и увеличение на запасите от суровини и материали.  

3. Преодоляване на лихвено обвързани рискове, свързани със забава на плащания  по 

сключени договори  и/или просрочия.  

4. Възстановяване на дейностите по  внедряване в производството на нови изделия и 

продукти. 

5. Анализ и оценка на маркетинговата стратегия и маркетингов микс на 

произвежданата продукция: 

- Ценова политика /маркетингово ориентиран подход и конкурентно ценообразуване/ 

- Диверсификация на продуктовата гама и преориентиране към общностния пазар в ЕС 

- Реализиране на директна маркетингова политика към крайни клиенти с цел скъсяване 

на веригите на доставка. 

 

 

Обща стойност на финансирането по проекта е 100,00%: 50 000 лв., от които 50 000 

лв. европейско съфинансиране и 0 лв. национално съфинансиране. 


	Проекти.pdf (p.1)
	1 Proekt_po_procedura_ BG16RFOP002-1.005 (1).pdf (p.2)
	2 ПОВИШАВАНЕ-НА-ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ-КАПАЦИТЕТ-НА-АЛМОТТ.pdf (p.3)
	3Проект.pdf (p.4)

