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Проект  BG16RFOP002-2.001-1070-C01  Създаване на експортно - ориентиран собствен производствен 

капацитет в "Еврогеймс" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Дата: 10.02.2016 г. 

Стартира изпълнението на проект „Създаване на експортно - ориентиран собствен 

производствен капацитет в "Еврогеймс" ООД“ 

От 09.02.2016 г. „Еврогеймс“ ООД стартира изпълнението на проект „Създаване на експортно - 

ориентиран собствен производствен капацитет в "Еврогеймс" ООД“ в рамките на договор 

BG16RFOP002-2.001-1070-C01, сключен с Министерството на икономиката.  

Проектът се финансира по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност 

2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност 

310 264,43 лв., като предоставяната от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ 

представява 70% от допустимите разходи по проекта. 

Мястото на реализация на проекта е гр. Ловеч. 

Общата цел на настоящия проект е повишаване на конкуретноспособността на „Еврогеймс” 

ООД чрез инвестиции в съвременни производствени линии.  

Специфичните цели, които проектът си поставя са:  

 технологично оборудване на предприятието за стартиране на производство на 

туристически атракционни влакчета при изцяло затворен цикъл, без използване на 

външни подизпълнители;  

 диверсификация на продуктовата линия чрез въвеждане в производство на четири 

нови продуктови асортимента с висока енергийна ефективност и ниски вредни 

емисии в околната среда – влакче на електрически батерии (електромобил), 

влакче-хибрид на бензин и електрическа енергия, влакче-хибрид на бензин и 

природен газ, мини електро МОЛ влакче;  

 откриване на нов стопански обект на територията на гр. Ловеч, с цел съкращаване 

на времето за производство на единица продукция. 

Основната дейност по проекта е свързана с доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 4 

(четири) броя производствени линии за обработка на метали, производство на стъклопласт, 

боядисване, монтаж, демонтаж и диагностика. 

Планираните инвестиции в оборудване ще резултират в увеличаване на вътрешната норма на 

възращаемост, нарастване на производителността, увеличаване на приходите от износ и 

подобряване на ресурсната ефективност на „Еврогеймс“ ООД. 

С реализацията на този проект „Еврогеймс“ ООД ще се утвърди като първата българска фирма 

за производство и износ на български туристически атракционни влакчета, включително и 

ползващи алтернативен вид гориво. 
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