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Проект BG16RFOP002-1.001-0108-C01-„Внедряване на иновативен продукт – лечебни карамелажни бонбони с 

определен състав от етерични масла и антимикробен ефект в производството на „Захарни заводи“ АД”, 

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Захарни 

заводи“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на ЕС и УО. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ 

 

 

На 13.07.2017 г. от 11.00 ч. в сградата на Регионален пресклуб БТА - Велико 

Търново, на адрес: гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 2, ще се проведе 

информационен ден относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0108-C01/18.01.2017 г. между МИ и „ЗАХАРНИ 

ЗАВОДИ“ АД по проект: „Внедряване на иновативен продукт – лечебни карамелажни 

бонбони с определен състав от етерични масла и антимикробен ефект в производството 

на „Захарни заводи“ АД”.  

Проектът е свързан със закупуването и въвеждането в експлоатация на: Станция 

за дозиране и разтваряне 1 - брой; Три компонентна дозираща помпена група – 1 брой; 

Пълначна станция за пълнежи 1- брой; Хоризонтална пакетираща машина, тип flowpack 

– 1 брой; Транспортна система за формовани и увити бонбони – 1 брой; Вертикална 

завиваща и претегляща линия с дозиращо устройство - 1 брой; Инсталация за 

рециклиране на възвратими продукти – 1 брой и Комбинирана система метал детектор и 

динамична везна – 1 брой. С помощта на тези активи ще се внедри продуктовата 

иновация - лечебни карамелажни бонбони с определен състав с антимикробен ефект със 

съдържание на комплекс от етерични масла от шест вида билки – мента, евкалипт, 

мащерка, пелин, копър и салвия.  

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 2 473 733.71 

лв., от които 1 236 866.86 лв. безвъзмездна финансова помощ (1 051 336.84 лв. 

европейско и 185 530.02 лв. национално съфинансиране) и 1 236 866.85 лв. собствено 

съфинансиране. 
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