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Проект  BG16RFOP002-2.001-1050 „Подобряване на производствения капацитет на Лемна Екоинвест-България 

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

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Проект и главна цел: Проект BG16RFOP002-2.001-1050 

 „Подобряване на производствения капацитет на Лемна Екоинвест-България АД“  

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG16RFOP002-2.001 „ Подобряване на производствения капацитет в МСП“ 

финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез  

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020 
Лемна Екоинвест-България АД (ЛЕБ АД) произвежда и работи с химични продукти за пречистване 

на води, проектира и пуска в действие пречиствателни съоръжения за вода и доставя реагенти за 

тях. Подкрепата за развитие на   производствения капацитет е необходима за подобряване 

резултатите от производството  чрез  доставка на ново оборудване и ефективното му  използване. За 

развитие на  технологичната дейност на фирмата е нужно въвеждане и на най-модерни технически 

средства за измерване. С изпълнение на проектното предложение BG16RFOP002-2.001-1050 

„Подобряване на производствения капацитет на Лемна Екоинвест-България АД“ по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „ Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ от Европейския фонд за регионално развитие чрез  Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ по договор BG16RFOP002-2.001-1050-C01,  считано 

от 09.02.2016 г.  се предвижда въвеждане в производството на ресурно-ефективна технология чрез 

доставка на високо ефективни машини: реактор с помпи за работа с агресивни корозионни 

течности, нов  мотокар за безопасна  работа в закрити и открити пространства. За нуждите на 

производствената дейност и предлаганите услуги от ЛЕБ АД се предвижда доставка на газов 

хроматограф с тройноквадруполен масспектрометър, комплектован с апаратура и техника за 

екстракция и пробоподготовка. Планираните резултати са увеличение на приходите с 21%, в т. ч. от 

износ 25 % и нарастване производителността на труда с 16 %. 

Максималния размер на общо допустимите разходи по проекта възлиза на 545 788.00 лв., като от 

тях размера на безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер на 382 051.60 лв., от които 

324 743,90 лв.  европейско и  57 307.70 лв. национално съфинансиране. Съфинансирането от 

„Лемна Екоинвест-България АД“ е 163 736.40лв. 

Основна цел на проектното предложение е повишаване на производствения капацитет и засилване 

експортния потенциал на ЛЕБ АД чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални 

активи и като резултат подобряване пазарното присъствие, устойчивост в развитието на фирмата.  

 С изпълнение на проекта ще се въведе нова ресурсно ефективна технология, ще се създаде ново 

работно място за специалист с висока квалификация, при избора на който ще се спазва принципа на 

хоризонталните политики на ЕС-равнопоставеност и недопускане на дискриминация.  

 Доставката на  газов хроматограф с тройноквадруполен масспектрометър, комплектован с 

апаратура и техника за екстракция и пробоподготовка води до разнообразяване продуктовия 

асортимент на лабораторията с по-висока чувствителност и прецизност при анализи  на широка 

група параметри за органични замърсители  и други летливи въглеводороди. Резултатите от 

измерванията с висока точност и изпълнението на предложените  от технологичния екип проекти и 

технологии по опазване на околната среда с гарантирано качество, ще имат пряко позитивно 

влияние върху околната среда.  С въвеждането на ефективно високо технологично оборудване и 

процеси се създават предпоставки за повишаване конкурентоспособността на фирмата, 

възможностите за ескпортна ориентация и достъп до международни пазари, най-вече в съседни 

страни. 
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