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ЗММ ЗЛАТОГРАД АД

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ПАЗАРНА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЗММ-ЗЛАТОГРАД АД“



Общата цел на проектното предложение е: Повишаване 
конкурентноспособността на "ЗММ-Златоград" АД, чрез 
подобряване на производствения капацитет за растеж и 
повишаване на експортния потенциал на предприятието.

Специфичните цели, които предприятието си поставя са 
следните:

• Подобряване на производствените процеси в 
предприятието;

• Повишаване на производителността;

• Подобряване на качеството на произвежданата 
продукция;

• Отговаряне на нуждите и изискванията на клиентите;

• Разнообразяване на асортимента от произвеждани 
продукти;

• Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност;

• Реализация на чужди пазари.
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ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА



Всички дейности по проекта са насочени към 
инвестиция във високотехнологично оборудване 
(машини) и специализиран софтуер и реинженеринг 
на процесите в предприятието.

Основен акцент ще бъде поставен върху инвестицията 
в машини имащи за цел подобряване на ресурсната 
ефективност на компанията.

Изпълнението на поставените специфични цели ще 
бъде постигнато чрез реализиране на планираните по 
проекта дейности:

1. подобряване на производствените процеси;

2. разнообразяване на асортимента от предлагани 
продукти;

3. внедряване на нови технологии в подкрепа на 
подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност 
на предприятието.
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ДЕЙНОСТИ



Новият струг с ЦПУ ще осигури по-голяма и 
непрекъсната точност при позициониране на 

главата и самия профил.

Възможността за нареждане на до 12 
инструмента ще подобри производителостта 

поради осигуряване на непрекъснатост на 
процесите.

Стругът е с висока производителност –
режимите на рязане са с 3 до 4 пъти по-
бързи спрямо наличното оборудване.

Ще се съкратят и сроковете за изработка на 
изделията, благодарение на автоматизиране 

на производствените процеси.

Стругът ще даде възможост на 
предприятието да произвежда по-сложни 

модели машини и форми, вкл. ролки за 
профилиращите машини с повърхнина по 

желание на клиента.

Машината работи с енергоспестяващ 
двигател, което ще доведе до по-малко 

потребление на електроенергия за 
изработката на единица детайл/изделие –

до 20% намаление на разхода.

Високата точност на изработка ще осигури 
минимално количество брак на готовата 

продукция.
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ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ
СТРУГ С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ



Центърът ще позволи резбонарязване и 
пробиване на детайли в широк спектър от 
размери и гарантирана висока точност на 

изработка, което е най-важно за 
произвежданите продукти.

Благодарение на високата виброустойчивост 
на машината, ще се постигне приблизително 

3 до 5 пъти по-висока скорост на рязане, 
което ще доведе до намаляване на 

технологичното време за обработка на отвор 
с 40%.

Ще се съкрати технологичото време за 
производство на един детайл благодарение 
на 16 позиционния инструментален магазин

Благодарение на новия център ще могат да 
се изработват сложни детайли, напр. 
призматични, с много по-прецизни 

показатели и с широк спектър от размери -
ще могат да се произвеждат и детайли с по-

голямо тегло: до 350 кг.

Машината работи с енергоспестяващ 
двигател, което ще доведе до по-малко 

потребление на електроенергия за 
изработката на единица детайл/изделие –

до 20% намаление на разхода.

Високата точност на изработка ще осигури 
минимално количество брак на готовата 

продукция.
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ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ
ВЕРТИКАЛЕН ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР



Специализираният софтуер за проектиране 
на машини и детайли ще спомогне за 

оптимизиране на процеса по конструиране.

Внедряването на новия софтуер за 
инженерно конструиране ще ускори процеса 
на проектиране на едно изделие – времето 

ще се съкрати 2 пъти.

Прецизното проектираните на изделия, 
благодарение на новия софтуер, ще 

гарантира намаляване на грешките при 
производство.

Софтуерът за инженерно проектиране ще 
даде възможност за разработка на 

допълнителни модификации (по-сложни 
модели и форми) на машини и детайли 

благодарение на възможостта за създаване 
и редактиране на 3D детайли и елементи, 

визуализиране и комуникация чрез 
фотореалистични изображения и анимации, 
бързо създаване на всякакъв тип геометрия, 
включително сложни форми и повърхнини.

Софтуерът за проектиране на машини е 
изключително ценен актив, защото ще даде 
възможност за проектиране на мехатронни 

изделия.
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ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ
СОФТУЕР ЗА ИНЖЕНЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ



Цялостния ЕФЕКТ от изпълнението на 
проекта е подобряване на 
конкурентоспособността на ЗММ-
Златоград чрез внедрени технологии за 
подобряване на производствения 
процес, постигане на по-висока 
производителност, намаляване на 
производствените разходи, съответно 
повишаване на добавената стойност и 
поддържане и гарантиране на 
качеството на произвежданите 
продукти, както и производство на нови 
продукти.

В резултат на това ще се постигне и 
общата цел на проекта в дългосрочен 
план, което ще допринесе за решаване 
на основните потребности на 
предприятието.
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РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТ

КАЧЕСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

 Подобряване на производствения капацитет и 
повишаване на производителността;

 Разнообразяване на асортимента от 
произвежданите машини и окомплектовка за 
машини;

 Производство на машини от най-високо 
поколение – с мехатронни модули и/или системи;

 Подобряване на ресурсната ефективност и 
ефикасност;

 Повишаване на енергийната ефективност;

 Подобряване качеството на произвежданите 
изделия – машини и детайли;

 Опазване на околната среда благодарение 
на щадящо използване на ресурсите

 Разширяване на пазарните позиции на 
предприятието;

 Реализация на продукцията на чужди 
пазари;

 Постигане на устойчива пазарна 
конкурентоспособност на ЗММ-Златоград.

ЕФЕКТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ПРОЕКТА
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Всичко това са предпоставки за повишаване обема на
производство в предприятието, което е ключов фактор за 
повишаване на конкурентоспособността на ЗММ-Златоград.

Цялостната инвестиция в новото ДМА ще насърчи и 
използването на ИКТ в предприятието.



БЮДЖЕТ, ФИНАНСИРАНЕ И ПЕРИОД
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Европейско финансиране: 275 400,00 

Национално финансиране: 48 600,00 

Собствено съфинансиране: 36 000,00 

360 000,00 лева

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

НАЧАЛО: 10.06.2019

КРАЙ:       10.10.2020
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Проект „Подобряване на производителността и осигуряване на устойчива пазарна 
конкурентоспособност на ЗММ-Златоград АД“ е финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.

Този документ е създаден по проекта, отговорността за неговото съдържанието е ЗММ-Златоград АД и при 
никакви обстоятелства не отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg www.opic.bg

http://www.eufunds.bg/
http://www.eufunds.bg/

