Имаме удоволствието да Ви информираме, че през февруари 2016 г. “ЛЮДАЛ ФРИКШЪН”
ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
Проект "Подобряване на производствения капацитет в "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН" ЕООД",
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта
е: 303998.82 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 212799.17 лв., от които
180879.29 лв. европейско и 31919.88 лв. национално съфинансиране.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
“Людал Фрикшън” ЕООД е създадена през 2010 г. и e специализирана в производството на
висококачествени безазбестови фрикционни продукти, включващи барабанни и дискови
накладки за лекотоварни и товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета,
фрикционни дискове и специализирани фрикционни изделия. Разширяването на пазарните
позиции и повишаване на конкурентоспособността на външните пазари, характеризиращи се с
висок интензитет на конкурентната борба, налагат непрекъснато подобряване на
производствения процес с цел да отговаря на актуалните тенденции на производство в бранша,
на динамиката в развитието на потребителското търсене и изисквания към крайните продукти.
С оглед на това се предвижда реализацията на настоящия проект, имащ за основна цел
повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на “Людал
Фрикшън” ЕООД.
Проектът ще се реализира посредством изпълнението на следния комплекс от допустими по
настоящата процедура дейности за:
1) подобряване на производствените процеси;
2) разнообразяване на асортимента от продукти на предприятията;
3) внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в
производствения процес, които представляват инвестиции в ДМА – преса за топло
отпресоване– 1 бр., машина за вътрешно шлайфане – 1 бр. и машина за външен шлайф – 1 бр.,
свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект. Проектните
дейности и очаквани резултати ще допринесат за ефективно преодоляване на проблемите и
ограниченията пред развитието на дружеството и повишаване на неговата
конкурентоспособност, свързани с липса на достатъчен производствен капацитет, използване на
морално остарели технологии и високи производствени разходи, както и по-ниско качество на
произвежданите продукти и невъзможност за разширяване на асортимента. Проектът попада и в
приоритетите на настоящата процедура, свързани с тематично и регионално приоритизиране,
устойчиво развитие и участие в процедури по ОПК.
ЦЕЛИ:
Общата цел на настоящия проект е “Да се повиши производственият капацитет и да се засили
експортният потенциал на “Людал Фрикшън” ЕООД”.
Специфичните цели (СЦ) на проекта са:
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СЦ 1: Да се подобри производственият процес и да се увеличи производителността на
предприятието с оглед удовлетворяване обемите на търсенето на пазара и създаване на
предпоставки за разширяване на пазарните позиции.
СЦ 2: Да се разнообрази асортиментът от предлагани продукти в съответствие с актуалните
потребности и тенденции в търсенето на пазара.
СЦ 3: Да се внедрят нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в
производствения процес с оглед осигуряване на устойчиво развитие в условията на динамична
пазарна икономика с висок интензитет на конкуренцията на пазара.
Специфичните цели на проекта водят пряко до постигане на общата цел и ще бъдат постигнати
посредством успешната реализация на планирания комплекс от допустими по настоящата
процедура проектни дейности, свързани с придобиване на ДМА – преса за топло отпресоване –
1 брой, машина за вътрешно шлайфане – 1 брой и машина за външен шлайф – 1 брой, свързани
с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект.
РЕЗУЛТАТИ:
В рамките на реализацията на проектното предложение и обхванатия комплекс от проектни
дейности, са налице следните очаквани резултати:
Резултати от изпълнение на Дейност за подобряване на производствените процеси (ще
бъде изпълнена чрез закупуването на преса за топло отпресоване– 1 брой, машина за
вътрешно шлайфане – 1 брой и машина за външен шлайф – 1 брой):
! Подобрен производствен процес посредством закупени и пуснати в експлоатация ДМА –
преса за топло отпресоване– 1 брой, машина за вътрешно шлайфане – 1 брой и машина
за външен шлайф – 1 брой, свързани с разширяването на капацитета на съществуващия
стопански обект.
! Увеличение обема на производството, както следва:
- по линия на реализацията на планираната инвестиция в съвременна преса за
топло отпресоване – повишаване капацитета за отпресована готова продукция с
над 32 тона/година; повишен производствен капацитет за производство на
накладки при оптимални други условия - до 9 броя накладки от модел (дискови и
барабанни) за 25 минути (в сравнение с 4 броя накладки/25 минути производствен
капацитет на наличните към момента преси за топло отпресоване) и повишен
производствен капацитет по линия на производството на феродовите плочи при
оптимални други условия - от 2 броя с размер 250*500 мм. за 25 минути на 8
броя плочи със същия размер за 25 минути.
- по линия на реализацията на планираните инвестиции в съвременни и
високотехнологични машина за вътрешно шлайфане и машина за външен шлайф
– повишен производствен капацитет за производство на барабанни накладки по
линия на новия вътрешния шлайф при оптимални други условия – минимално
увеличение на капацитета до 3200 бр./8 ч. (при 600 бр./8 ч. към момента) и по
линия на планираната инвестиция във външен шлайф - 2 пъти увеличение на
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производствения капацитет в сравнение с капацитета към момента на подаване на
проектното предложение.
Увеличено качество на произвежданите феродови плочи, дискови и барабанни накладки,
гарантирана прецизност при изработката и гаранция за точността на размера.
Създадени технологични предпоставки за производство на по-големи серии от даден
модел при кратки срокове, повишаващи конкурентоспособността на дружеството.
Средно увеличение на производителността с 16.6718% за период от 3 финансови години
след изпълнението на проекта в сравнение с производителността на предприятието през
2014 г.
Вътрешна норма на възвращаемост на инвестицията 141.5103%
Повишена конкурентоспособност на предприятието на националния и външните пазари
и създадени предпоставки за разширяване на пазарния дял на дружеството благодарение
на подобрения производствен процес и създадените технологични възможности за
изпълнение на поръчки в кратки срокове, при конкурентна цена и високо качество.
Проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 – “избор с публична
покана” – 1 брой.
Сключен договор за доставка – 1 брой.
Реализирани мерки за комуникация и информация в съответствие с указанията,
изложени в “Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за
информация и комуникация” 2014-2020;

Резултати от изпълнение на Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и
услуги на предприятията (ще бъде изпълнена чрез закупуване на преса за топло
отпресоване – 1 брой и машина за външен шлайф – 1 брой)
! Разнообразен асортимент от продукти на предприятието посредством закупени и
пуснати в експлоатация преса за топло отпресоване - 1 бр. и машина за външен шлайф –
1 брой.
! Разнообразен асортимент на произвежданите от “Людал Фрикшън” ЕООД продукти и
включване в продуктовото портфолио на дружеството на:
феродови плочи с размери: до 500х1000 мм и
барабанни накладки с минимални диаметри 190 мм и максимални 500 мм.
! Подобряване на експортния капацитет и увеличение на средните генерирани приходи от
износ в следствие на реализацията на планираната в настоящия проект инвестиция с
32.2970% за период от 3 финансови години след изпълнението на проекта.
! Подобрена конкурентоспособност на предприятието на националния и външен пазар и
повишен експортен капацитет благодарение на създадените предпоставки за
разширяване на асортимента и повишена гъвкавост при последващото му
разнообразяване в съответствие с тенденциите и динамиката в развитието на търсенето и
интензитета на конкурентна борба.
! Проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 - “избор с
публична покана” – 1 брой.
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! Сключен договор за доставка – 1 брой.
! Реализирани мерки за комуникация и информация в съответствие с указанията,
изложени в “Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за
информация и комуникация” 2014-2020;
Резултати от изпълнение на Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на
ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес (ще бъде изпълнена чрез
закупуването на преса за топло отпресоване – 1 брой, машина за вътрешно шлайфане – 1
брой и машина за външен шлайф – 1 брой):
! Внедрени нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в
производствения процес - посредством закупени и въведени в експлоатация преса за
топло отпресоване – 1 брой, машина за вътрешно шлайфане – 1 брой и машина за
външен шлайф – 1 брой;
! Сведен до абсолютен минимум технологичен брак при пресоване – от 0 до 1%, водещ до
намаляване използването на суровини, намаляване на отпадъка и вредното въздействие
на производството върху околната среда.
! Създадени предпоставки за ефективно и ефикасно оползотворяване на суровината
посредством повторно влагане в производството на отделената под форма на прах
суровина по време на обработката на вътрешните и външни дъги на барабанните
накладки с планираните за закупуване шлайфове, респективно – постигане на пряк
екологичен ефект върху околната среда и природните ресурси.
! Минимизиран риск от брак на готова продукция (барабанни накладки) в следствие на
инвестицията във вътрешен и външен шлайф,
гарантиращи
прецизност при
производството и точност на размерите на накладките.
! Създадени предпоставки за намаляване на себестойността на произвежданите продукти
средно с 10% в комбинация и със значителното намаление на необходимото време за
производство.
! Подобряване ефективността на производствените разходи средно с 18.8688% за 3
финансови години след изпълнението на проекта в сравнение с ефективността на
производствените разходи през 2014 г.
! Постигнато подобряване конкурентоспособността на дружеството и неговата
ефективност чрез внедряването на модерно технологично оборудване, оптимизиращо
производствения процес и водещо до минимизиране използването на суровини, до
постигане на пряк положителен ефект върху природните ресурси и съответно – водещо
до подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност.
! Проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 – “избор с публична
покана” – 1 брой.
! Сключен договор за доставка – 1 брой.
! Реализирани мерки за комуникация и информация в съответствие с указанията,
изложени в “Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за
информация и комуникация” 2014-2020;
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект № BG16RFOP002-2.001-0948-C01 “Подобряване на производствения капацитет в "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН" ЕООД” ,
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие
Project № BG16RFOP002-2.001-0948-C01 "Improvement of production capacity in "LUDAL FRICTION" EOOD” financed by the
Operational Programme "Innovation and Competitiveness", financed by the European Union through the European Regional
Development Fund .
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20142020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от “ЛЮДАЛ ФРИКШЪН” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

