
ТЕСИ ООД представи напредъка по проект за въвеждане на иновации в производството 

 

Напредъка по проекта „Иновации в ТЕСИ ООД“, както и неговите цели, представиха днес на 
информационна среща в базата на шуменската компания „ТЕСИ“. 

Там стана ясно, че най-новите доставени и въведени в експлоатация позиции по проекта са: 

 Автоматизирана система за пробиване и огъване;  
 Система за автоматично зареждане на дъна;  

Така въведените в експлоатация позиции стават общо четири, заедно с първите позиции по 
проекта, които са: 

 Автоматизирана система за производство на детайли от пластмаса;  
 Пещ за изпичане на водосъдържател;  

Предстои въвеждането в експлоатация на още две позиции. 

 

„Иновации в ТЕСИ ООД“ е най-новият проект на шуменската компания „ТЕСИ“. Той е на 
обща стойност 2 330 000 лв. и е по ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, 
процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. 

Това е петият за компанията проект, реализиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, 
като основната му цел е повишаване конкурентоспособността на „ТЕСИ“ ООД и 
разширяване на пазарното присъствие на компанията, както на националния, така и на 
международните пазари, чрез представяне на иновативен продукт. 

За да се постигне това, е необходимо да бъдат изпълнени следните специфични цели: 
1. Въвеждане на пазара на ново моделно семейство бойлери с иновативен струйник за 
студена вода, защитен с европейски патент за изобретение; 
2. Увеличаване на производствения капацитет на компанията чрез закупуване на ново 
оборудване; 
3. Представяне на пазара на уреди, които са с намалена консумация на енергия, а в същото 
време са по-ефективни и предлагат увеличено количество смесената вода; 
4. Представяне на част от моделното семейство със SMART управление с цел отговаряне на 
тенденциите за развитие на европейските пазари; 
5. Да бъде осигурено устойчиво развитие за компанията чрез спазване на екологичните 
изисквания и осигуряване на намаляване на използваните ресурси и замърсяването, както по 
време на производствения процес, така и при крайния потребител; 
6. Продължаване на тенденцията за дружеството на въвеждане в редовно производство на 
разработените ефективни иновативни продукти; 
7. Осигуряване на нови устойчиви работни места поради увеличения капацитет; 
8. Увеличаване на производителността на дружеството с поне 25%; 

Всички разписани споразумения се изпълняват коректно. 



 
 

 


