
 

                               

На 27.12.2019 г. от 10:00 часа и от 14.00 ч. в гр. Русе, на ул. Княжеска № 4, конферентна зала на хотел Ана 
Палас, компания „Интериор 46 Дизайн“ ЕООД организира провеждането на две последователни събития - 
Пресконференция и Работна среща в изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0024 „Ресурсна 
ефективност в “Интериор 46 Дизайн” ЕООД по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и 
демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”.  
Бенефициентът „Интериор 46 Дизайн“ ЕООД е мебелно предприятие от Русе, което внедрява ново, 
пилотно за България, технологично решение, представляващо производствена иновация. Доставена, 
инсталирана и въведена в експлоатация е Линия за автоматизирано производство с единна система за 
управление и автоматична комуникация между машините, включваща: автоматичен пакетно-разкройващ 
циркуляр, автоматична едностранна кантираща машина, универсален център за пробиване и нут канали, 5 
осен обработващ център с ЦПУ и аспирационна система. Цялата линия се управлява от единен софтуер, 
който създава единна технологична карта на целия производствен процес, съдържаща необходимата 
технологична информация за изпълнение на всеки етап от производството. Всяка машина е с 3D 
визуализация, като разкроя има възможност и за 3D симулация на процеса. 
Успешното изпълнение на проекта доведе до разширяване на капацитета на производство, намаляване на 
количеството използвани суровини, ефективно управление на отпадъците, елиминиране на използваните 
ОХВ, намаляване на количеството емисии в атмосферния въздух и отпадъците от опаковки. 
На пресконференцията бенефициентът представя целите на проекта, изпълнените дейности и постигнатите 
резултати. Цели се повишаване на информираността на широката общественост и постигане на 
мултиплициращ ефект на постигнатите резултати. 
Работната среща ще повиши информираността на по-тясно заинтересованите страни за ефекта от 
въвеждане на пилотния иновативен производствен процес.  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Бенефициент е фирма „Интериор 46 Дизайн“ ЕООД. Общата стойност на проекта е  
1 420 000.00 лв., от които 844 900.00 лв. европейско и 149 100.00 лв. национално съфинансиране.  
Поканени за участие са медии, граждани, институции и предприятията, осъществяващи същата дейност – 
мебелно производство, както и други заинтересовани страни от мебелната индустрия, които могат да 
въведат или да разпространят пилотните технологии.  
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg  ---------------------------------------------------- 
Цялата отговорност за съдържанието на анонса се носи от Интериор 46 Дизайн ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се 

приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 


