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Бенефициент: „Дони Стайл“ ЕООД  

 

Номер на договора: №BG16RFOP002-2.002-0536-C01 

 

Наименование: „Укрепване на управленския капацитет на „Дони Стайл“ ЕООД чрез 

въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите“ 

  
Обща стойност:  256 347.00 лв., от които 152 526.47 лв. европейско и 26 916.43 
лв. национално съфинансиране 

 
Начало на проекта:13.03.2017 
 
Край на проекта: 13.09.2018 
  
Място на изпълнение на проекта: гр. Дряново, ул."Шипка" № 148, област Габрово, 

община Дряново, п.к. 5370 

 
„Дони Стайл“ ЕООД започва изпълнението на проект „Укрепване на управленския 

капацитет на „Дони Стайл“ ЕООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система 

за управление на бизнес процесите“ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 256 347.00 лв., от 

които безвъзмездната финансова помощ представлява 179 442.90 лева или 70% от 

очакваните допустми разходи по проекта и  76 904.10 лв. собствено съфинасиране от 

бенефициента. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца. 

 

Основно предизвикателство пред Дони Стайл ЕООД е ограниченият капацитет за 

координиране и съгласуване на бизнес процесите в предприятието. Липсата на единна 

информационна система, която да обедини основните етапи от производството, под 

форма,която да оптимизира тяхното управление, води до изоставане в развитието на фирмата 

и намаляване на конкурентоспособността, и експортния му потенциал. Именно поради това 

чрез проекта предприятието планира инвестиции във въвеждането на Интегрирана 

софтуерна система за управление на бизнес процеси, която представлява цялостно решение 

за управление на процесите в предприятието. Системата ще осигури придобиване на 

информация в реално време, базиранa на данни, събирани и обработвани от софтуера, и 

позволяваща организиране на основните процеси. Фирмата планира и закупуването на 
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периферия и специализирано оборудване за функциониране на системата. 

Ето защо настоящият проект изцяло отговаря на целта на процедурата на оперативната 

програма, а именно:  

 

„Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия 

(МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване 

използването на информационни и комуникационни технологии и услуги" 

 

Общата цел на настоящото проектно предложение е да развие управленския капацитет на 

„Дони Стайл“ ЕООД чрез оптимизиране на бизнес просеците във фирмата, което от своя 

страна ще доведе до насърчаване използването на ИКТ технологии.  

Специфични цели на проекта са: 

- придобиване и въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес 

процеси, която да автоматизира управлението и организацията на основните бизнес процеси 

в предприятието и да насърчи  използването на ИКТ;  

- закупуването на периферия, необходима за работа на Интегрираната софтуерна система – 1 

бр., 2 бр. работни сървъри, 1 бр. мейл сървър, 1 бр. бекъп сървър, 1 бр. непрекъсваемо 

токозахранване (UPS) и десет компютърни работни станции за всеки от служителите, които 

ще работят със системата, допринасящи за въвеждането на Интегрираната софтуерна 

система за управление на бизнес процеси в предприятието; 

 

Резултатите от осъществяването на проектното предложение ще се изразяват в: 

- подобряване на капацитета на „Дони Стайл“ ЕООД за участие на конкурентните пазари и 

повишаване на управленския капацитет и растеж чрез: 

1) придобиването и въвеждане на ИКТ-базирана интегрирана софтуерна система за 

управление на бизнес процеси; 

2) закупуване на периферия, необходима за работа на системата и 

3) специализирано оборудване за работа на софтуер, включващо различни видове сървъри, 

непрекъсваемо токозахранване, компютърни работни станции 

   

Всичко горепосочено кореспондира с целта на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020, а именно: 

 

„да развие потенциала за конкурентно и ефективно производство и бизнес” 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.002-0536-C01  

„Укрепване на управленския капацитет на Дони Стайл ЕООД чрез въвеждане на 

Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите“. 

 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дони Стайл ЕООД и 

при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския Съюз и Договарящия орган. 
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