На 06.03.2017г Би Ес Ейч ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 - „Развитие на управленския капацитет и растеж на
МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
Наименование на проектното предложение: „Развитие на управленския капацитет на Би Ес Ейч
ООД чрез въвеждане на системи за управление“.
Основната цел на настоящото проектно предложение е насочена към повишаване
конкурентоспособността на Би Ес Ейч ООД, чрез:
 подобряване на качеството и ефективността от дейността;
 развитието и укрепването на управленския капацитет;
 постигане на съответствие с актуалните политики за опазване на околна среда
Реализирането на проекта ще съдейства за постигането на следните специфични цели:
 Разработване и внедряване на ИКТ базирана система за управление на
взаимоотношенията с клиенти (CRM) и необходимото хардуерно оборудване за
обезпечаване работата им, ще допринесе за усъвършенстването на цялостния работен
процес, ще отговори на нуждите на компанията да се справи с все по-нарастващия брой
клиенти и проекти и ще подобрят конкурентоспособността на Би Ес Ейч ООД,
повишаване на ефективността на управлението чрез съкращаване на разходите и
елиминиране на неефективните бизнес процеси; Разработката и внедряването на CRM
системата ще осигури постигането на ефективен анализ, планиране, изпълнение и
контрол на всички звена на организацията. Подобряването на работния процес,
спестяването на време и разходи ще се постигне чрез интеграция на всички данни и
процеси в обща, унифицирана платформа за цялостно обслужване на нуждите на
фирмата и комуникацията с клиенти.
 Внедряване на ISO 14001, което ще гарантира модернизиране, оптимизиране и
синхронизация на цялостната дейност на компанията за минимизиране на вредните
въздействия от дейността на дружеството спрямо околната среда, подобрена
дефиниция на вътрешните отговорности и последващия контрол, водещи до адекватно
отношение към аспектите върху околната среда - изключително важно действие за
всяка компания, ориентирана в опазването на околната среда;
С изпълнението на проекта ще се постигнат и конкретни цели:
Реализацията на общата и специфичните цели на настоящия проект ще допринесе за
постигането на устойчиви резултати по отношение на дейността на фирмата. В резултат от
осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект върху
вътрешните фактори, обуславящи конкурентоспособността на предприятието.
Подобряване на капацитета на Би Ес Ейч ООД чрез въвеждане и прилагане на системи за
управление, Въвеждане на организационни иновации, ИКТ базирана система и приложения за

управление на бизнеса и въвеждане на ISO и кореспондира с Приоритетна ос 2 на ОПИК за
развитие и укрепване на управленския капацитет на МСП.
Начало на проекта: 06.03.2017г.
Край на проекта: 06.05.2018г.
Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски
фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.
Обща стойност на допустимите разходи по проекта: 513 500,00 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 359 450,00 лв., от които 305 532,50 лв. европейско и
53 917,50 лв. национално съфинансиране и собствено съфинансиране: 154 050,00лв

