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 „Арсенал” приключи проект по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 
” 2007-2013г. 

 

В „Арсенал” АД приключи изпълнението на проект „Подобряване 

конкурентоспособността на „Арсенал” АД чрез внедряване на 

иновативните продукти - 9 mm пистолет „Арсенал Компакт“ P-M02  и гама 

Карабини ловни самозарядни” по процедура BG161PO003-1.1.07 

„Внедряване на иновации в предприятията” по Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика ” 2007-

2013г. Общата стойност на проекта е 3 918 980 лева.   

      Проектът включва изпълнението на следните дейности: 

1. Доставка на  Линия за инжекционно формоване и синтероване. 

2. Доставка на Линия за термична обработка в солни вани. 

3. Доставка на Оптико - емисионен спектрометър. 

4. Доставка на  Специализирана софтуерна система за: проектиране, 

технологична подготовка на производството, изследване на 

металургични процеси. 

  Вследствие реализиране на основните дейности по проекта бяха 

постигнати следните резултати: 

• Внедрен в производството иновативен продукт - 2 броя 

• Въведени в производството на Линии, състоящи се  от 

високотехнологични машини и оборудване - 2 броя  

• Въведен в производството специализиран софтуер - 1 броя 

       Проектът е важна част от стратегията за развитие на фирмата, насочена 

към внедряването на нови иновативни продукти предназначени за 

гражданския пазар на ловно, спортно и лично оръжия, което води до 

повишаване конкурентоспособността на предприятието чрез разширяване 

на пазарите му. 

          Инвестиции от такъв мащаб със собствени средства изисква много 

дълъг период от време за реализацията й. С финансовата подкрепа на 

Европейския съюз   проектът  се реализира в срок от 18 месеца.  

                                                            

  “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента – 

„Арсенал” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 




