
 

                                   
 

Скриин Брадърс Продукшън ООД е Бенефициент по проект „Развитие на управленския 

капацитет на "Скриин Брадърс Продукшън" ООД чрез въвеждане на ERP софтуерна 

система за управление на бизнеса“ изпълняван във връзка със сключен договор за БФП № 

BG16RFOP002-2.002-0453-C01 по процедура BG16RFOP002-      „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ по Приоритетна ос   „Предприемачество и капацитет за растеж на 

МСП“, Инвестиционен приоритет     „Капацитет за растеж на МСП“ осъществяван с 

финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие  

 

Основната цел на проекта е чрез въвеждане на ИКТ технологии за управление и 

организация на дейността на "Скриин Брадърс Продукшън" ООД да се развие 

управленския капацитет и производителността на фирмата за успешното й присъствие на 

българския пазар както и на високо конкурентните външни пазари   

Специфичната цел на проекта е да се подобри системата и организацията на управление на 

дружеството, чрез:  

   Придобиване и въвеждане на ERP софтуерна система за управление на бизнеса  

    Доставка на технологично оборудване, което да обезпечи работата на ERP 

софтуерната система за управление на бизнеса.  

Реализацията на инвестициите по внедряване на ERP софтуерна система за управление на 

бизнеса и закупуване на съпътстващо оборудване, ще изведе организацията и управление 

на дейността на компанията на ново качествено ниво  Изпълнението на проекта ще 

подобри следните процеси на управление и организация на дейността на фирмата: процеса 

на планиране и вземане на решения, процеса на организация на ресурсите, процеса на 

представяне на услуги, процеса на реализация на услугата и процеса на 

интернационализация на продукта  Това ще бъде постигнато чрез интегрирането на 

специализирана софтуер система за стратегическото взимане на информирани бизнес 

решения и цялостна организация и отчетност на оперативната работа на фирмата  В 

резултат се очаква въвеждането на организационна иновация в дейността на 

предприятието състояща се в укрепването на отчетността при вземане на решения, 

намаляване на административните разходи, въвеждане на система за разпределение на 

отговорностите между служителите и организацията на взаимоотношенията с клиенти, 

която ще доведе до намаляване на разходите за дейността, увеличаване на 

производителността, нарастване на приходите от продажби и на средните генерирани 

приходи от износ като резултат от подобряване конкурентоспособността на фирмата и 

привличане на нови клиенти   

 
 


