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Основната дейност на компанията БРАНДСМАЙЛ е фокусирана върху управление веригата на доставки в 
производството на облекла (Supply Chain Management) за водещи Европейски марки. През последните три години 
компанията насочи усилията си главно в това да предложи на своите клиенти множество продукти и услуги 
обхващащи цялата верига на доставки в производството на облекла и така да  задоволи голяма част от нуждите им. 
Фирмата  предоставя на клиентите си много конкурентни цени, високо европейско качество,  спестява им време и 
усиля, най-вече  заради възможностите си за изключително бърза реакция в „последният момент”, която  понякога е 
жизнено важна заради естеството на модният бизнес.  
    БРАНДСМАЙЛ работи основно с клиенти и доставчици на материали от Европейския съюз. Компанията е 
предпочитан партньор и  от българските доставчици на труд и материали, зарди гъвкавата и бърза реакция на 
територията на странатa  и професионалното водене на  комуникацията и бизнес отношения. Екипът на фирмата е 
съставен от мениджъри, служители с високо квалифицирани и технически специалисти в производството на  облекла, 
които са ключът на успехите на компанията. 
      Основните дейности на компанията по управлението на веригата за доставки в производството на облекла са: 
• Развойна дейност - Моделиране и конструиране на облекла, Изготвяне на технологии, Изработка на „Прототипи”. 

По задание на клиента , БРАНДСМАЙЛ изпълнява цялата развойна дейност, което включва:  разработване на кройки; 
избор и предлагане на подходящи материали; изготвяне на технологични описания на моделите за бъдещо 
производство; размноженаване на моделите със специален софтуер; изработване и отпечатва маркерите (капаците) 
за извършване на разкроя на плата в производството.   

• Поръчка и Доставки на материали – БРАНДСМАЙЛ организира целия процес на търсене, намиране на оптимален 
вариант, поръчване, закупуване и логистика на всички необходими материали за производството на облеклата.  

• Логистика и Транспорт – БРАНДСМАЙЛ планира и организира транспорта на всички материали необходими за 
производството на облекла от всяка точка на  Европа. Компанията разполага със собствени автопарк. 

• Финансиране на всички материали и изработката на облеклата. За целта се използват различни банкови, 
факторингови и застрахователни финансови възможности. 

• Качествен контрол  на готовата продукция. Осъществява се най-малко на две нива – междинен контрол, по време 
на производството и краен качествен контрол, преди експедиция. 

• Шев на облеклата. Изработка на готови облекла – завършено изделие. 

Представяне на компанията 



Въвеждането на ISO9001:2008, както и свързаните с нея инвестиции в активи ще доведе до значително подобряване на 
организация между отделите на компанията. Ще бъдат създадат реални и надеждни механизми за ефективен контрол и 
по-добро управление на организационните процеси. По-оптималното разпределение на работните задачи ще увеличи 
капацитета и ефективността на работа на управленския и изпълнителски състав на компанията водейки до 
увеличаване на общата производителността на труда от 20% до 25%.  
С увеличаването на производителността на труда ще се намали времето за изпълнение на предлаганите от компанията 
продукти и услуги, а това е фактор от решаващо значение за привличането и задържането на нови клиенти в нашият 
бранш. Ще се намали времето на целия цикъл във веригата на доставки по производството на облекла от 10% до 20% в 
зависимост от различните услуги.   
Интеграцията на стандарта  ISO 9001:2008 и инвестицията в модерно техническо оборудване ще наложи нови високи 
нива към качеството на продуктите произведени от БРАНДСМАЙЛ. Контрола на материалите с новите процедури и 
техническо оборудване ще намали брака в използваните материали до 15% , ще бъдат намалени до 20% складовите 
запаси , ще се намалят до 15% оперативните разходи и ще се получи 10%-но намаляване на разходите по 
обслужването на клиентите. 
С наличието на сертификат ISO 9001:2008 ще се увеличи доверието на клиентите в компанията.Управлението на 
компанията ще може да планира ефективни стратегии за развитие, чрез дефиниране и правилното управление на 
процесите, които допринасят за постигането на по-добрите резултати. 
Ще се достигне до по-доброто разбиране на нуждите на клиентите и на останалите заинтересовани страни и 
използването на систематизиран подход за тяхното удовлетворяване ще повиши доверието и интереса към компанията 
на доставчици и клиенти. Така с изпълнението на проекта ще повиши общата репутация на „БРАНДСМАЙЛ” ООД в 
бранша и сред потенциалните й клиенти.  
Ефекти от реализация на проектното предложение: 
Привличане на нови клиенти; 
Яснота и прозрачност на процесите, правата и отговорностите на всяко лице от фирмата, установяване на 
необходимото взаимодействие между отделните структурни звена; 
Намаляване на времето за извършване на различните услуги в компанията от 10% до 20% 
Ще се намали брака на материалите до 15% 
Ще се намалят до 20% складовите запаси 
Ще се намалят до 15% оперативните разходи  
Ще се намалят с 10% разходите за обслужване на клиентите 
Увеличаване на общата производителността на труда от 20% до 25%; 
Подобряване на обслужването на клиентите, което ще доведе до увеличение на продажбите с приблизително 20 % 
през първата година от функционирането на системата; 

Защо ISO 9001:2008 ? 



Основни дейности за изпълнение на проекта 

Дейност 1  
Управление, наблюдение, контрол, вътрешна оценка и отчетност на проекта  
 Сформиранто на екип за управление, наблюдение и контрол на проекта е началната фаза на изпълнение на проекта, за да бъде успешно изпълнение и 
ефективен контролъп при изпълнение на дейностите. Екипът ще обсъди и съгласува механизми за вътрешен мониторинг, оценка и отчетност при 
изпълнението на инвестиционните дейности, постигането на заложените проектни цели и оптимизиране на човешките и материални ресурси, ефективна 
координация и комуникация с подизпълнители, осигуряване на прозрачност в управлението на проекта. Една от основните функции на екипа е подготовка и 
провеждане на избор на изпълнители, подписването на договори, координиране на изпълнението на услугите и управление на свързаните с тези дейности 
документооборот, плащания, комуникация с доставчици и управляващия орган, отчитане и визуализация на проекта.  
     Методологията на управление предвижда провеждане на редовни срещи на екипа, по време на които ще се осъществява ясно разпределяне на задачите, 
дискутиране на проблемите, отчитане на резултатите и оценката на качеството. По време на срещите ще има възможност за преразглеждане и ревизиране на 
плана за действие. Освен редовните срещи на екипа като средства за комуникация ще бъдат използвани: телефонни обаждания и ел. поща.  
Методите за вътрешен мониторинг ще включат: 
Контрол за спазване на крайните срокове за реализация на всеки етап от изпълнение на проекта, както и за постигане на заложените цели и планираните 
резултати по проекта; 
проверка за коректност, валидност и надеждност на представената в докладите на членовете на екипа информация, както и степен на изпълнение на 
възложените задачи; 
редовно отчитане на постигнатите резултати; 
своевременна идентификация на потенциални проблеми и трудности при изпълнението на проекта и изготвяне на предложения, препоръки и предприемане 
на корективни мерки при необходимост; 
контрол над ресурсите използвани за постигане на предвидените резултати  
отчитане на  приноса на отделните ангажирани звена за изпълнението на целите на проекта; 
надлежно документиране на извършените дейности за изпълнение на проекта, което при поискване ще бъде на разположение на националните и европейските 
контролни органи; 
контрол върху допустимостта и целесъобразността на извършените разходи по проекта; 
спазване на принципите за добро финансово управление; 
контрол над стриктното спазване на правилата и процедурите по ПМС 55/12.03.2007 г.; 
проверка и контрол над прилагането на изискванията за публичност и информиране; 
проверка на техническа и финансова отчетност по проекта. 
  
Отчитането на проекта ще бъде направена в пълно съответствие с чл. 14 от Общите условия: „Счетоводни отчети и технически и финансови проверки” на 
Договора за финансиране на проекта и  ще включи следните основни етапи: 
изготвяне и завеждане на първичната и вторична счетоводна документация; 
извършване на външен мониторинг  и контрол; 
подготовка на междинен и окончателен технически доклад, придружен с окончателен финансов отчет за изпълнението на проекта; 
провеждане на външен одит на проекта и изготвяне на одиторски доклад. 



Основни дейности за изпълнение на проекта 

Дейност 2 
Избор на изпълнители 
Изборът на изпълнители за доставка на всички услуги и активи ще се извърши псъгласно ПМС 55/12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на 
изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на 
Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, което съгласно Насоките за кандидатстване, се прилага 
задължително, независимо от размера и интензитета на договорената безвъзмездна финансова помощ. Съгласно чл. 12, ал. 2 от ПМС № 55/12.03.2007, с оглед 
спазване на принципите за добро финансово управление и в зависимост от необходимите за реализация на проекта дейности, изборът на доставчици на 
услуги и активи, които са на стойност, равна или по-ниска от 30,000 лв., ще  бъде извършен чрез събиране на 3 оферти. При провеждане на избора ще бъдат 
спазени условията за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, етичните норми на професията, както и пълна 
публичност и прозрачност.  
      Разходите, които ще извърши кандидата по настоящото предложение са необходими за изпълнение на дейностите по проекта и ще отговарят на 
принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства. 

Дейност 3 
Разработване и внедряване на СУК в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 
 Настоящото проектно предложение обхваща консултантски услуги по разработване и внедряване на Система за управление на качеството в 
съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008. Той е утвърден като световен модел за разработване и внедряване на ефективна система за управление 
на качеството (СУК) в различни организации, независимо от техния предмет на дейност. Стандартът представлява набор от изисквания за регламентиране на 
правила, които управляват дейността на организацията в аспекта качество. Внедряването на СУК цели да  гарантира удовлетвореност у клиентите от качеството 
на предоставяните им стоки и услуги, както и създаване на стабилност и взаимно доверие в отношенията между доставчик и  клиент. Разработването и 
внедряването на СУК ще премине през следните основни етапи:  
Етап 1: Анализ на състоянието  
Етап 2: Подготовка за разработване и внедряване на СУК 
Етап 3: Проектиране и разработване на СУК  
Етап 4: Внедряване на СУК в “БРАНДСМАЙЛ” 
Етап 5: Измерване, анализ и корекции на СУК  
Етап 6: Подготовка за сертифициране на системата за управление на системата за управление на качеството в организацията в съответствие със 
стандарта ISO 9001 
 



Основни дейности за изпълнение на проекта 

Дейност 4 
Сертифициране на внедрената СУК в съответствие с международния стандарт ISO 
9001:2008 
Няколко са основните етапи на процедурата по издаване на сертификат за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008 
преминава през: 
Етап 1: Провеждане на преглед от сертификационния одит 
Етап 2: Провеждане на сертификационен одит на място 
Етап 3: Изготвяне на подробен доклад от сертифициращия орган  
Етап 4: Предприемане на коригиращи действия при необходимост 
Етап 5: Одит на предприетите коригиращи действия  
Етап 6: Издаване на сертификат за внедрена и работеща СУК  

Дейност 5 
Инвестиции в ДА  
Дейностите по инвестиции предвиждат закупуване и въвеждане в експлоатация на следните активи: 
Машина за окачествяване на плат  
Тестер за абразивно износване на плата  
Кабини за визуална оценка цвета на плата с осветление  
Машина за тестване устойчивостта на цвета на плата при триене  
Тестер за пилинг на плата при нормални условия  
Машина за тест на характеристиките на плата при химическо (сухо) и мокро почистван 
Резач за взeмане на мостри от плат  
Етикетен принтер  

Бар код скенер безжичен  

 
 



Основни дейности за изпълнение на проекта 

Дейност 6 
Визуализация и одит на проекта 
Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта „БРАНДСМАЙЛ” ООД ще предприеме мерки за информираност и публичност на направената инвестиция. 
Мерките, описани по-долу ще бъдат съобразени с изискванията за осигуряване на информираност и публичност по проекти финансирани от Общността, 
публикувани в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение I към него. По този начин ще бъде информирана обществеността за финансовия 
принос на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-
2013 г. 
- Поставяне на постоянна обозначителна табела в офиса на компанията, място на изпълнение на проекта – Русе. 
- Поставяне на стикери на машините и технологичните средства закупени със средства от ЕС. 
- Изготвяне на отделна информационна подстраница за проекта на web страницата на Брандсмайл на български и английски език. 

 
 



РЕАЛИЗАЦИЯ 

Дейности за инвестиции в активи 

Машина за окачествяване на плат 

Беше избрана и закупена машина за  
окачествеяване на плат със следните характеристики: 
 
- предназначена за всички видове платове –  
тъкани и трикотажни. 
- Възможност за работа от руло на руло и от руло на  
накатан плат, както и от накатан плат на руло.  
- Да позволява настройка за работа с платове с  
различна разтегливост. 
- Автоматично да отчита края на плата.  
- Автоматично подравняване на крайщата на плата.  
- Реверс на движението.  
- Автоматично спиране на предварително зададен  
метраж. 
- Ширина на плата до 220 см,  
- диаметър на рулото до 50 см,  
- тегло на рулото плат до 120 кг. 



Доставка и Инсталиране 



Доставка и Инсталиране 



Тестер за абразивно износване на плата 
Беше избрана и закупена машина със 
следните характеристики: 
- Да е с минимум 4 гнезда. Всяко 
гнездо да се управлява разделно  
– да се задава стартова точка разделно 
и да се изчистват показанията 
разделно.  
- Всички показания да се записват в 
паметта на машината. 



Доставка и Инсталиране 



Кабина за визуална оценка цвета на плата с осветление 

Беше избрана и закупена машина със 
следните характеристики: 
- Работна площ – мин 120 см х 59 см х 57 
см.  
- Да позволява работа със следните лампи - 
VERIVADE D65 Artificial Daylight / 6500K 
(BS950PT1); PHILIPS TL84 White Light / 
4000K (MCFE/840 P15) UV Violet Light (UV) 
F Filament Lamp / 2300-2800 



Доставка и Инсталиране 



Доставка и Инсталиране 



Машина за тестване устойчивостта на цвета на плата при триене 

Беше избрана и закупена машина със следните характеристики:  

 

- натиск на триене – 9N 
- обхват на движение – 104мм+/-
2мм. 
- размер на мострата – 25х5 см. 



Доставка и Инсталиране 



Тестер за пилинг на плата при нормални условия 

- брой кутии – 2,  
- контрол чрез програмируем 
микропроцесор,  
- обороти – 20-70 rpm. 

Беше избрана и закупена машина със следните характеристики:  



Доставка и Инсталиране 



Машина за тест на характеристиките на плата при химическо 
(сухо) и мокро почистване 

Беше избрана и закупена машина със следните 
характеристики:  

- температура до 95˚ С 
- капацитет на затопляне – 7,5 kW 
- стъпка на затопляне – 4 C/min. 
- стъпка на охлаждане - 4 C/min. 
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Резач за взeмане на мостри от плат 

ширина  - 78 мм. 
височина – 120 мм. 
тегло – 0,9 кг. 
Диаметър – 38 мм. 

Беше избрана и закупена машина със следните характеристики:  
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Етикетен принтер 

Беше избрана и закупена машина със следните характеристики:  

- 300dpi,  
- 10ips,  
- metal case,  
- 16MB RAM,  
- 4MB flash,  
- Parallel,  
- RS232,  
- USB,  
- LCD 
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Баркод скенер безжичен 

Беше избрана и закупена машина със следните характеристики:  

- Лазерно четене, 
- Bluetooth (15m),  
- Памет (125 бар кода) 
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Табела за визуализация 

На фасадата на сградата е поставена табела за визуализация 




