
                               

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  BG16RFOP002-3.001-0595-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в "Техно Прес" 

ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

„ТЕХНО ПРЕС” ЕООД  подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ №  BG16RFOP002-3.001-0595-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в 

"Техно Прес" ЕООД, финансиран по Оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност" 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна 

ефективност за малките и средни предприятия“. 

 

Общата цел на настоящия проект е е постигане на устойчив растеж и 

конкурентоспособност на „Техно Прес“ ЕООД чрез подобряване на енергийната 

ефективност и повишаване на капацитета за производство. 

Специфичните цели на проекта са:  

1. Внедряване на нови технологии за подобряване на енергийната ефективност в 

предприятието. 

2 .Внедряване и сертифициране на система за енергиен мениджмънт ISO 50001 

За целта по проекта ще бъдат внедрени съвременни високо енергийно ефективни 

технологии, с които ще се намали енергийната интензивност и ще се създаде 

необходимата технологична обезпеченост за подобряване на ресурсната ефективност и 

повишаване на капацитета за производство: 

1. Универсална сгъвачно-лепачна машина – 1 брой. 

2. Автоматична щанц-машина за преработване на хартия и картон – 1 брой. 

В резултат на подобрената енергийна ефективност ще постигнем: 

• Годишни спестявания на енергия: 249 384,36 kWh/год. 

• Спестени емисии СO2 в размер на 204,25 t/год. 

С подобряване на производителността ще имаме възможността да увеличим 

производствения капацитет с 114% за щанцоване и с 300% за сгъване и лепене. 

С внедряването на стандарт EN ISO 50001  ще постигнем следните резултати: 

- Внедрена система за управление на енергийната ефективност в предприятието; 

- Прилагане на най-добрите практики по отношение на планиране, контрол и 

управление на енергийната ефективност; 

- Намаляване на разходите за енергийни ресурси; 

- Постигане на по-пълноценно използване на енергоемките активи; 

- Ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване 

на околната среда; 

- Подобряване на рентабилността на фирмата; 

- Повишаване на конкурентоспособността; 

 

Проектът е на стойност  2 398 400.00 лева, а неговата продължителност се очаква да 

бъде 14 месеца. 
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