І.
Проект: „Модернизация на производствения процес в „Пластформ“ ООД”
Договор: BG161PO003-2.1.13-0332-C0001/05.07.2012 г
Операция 2.1.1: „Технологично обновление в предприятията”
BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Приоритетна ос 2:
„Повишаване ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда”
Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”
Период на изпълнение на проекта: от 05.07.2012 г до 25.09.2013 г.
Общ размер на проекта:2 926 975,00 лв, от които 60 % безвъзмездна финансова помощ в размер
на 1 756 185,00 лева
Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския
съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Изпълнението на проекта доведе до следните устойчиви резултати за дейността на фирмата,
изразяващи и измерващи се в:
✓ Увеличаване на приходите от продажби на продукция с до 30%;
✓ Увеличаване на производствения капацитет за производство на пластмасови изделия с
50%;
✓ Намаляване на средната възраст на машините в производството;
✓ Възможност за въвеждане и поддържане в производство на 25 нови разновидности на
предлагани в продуктовата гама изделия и 3 изцяло нови продукта;
✓ Въвеждане в производство на 9 нови машини:
Шприц машина -3 бр
Машина за производство на прозрачни опаковки за козметични продукти 2 бр
Екструдер - блас машина за флакони от HDPE/PP
Екструдер - блас машина за флакони от HDPE/PPс наклонено гърло
Екструдер - блас машина за флакони от PET-G
Инсталация за производство на капачки
✓ Намаляване на времето за производство на всяко едно от произвежданите изделия с над 4
пъти;
✓ Намаляване на себестойността на продукта с 12 %;
✓ Оптимизиране на доставките от 15 до 5 дни;
✓ Ограничаване на енергопотреблението с 20%;
✓ Гарантирано високо качество на осъществяваните операции и 100% повторяемост на
процесите;
✓ Повишаване на качеството на произвежданите изделия чрез постигане на 0% отклонение
от работната програма.
✓ Създадени 4 нови работни места
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Проект: „Повишаване ефективността на „ПЛАСТФОРМ” ООД, чрез въвеждане на мерки за
енергийна ефективност”
Договор: BG161PO003-2.3.02-0066- С0001/23.10.2013 г.
Операция 2.3.02 BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Приоритетна ос:2” Повишаване ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда”
Област на въздействие: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на
възобновяеми енергийни източници”
Общ размер на проекта: 600 713,45 лв. , от които 50 % безвъзмездна финансова помощ в размер
на 300 356,72 лв
Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския
съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини, оборудване,
съоръжения, представляващи ДМА, които допринасят за намаляване на енергоемкостта на
производството на единица продукция, включително машини, оборудване, съоръжения за
производствени цели, указани в Списъка на допустимите категории материали и оборудване
По проекта е извършен енергиен одит и обследване за енергийна ефективност на производството
Въведени са:
Системи за битова гореща вода (БГВ) със слънчеви колектори за санитарни помещения 3 бр
Автоматична екструдер-бласт машина
Електрокар
Компресорна система
Охладител /чилър/
Конвектори 8 бр
СМР, които водят до намаляване енергоемкостта на съществуващи производствени сгради –
изолация на покрив и на стени, подмяна на дограма и на осветителни тела
Постигната средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за
повишаване на енергийната ефективност 57.30%
Температурата в производствените помещения е подобрена с + 4°С
Въведени възобновяеми енергийни източници за БГВ
Нарастване на производствения капацитет на предприятието 57.14%
Намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените
предприятия 63.68%
В резултат на изпълнението на проекта са разкрити 6 нови работни места,

Проект: „Повишаване ефективността на „ПЛАСТФОРМ” ООД, чрез въвеждане на мерки за
енергийна ефективност”

