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повишена конкурентоспособност на "ПЛАСТФОРМ" ООД посредством изпълнение на мерки за енергийна 
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Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

Project №BG16RFOP002-3.001-0668-C01 “Expansion of production capacity for sustainable growth and 

increased competitiveness of "PLASTFORM" Ltd. Through implementation of energy efficiency measures”, funded by 

Operational Programme “Innovations and competitiveness”, financed by the European Union through European Regional 

Development Fund.   

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от „Пластформ“ ООД и при никакви обстоятелства не може 

да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 

 
 

Проект: „Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и повишена 

конкурентоспособност на "ПЛАСТФОРМ" ООД посредством изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

 

На 17 август 2017 г. е подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-

3.001-0668-C01 по проект: „Разширяване на производствения капацитет за устойчив растеж и 

повишена конкурентоспособност на "ПЛАСТФОРМ" ООД посредством изпълнение на мерки 

за енергийна ефективност" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, финансирана по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

Общата цел на проекта е постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността 

на "ПЛАСТФОРМ" ООД посредством изпълнение на пакет от енергоспестяващи мерки за 

повишаване на енергийната ефективност на предприятието и разширяване на производствения му 

капацитет. 

 

В рамките на проекта ще бъдат постигнати следните специфични цели: 

- Намаляване на енергийната интензивност и повишаване енергийната, и ресурсна 

ефективност на "ПЛАСТФОРМ" ООД, посредством въвеждане на енергоспестяващи мерки, 

предвиждащи инвестиции в ново високоефективно и нискоенергоемко производствено 

оборудване, включително и внедряване и сертфициране на система за енергиен мениджмънт 

на производствените процеси 

- Разширяване на производствения капацитет на предприятието посредством повишаване на 

производителността, което ще позволи увеличаване на пазарния дял на основните изделия, в 

т.ч. и на международните пазари, в резултат на закупуването и въвеждането в експлоатация 

на съвременно високопроизводително технологично оборудване 

- Подобряване качеството на произвежданата продукция и чувствително намаляване на 

разходите за преработка на технологичен брак чрез използване на високопрецизни машини, 

прилагащи безотпадни технологии и използващи рециклирани материали 

- Опазване на околната среда чрез намаляване на емисиите от вредни газове в резултат на 

внедряване на енергоефективни машини в производствения процес на "ПЛАСТФОРМ" 

ООД, щадящи околната среда, които използват рециклирани материали и прилагат 

безотпадни технологии 
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Дейностите по проекта обхващат извършване на енергиен одит по образец („обследване за 

енергийна ефективност”) – изпълнен преди подаване на проектното предложение; закупуване и 

въвеждане в експлоатация на шприцмашини; закупуване и въвеждане в експлоатация на раздувни 

машини; закупуване и въвеждане в експлоатация на инсталация за капачки във фармацията; 

закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за производство на бутилки от PET с безотпадна 

технология; въвеждане на система за енергиен мениджмънт; сертифициране на система за енергиен 

мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001; публичност и визуализация на проекта, и одит 

на проекта. 

 

Стойност на проекта: 2 858 040 лв. без ДДС, от които: 

- 1 499 876 лв. – размер на безвъзмездната финансова помощ, от които 224 981,40 лв. 

национално съфинансиране и 1 274 894,60 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд 

за регионално развитие; 

- 1 358 164 лв. – съфинансиране от „Пластформ“ ООД 

 

Срок за изпълнение на проекта: 17 месеца 

 

Очаквани резултати: 

- Повишена енергийна ефективност 

- Разширен производствен капацитет чрез внедряване на 10 бр. нови машини и инсталации 

- Увеличен пазарен дял 

- Повишено качество на изделията 

- Разкрити нови работни места  

- Повишена конкурентоспособност и устойчив растеж 

- Опазена околната среда  - спестени емисии СО2  

 

Бенефициент: "ПЛАСТФОРМ" ООД, гр. Габрово 
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