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„РАЗГРАД ПОЛИГРАФ“ ООД,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. 

                                
 
 „РАЗГРАД ПОЛИГРАФ“ ООД е бенефициент по договор № BG16RFOP002-3.001-
0485-C01 Подобряване на енергийната ефективност на „РАЗГРАД ПОЛИГРАФ“ ООД, 
финансиран 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 г.”, 
съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 
Общата стойност на проекта е 185 790.71 лева, от които 115 975.28 лева европейско и 
20 466.22 лева национално съфинансиране. 

С цел подобряване и разширяване на производствения капацитет, намаляване на 
себестойността на продукцията чрез увеличение на производителността и намаляване 
на специфичното потребление на електроенергия, с настоящия проект фирмата 
предвижда да замени старите и закупи нови машини за производство на изделия от 
хартия и картон. Повишаването на конкурентоспособността на компанията ще се 
извърши посредством подобряване на енергийната ефективност, като се планира чрез 
проекта да се направят следните инвестиции: 

1. Доставка на нови високопроизводителни и енергийно ефективни машини за 
производство на изделия от хартия и картон като: полуавтоматична високоскоростна 
машина за перфориране, машина за автоматизирано поставяне на корица с твърда 
подвързия и прав книговезки нож.  

2. Инвестиции за намаляване на разходите на електроенергия, включващи 
доставка и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг и 
контрол на енергопотреблението и система за рекуперация на отпадна топлина от 
вентилационната инсталация. 

3. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001,енергиен 
одит и визуализация. 

Проекта има и други цели като използването на рециклирани суровини за 
производството на изделия от хартия и намаляване на вредните емисии посредством 
редуциране на енергийните разходи. Посредством плановете за инвестиции, 
компанията ще намали значително специфичните си разходи за електроенергия, което 
ще намали себестойността на продуктите произведени от хартия и картон. 

Резултата от проекта е повишаване на конкурентоспособността на „РАЗГРАД 
ПОЛИГРАФ“ ООД, посредством подобряване на енергийната ефективност, чрез 
закупуване и въвеждане в експлоатация на нови машини за производство на изделия от 
хартия и картон. 

Конкретните резултати на проекта са:  
• Въвеждане в експлоатация на високо производително и енергийно 

ефективно оборудване; 
• Намаляване на разходите за електроенергия на фирмата посредством 

доставката и монтажа на система за мониторинг на енергийното потребление и система 
за рекуперация на отпадна топлина от вентилационна инсталация; 
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• Намаление на себестойността на продукцията, посредством значителната 

редукция на специфично потребление на електрическа енергия за единица продукт; 
• Увеличаване на производствения капацитет и експанзия на нови пазари; 
• Обновяване на технологичния парк на предприятието кандидат; 
В резултат на изпълнение на проекта се очакват екологични ползи, като 

използването на рециклирани суровини за производството на изделия от хартия и 
намаляване на вредните емисии посредством редуциране на енергийните разходи. 
Посредством плановете за инвестиции компанията осигурява устойчивото си развитие. 
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