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Проект № BG16RFOP002-3.001-0336-C01 „Постигане на устойчиво енергийно развитие в Айпринт ООД, 
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Фирма „Айпринт“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна 
ефективност за малките и средни предприятия“, в рамките на оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
 
 

На 18.08.2017г. фирма „Айпринт“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова 
помощ, с което стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.001-0336-C01 „Постигане 
на устойчиво енергийно развитие в Айпринт ООД“.  

 
Общият бюджет на проекта е в размер на 529 660.00  лв., а размерът на одобрената 

безвъзмездна финансова помощ е 380 226.00лв. Безвъзмездната помощ по проекта се 
предоставя с финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП 
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. 

 
Целта на проекта е да повиши на устойчивата конкурентоспособност на Айпринт ООД 

чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет на предприятието.    
 

Посочената цел ще бъде реализирана в рамките на проекта чрез изпълнението на следните 
дейности: 
 Внедряване в производството на линия за лазерно рязане, чрез която да се премахне 

нуждата от подизпълнител и която ще доведе до повишаване на капацитета за изрязване 
на изделията; 

 Въвеждане на система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия за постигане 
на по-голяма ефективност при отоплението на производственото помещение; 

 Внедряване на aвтоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, която ще 
позволи вземането на навременни управленски решения за оптимизиране на разходите за 
електроенергия; 

 Разработване, внедряване и сертификация на система за енергиен мениджмънт в 
съответствие с EN ISO 50001:2011; 

 Осигуряване на публичност и визуализация на финансирането от Европейския съюз. 
 

Гореописаните дейности ще допринесат за постигането на следните резултати в „Айпринт“ 
ООД: 
 засилени конкурентните предимства по отношение на срокове за изпълнение на поръчки 

и качеството на продукцията 
 постигане на устойчива енергийна ефективност на процесите 
 цялостно редуциране на използваната електроенергия 
 постигане на енергийни спестявания за цялото предприятие в размер на 28,67% 
 21.72 t/год. спестените въглеродни емисии на годишна база 
 
Всички тези положителни промени ще доведат до подобряване на качеството на 

продукцията при намалено енергийно потребление, което ще създаде условия за повишаване на 
ресурсната и икономическа ефективност и конкурентоспособност на Айпринт ООД. 

 
Срок на изпълнение: 18 месеца  
 
Дата: 18.08.2017г.  


