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Повишаване на конкурентоспособността на "Еми Стил 08" ООД чрез изпълнение 
на мярка за енергийна ефективност 

 

Проект „Повишаване на конкурентоспособността на "Еми Стил 08" ООД чрез          
изпълнение на мярка за енергийна ефективност“ се осъществява в рамките на договор            
№ BG16RFOP002-3.001-0810-C01, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна     
ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и           
конкурентоспособност“ 2014-2020 и стартира на 07.12.2017 г. Срокът за неговото          
изпълнение е 18 месеца, като общата стойност на проекта е 965 160.00 лв., в това число                
582 846.00 лв. безвъзмездна финансова помощ. 

Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на предприятието, като           
изпълни препоръчаната мярка за енергийна ефективност. Това ще се осъществи чрез           
подмяна на остаряла технологична линия с ново оборудване високоефективни и          
икономични, ново поколение шевни и гладачни машини. По този начин ще разширим            
производствения си капацитет, ще понижим енергийната си интензивност и ще          
постигнем устойчив растеж.  

Проектът включва още въвеждане и сертифициране на система за енергиен          
мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС ISO 50001. По този начин ще            
бъде постигнато необходимото рационално управление на енергията, свързана пряко с          
произвежданите шевни продукти. 

В резултат от изпълнението на проекта за цялото предприятие планираните енергийни           
спестявания (ПЕС) ще бъдат 26%, като се планира намаляване потреблението на           
електроенергия и на разходите за производство на единица продукция. Това ще доведе            
до подобряване качеството на продуктите и повишаване на производствения ни          
капацитет. Наред с това проектът ще допринесе за опазването на околната среда, като             
постигне спестени въглеродни емисии в атмосферата. Цялостният положителен ефект         
от изпълнението на проекта ще се изразява в повишена конкурентоспособност на „Еми            
Стил 08“ ООД чрез изпълнена мярка за енергийна ефективност, която ще гарантира            
преминаването към по-екологосъобразно, ресурсно ефективно и разширено       
производство. 

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

Проект  № BG16RFOP002-3.001-0810-C01 „Повишаване на конкурентоспособността на "Еми Стил 08" 
ООД чрез изпълнение на мярка за енергийна ефективност“, финансиран от Оперативна програма 

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

http://www.eufunds.bg/

