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изпълнение на комплекс от мерки за подобряване на енергийната ефективност. Този проект е съфинансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за реги-
онално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Полипрес ООД и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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Целта на Проекта на Полипрес ООД е подобряване на енергийната ефективност на дружеството. 
Тази цел пряко кореспондира със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни 
технологии и енергийна ефективност”, а именно „Намаляване на енергийната интензивност на ико-
номиката” и е в съответствие с Тематична цел 4 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна 
икономика във всички сектори” на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020.

ОБЩА ЦЕЛ
Подобряване на енергийната ефективност на дружеството. 

Закупуването на предвидената нова машина довежда до повишаване на ресурсната ефектив-
ност и екосъобразност на производствените процеси, като едновременно с това спомага за на-
маляване на производствените разходи и енергопотреблението, което от своя страна гарантира 
спад на себестойността на единица продукция, т.е. повишена конкурентоспособност.

Специфични цели на проекта: 
1. Разширяване производствения капацитет на предприятието; 
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2. Намаляване себестойността на единица продукция; 
3. Повишаване на енергийната ефективност и постигане общи енергийни спестявания, чрез 

прилагане на мерките, заложени в Одита от АУЕР;
4. Намаляване на емисиите на CO2; 
5. Повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

Реализирането на основната и специфичните цели на Проекта допринасят за повишаване 
енергийната ефективност на предприятието, намаляване на негативните ефекти върху околната 
среда, повишаване капацитета и конкурентоспособността на Полипрес ООД. 

С изпълнението на Проекта, освен че се подобрява 
енергийната ефективност ще бъдат намалени еми-
сиите въглероден диоксид, отделяни директно и ин-
директно в атмосферата, ще се постигнат и по-ниски 
производствени разходи, което ще повиши конкурен-
тоспособността на Полипрес и ще допринесе за устой-
чивото социалноотговорно развитие на Полипрес.
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Общата и специфичните цели на Проекта са постигнати посредством изпълнение на следните 
дейности: 

Дейност 1. Придобиване на ДМА, необходими за изпълнението на мерките, включени в Обслед-
ването за енергийна ефективност, а именно Мярка 1 – Закупуване на нова 5-цветна 
офсетова машина, работеща със стандартен формат на хартия 50х70см, с конвен-
ционални мастила; 

Дейност 2. Изготвяне на Енергиен одит и одобряването му от АУЕР; 

Дейност 3. Внедряване на стандарт БДС EN ISO 50001; 

Дейност 4. Публичност и визуализация на Проекта.
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Бюджет на проекта, общо 1 505 700 лв.
Съфинансиране от Полипрес  29.53%    444 570 лв.

Общо БФП  70.47% 1 061 130 лв.
от които:

ЕС финансиране  85% 901 960 лв.
и национално финансиране  15% 159 170 лв.

1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, 
представляващи Дълготрайни Материални Активи 1 470 000 лв.

Съфинансиране от Полипрес  30%    441 000 лв.
Общо БФП  70% 1 029 000 лв.

от които:
ЕС финансиране  85% 874 650 лв.

и национално финансиране  15% 154 350 лв.
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2. Разходи за услуги 35 700 лв.
Съфинансиране от Полипрес  10%    3 570 лв.

Общо БФП  90% 32 130 лв.
от които:

ЕС финансиране  85% 27 310 лв.
и национално финансиране  15% 4 820 лв.

2.1 Извършване на Енергиен Одит, одобрен от АУЕР 19 200 лв.
Съфинансиране от Полипрес  10%    1 920 лв.

Общо БФП  90% 17 280 лв.
от които:

ЕС финансиране  85% 14 688 лв.
и национално финансиране  15% 2 592 лв.
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2.2 Внедряване на СУЕ по ISO 50001 7 000 лв.
Съфинансиране от Полипрес  10%    700 лв.

Общо БФП  90% 6 300 лв.
от които:

ЕС финансиране  85% 5 355 лв.
и национално финансиране  15% 945 лв.

2.3 Сертифициране на внедрената СУЕ по ISO 50001 8 000 лв.
Съфинансиране от Полипрес  10.0%    800 лв.

от които:
Общо БФП  90% 7 200 лв.

ЕС финансиране  15% 6 120 лв.
и национално финансиране  15% 1080 лв.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Този документ е създаден по Проект G16RFOP002-3.001-0850-C01 „Инвестиционни мерки за подобряване на енергийната ефективност в Полипрес ООД”. Основната цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност в дружеството, чрез 

изпълнение на комплекс от мерки за подобряване на енергийната ефективност. Този проект е съфинансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за реги-
онално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Полипрес ООД и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

2.4 Публичност и визуализация 1 500 лв.
Съфинансиране от Полипрес  10.0%   150 лв.

Общо БФП  90.0% 1 350 лв.
от които:

ЕС финансиране  85% 1 147 лв.
и национално финансиране  15% 203 лв.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Този документ е създаден по Проект G16RFOP002-3.001-0850-C01 „Инвестиционни мерки за подобряване на енергийната ефективност в Полипрес ООД”. Основната цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност в дружеството, чрез 

изпълнение на комплекс от мерки за подобряване на енергийната ефективност. Този проект е съфинансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за реги-
онално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Полипрес ООД и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Изпълнение на дейностите:

- Дейност 2: 
Изготвяне на Енергиен одит, одобрен от АУЕР - тази дейност беше извършена по 
време на предпроектната подготовка. 
 
Енергийният одит беше направен от ЕЕС Енергийно Ефективни Системи ЕООД, 
след което беше представен и одобрен от АУЕР. Беше разработено Проектно пред-
ложение, базирано на доклада от АУЕР, което беше внесено при приема на доку-
менти от УО по ОПИК; 
 
Разходите по Одита бяха направени от Полипрес ООД преди предаването на про-
ектното предложение, и бяха съфинансирани от УО при подаването на първият 
междинен отчет от Полипрес, в края на февруари 2019г.
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Изпълнение на дейностите:

- Дейност 1. Придобиване на ДМА, необходими за изпълнението на мерките, включени в Об-
следването за енергийна ефективност - Мярка 1 – Закупуване на нова 5-цветна 
офсетова машина, работеща със стандартен формат на хартия 50х70см; 
 
За изпълнението на дейността беше организирана публична тръжна процедура 
по реда на ПМС160, със заложени критерии и параметри съгласно Одита от АУЕР, 
която процедура беше спечелена от участника Булграфика ЕООД, представител за 
Бъглария на Komori International; 
 
След одобряването от страна на УО на процедурата и на избраният участник, беше 
сключен Договор за доставка с Булграфика ЕООД, авансовото плащане по който 
беше финансирано от Полипрес, и съфинансирано от УО при подаването на първи-
ят междинен отчет от Полипрес, в края на февруари 2019г.
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Изпълнение на дейностите:

- Дейност 1:  
В резултат, беше поръчана и доставена печатна машина, с търсените съгласно 
процедурата и договора параметри, произведена за Полипрес, със сериен номер 
2032. 
Процедурата по инсталирането ѝ протече между 16 и 23 юли от екип на Komori, на 
предвиденото място в производствената база на Полипрес, след което машината 
беше приведена в експлоатация. 
Паралелно беше проведено обучение на персонала, работещ с машината, както и 
запознаването му с пълната документация на машината. 
 
В началото на август 2019г., след приключването на вторият етап, Полипрес подаде 
към УО втори междинен отчет, който понастоящем вече е одобрен от УО, и очаква-
ме да получим съфинансирането по това второ плащане.
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изпълнение на комплекс от мерки за подобряване на енергийната ефективност. Този проект е съфинансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за реги-
онално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Полипрес ООД и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Изпълнение на дейностите:

- Дейност 3: Внедряване Система за Управление на Енергията по стандарт БДС EN ISO 50001 
 
За изпълнението на дейността бяха проведени тръжни процедури на базата на 3 
оферти, като критерият за избор е най-ниска цена, според изискванията на УО. 
 
Процедурата беше спечелена от участника Вуков Дивелъпмънт Сървисис ЕООД, 
който предложи най-ниска цена, и покриваше условията по процедурата. 
Беше сключен договор за изпълнение с избраният изпълнител по тази процедура. 
Сключеният договор е финансиран от Полипрес ООД, предстои да поискаме съфи-
нансиране от УО при подаване на финалният ни отчет по Проекта. 
 
От страна на Полипрес беше сформиран Енергиен екип, който заедно с избраният 
Изпълнител разработи и въведе успешно СУЕ в Полипрес ООД. 
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Изпълнение на дейностите:

- Дейност 3:  
Разработената СУЕ система наблюдава и контролира процесите по управление на 
енергията, и съблюдава спазването на заложените в Одита на АУЕР параметри, 
при които се постига исканата в Проекта енергийна ефективност. 
 
За целта, според предложеното в Енергийният доклад, одитиран от АУЕР, две ста-
ри печатни машини, ползвани до сега в Полипрес бяха демонтирани и заменени с 
новата машина, която е много по-производителна, при това значително по-енерго-
ефективна, и не на последно място много по-екологична машина, заради намале-
ният разход и на хартия, и на енергия.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Този документ е създаден по Проект G16RFOP002-3.001-0850-C01 „Инвестиционни мерки за подобряване на енергийната ефективност в Полипрес ООД”. Основната цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност в дружеството, чрез 

изпълнение на комплекс от мерки за подобряване на енергийната ефективност. Този проект е съфинансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за реги-
онално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Полипрес ООД и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Изпълнение на дейностите:

- Дейност 3:  
След успешното разработване и внедряване на СУЕ в Полипрес, беше стартира-
на процедура по избор на изпълнител на сертифицирането на въведената СУЕ по 
стандарта ISO 50001. 
 
За изпълнението и на тази задача беше проведена тръжна процедура на базата на 
3 оферти, като критерият за избор е най-ниска цена, според изискванията на УО. 
 
Процедурата беше спечелена от участника Лойдс Регистър ЕМЕА клон, който пред-
ложи най-ниска цена, и покриваше условията по процедурата. 
 
Беше сключен договор за изпълнение с избраният изпълнител по тази процедура. 
Сключеният договор е финансиран от Полипрес ООД, предстои да поискаме съфи-
нансиране от УО при подаване на финалният ни отчет по Проекта.
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Изпълнение на дейностите:

- Дейност 3:  
По време на сертификационният процес за ISO 50001, при първата визита на 
одитора от Lloyd’s Register получихме няколко дребни препоръки, които незабавно 
бяха взети предвид, и бяха изпълнени до идването му за втората одитна визита. 
 
В резултат, всички изисквания на одитора на Lloyd’s Register бяха удовлетворени, 
Полипрес получи положителен доклад за въведената СУЕ от Одитора още на вто-
рата визита, и повече визити не бяха необходими. 
 
При това Lloyd’s Register издаде на Полипрес ООД сертификат за успешно въведе-
на СУЕ по ISO 50001, и бяха планирани изискуемите две допълнителни визити до 
края на валидността на сертификата по ISO 50001.
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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person 
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Издаден от: Lloyd's Register EMEA Branch, 81A Bulgaria Blvd., Floor 8, Offices 9 & 10 1404 Sofia Bulgaria за и от името на: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom  
 

 

 

Настоящият сертификат се издава, за да удостовери, че Системата за управление на: 

Полипрес ООД 

 
 

Западна Индустриална Зона, местност Драганчева кория, 5300 Габрово, България 

 
 

 

е одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance в съответствие със следните стандарти:  

 ISO 50001:2011  

 

 
 

 

 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager 

Издаден от: Lloyd's Register EMEA Branch 

за и от името на: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

 

    

Дата на издаване: 26 Август 2019 

Дата на валидност: 20 Август 2021 

Сертификат номер: 10213835 

 
 

Първоначално одобрение:  
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Предпечатна подготовка и офсетов печат. 
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Изпълнение на дейностите:

- Дейност 4: Публичност и визуализация на Проекта 
Целта на тази задача е да запознае широката общественост за ролята на ЕС и 
държавата при реализирането на Проекта. 
 
Всички задачи по тази дейност целят цялостно популяризиране на високия социа-
лен ефект от постигнатите чрез Проекта резултати, и създадените предпоставки за 
устойчивост на развитието и постигане на целите на Проекта. 
 
За реализирането на тази дейност беше избран изпълнител на базата на 2 съпос-
тавими оферти, като избраният кандидат е СД Пан-Х Христов, Пантелеев и сие. 
С избраният кандидат беше сключен договор за изпълнение, финансирането на 
който в началото е за сметка на Полипрес, като очакваме съфинансиране от УО 
при приключване на Проекта. 
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Изпълнение на дейностите:

- Дейност 4:  
Цялата дейност по Публичност и визуализация на Проекта е изготвена съгласно 
Единен наръчник на бенефuцuенmа за nрuлагане на npaвuлama за uнформацuя u 
kомунukацuя 2014-2020 г.  
 
На Изпълнителя бяха възложени следните задачи: 
- изработване на 2бр. информационни плакати А3, разполагане в Полипрес; 
- изработване на 500бр. информационни брошури А5; 
- изработване на табела с размери 50х70см, и монтирането и на фасадата на 
   административната сграда на Полипрес; 
- организиране на начална пресконференция (публично събитие 1); 
- изработване 2 бр. стикери, и поставянето им върху закупеното оборудване. 
- организиране на финална пресконференция (публично събитие 2);
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Изпълнение на дейностите:

- Дейност 4:  
По време на изпълнението на Проекта всеки един важен етап или процедури са 
своевременно обявавани от Екипа по управление на Проекта на сайта на друже-
ството (www.polypress.eu).

 
Пак там са публикувани и покани за участие в търговете, както и самата тръжна 
документация, според изискванията на УО и Единен наръчник на Бенефициента. 
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Изпълнението на Проекта и заложените в него цели довеждат до устойчив икономически рас-
теж и стабилност, основани на оптимизирани разходи за енергия, инвестиции в съвременно ви-
сокопроизводително и енергоефективно оборудване, както и креативни инициативи при удовлет-
воряване на изискванията на ЕС за въвеждане на мерки за подобряване опазването на околната 
среда.

Всички поставени при планирането на Проекта задачи са вече реализирани, като са спазени 
всички законови изисквания, както и всички указания от страна на УО по време на изпълняването.

Остарялото неефективно оборудване е подменено с ново, модерно и енергоефективно.

Въведена е СУЕ, както е предписано в Одита на АУЕР, която след внедряването си в Полипрес 
е получила и сертификат ISO 50001 от Lloyd’s Register.
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Този документ е създаден по Проект G16RFOP002-3.001-0850-C02  
„Инвестиционни мерки за подобряване на енергийната ефективност в Полипрес ООД”.

Основната цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност в дружеството, чрез изпълнение 
на комплекс от мерки за подобряване на енергийната ефективност.

Проекта е съфинансиран от Оперативна Програма „Иновации и Конкурентоспособност”, 
която е съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Полипрес ООД и при никакви обстоятелства не може 
да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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