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Проект  BG16RFOP002-3.002-0047-C01/18.12.2017 Повишаване на енергийната ефективност на ЗММ Стомана 

АД””,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от „ЗММ Стомана” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

Фирма „ЗММ Стомана” АД  подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с 

Министерство на икономиката, Управляващ  орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 

за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.  

Проект BG16RFOP002-3.002-0047-C01/18.12.2017 Повишаване на енергийната 

ефективност на „ЗММ Стомана” АД,  е финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. 

Целта на проекта е да се оптимизира производствения процес, да се повиши 

производителността и качеството при намалени производствени разходи и енергийна 

консумация. Чрез въвеждането в производство на новите енергийно ефективни машини ще се 

разшири производството на дървообработващи машини за външния и вътрешния пазар. 

Допълнителен ефект ще бъде намалението на себестойността на изделията на фирмата, 

намаляване на производствения брак и съкращаване на времето за производство.  

Очакваният краен ефект от изпълнението на проекта е свързан с: 

- Преодоляване на техническите ограничения пред серийното производство на машини за 

дървообработване; 

- Реализиране на енергийни спестявания от производствения процес;  

- Увеличаване на обема на производство; 

- Съкращаване сроковете за изпълнение на поръчките;  

- Подобряване качеството на крайните продукти. 

Проектът предвижда закупуването и въвеждането в експлоатация на следното 

високотехнологично оборудване за производство на изделия: 

- CNC двуколонен фрезови център – 1 бр.  

- 5-осен машинен център – 6 бр. 

- Система за смесоподготовка на пясъчно-бентонитно смес на базата на вакуумен 

интензивен смесител – 1 бр.  

- Формовъчна машина – 1 бр.  

- Система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия - 1 бр. 

Проектът предвижда да се въведе система за енергиен мениджмънт ИСО 50001 за по-

ефективно управление на енергийните потоци в предприятието. 

С въвеждането в експлоатация на новото високотехнологично оборудване за производство 

на изделия ще се постигне по–голяма производителност, по–нисък специфичен разход на 

енергия, високо качество на крайния продукт и сведен до минимум брак. 

Очакваните резултати от проекта са : 

- Подобряване на енергийната ефективност на компанията; 

- Разширяване на дейността на компанията, вследствие на увеличаване на 

производствения капацитет на предприятието 

- Намаляване на производствените разходи, увеличение на приходите от продажби 

- Повишаване конкурентоспособността на произвежданата продукция 

Общият бюджет на проекта възлиза на 5 011 652.47 лв., като безвъзмездното съфинансиране 

от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 2 497 833.37 лв. или 49,84% 

от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от 

бенефициента.  


