
   
 

На 21 август 2017 г. „Сима-Михов” ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Повишаване на 

енергийната ефективност на „Сима – Михов“ ЕООД”.  

Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „Сима-Михов” ЕООД 

и постигане на устойчив растеж чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет на 

предприятието. Специфичните цели са:  

- Изпълнение на енергоспестяващи мерки и подобряване на енергийната ефективност на 

предприятието;  

- Обновление и усъвършенстване на технологиите за енергийно ефективно и ефикасно 

производство - чрез подмяна на физически и морално остарели машини с нови, 

високопроизводителни и енергоефективни;  

- Подобряване на ресурсната ефективност - чрез постигане на по-ниски производствени 

разходи за единица продукция и намаляване зависимостта от доставките на първични 

производствени суровини;  

- Развитие на екологосъобразно производство - чрез намаляване на енергийната му 

интензивност, рециклиране на бракувана продукция и технологични отпадъци и вторичното им 

използване за производство;  

- Подобряване на контрола над енергопотреблението чрез въвеждане и сертифициране на 

система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията стандарт ISO 50001;  

- Повишаване на конкурентоспособността на предприятието и постигане на устойчив 

растеж. 

Чрез проекта ще се изпълнят 3 енергоспестяващи мерки от извършен енергиен одит, като 

се внедрят в производството на „Сима Михов“ ЕООД:  

- 1 брой шприцгусмашина с не по-малко от 800 kN затварящо усилие;  

- 1 брой шприцгусмашина с не по-малко от 1200 kN затварящо усилие и  

- 1 брой мелница-гранулатор за всички видове пластмаса.  

Те ще бъдат закупени след провеждане на процедурa за избор на изпълнител съгласно 

актуалните изисквания, регламентирани в ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016. С новите 

високопроизводителни и енергoефективни машини ще се подменят физически и морално 

остарели машини и ще се постигне обновление и усъвършенстване на технологиите за 

енергийно ефективно и ефикасно производство, ще се подобри ресурсната ефективност, ще се 

насърчи рециклирането на бракувана продукция, вторичното ѝ използване и опазването на 

околната среда.  

В проекта също така са предвидени и дейности за въвеждане и сертифициране на 

система за енергиен мениджмънт в предприятието съгласно изискванията стандарт ISO 50001, 

както и публичност и визуализация. Като резултат от изпълнението на проекта се очаква 

подобряване на енергийната и ресурсната ефективност в предприятието, реализиране на 

78979,12 kWh/год. енергийни спестявания и спестяване на 64,68 t/год. емисии СО2. 

При изпълнението на всички дейности, залегнали в АДБФП предприятието ще 

съблюдава принципите за добро финансово управление - икономичност, ефикасност и 

ефективност на вложените средства, ще прилага принципите на хоризонталните политики на 

ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие, както и ще 

спазва изискванията и приложимите правила за информиране на обществеността за получената 

финансова подкрепа и публичност на изпълнявания проект. 

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Сима – Михов“ ЕООД” е с краен 

срок на изпълнение до 21.08.2018 г. и се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране. 


