На 09.02.2018 г.“Наталия“АД подписа договор № BG16RFOP002-3.002-0136-C01за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Наталия“АД“.
Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност и производствения
капацитет на "Наталия" АД в основната дейност на кандидата по КИД 14.14 "Производство на
долно облекло" чрез подмяна на основно производствено оборудване, което е морално остаряло
и високо енергоемко. Проектът обхваща замяна на старото оборудване с ново, отличаващо се
със значително подобрена производителност и ниска консумация на енергия. Планираната
подмяна засяга основните производствени мощности в предприятието - замяна на багрилни
апарати, плетачна машина, сушилня и машина за ситопечат с нови. Всички тези активи са
свързани с осъществяването на основната дейност на предприятието. В рамките на проекта се
предвижда и изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина, въвеждане на
автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, както и внедряване
и сертифициране съгласно стандарт ISO 50001. Като резултат от изпълнението на посочените в
мерки ще се редуцира обемът на изразходваната енергия и този на отделяните вредни
въглеродни емисии от производството, а така ще се спомогне за опазването на околната среда и
подобряване на конкурентоспособността на дружеството.
Общата сума на инвестицията е 1 898020.70лв., от които 949 010.35лв. безвъзмездна
финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
(806 658.79 лв. европейско и 142351.56лв. национално съфинансиране) и949 010.35лв.
собствено съфинансиране.
Обща цел на проекта:
Повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж чрез
подобряване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на
"Наталия" АД, посредством подмяна на основно производствено оборудване с ново
енергоспестяващо оборудване, изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина,
въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, както
и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001,
което ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж
на предприятието, устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното
производствено въздействие върху околната среда.
Специфични цели на проекта:
● Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на енергийната интензивност на
компанията;
● Намаляване на отделяните емисии въглероден диоксид;
● Подобряване на ресурсната ефективност на предприятието;
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● Намаляване на производствените разходи,
произвежданите изделия;
● Повишаване на производствения капацитет.

респективно на

себестойността на

Резултати:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Доставени и въведени в експлоатация нови 6 бр. багрилни апарати - 1 бр.;
Доставена и въведена в експлоатация нова плетачна машина - 1 бр.;
Доставена и въведена в експлоатация нова сушилня за готовплат - 1 бр.;
Доставена и въведена в експлоатация нова машина за фиксиране на ситопечат - 1 бр.;
Доставена и въведена в експлоатация система за оползотворяване на отпадна топлина - 1
бр.
Доставена, монтирана и въведена в експлоатация нова система за мониторинг и контрол
наенергопотреблението - 1 бр.;
Мониторинг и контрол на 63% от енергопотреблението в предприятието;
Повишен производствен капацитет на предприятието;
Изпълнени мерки от енергийния одит;
Получени консултантски услуги за въвеждане на стандарт ISO 50001 и подписан
приемо-предавателен протокол;
Въведена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO
50001;
Сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт
ISO 50001;
Издаден сертификат за въведена система за енергиен мениджмънт съгласно
изискванията на стандарт ISO 50001.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект BG16RFOP002-3.002-0136-C01“Повишаване на енергийната ефективност в„Наталия“ АД“, финансиран
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „Наталия“АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на ЕС и УО.

