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Проект BG16RFOP002-3.001-0660-C01- „Повишаване на енергийната ефективност в "Амек Тойс" ООД“,
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бенефициент: „Амек Тойс” ООД
Номер на договора: BG16RFOP002-3.001-0660-C01
Наименование: Повишаване на енергийната ефективност в "Амек Тойс" ООД
Обща стойност: 291 130.00 лв., от които 176 724.35 лв. европейско и 31 186.65 лв. национално
съфинансиране.

Начало: 09.11.2017г.
Край: 09.09.2018г.
Място на изпълнение на проекта: с. Труд

Общата цел на проекта е: Постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на „Амек Тойс”
ООД чрез изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност.

Специфичните цели на проекта са:
1. Постигане на енергийни спестявания в предприятието чрез закупуване на Термотрансферен

каландър - 1бр. и 2бр. Високоповдигачи.
2. Оптимизиране на потреблението на енергия за отопление чрез изграждане на система за

оползотворяване на отпадна топлина.
3. Осигуряване на ефективно наблюдение и управление на консумирана енергия за подобряване на

енергийната ефективност чрез изграждане на АСМЕ и въвеждане и сертифициране на система за
енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.

Планираните дейности, чрез които ще се постигнат посочените специфични и обща цел са:
1. Доставка и въвеждане в експлоатация на Термотрансферен каландър - 1бр.
2. Доставка и въвеждане в експлоатация на Високоповдигачи - 2бр.
2. Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението 1бр.(АСМЕ)
4. Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина - 1бр.
5. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт

съгласно стандарт ISO 50001.

Проектът се базира на препоръки от извършения енергиен одит, изготвен за целите на процедурата.

В резултат на изпълнението на посочените дейности „Амек Тойс” ООД ще постигне следните
основни резултати:

1. Реализирани енергийни спестявания в предприятието в резултат от изпълнения проект:
214 806,77 kWh/год

2. Спестените емисии CO2: 173,75 тона/год.
3. Общо енергийни и неенергийни спестявания: 54 075,56 лв/год
4. Осигурено ефективно наблюдение и управление на консумирана енергия.
5. Оптимизирано потребление на енергия за отопление.

Чрез реализацията на проекта дейността на „Амек Тойс“ ООД ще стане ресурсно - ефективна и
екологосъобразна. Подобрената енергийна ефективност на "Амек Тойс" ООД ще доведе до намаляване
на производствените разходи и ще гарантира устойчив растеж и конкурентоспособност на
предприятието.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за

съдържанието на документа се носи от „Амек Тойс“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


