„ПОЛИКАРТ“ ООД успешно реализира проект за повишаване на енергийната ефективност в
“ПОЛИКАРТ” ООД приключи успешно реализацията на договор за безвъзмездна финансова помощ
(ДБФП) BG16RFOP002-3.001-0859-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на „Поликарт” ООД“
чрез инвестиции в ново технологично оборудване“ по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Доставените и внедрени в производствения процес на „ПОЛИКАРТ“ ООД инсталации – 4 бр.
високотехнологични машини, използват одобрени енергийни технологии и са съизмерими с най-добрите
налични технологии, като прилагането им ще допринесе за устойчиво екологично развитие и намаляване
на негативното въздействие върху околната среда. Целта е да се минимизира рискът от грешки, както и да
се позволи ефективното почистване и поддържане на новото технологично оборудване, с цел избягване
на замърсяването и неблагоприятните влияния върху околната среда и качеството на продукцията.
Дейностите, свързани с внедряването на новото производствено оборудване са съобразени с
действащите нормативни актове, стандарти, регламенти и др. в областта на опазването на околната
среда и здравословните и безопасни условия на труд.
Системата за енергийно управление БДС EN ISO 50001 позволява на „Поликарт” ООД да постигне своите
ангажименти (заложени във фирмената политика), да предприеме действия, необходими за подобряване
на енергийната ефективност и да покаже съответствието на своята дейност с изискванията на този
международен стандарт. Внедряването на стандарт БДС EN ISO 50001 позволява систематичен подход за
постигане и непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително за енергийна
ефективност, използване на енергията и потреблението й. С въвеждането на стандарта се постига
намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с
околната среда чрез систематично управление на енергията.
Целта на направените инвестиции е от една страна новото оборудване да даде възможност на
дружеството да разшири дейността си, а от друга страна да постигне висок стандарт на енергийна
ефективност. Енергийният одит на проекта доказва, че средният процент енергийно спестяване от
въведените по проекта машини и оборудване е 92,10 %. Вследствие изпълнението на проекта на
„Поликарт“ ООД се предвижда по-висока рентабилност на дейността, енергийна ефективност на бизнеса и
ще допринесе за високата конкурентоспособност на компанията.
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“Този документ е създаден с финансовата подкрепана Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развити. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „ПОЛИКАРТ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се ориема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“

