
 
 
 
На 24 ноември 2017 г. „Виталий и Син – Иглика Манова“ ЕТ сключи с Управляващия               

орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. договор          

за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Внедряване на енергийно           

ефективнo оборудване и система за управление на енергията съгласно ISO 50001-2011“. 

 

Общата цел на проектното предложение е повишаване на производствения капацитет и           

енергийната ефективност на „Виталий и Син – Иглика Манова“ ЕТ. 

 

Специфичните цели са повишаване на: производителността на труда, качеството на продукцията и            

безопасността на труда. 

 

За постигане на целите в проектното предложение са включени дейности за: 

Доставка и въвеждане в експлоатация на универсална кръглошлифовъчна машина с ЦПУ 

Въвеждане и сертифициране на системa за управление на енергията в съответствие с изискванията 

на международен стандарт - ISO 50001:2011. 

 

В резултат от изпълнението на проекта: 

- ще се подобрят енергийните характеристики предприятието; 

- ще се намалят разходите на електроенергия за производството на единица продукция; 

- ще се намалят емисиите на СО2; 

- ще се увеличи производственият капацитет и като следствие – експортния потенциал; 

- ще се повиши производителността на труда; 

- ще се повиши качеството на продукцията. 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014- 2020, съфинансирана               
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, във връзка с изпълнение на проект: „Внедряване на енергийно ефективнo                   
оборудване и система за управление на енергията съгласно ISO 50001-2011” в ЕТ“Виталий и син – Иглика Манова“ по ДБФП №                    
BG16RFOP002-3.001-0654-С01.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ“Виталий и син – Иглика Манова“ и при                  
никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и                 
Управляващия орган. 

 
 

 

 
 

http://www.eufunds.bg/


 
 
Общата стойност на проекта е 857400.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова            

помощ е 603260.00 лева, в т.ч. 512771.00 лева от Европейския съюз чрез Европейския фонд за               

регионално развитие и 90489.00 лева национално съфинансиране. 
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