
Бивалвия ООД започва изпълнението на проект за повишаване енергийната ефективност
на предприятието по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките

и средни предприятия“ в рамките на оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020

На 24 ноември 2017г. между Бивалвия ООД и Министерство на икономиката се сключи договор
за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0652-C01 за изпълнение на проект
„Внедряване  на  енергийно  ефективни  решения  за  засилване  на  конкурентните
предимства на Бивалвия ООД“. 

Общата  стойност  на  проекта  възлиза  на  497 700,00  лв,  от  които  326  617.50  лв  са
безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за инвестиции в енергийно
ефективни  решения,  чрез  които  да  се  постигне  повишаване  на  производствения  капацитет,
увеличаване на енергийната и ресурсна ефективност, използване на рециклирани суровини и
понижаване на разходите за производство в предприятието. 

Основната цел на проекта  е повишаване на конкурентоспособността  на Бивалвия ООД чрез
подобряване на енергийната ефективност и капацитет на предприятието.

Конкретните мерки, които ще доведат до успешната реализация на общата цел и ефектите от
нея, са специфичните цели, заложени в проекта, както следва: 
- Внедряване на специализирано производствено оборудване, което да позволи повишаване на
производителността и редуциране на консумираната електроенергия;
 - Въвеждане на система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия за постигане на
по-голяма ефективност при отоплението на производственото помещение; 
-  Внедряване  на  aвтоматизирана  система  за  мониторинг  на  енергопотреблението,  която  ще
позволи  вземането  на  навременни  управленски  решения  за  оптимизиране  на  разходите  за
електроенергия; 
- Разработване, внедряване и сертификация на система за енергиен мениджмънт в съответствие
с EN ISO 50001:2011.
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Проект  № BG16RFOP002-3.001-0652-C01 „Внедряване на енергийно ефективни решения за
засилване на конкурентните предимства на Бивалвия ООД“, финансиран от Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бивалвия ООД  и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище

на Европейския съюз и Управляващия орган.
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