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Проект BG16RFOP002-3.001-0484-C01 „Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на „Карнес“ 
ЕООД”, 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 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 „Карнес” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

„КАРНЕС“ ЕООД сключи с Министерство на икономиката Административен договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0484-C01 
„Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на „Карнес“ ЕООД” по процедура 
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Проектът е 
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на 
обща стойност 1101132,00 лв., в т. ч. безвъзмездна финансова помощ 774678,80 лв. 
(658476,98 лв. - европейско и 116201,82 лв. - национално съфинансиране) със срок за 
изпълнение 12 месеца.

Целта на проектното предложение е постигане на устойчив растеж и 
конкурентоспособност на „Карнес“ ЕООД, чрез изпълнението на мярка за енергийна 
ефективност.

Специфичните цели на проекта са свързани повишаване на енергийната и ресурсната 
ефективност:

 Подобряване на енергийната ефективност, чрез понижаване на енергийната 
интензивност;

 Повишаване на ресурсната ефективност, чрез дейности свързани с увеличаване 
оползотворяването на отпадъци и намаляване на тяхното образуване, намаляване 
разходването на суровини и материали;

 Постигане на устойчиво енергийно развитие.

Целите на проекта ще се постигнат с обновление на съществуващо енергийно 
неефективно производствено оборудване чрез закупуване на енергийно ефективна CNC 
Струговащофрезова машина, както и въвеждане и сертифициране на система за управление в 
предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС EN 50001 (Energy Management 
Systems)/EN ISO 50001.

Очаквани резултати:
В резултат на изпълнението на проекта се очаква да се постигнат годишни спестявания 

на енергия (ГС): 82458 kWh/год., енергийни спестявания за предприятието (ПЕС): 42,91 % и 
Фактор на енергийни спестявания (ESR) общо: 46,39 %.

Изпълнението на проектните дейности ще повлияе върху опазването на околната среда, 
чрез понижение на разхода на енергия и общо намаление на вредните въглеродни емисии.


