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На 17.08.2017 г. „Фокс Лазер“ ЕООД  сключи Договор BG16RFOP002-3.001-0806-C01 за 
безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 
процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, 
Приоритетна ос 3: „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 
„Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел  3.1. “Намаляване на 
енергийната интензивност на икономиката” на Оперативната програма. 
 
Наименование на проекта: “Повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер" ЕООД” 
 
Срокът за изпълнение на Договора е 18 месеца, като проектът стартира на 17.08.2017 г. и 
приключва на 16.02.2019г. 
 
Основни дейности по проекта са: 
 

1) Обследване за енергийна ефективност с цел анализ на текущото потребление и залагане 
на мерки за подобряване на енергийната интензивност от компетентно лице; 

2)  Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в 
обследването за енергийна ефективност закупуване на производствени машини: 

• CNC Серво-електрическа револверна щанц преса – Мярка 1 
• Файбър система за лазерно рязане – Мярка 2 
• Абкант преса (серво – електрическа – хидравлична) – Мярка 3 
• Линия за прахово боядисване – Мярка 4 

3) Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, стандарт БДС EN 
ISO 50001/ EN ISO 50001; 

4) Дейности за публичност и визуализация на проекта; 
 
Цел на изпълнението на проекта е създаване на предпоставки за повишаване на енергийната 
ефективност и конкурентоспособността на Фокс Лазер ЕООД чрез изпълнението на мерки за 
енергийна ефективност, постигащи разширяване на дейността, устойчив растеж, повишена 
производителност и ефикасност на производството и въвеждане на утвърдени модели и системи 
за енергийна ефективност. 
Постигането на тази главна цел е предвидено да бъде изпълнено чрез реализиране на няколко 
специфични цели, свързани с постигане на повишена енергийната ефективност на "Фокс Лазер" 
ЕООД: 
- намаляване на енергийната интензивност на предприятието - планираните енергийни 
спестявания в резултат от реализирането на проекта са 58,55 %; 
- Фактор на енергийни спестявания (ESR) общо 61,03 %; 
- Годишни спестявания на енергия от предвидения пакет мерки 2 804 976 kWh/год. 
- понижение на оперативните експлоатационни разходи и намаляване на зависимостта от 
доставките на първични производствени суровини; 
- повишаване на производителността; 
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- намаляване на загубите от бракувана продукция с минимум 5% в следствие на амортизацията 
на основни активи, увеличаващо многократно загубите на дружеството; 
- създаване на условия за производство на усъвършенствани детайли с по-високо качество, 
подобрени характеристики и в по-голямо разнообразие както от размери, така и в дебелина на 
изходните суровини; 
- намаляване на отделяните емисии на CO2 с цел опазване на околната среда и намаляване на 
негативното въздействие на производството върху нея; 
-намаляване на колчеството генерирани отпадъци/скрап на годишна база от 400 т. на 380 т. на 
година 
 
Общият бюджет на проекта е на стойност 4 180 195.45  лева, като финансовият принос на 
Европейския фонд за регионално развитие е 1 243 608.14 лева, а националното съфинансиране е 
в размер на 219 460.27 лв. 


