„МОНОЛИТ 19945“ ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд
по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Дружеството сключи договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0651-С01/ 15.11.2017
г. с наименование: Енергийна ефективност в „МОНОЛИТ 19945“ ЕООД. Общо допустимите
разходи по проекта са в размер на 2 006 580,00 лева, като от тях 1 414 722,00 лева представляват
безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР. Продължителността на
изпълнение на договора е 18 месеца.
Кратко описание на проектното предложение:
„МОНОЛИТ 19945“ ЕООД е създадена през 1994 година и през годините успешно развива своята
дейност в производството на изделия от мрамор, гранит и тарвертин. Доброто пазарно представяне и
успехът на фирмата през последните 20 години се обуславят основно от инвестициите в модерни
технологии, огромното продуктово разнообразие, коректният мениджмънт, професионализмът на
екипа на компанията и установените трайни партньорски отношение с местни и чуждестранни
партньори от Франция, Китай, Гърция, Испания, Италия, Индия, Бразилия, Турция.
Дейностите по проекта включват:
1. Дейности по Елемент А „Инвестиции“ за придобиване на машини, съоръжения и
оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението
на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност,и свързани с разширяване на
капацитета на съществуващ стопански обект.
2. Дейности по Елемент Б „Услуги“, свързани с и необходими за изпълнението на проекта,
включващи:
 Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност“) от
лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната
ефективност;
 Дейности за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт
съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001;
 Дейности и мерки за Публичност и визуализация
Очакваните резултати са:
 повишена конкурентоспособност на предприятието чрез подобряване на енергийната
ефективност и капацитет, което от своя страна да доведе до по-устойчив растеж и до
понижаване на енергийната му интензивност.
 реализирани инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до
намаляване на разходите за единица продукция, ще допринесе за въвеждане и развитие на
екологосъобразни високоспециализирани дейности и повишаване на устойчивата
конкурентоспособност на фирмата.
 ресурсно ефективни и екологосъобразни високоспециализирани дейности, рефлектиращи
върху повишаването на енергийната ефективност и конкурентоспособността на фирмата.
Общата цел на проекта е:
Общата цел на настоящия проект е реализиране на мерки за енергийна ефективност за постигане на
устойчив растеж и конкурентоспособност на „МОНОЛИТ 19945“ ЕООД.
Специфичните цели на проекта включват:
1. Подобряване на енергийната ефективност на фирмата чрез инвестиции в оборудване,
необходимо за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност,
които ще рефлектират в разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект.
2. Подобряване на енергийната ефективност и капацитет на дружеството посредством
прилагането на система за енергийно и ефикасно производство чрез въвеждане и
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сертифициране на система за управление на енергията в съответствие с изискванията на
стандарт ISO 50001.
3. Повишаване на енергийната ефективност и конкурентоспособността на компанията чрез
обновление на производственото оборудване и прилагане на ресурсно ефективни, и
екологосъобразни мерки.
4. Повишаване на устойчивата конкурентоспособност на предприятието посредством
инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и постигане на устойчив растеж.
Общата и специфични цели на проекта са в съответствие с целите на процедура BG16RFOP002-3.001
„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и в съответствие със специфичната цел
на Приоритетна ос 3 от ОПИК „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1
„Енергийни технологии и енергийна ефективност”.
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