Описание на проект:
На 29.01.2018г. „Пирин Спринг“ АД сключи Договор BG16RFOP002-3.001-0714-C01 за
безвъзмездна
финансова
помощ
по
оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна
ефективност за малките и средни предприятия“, Приоритетна ос: „Енергийна и ресурсна
ефективност“.
Наименование на проекта:

"Конкурентоспособност, чрез енергийна и ресурсна ефективност в
"Пирин Спринг" АД
Срокът за изпълнение на Договора е 14 месеца. Като проектът стартира на 29.01.2018г. и
приключва на 29.03.2019 г.
Кратко описание на компанията и проекта:
Основната дейност на компанията включва добиване и бутилиране на натурaлна
минерална вода, позната на българския потребител с търговската марка “Пирин Спринг”.
Дружеството притежава общинска концесия за водоползване на сондаж № 273, находящ се
в землището на село Баничан, община Гоце Делчев.
Водовземното находище, от където се бутилира минералната вода се намира в екологично
чист район в южните склонове на Пирин планина.
С реализацията на дейностите, по настоящия проект, в предприятието ще се приложат
конкретни мерки за понижаване на производствените разходи, в частта енергийна и
ресурсна ефективност, основани на препоръки от изготвен енергиен доклад - инвестиция в
линия за производство, пълнене с минерална вода и опаковане на галони 19 л. - 1 бр.
Чрез закупуване и внедряване в производството на избрания ДМА ще се увеличи
капацитета на съществуващият стопански обект, както и ще се намалят разходите за
производство на единица продукция и ще се увеличи обема на произвежданата продукция.
В допълнение, за подобряване на контрола над разходите и увеличаване на печалбата при
запазване на енергийно и екологичното равновесие, ще се въведе и сертифицира система
за енергиен мениджмънт по БДС EN ISO 50001.
Като резултат, от изпълнението на така заложените дейности, ще се намали
потреблението на електроенергия и вредните емисии на СО2 в процеса на производство,
както и ще се удовлетвори потребността на „Пирин Спринг” АД от повишаване на
конкурентоспособността в унисон с дългосрочното и устойчиво развитие на компанията.
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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 „Пирин Спринг” АД
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган.

С изпълнението на този проект фирма „Пирин Спринг” АД предвижда да изпълни
следните основни дейности:
 Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт по БДС EN ISO
50001
Внедряването, сертифицирането и прилагането на БДС EN ISO 50 001 ще осигури на
дружеството механизми за енергийно управление, чрез които:
- да се създаде ясна политика по енергийно управление и ползване на енергията;
- да се взимат решения и прилагат практики в областта на енергийното потребление и
консумация, които се базират на обективно получени данни и анализи;
- да се провеждат прегледи, за да се установи как се познава и прилага политиката енергийното
управление
- обратна връзка;
- да се подобрява постоянно енергийното управление. След внедряването и сертифицирането
на БДС EN ISO 50 001, "Пирин Спринг" АД ще разполага с възможност да увеличи своята
енергийна независимост и да обвързва към нея вземането на важни решения от всякакъв тип –
за нови инвестиции, за избор на доставчици, за държавни поръчки, търгове и др.

 Придобиване на ново производствено оборудване, съгласно мярка 1 за енергийна
ефективност (Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на 1 бр. линия за
производство, пълнене с минерална вода и опаковане на галони 19 литра)
Съществуващата линия за пълнене на бутилки е с изключително висока консумация на
електрическа енергия (122 547,15 КWh/год.) и с много ниска производителност - едва 200
галона/час. В рамките на настоящото проектно предложение се планира същата да бъде
подменена с модерна, ефективна и енергоефективна линия за производство, пълнене с
минерална вода и опаковане на галони 19 л - 1 бр.
Общият бюджет на проекта е на стойност 1 212 964.00 лева., като финансовият принос на
Европейския фонд за регионално развитие и националното съфинансиране е в размер на
797 414.10 лв.
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