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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 по проект № BG16RFOP002-

3.004-0099-С01 „Повишаване на ресурсната ефективност на „НТН“ ООД чрез прилагане на нови решения в 
производствения процес“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „НТН” ООД и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган. 

 

  Стр.1 от 3 

Във връзка с приключване изпълнението на Административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0099-С01 „Повишаване на 

ресурсната ефективност на „НТН“ ООД чрез прилагане на нови решения в 

производствения процес“ по процедура чрез подбор BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за 

пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по 

приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност“, с цел комуникиране на 

резултатите от проекта към релевантните целеви групи – мултиплициране на 

резултатите от проекта, „НТН“ ООД организира и проведе пресконференция – 

публично събитие, което се състоя на 22.04.2019 г. (понеделник) от 16:30 часа на адрес: 

Р България, област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, хотел 

„ФОРУМ“ – ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 94 – конферентна зала и кръгла маса 

(работна среща), което се състоя на 25.04.2019 г. (четвъртък) от 16:30 часа на адрес: Р 

България, област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, хотел 

„ФОРУМ“ – ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 94 – конферентна зала. 

Проектът „Повишаване на ресурсната ефективност на „НТН“ ООД чрез прилагане 

на нови решения в производствения процес“ е финансиран от Европейския фонд за 

регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни 

инициативи за ефективно използване на ресурсите“. Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0099-C01 е в 

рамките на приоритетна ос Енергийна и ресурсна ефективност и е с обща стойност: 654 

543,90 лв., от които 389 453,62 лв. европейско и 68 727,11 лв. национално съфинансиране. 

Началната дата на изпълнението на проектните дейности е 27.11.2018 г., като се предвижда 

да бъдат изпълнени до 27.10.2019 г. Реалното изпълнение на дейностите по проекта ще 

приключат до средата на месец май, с оглед на което ще се подаде Финален отчет към 

Управляващия орган за верифициране на извършените разходи по проекта и одобрение на 

изпълнението му – предсрочно изпълнение. 

На церемонията, освен представители на ръководството и служители на компанията, 

бяха поканени и представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, 

Министерство на икономиката, Областен информационен център – гр. Стара Загора (част от 

мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на 

Европейския съюз), предприятия осъществяващи същата или подобна дейност (от сектора/ 

подобни сектори), представители на различни медии – електронни медии и специализирани 

списания, сайтове, блогове, както и всички заинтересовани лица, организации и асоциации.  

Самият проект бе представен от ръководителят му Нецо Петров, който запозна 

присъстващите с общата и специфични цели, потребности от реализиране на проекта, план за 
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изпълнение/дейности по проекта, какво оборудване е закупено, как е проведен съответния 

избор на изпълнител за извършване на доставките и изпълнение на услугите, реално 

постигнатите резултати - въвеждането на нови пилотни решения в производствения цикъл, 

чрез които се постига ресурсна ефективност. Целта на проведените публични събития е да се 

предадат опитът и да се представи производствената иновация, която се внедрява с проекта, 

за да се постигне ефект на мултиплициране. На събитието е направена демонстрация за 

работа със софтуера за дистанционен достъп до новото оборудване, за да се покажат 

нагледно възможностите, които предоставя иновацията по проекта чрез използването на най-

съвременни ИКТ технологии. По този начин „НТН“ ООД достига директно до предприятия, 

осъществяващи същата или сходни дейности, за да постигне мултиплициране от проекта, 

като споделя опит и резултати, за насърчаване оптимизацията и ресурсната ефективност. 
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