
В отговор на бързото развитие на пазара на продукти от полиетилен, налагащо разширяване и 

допълване на продуктовата гама, както и непрекъснато подобряване и усъвършенстване на 

предлаганите продукти, „Полигруп” ООД се ориентира към привличане на безвъзмездно 

финансиране от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.  

През 2013 г. дружеството успешно реализира проект „Разширяване на дейността на „Полигруп” 

ООД чрез внедряване на ново производствено оборудване” по процедура BG161PO003-2.1.13 

“Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, насочен към заздравяване и 

разширяване конкурентните позиции на дружеството на пазара на продукти от полиетилен, 

което допринесе за устойчивото развитие на предприятието и постигането на ръст на 

финансово-икономическите показатели.  

По проекта е доставено и въведено в експлоатация последен клас оборудване за почистване и 

регранулиране на отпадък от полиетилен на водещи Европейски компании:  

1. Инсталация за почистване на фолио преди рециклиране на фирма Herbold Meckesheim GmbH, 

обработваща ефективно и по-замърсени отпадъци и осигуряваща много добро качество на 

почистения материал.  

2. Високопроизводителна линия за рециклиране Ерема 1514 TVEplus, позволяваща  

регенериране на полиетилен ниска плътност (LDPE) и линеен полиетилен (LLDPE) с капацитет 

1000 кг/ч., при ниски разходи за електроенергия и високо качество на регранулата.  

Преки резултати от успешното изпълнение на проекта са подобряване на качеството на 

продукцията, увеличаването на капацитета за производство на регранулат, намаляването на 

производствените разходи за рециклиране, което оказа пряко отражение върху себестойността 

на цялата продуктова гама, произвеждана от рециклиран полиетилен, както и разширяването на 

продуктовия асортимент.  

Към момента предприятието се намира в ключова фаза на изпълнение на втория си проект, 

получил безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., а именно „Устойчиво 

развитие на „Полигруп” ООД чрез внедряване на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност в предприятието”, финансиран по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 

ефективност и зелена икономика”. Проектът е насочен към повишаване ефективността и 

конкурентоспособността на „Полигруп” ООД чрез прилагане на технологии за намаляване на 

енергоемкостта в производството. Въз основа на направеното обследване за енергийна 

ефективност на предприятието и разписаните в него препоръки, в рамките на проекта ще се 

достави високотехнологично и иновативно оборудване за етапи „Екструзия” и „Конфекция”:  

1. Високоефективна линия за трислойна екструзия на фирма Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft 

2. Високоефективна линия за производство на торби с издърпваща се връзка (интерлийф) на 

Американската фирма CMD Corporation.  

Чрез успешното изпълнение на заложените проектни дейности ще бъде постигната средна 

стойност на енергоспестяване в размер на над 40 %, производственият капацитет ще бъде 

повишен с около 30%, ще бъде повишено качеството на продукцията при същевременно 

намаляване на производствените разходи, както и ще бъдат въведени нови продукти. По този 

начин ще се допринесе за постигане на общата цел на проекта за повишаване ефективността и 

конкурентоспособността на „Полигруп” ООД чрез прилагане на технологии за намаляване на 

енергоемкостта в производството. Крайният срок за изпълнение на проекта е март 2015 г. 

__________________________________________________________________________________ 
 “Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 

„Полигруп” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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