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Проект № BG16RFOP002-6.002-0328 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност, финансиран от 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие по линия на REACT-EU. 
Project № BG16RFOP002-6.002-0328 “Recovering SMEs by improving energy efficiency”, financed by the Operational Programme 
“Innovation and Competitiveness”, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund under the 

REACT-EU. 
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 линия на REACT-EU. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от „УСПЕХ МЕТАЛКАП ССБ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не 

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

 
Имаме удоволствието да Ви информираме, че „УСПЕХ МЕТАЛКАП ССБ“ ЕООД сключи 
административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на 
проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран 
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. 
Общата стойност на проекта е: 98198.50 лв., от които Финансиране от Европейския фонд за 
регионално развитие по линия на REACT-EU 49099.25 лв. и 0 лв. национално съфинансиране. 
 

 
Кратко описание на проекта: 

„УСПЕХ МЕТАЛКАП ССБ“ ЕООД е дружество с основна икономическа дейност с код по 
КИД-2008 25.92 Производство на леки опаковки от метал. 
Проектът е свързан с предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни 
предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на 
пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. 
Планирани в рамките на проектната реализация са инвестиции в Енергийно-ефективни мерки 
както следва: 
1. Горелки - планирано е закупуване на 2 броя горелки, работещи с газообразни горива: 

1.1. Горелка 200kW 
1.2. Горелка 70 kW 

2. Компресор за сгъстен въздух с инверторно управление с изсушител. 
 
Планираните за реализация мерки ще резултират в подобряване на енергийната ефективност на 
Кандидата, което, от своя страна ще доведе до: подпомагане преодоляването на 
икономическите последствия от разпространението на COVID-19, ефективното запазване на 
конкурентоспособността на предприятието, понижаване на енергийната му интензивност и 
продължаване на инвестиционните му намерения. 
 
 

Цел/и на проектното предложение: 
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за 
възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 
чрез подобряване на енергийната им ефективност. 
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