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Проект BG16RFOP002-1.001-0435-C01 „Повишаване на иновационната активност в "АЛУКОМ" АД чрез внедряване на иновативен процес за 

производство на структурно-плътни отливки от алуминиеви сплави чрез леене с кристализация под налягане“ се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Иновации и конкуренстоспособност“2014 -2020 съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие  на Европейския 

съюз. 

 

 На 28.06.2018 г. от 13:00 часа, ще се проведе публично събитие за напредъка 

по изпълнение на проект BG16RFOP002-3.002-0155-C01, с наименование 

„Повишаване на енергийната ефективност на "АЛУКОМ" АД чрез увеличаване на 

капацитета на дружеството и постигане на устойчив растеж при производството на 

алуминиеви отливки”. 

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от 

националния бюджет на Република България“-Процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 – „Повишаване на енергийната 

ефективност в големи предприятия”. 

 Основната цел на проектното предложение е осигуряване устойчиво развитие и 

конкурентни предимства за предприятието на база изпълнение на специфични 

мерки за енергийна ефективност, предложени в нарочен енергиен одит. 

Конкретно изпълнението на дейностите по проекта включва: 

1. Доставка и внедряване в експлоатация на следното оборудване: 

- Инсталация за производство на сърца - 1 брой 

- Индукционна пещ с два тигела - 1 брой 

- Машина за леене (вид 1 - голяма - 500 кг.) - 2 броя 

- Машина за леене (вид 2 - малка - 350 кг.) - 1 брой 

- Роботизирана клетка - 1 брой 

- Механична вентилационна инсталация за оползотворяване на остатъчната 

топлинна енергия 

- Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението  

2. Внедряване и сертифициране на Система за енергиен мениджмънт съгласно 

изискванията на стандарт ISO 50001. 

 

Договорът е на обща стойност 3 897 762,10 лева, от които  1 656 548,91  лева 

европейско и  292 332,15 лева национално съфинансиране, както и  1 948 881,04 лева 

собствено финансиране от страна на „АЛУКОМ“ АД 

“АЛУКОМ” АД кани всички заинтересовани лица да присъстват на 

предстоящото публично събитие, което ще се състой в гр. Плевен, ул. „Гривишко 

шосе“ № 6. 

  


