
   
 
На 23.11.2018 г. е сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG16RFOP002-3.004-0096-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014-2020, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност ", Инвестиционен приоритет 3.2 
„Ресурсна ефективност“,  Специфична цел 3.2.: „Повишаване на дела на МСП с внедрени мерки за 
ефективно използване на ресурсите”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно 
използване на ресурсите“, за изпълнението на Проект "Ресурсна оптимизация" в ДИАЛ-Р ЕООД, 
на обща стойност 536 750.00 лв., от които  375 725.00 лв. представляват безвъзмездна финансова 
помощ, предоставена от Европейския фонд на регионално развитие на Европейския съюз (319 
366.25 лв.) и от средства от национално съфинансиране от Република България (56 358.75 лв.). 
 
ДИАЛ-Р планира реализацията на пилотно за България внедряване на иновативен технологичен 
процес за тримерно моделиране на мостри и кроене на обувки, което освен спестяване на 
суровини, вкл. ОХВ и предотвратяване на генерирането на отпадъци, води до повишаване на 
производителността и може да бъде мултиплициран успешно в над 350 предприятия в България с 
годишен оборот от над 260 млн. лв. Така екологосъобразното производство на качествени обувни 
изделия ще позволи навлизане на нови пазари не само за ДИАЛ-Р ЕООД, но и за българските 
предприятия от същия сектор. 
 
По проект "Ресурсна оптимизация" ще бъдат придобити активи, необходими за пилотно за 
България внедряване на технология за подобряване на управлението на ефективността на 
ресурсите в ДИАЛ-Р ЕООД, за подобряване на производствените процеси и повишаване на 
конкуретноспособността. Освен това ще бъдат проведени събития за популяризиране на 
резултатите от проекта сред експертната общност и предприятията от бранша, на които ще бъде 
получена обратна връзка относно внедрявания иновативен процес. Информация за резултатите от 
проекта, вкл. отзивите от бранша, ще бъде предоставена и чрез публикации в медиите. Ще бъдат 
съблюдавани и изискванията за визуализация при финансиране със средства от ЕС. При 
подготовката му е извършен и одит за ресурсна ефективност и базови измервания на емисии от 
акредитирана лаборатория. 
 
Срокът за реализация на Проект "Ресурсна оптимизация"  е 9 месеца, като успешното му 
изпълнение на ще доведе до подобряване на управлението на ефективността на ресурсите в 
ДИАЛ-Р ЕООД за подобряване на производствените процеси и повишаване на 
конкуретноспособността на предприятието..  
 
Резултатите от проекта ще бъдат: 
 
1. Подобряване на управлението на отпадъците съгласно йерархията при управление на 
отпадъците по чл. 6 от ЗУО, при производството на единица продукция с 54.46% 
2. Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция с 
12.45%, 
3. Намаляване на количеството използвани опасни химични вещества при производството на 
единица продукция със 100%, 
4. Намаляване на количеството емисии с 2.58%, 
5. Срок на откупуване на инвестицията: 5.96 години, 
6. Повишаване на ефективността на производствените разходи с 16.40%. 
7. Предотвратяване на образуването на отпадъци, 



8. Внедряване на пилотна за България технология за подобряване на управлението на 
ефективността на ресурсите в ДИАЛ-Р ЕООД за подобряване на производствените процеси и 
повишаване на конкуретноспособността чрез придобиване на 4 бр. ДМА и 1 бр. ДНА, 
9. 1 бр. одит за ресурсна ефективност по образец, изготвен за целите на настоящата процедура, 
10. Провеждане на 2 бр. работни срещи с представители на предприятия от обувната 
промишленост, браншови организации и представители на средствата за масово осведомяване и 
получаване на обратна връзка от участниците в проведените срещи, 
11. Реализация на общо 4 бр. публикаци в медии за мултиплициране на резултатите от проекта, 
12. Осигуряване на визуализация чрез изработка на 1 бр. табела, 1 бр. плакат А3 и 8 бр. стикери за 
ДМА, придобити по Проекта, 
13. 1 бр. извършено базово измерване на емисии, генерирани при производството в ДИАЛ -Р 
ЕООД. 
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

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 ДИАЛ-Р ЕООД и при никакви обстоятелства не може да 
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 
Проект  BG16RFOP002-3.004-0096-C01 "Ресурсна оптимизация", финансиран от Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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