ЕТ ДАРС91-ДИМИТЪР СЪБКОВ подписа договор №BG16RFOP002-3.004-0078 от 27.11.2018 г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет
изпълнение на проект: „Подобряване на ресурсната ефективност в ЕТ ДАРС91-ДИМИТЪР СЪБКОВ“.
Проектът ще повиши ресурсната ефективност на ЕТ ДАРС-91ДИМИТЪР СЪБКОВ чрез
внедряване на производствена (процесна) иновация – нов значително подобрен процес на производство
на многопластови етикети и буклети чрез закупуване на печатна преса със стъпково подаване - 1бр. и
машина за буклети - 1 бр. Внедряването на този иновативен производствен процес ще позволи спестяване
на основни суровини за производството на многопластови етикети и буклети - многопластова хартия,
безводно офсетово УВ мастило, полипропиленово фолио, УВ лак, корк и намаляване и преминаване на
ЕТ ДАРС91ДИМИТЪР СЪБКОВ към първа степен на "предотвратяване" на отпадъците сортирана
хартия и картон, изрезки от пластмаса, пластмасови опаковки, опаковки от дървесни материали и цветни
метали.
Закупуването на оборудването ще се осъществи със средства по Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 2 499 594.91 лв., от които 1
499 956.95 лв. безвъзмездна финансова помощ (1 274 963.40 лв. европейско и 224 993.55 лв. национално
съфинансиране) и 999 637.96 лв. собствено съфинансиране.
Обща цел на проекта: Повишаване на ресурсната ефективност на ЕТ ДАРС91ДИМИТЪР СЪБКОВ
чрез прилагане на нови и иновативни за България технологични решения.
Специфични цели на проекта:








въвеждане на мерки за ресурсна ефективност;
подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите;
подобряване на ефективността на производствените процеси;
намаляване на себестойността на продукцията на компанията;
намаляване на количеството отпадъци на единица продукти;
разширяване на производствения капацитет;
повишаване на конкурентоспособността

Резултати:
 доставени, монтирани и въведени в експлоатация печатна преса със стъпково подаване - 1бр. и
машина за буклети - 1 бр.
 спестяване на суровините: многопластова хартия, безводно офсетово УВ мастило,
полипропиленово фолио, УВ лак и корк;
 спестяване на отпадъци от код 03.03.08 сортирана хартия и картон за рециклиране, код 12.01.05
изрезки от пластмаса, код 15.01.02 пластмасови опаковки, код 15.01.03 опаковки от дървесни
материали и код 19.12.03 цветни метали.
 преминаване към по-висока степен "предотвратяване" съгласно йерархията на отпадъците;
 проведено встъпително и заключително събитие за мултиплициране на резултатите от проекта;
 широко информирани заинтересовани страни относно възможностите за мултиплициране на
резултатите от проекта и успешното внедряване на иновативния процес;
 публикувана специализираната публикация за мултиплициране на резултатите от проекта - 2 бр.
 публикувано прессъобщение за мултиплициране на резултатите от проекта - 2 бр.
 извършени измервания на показатели за емисии от акредитирана съгласно стандарт БДС EN ISO
17025:2006 лаборатория и приложени към одит за ресурсна ефективност протоколите от
направените замервания и доказателства за акредитацията на лабораторията;
 проведен финансов одит на разходите по проекта и изготвен доклад относно фактическите
констатации, установени при проведения финансов одит.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------------Проект BG16RFOP002-3.004-0078 „Подобряване на ресурсната ефективност в ЕТ ДАРС91ДИМИТЪР
СЪБКОВ”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата
подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ ДАРС91ДИМИТЪР СЪБКОВ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

