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Проект  BG16RFOP002-2.001-0281

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентос

чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието

принт“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

 

 

 

На 31.03.2017 г. от 11:00 

57, Печатница „Булвест принт“, 

подписаният договор за безвъзмездна финансова помощ 

МИ и „Булвест принт“ АД по проект: „Подобряване на производствения капацитет на 

принт“ АД“.  

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на Петцветна офсетна 

печатна машина с високо извеждане 

пластини, състояща се от модул CtP и проявителна машина 

Оборудването е закупено

капацитет на МСП“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014

провеждане на тръжните процедури е 1

финансова помощ (848 881.26 лв

682 036.18 лв. собствено съфинансиране.
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0281 Подобряване на производствения капацитет в „Булвест принт“ АД, 

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

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Булвест 

принт“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на ЕС и УО. 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН 

 ч. в гр. Пловдив, район Тракия, ул. "Нестор Абаджиев" № 

Печатница „Булвест принт“, ще се проведе информационен ден относно 

подписаният договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001

проект: „Подобряване на производствения капацитет на 

закупуване и въвеждане в експлоатация на Петцветна офсетна 

печатна машина с високо извеждане - 1бр. и Система за изработка на термални офсетови 

пластини, състояща се от модул CtP и проявителна машина - 1бр. 

ено със средства по схема „Подобряване на производствения 

капацитет на МСП“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията 

провеждане на тръжните процедури е 1 680 720.00 лв., от които 998 683.8

лв. европейско и 149 802.57 лв. национално съфинансиране) и 

лв. собствено съфинансиране. 
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Подобряване на производствения капацитет в „Булвест принт“ АД, 

пособност“, съфинансирана от Европейския съюз 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

на документа се носи от „Булвест 

принт“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

 

гр. Пловдив, район Тракия, ул. "Нестор Абаджиев" № 

информационен ден относно изпълнението на 

2.001-0281-C01 между 

проект: „Подобряване на производствения капацитет на Булвест 

закупуване и въвеждане в експлоатация на Петцветна офсетна 

1бр. и Система за изработка на термални офсетови 

одобряване на производствения 

капацитет на МСП“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма 

, като общата сума на инвестицията след 

683.83 лв. безвъзмездна 

лв. национално съфинансиране) и 


