„Булвест принт“ АД на 20.06.2016 г. подписа договор BG16RFOP0022.001-0281-С01 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет
изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет на „Булвест принт“ АД“.
Проектът е свързан с закупуване и въвеждане в експлоатация на нови машини в практиката на
дружеството, а именно: 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.
Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 1 682 678.78 лв., от
които 999 847.73 лв. безвъзмездна финансова помощ (849 870.57лв. европейско и 149 977.16 лв.
национално съфинансиране) и 682 831.05 лв. собствено съфинансиране.
Обща цел на проекта: Повишаване на производствения капацитет на „Булвест принт“ АД,
чрез въвеждане на ново технологично оборудване.
Специфични цели на проекта:

1. Разширяване на експортния капацитет на "Булвест принт" АД и
2. Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, чрез
закупуването на Петцветна офсетна печатна машина с високо извеждане 1 брой и
Система за изработка на термални офсетови пластини, състояща се от модул CtP и
проявителна машина 1 брой.
Резултати:
 Намаляване времето за експонация и печат и подобряване качеството на процеса;
 Гарантиране непрекъсваемост на процеса по експонация;
 Намаляване на използваните суровини, материали (миещи разтвори, хартия, мастила,
суровини за настройки, CtP форми) и външни услуги;
 Значително ще повиши качеството на произвежданата продукция при намалено
наполовина време за печат;
 Непрекъсваемост на процеса при дълги тиражи чрез високото извеждане на
продукцията;
 Значително повишаване на нетните приходи от продажби на предприятието;
 Разширяване на пазарното присъствие на продуктите на компанията отвъд пределите на
България увеличен износ с 3 пъти;
 Намаляване на разходите за суровини, материали и външни услуги;
 Намаляване на разходите за експонация на единица продукт;
 Повишаване ефективността на производствените разходи;
 Нарастване на производителността;
 Вътрешна норма на възвръщаемост от над 90% на инвестиционния проект;
 Намаляване на предвидени отпадъци за депониране поради:
o Отпадане на допълнителните настройки,
o Редуциране на брака на листовия печат поради липса на напасване на цветовете при
дълги тиражи;
o Редуциране на бракувани пластини в процеса по експониране;
o Редуциране на използваните мастила, поради отпадане на допълнителните
настройки в листовия печат.
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