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Р Е З Ю М Е 

Наименование на кандидата 112045680 БУЛТЕС ООД 

Наименование на проекта Подобряване на производствения капацитет на "Бултес"ООД 

Идент.№ BG16RFOP002-2.050-0009 

Договор № Договор №  BG16RFOP002-2.050-0009-C01/09.03.2020г. 

Финансираща програма ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020) 

Процедура BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград - 

Подобряване на производствения капацитет в МСП 

Приоритетна област 

/съответствие със СВОМР на 

МИГ Белово, Септември, 

Велинград/ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ 

Приоритет 1 – Постигане на устойчив икономически растеж и 

създаване на заетост 

Специфична цел 1.1 „Технологично обновление на МСП и 

въвеждане на иновации“ 

Териториален обхват на 
изпълнение на проекта 

 гр.Септември, общ.Септември 

Продължителност на проекта 09.03.2020-01.02.2021 (11 месеца) 

Общ бюджет на проекта 220 113.53 лв. 

Финансиране от СВОМР/БФП 198 102.18 лв. 

Интензитет на подпомагане 90.00 % 

Основна цел на проекта Повишаване конкурентоспособността на "Бултес" ООД , гр. 
Септември, чрез инвестиции в съвременно оборудване като 
предпоставка за повишаване на производителността и подобряване 
качеството на предлаганите продукти. 

Специфични цели - Подобряване на производствените процеси; 
- Подобряване качеството на произвежданите продукти; 
- Подобряване на ресурсната ефективност в производствения процес; 
- Разширяване пазарната реализация на дружеството на вътрешни 
пазари; 
- Повишаване административния капацитет на дружеството за 
управление на проекти финансирани със средства от ЕСФ; 
- Създаване на допълнителни условия за заетост, икономически 
растеж и развитие на Южен централен район за планиране. 

Дейности по проекта 1. Подобряване на производствените процеси (дейността ще бъде 
реализирана чрез закупуване на спирален миксер+количка за купата - 
2 комплекта и полуавтоматична линия за нарязване, опаковане и 
затваряне - 1 бр. 
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2. Добавяне на нови характеристики или подобряване на 
съществуващите продукти (дейността ще бъде реализирана чрез 
закупуване на спирален миксер+количка за купата - 2 комплекта и и 
полуавтоматична линия за нарязване, опаковане и затваряне - 1 бр.) 
3. Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти (дейността 
ще бъде реализирана чрез закупуване на спирален миксер+количка за 
купата - 2 комплекта) 
4. Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на 
ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес 
(дейността ще бъде реализирана чрез закупуване на спирален 
миксер+количка за купата - 2 комплекта и полуавтоматична линия за 
нарязване, опаковане и затваряне - 1 бр.) 
2. Дейност за визуализация и публичност по проекта. 

Очаквани резултати 1. Подобряване на производствените процеси в "Бултес"ООД, чрез 
доставено и въведено в експлоатация по проекта следното 
оборудване:  
1/ спирален миксер+количка за купата - 2 комплекта  
и 
2/ полуавтоматична линия за нарязване, опаковане и затваряне - 1 бр. 
 
2. Изработени, доставени и монтирани на видно място 
информационни табели, оповестяващи основните данни за проекта и 
приноса на ЕФРР за изпълнението му; - 2 бр. 
3. Изработени и доставени стикери за новозакупените активи - 3 бр. 
4. Осигурена публична информация за проекта и финансирането му 
от ЕФРР, достъпна за обществеността. 
 
В резултат на изпълнението на проекта: 
- ще се внедри в производство ново високотехнологично 
производствено оборудване; 
- ще се автоматизират производствените процеси; 
- ще се повиши вътрешната норма на възвръщаемост; 
- ще нарасне производителността спрямо последната приключила 
финансова година; 
- ще се повиши ефективността на производствените разходи спрямо 
последната приключила финансова година. 

Индикатори 1. Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства – 1 
брой 
 
2. Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната 
ефективност: 1 брой 
 
3. Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 
предприятията (безвъзмездни средства): 11 254,40 EUR 
 
4.Сертифицирани разходи: 101 289,59 EUR 
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Обща стойност на изплатените по проекта суми: 197 203.50 лв. 

 

 

 

           


