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Имаме удоволствието да Ви информираме, че „БУЛТЕМ“ ООД сключи административен 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект 
„Подобряване на производствения капацитет в „БУЛТЕМ“ ООД“, финансиран от 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на 
проекта е: 710 000 лв., от които 362 100 лв. европейско и 63 900 лв. национално 
съфинансиране. 

 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: 

 
"БУЛТЕМ" ООД е дружество с основна икономическа дейност - производство на профили от 
пластмаса. 
 
Основна цел на проекта е подобряване на производствения капацитет на предприятието с 
цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния му потенциал. 
 
Основен предмет на проекта е осъществяването на първоначална инвестиция в ДМА, 
свързана с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект и водеща до 
създаване на предпоставки за производство на повече от произвежданите към момента 
продукти. 
 
Проектът ще се реализира чрез изпълнение на Дейност за подобряване на 
производствения капацитет на кандидата /част 1 и 2/,в рамките на която ще бъде 
придобит следния ДМА,необходим за изпълнението на проекта и водещ до подобряване на 
производствения капацитет и разширяване на капацитета на съществуващия стопански 
обект: Линия за екструдиране на PVC профили с напълно затворен цикъл на производство 
- от суровина до краен продукт със 100% оползотворяване на отпадъка - 1 брой. 
 
Посредством проектната реализация ще се преодолеят успешно пречките пред 
конкурентоспособното развитие и експортната активност и потенциал на Кандидата, 
породени от следните фактори: 
-използване на стари технологии и оборудване за осъществяване на производствени 
процеси;  
-високи производствени разходи и необходимост от оптимизация на производствените 
вериги;  
-липса на достатъчен производствен капацитет,който да удовлетворява пазарните обеми 
на търсене;  
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-по-ниско качество на произвежданите продукти. 
 
Реализираната инвестиция в ДМА ще доведе пряко до подобряване на производствения 
капацитет чрез: подобряване на производствените процеси,в т.ч.постигане на по-висока 
производителност и увеличаване обема на произведените продукти;намаляване на 
производствените разходи;подобряване на предлаганите продукти. 
 
В резултат на изложеното ще се постигне основната цел на проекта,кореспондираща пряко 
на целта на процедура BG16RFOP002-2.040. 
 

ЦЕЛИ: 
 

Основната (обща) цел на настоящия проект е: 
 

Да се подобри производственият капацитет на предприятието с цел повишаване на 
неговата конкурентоспособност и засилване на експортния му потенциал. 
 
Проектът, като съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с 
предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, 
водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати, е в унисон с и е 
насочен пряко към постигане на целта на процедура BG16RFOP002-2.040 "Подобряване на 
производствения капацитет в МСП". 
 
Специфичните (СЦ) на проекта, водещи до постигане на неговата основна (обща) цел, са: 

 
СЦ 1: Да се подобрят производствените процеси, в т.ч. да се постигне по-висока 
производителност и да се увеличи обемът на произведените продукти с оглед 
удовлетворяване обемите на търсенето на пазара и създаване на предпоставки за 
разширяване на пазарните позиции и засилване на експортния потенциал; 
 
СЦ 2: Да се оптимизират производствените разходи и производственият процес с оглед 
осигуряване на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятието в условията 
на динамична пазарна икономика с висок интензитет на конкуренцията на пазара; 
 
СЦ 3: Да се подобрят предлаганите продукти и тяхното качество с оглед пълно 
удовлетворяване на нарастващите пазарни изисквания на националния и външните 
пазари. 
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РЕЗУЛТАТИ: 
 

Резултати от изпълнение на Дейност за подобряване на производствения капацитет 
на кандидата /част 1 и 2/: 

 
Реализацията на проекта ще доведе до постигане на следните конкретни количествено-
измерими резултати, свързани с подобряване на производствения капацитет,повишаване 
конкурентоспособността на дружеството и осигуряващи по-успешното му присъствие 
както на националния,така и на външните пазари чрез: 
 
1. Увеличаване обема на произведените продукти в резултат постигане на по-висока 
производителност-в следствие повишения производствен капацитет с 300 кг/час, 
представляващо увеличение с 30 % в сравнение с производствения капацитет за 
производство на профили от пластмаса към настоящия момент. 
Повишена производителност с 15.07% в сравнение с производителността към момента по 
отношение на произвежданите от продукти - PVC профили.  
Повишен обем на произведената и реализирана на пазара продукция с 19.13 % при 
оптимални други условия и разширен капацитет на съществуващия стопански обект. 
 
2. Оптимизиране на производствения процес - чрез елиминиране на рисковете от 
прекъсване на производствения процес в следствие на аварии на съществуващото 
амортизирано оборудване; чрез свеждане до минимум на необходимостта от прекъсване 
на производствения процес с цел преминаване към производство на друг вид профил и 
свързаната с тези цели времеемка настройка; чрез модернизация и автоматизация на 
процесите по екструдиране, охлаждане, калибриране, нарязване на профилите и 
оползотворяване на производствения брак; съществено съкращаване на 
производствените времена. 
 
3. Намаляване на производствените разходи: 
-намаляване разходите за суровини и материали с 5.51 % средно за години N+1 и N+2 
спрямо прогнозите за разходите в хипотеза без проект при увеличен обем на 
производство.Ефектът ще бъде налице в следствие свеждане до минимум на рисковете 
пред ефективността на производствения процес, породен от човешкия фактор и 
непредвидени прекъсвания на производствения процес; осигуряване ефективно 
оползотворяване на влаганите суровини и на технологични предпоставки за по-кратки 
производствени времена,в т.ч.в следствие на възможността за влагане на рециклиран 
материал; 
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-намаляване разходите за персонал с 12.09% средно за N+1, N+2 спрямо прогнозите в 
хипотеза без проект в следствие закупуването на съвременно оборуване с висока степен на 
автоматизация, обслужвано от 1 оператор и неизискващо висока степен на квалификация. 
 
4. Подобряване на предлаганите продукти-чрез постигане на високо,гарантирано 
постоянно качество, здравина и устойчивост на произвежданите профили в следствие на 
съвременната и високотехнологична линия. 
Изложеното ще резултира и в постигане на следните ефекти: 
Вътрешна норма на възвращаемост: 62.0162% 
Нарастване на нетните приходи от продажби спрямо заявената обща стойност на проекта: 
със 73.65% 
Нарастване на производителността с 15.07% 
Изменение на средните генерирани приходи от износ в следствие на инвестицията по 
проекта: 27.69 % 
 


