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Имаме	 удоволствието	 да	 Ви	 информираме,	 че	 през	 месец	 декември	 2015	 г.	 “СМИЛКОВ”	
ЕООД	сключи	договор	за	предоставяне	на	безвъзмездна	финансова	помощ	за	изпълнение	
на	Проект	“Подобряване	на	производствения	капацитет	в	"СМИЛКОВ"	ЕООД”,	финансиран	
от	Оперативна	програма	„Иновации	и	конкурентоспособност“	2014‐2020,	съфинансирана	
от	Европейския	съюз	чрез	Европейския	фонд	за	регионално	развитие. Общата	стойност	
на	 проекта	 е:	 1298671.12	 лв.,	 от	 които	 496	 741.70	 лв.	 европейско	 и	 87660.30	 лв.	
национално	съфинансиране.	

	
КРАТКО	ОПИСАНИЕ	НА	ПРОЕКТА:	

„СМИЛКОВ”	 ЕООД	 е	 дружество,	 създадено	 през	 2006	 г.	 и	 към	настоящия	момент	 е	 най‐
голямата	 печатница	 в	 Област	 Благоевград,	 специализирана	 в	 листов	 офсетов	 печат.	
Основните	етапи	на	производствения	процес	обхващат	предпечат;	експонация	и	монтаж;	
печат	и	довършителни	процеси.	Дружеството	инвестира	непрекъснато	в	подобряване	на	
производствения	процес	 с	цел	да	отговаря	на	актуалните	тенденции	на	производство	в	
бранша	и	на	динамиката	и	развитието	на	потребителското	търсене	и	изисквания.		
С	оглед	на	това	 се	предвижда	реализацията	на	настоящия	проект,	имащ	за	основна	цел	
повишаването	на	производствения	капацитет	и	засилването	на	експортния	потенциал	на	
“Смилков”	ЕООД.		
Проектът	 ще	 се	 реализира	 посредством	 изпълнението	 на	 следните	 допустими	 по	
настоящата	процедура	дейности:			
1)	Дейност	за	подобряване	на	производствените	процеси;			
2)	 Дейност	 за	 добавяне	 на	 нови	 характеристики	 или	 подобряване	 на	 съществуващите	
продукти	и	услуги;			
3)	Дейност	за	разнообразяване	на	асортимента	от	продукти	и	услуги	на	предприятията;		
4)	Дейност	за	внедряване	на	нови	технологии	за	подобряване	на	ресурсната	ефективност	
и	ефикасност	в	производствения	процес,		които	представляват	инвестиция	в	дълготраен	
материален	актив	–	специализирана	цветна	офсетна	печатна	машина–	1	брой,	свързана	с	
разширяването	на	капацитета	на	съществуващия	стопански	обект.		
Проектните	 дейности	 и	 очакваните	 в	 следствие	 на	 тяхната	 успешна	 реализация	
резултати	 ще	 допринесат	 за	 ефективно	 преодоляване	 на	 проблемите	 и	 ограниченията	
пред	 развитието	 на	 дружеството,	 свързани	 с	 липса	 на	 достатъчен	 производствен	
капацитет,	 използване	 на	 морално	 остарели	 технологии	 и	 високи	 производствени	
разходи,	 както	 и	 по‐ниско	 качество	 на	 произвежданите	 продукти	 и	 невъзможност	 за	
разширяване	на	асортимента.		
Проектът	 попада	 и	 в	 приоритетите	 на	 настоящата	 процедура,	 свързани	 с	 тематично	
приоритизиране,	устойчиво	развитие	и	участие	в	процедури	по	ОПК.	
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ЦЕЛИ:	
Общата	цел	на	настоящия	проект	 е	 “Да	 се	 повиши	производственият	капацитет	и	да	 се	
засили	експортният	потенциал	на	“Смилков”	ЕООД”.			
Общата	 цел	 на	 проекта	 е	 в	 пълно	 съответствие	 и	 е	 директно	 свързана	 с	 целта	 на	
настоящата	 процедура	и	 с	 постигане	 на	 специфичната	 цел	 на	Инвестицонен	 приоритет	
2.2.	 “Капацитет	 за	 растеж	 на	 МСП”	 на	 Оперативна	 програма	 “Иновации	 и	
конкурентоспсобност”	 2014‐2020	 за	 повишаване	 на	 производствения	 капацитет	 и	
засилване	 на	 експортния	 потенциал	 на	 българските	 малки	 и	 средни	 предприятия.		
Специфичните	цели	(СЦ)	на	проекта	са:			
СЦ	 1:	 Да	 се	 подобри	 производственият	 процес	 и	 да	 се	 увеличи	 производителността	 на	
предприятието	с	оглед	удовлетворяване	обемите	на	търсенето	на	пазара	и	създаване	на	
предпоставки	за	разширяване	на	пазарните	позиции.		
СЦ	2:	Да	се	осигурят	необходимите	предпоставки	за	добавяне	на	нови	характеристики	и	
подобряване	 на	 съществуващите	 услуги	 и	 продукти	 с	 оглед	 пълно	 удовлетворяване	 на	
нарастващите	пазарни	изисквания.		
СЦ	3:	Да	се	разнообрази	асортиментът	от	предлагани	услуги	и	продукти	в	съответствие	с	
актуалните	потребности	и	тендеции	в	търсенето	на	печатни	продукти.		
СЦ	 4:	 Да	 се	 подобри	ресурсната	 ефективност	 и	 ефикасност	 в	 производствения	 процес	 с	
оглед	осигуряване	на	устойчиво	развитие	в	условията	на	динамична	пазарна	икономика	с	
висок	интензитет	на	конкуренцията	на	пазара.			
Специфичните	проектни	цели	водят	пряко	до	постигане	на	общата	цел	на	проекта.		Те	ще	
бъдат	 постигнати	 посредством	 успешната	 реализация	 на	 планирания	 комплекс	 от	
взаимосвързани	и	взаимодопълващи	се	проектни	дейности,	 свързани	 с	придобиване	на	
дълготраен	 материален	 актив	 –	 специализирана	 цветна	 офсетна	 печатна	 машина,	
предназначена	 за	 печат	 на	 цветни	 продукти	 с	 голям	 формат	 ‐	 50х70	 см.	 	 и	 с	
разширяването	на	капацитета	на	съществуващия	стопански	обект.	
	

РЕЗУЛТАТИ:	
В	 рамките	 на	 реализацията	 на	 проектното	 предложение	 и	 обхванатия	 комплекс	 от	
проектни	дейности,	са	налице	следните	очаквани	резултати:	
	
Резултати	от	изпълнение	на	Дейност	за	подобряване	на	производствените	процеси	
(ще	бъде	изпълнена	чрез	закупуването	на	Специализирана	цветна	офсетна	печатна	
машина	‐	1	брой):	
	
 Подобрен	производствен	процес	 посредством	 закупена	и	 пусната	 в	 експлоатация	

Специализирана	цветна	офсетна	печатна	машина	‐	1	брой.			
 Подобрен	производствен	капацитет	на	предприятието,	в	т.ч.	създаден	капацитет	за	

цветен	печат	на	продукти	с	голям	формат	–	увеличен	производствен	капацитет	на	
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предприятието	 с	 15000	 листа	 на	 час	 цветен	 печат,	формат	 50х70	 при	 оптимални	
други	 условия,	 съответно	 –	 3,75	 пъти	 повишаване	 на	 настоящия	 производствен	
капацитет	 по	 отношение	 на	 производството	 на	 продукти	 с	 голям	 формат	
(ограничени	 до	 едноцветен	 печат	 към	 момента)	 и	 2,5	 пъти	 на	 настоящия	
капацитет	при	изпълнение	на	цветни	поръчки	с	формат	35х50.				

 Оптимизиран	производствен	процес,	в	т.ч.	оптимизирано	време	за	изпълнение	на	
поръчка	 за	 печат	 –	 създадени	 предпоставки	 за	 бърза	 пренастройка	 на	
оборудването	 и	 лесно	 преминаване	 към	 печат	 от	 един	 на	 друг	 продукт;	
елиминиран	 риск	 от	 непредвидени	 стопове	 на	 печатния	 процес;	 автоматизиран	
контрол	 на	 качеството	 и	 намаление	 на	 времето,	 необходимо	 за	 печат	 средно	 с	
81,73%;			

 Осигурени	капацитет	и	технологични	предпоставки	за	печат	на	продукти	с	голям	
тираж	(над	3000	бр.)		

 Оптимизирано	време	за	преминаване	на	продукцията	от	печат	към	довършителни	
процеси	 и	 осигуряване	 на	 оптимално	 оползотворяване	 на	 производствени	
мощности	предхождащи	и	следващи	печатния	процес.			

 Средно	увеличение	на	производителността	 с	34,6242%	за	период	от	3	финансови	
години	 след	 изпълнението	 на	 проекта	 в	 сравнение	 с	 производителността	 на	
предприятието	през	2014	г.	

 Подобряване	 на	 експортния	 капацитет	 и	 увеличение	 на	 средните	 генерирани	
приходи	от	износ	в	следствие	на	реализацията	на	планираната	в	настоящия	проект	
инвестиция	 с	 26,89%	 за	 период	 от	 3	 финансови	 години	 след	 изпълнението	 на	
проекта.			

 Повишена	конкурентоспособност	 на	 предприятието	 на	 националния	 и	 външните	
пазари	и	създадени	предпоставки	за	разширяване	на	пазарния	дял	на	дружеството	
благодарение	 на	 подобрения	 производствен	 процес	 и	 създадените	 технологични	
възможности	 за	 бързо	 изпълнение	 на	 поръчки	 за	 печат	 при	 конкурентна	 цена	 и	
високо	качество.		

	
Резултати	 от	 изпълнение	 на	 Дейност	 за	 добавяне	 на	 нови	 характеристики	 или	
подобряване	 на	 съществуващите	 продукти	 и	 услуги	 (ще	 бъде	 изпълнена	 чрез	
закупуването	на	Специализирана	цветна	офсетна	печатна	машина	‐	1	брой)	
	
 Добавени	 нови	 характеристики	 и	 подобряване	 на	 съществуващите	 продукти	 и	

услуги	 посредством	 закупена	и	 въведена	 в	 експлоатация	 Специализирана	 цветна	
офсетна	печатна	машина	‐	1	брой.	

 Добавена	нова	характеристика	“цветен	печат	на	печатни	продукти	с	голям	формат	
50	см.	х	70	см.”.	
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 Добавена	нова	характеристика	при	предлаганото	покритие	на	печатните	продукти	
‐	“надпечатен	лак”.				

 Подобрени	 съществуващи	 продукти	 посредством	 осигурено	 постоянно	 високо	
качество	 на	 печат	 в	 следствие	 на	 автоматизирания	 контрол	 на	 качеството	 на	
планираната	 за	 реализация	 инвестиция	 в	 специализирана	 офсетна	 печатна	
машина.			

 Подобрена	 конкурентоспособност	 на	 предприятието	 на	 националния	 и	 външен	
пазар	и	повишен	производствен	и	експортен	капацитет	посредством	създадените	
предпоставки	за	печат	на	продукти	с	постоянно	високо	качество	и	добавени	нови	
характеристики	на	печатните	продукти,	съответстващи	на	пазарните	изисквания	и	
актуални	тенденции	в	търсенето.		

	
Резултати	 от	 изпълнение	 на	 Дейност	 за	 разнообразяване	 на	 асортимента	 от	
продукти	 и	 услуги	 на	 предприятията	 (ще	 бъде	 изпълнена	 чрез	 закупуването	 на	
Специализирана	цветна	офсетна	печатна	машина	‐	1	брой)	
 Разнообразен	 асортимент	 от	 продукти	 и	 услуги	 на	 предприятието	 посредством	

закупена	 и	 въведена	 в	 експлоатация	 Специализирана	 цветна	 офсетна	 печатна	
машина	‐	1	брой.	

 Добавяне	 на	 цветен	 печат	 на	 продукти	 с	 голям	 формат	 –	 50	 см.	 х70	 см.	 към	
продуктовото	портфолио	на	печатницата,	сред	които:			
‐	Рекламни	брошури	и	проспекти	(цветни,	формат	3	пъти	А4);			
‐	 Плакати	 и	 карти	 с	 формат	 50х70;	 	 ‐	 рекламни	 подложки	 за	 хранене	 с	 формат	
50х70;			
‐	хартиени	торбички,	разгънат	формат	50х70	и			
‐	картонени	опаковки,	разгънат	формат	50х70;		
‐	папки	и	други	картонени	изделия;			
‐	печат	на	цветни	книги;		
‐	печат	на	цветни	календари	с	голям	формат	(50х70).			

 Добавяне	 на	 лакиране	 на	 продуктите	 към	 асортимента	 на	 предоставяните	 от	
печатницата	услуги	за	покритие	на	печатните	продукти.		

 Подобрена	 конкурентоспособност	 на	 предприятието	 на	 националния	 и	 външен	
пазар	и	повишен	експортен	капацитет	благодарение	на	създадените	предпоставки	
за	пълно	удовлетворяване	на	разнообразието	при	търсенето	на	печатни	продукти	
в	 следствие	 на	 разширения	 асортимент	 на	 печатницата	 в	 съответствие	 с	
актуалните	потребности	и	търсене	на	пазара.		

	
Резултати	 от	 изпълнение	 на	 Дейност	 за	 внедряване	 на	 нови	 технологии	 за	
подобряване	 на	 ресурсната	 ефективност	 и	 ефикасност	 в	 производствения	 процес	
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(ще	бъде	изпълнена	чрез	закупуването	на	Специализирана	цветна	офсетна	печатна	
машина	‐	1	брой):	
	
 Внедрена	 нова	 технология	 за	 подобряване	 на	 ресурсната	 ефективност	 и	

ефикасност	 в	 производствения	 процес	 ‐	 посредством	 закупена	 и	 въведена	 в	
експлоатация	специализирана	цветна	офсетна	печатна	машина	‐	1	брой.	

 Среден	процент	на	намаление	на	количеството	влагана	в	производството	хартия	в	
сравнение	с	наличните	към	момента	печатни	машини	‐	с	14,82%.	

 Създадени	 предпоставки	 чрез	 автоматизация	 на	 контрола	 на	 качеството	 за	
минимизиране	 на	 брака	 на	 готова	 продукция	 в	 следствие	 на	 неефективен,	
механичен	контрол	на	качеството	на	печат.	

 Минимизиране	 количеството	 на	 миещи	 средства,	 използвани	 в	 производствения	
процес	и	постигнат	пряк	положителен	ефект	върху	природните	ресурси.	

 Постигане	 на	 средно	 намаление	 на	 влаганото	 мастило	 при	 оптимални	 други	
условия	с	11,39%	в	сравнение	с	наличните	към	момента	печатни	машини.	

 Намаление	 на	 себестойността	 на	 печатните	 продукти	 в	 резултат	 от	 внедрената	
ресурсно	ефективна	и	ефикасна	нова	технология,	водеща	до	намаляване	на	разхода	
за	хартия,	мастило,	минимален	брой	подготовки	за	печат	и	оптимизирано	време	за	
изпълнение	на	поръчка:	с	37,52%.	

 Подобряване	ефективността	на	производствените	разходи	средно	с	16,7286	%	за	3	
финансови	години	след	изпълнението	на	проекта	в	сравнение	с	ефективността	на	
производствените	разходи	през	2014	г.	

 Постигнато	 подобряване	 конкурентоспособността	 на	 дружеството	 и	 неговата	
ефективност	 чрез	 внедряването	 на	 модерно	 технологично	 оборудване,	
оптимизиращо	производствения	процес	и	водещо	до	минимизиране	използването	
на	суровини,	до	постигане	на	пряк	положителен	ефект	върху	природните	ресурси,	
в	 т.ч.	 биоразнообразието	 и	 съответно	 –	 водещо	 до	 подобряване	 на	 ресурсната	
ефективност	и	ефикасност.		

	


