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Проект  BG16RFOP0022.040-0820-С01 Подобряване на производствения капацитет с цел повишаване на конкурентоспособността и 
експортния потенциал на МУЛТИКОМЕРС ЕООД, 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“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа 
се носи от „Мултикомерс“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище 

на ЕС и УО 

На 22.12.2020 г. печатница „Мултикомерс“ЕООД подписа договор BG16RFOP0022.040-0820-

С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, с 

предмет „Подобряване на производствения капацитет с цел повишаване на 

конкурентоспособността и експортния потенциал на МУЛТИКОМЕРС ЕООД“. 

 

Настоящото проектно предложение е насочено към разширяване на производствения капацитет 

печатница Мултикомерс ЕООД, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на 5-цветна 

офсетова печатна машина с лакираща секция. Като резултат от изпълнение на проекта, 

компанията ще може да произвежда повече от всички свои продуктови групи: каталози, рекламни 

материали, кутии/опаковки и календари. Новата офсетова печатна машина ще позволи 

оптимизиране и подобряване на ефективността на производствения процес печат; намаляване на 

себестойността на продукцията на компанията; подобряване качеството на произвежданите 

продукти и цялостно подобряване на производствения капацитет. Проектът попада в тематична 

област „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“ на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация, приоритетно направление „Културни и творчески индустрии“, тъй 

като проектът касае изпълнението на дизайна на творчески продукти. 

 

Изпълнението на проекта ще се финансира със средства по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е в размер на  

1 074 427,14 лв., от които 749 999.00 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (637 499,15 лв. европейско и 112 499,85 лв. 

национално съфинансиране) и 321 428,14 лв. собствено съфинансиране. 

 

Обща цел на проекта:  

 

Подобряване на производствения капацитет на печатница "Мултикомерс“ ЕООД, чрез въвеждане 

на ново технологично оборудване. 

 

Специфични цели на проекта: 

 

• Завишаване на производството на всички продуктови групи: книги и каталози, рекламни 

материали, картонени опаковки и етикети. 

•      Подобряване на производствения процес, чрез закупуването и въвеждането в експлоатация 

на пет цветна офсетова печатна машина с лакираща секция. 

 

 

Очаквани резултати:  

 

• Едновременно изпълнение на подготвителните операции (нулиране на пасера, спиране 

на мастилото, измиване на офсетните платна) 

• Ясен и подробен изглед на оперативните стъпки за оператора, които могат да се 

стартират по всяко време.  

• Завишаване на скоростта на изпълнение на поръчките  

• Завишаване на обема и сложността на поръчките, които ще бъдат поемани, а от там на 

конкурентоспособността и пазарните позиции на компанията. 
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• Завишаване на производственият капацитет на творчески продукти от 20 000 листа/час 

на 35 000 листа/час 

• Подобряване на качеството на продуктите, което е свързано с по-добрата им визия и 

външен облик. 
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