
                               
 

       

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНOВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 

 

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на 

МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ 
 

Процедура BG16RFOP002-2.001  
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ 

 
 

 

Фирма „ХЕЛИКС ПРЕС“ ЕООД е създадена през 1998г. в гр. 

Варна.  

Специализирана в производството на пълноцветен листов печат 

и довършителни /книговезки/ услуги. С натрупания опит, 

наличния квалифициран персонал и непрекъснато подновяване 

на производственния парк, фирмата се нарежда сред лидерите 

на полиграфския пазар в България. 

 

От 15.05.2007г. в "Хеликс прес" ЕООД е внедрена система за управление на качеството 

ISO 9001:2000, серт. № 214322 и от 14.04.2010 ISO 9001:2008 серт. № BG14919Q 

"ХЕЛИКС ПРЕС" ЕООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ 

BG16RFOP002-2.001-0319-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“. Проект BG16RFOP002-2.001-0319 има за цел дa 

подобри производствения капацитет и да засили експортния потенциал на "ХЕЛИКС ПРЕС" 

ЕООД чрез инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване, което 

ще позволи на компанията да остане конкурентоспособна на българския пазар и да 

разшири позициите си на европейския. Реализацията на проекта насърчава развитието на 

българската икономика, посредством увеличаване и подобряване на вътрешния капацитет 

на предприятието за производството на пълноцветен листов печат и довършителни 

/книговезки/ услуги. Генерираните приходи от продажби на произведени в България 

продукти ще останат в страната и ще стимулират инвестициите в модерни технологии за 

оптимизация на производствените процеси, повишаване на капацитета и експортния 

потенциал на българските МСП.като календари, каталози, проспекти, дипляни, холдери. 

 

 

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ  

В "ХЕЛИКС ПРЕС" ЕООД“ 

 

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-0319-C01 

Обща стойност на договорираните средства по проекта: 1 789 584.45 лв. 

Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова 

помощ: 1 000 000.00 лв. 

 

Общата цел на проекта е да подобри производствения 

капацитет и да засили експортния потенциал на "ХЕЛИКС 

ПРЕС" ЕООД чрез инвестиция в ново, модерно и ефективно 

производствено оборудване, което ще позволи на компанията 

да остане конкурентоспособна на българския пазар и да 

разшири позициите си на европейския. Реализацията на 

проекта ще насърчи развитието на българската икономика, 



                               
 

       
посредством увеличаване и подобряване на вътрешния капацитет на предприятието за 

производството на пълноцветен листов печат и довършителни /книговезки/ услуги. 

Генерираните приходи от продажби на произведени в България продукти ще останат в 

страната и ще стимулират инвестициите в модерни технологии за оптимизация на 

производствените процеси, повишаване на капацитета и експортния потенциал на 

българските МСП. 

 

Специфичните цели на проекта са: 

 Постигане на по-висока производителност в следствие на внедрени нови 

технологии и оптимизирани производствени процеси;  

 Намаляване на производствените разходи и повишаване на добавената стойност в 

крайния продукт; 

 Оптимизиране на времето за производство на единица продукт; понижаване 

разхода на суровини и ресурси; 

 Разширяване на пазарните позиции чрез привличане на нови типове клиенти в 

национален и международен мащаб; 

 Достигане на технологична обезпеченост, позволяваща разработването на 

усъвършенствани изделия, постигане на точност и прецизност на печата и 

оптимизиране на качеството на довършителните операции. 

 

Статус на проекта: 

Изпълнението на проекта е приключило на 20.04.2017 г. Бенефициентът е отчел 

изпълнението на дейностите по проекта чрез изготвянето на Финален отчет и подаването 

на искане за финално плащане. Отчета е изцяло верифициран от Договарящия орган, 

като общата сума на отчетените от бенефициента допустими разходи е 1 789 580.00 

лева, а размерът на изплатената безвъзмездна помощ е 999 997.51лева. 

 

Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта: 

 

Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на ресурсната ефективност, 

опазване на околната среда и смекчаване на последиците от изменението на климата.  

Поради оптимизиране на печатаемата площ и изпълнението на многоцветните с 

високо лаково покритие поръчки в един цикъл, ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД ще постигне: 

 намаляване 2 пъти на разхода на макулатура (количеството хартия необходима 

за подготовката на машината за работа); 

 спестяване на химикал за измиването на машината между отделните цикли;  

 спестяване на електроенергия за работа на по-голямата машина сравнено с 

машина с оптимална за параметрите на поръчките печатаема площ - 30%. 

 оптимизирано използване на алуминиеви офсетови пластини за печат.  

Проектът ще осигури и технологична обезпеченост за работа с по-тънки материали: 

хартия с тегло между 65-90 гр/кв.м. Съпоставката между прогнозното годишно 

потребление на ХЕЛИКСТ ПРЕС ЕООД на такива суровини и данни на доставчиците на 

хартия и фолио показва, че изпълнението на проекта ще направи възможно спестяването 

на природни ресурси, влагани в производството на материали за печарската индустрия 

(изкопаеми материали, вода, енергия).  

 

Новозакупената машина има опция за он-лайн контрол 

върху качеството на печата и автоматична корекция в реално 

време, благодарение на което ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД ще успеят да 

съкратят и количеството брак с 5%. 

В допълнение, новото оборудване е многократно по-

ефективно от наличното по отношение на консумацията на 



                               
 

       
енергия. Очаква се реализацията на проекта да предпостави намаляване на използваната 

електрическа енергия за производство на единица продукция в рамките на 20-30%. 

 


