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Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда”
Процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на
предприятията”
ПРОЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ПЕЧАТНА МАШИНА „ГАЛУС” ЗА ИЗРАБОТКА НА
ЕТИКЕТИ И ОПАКОВКИ”
БЕНЕФИЦИЕНТ: „ЛИТО БАЛКАН” АД
Обща стойност на проекта: 4 890 925 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 978 185 лв.

Проектът на фирма „ЛИТО БАЛКАН” АД има за цел увеличаване на дела на етикети
и опаковки, едновременно с разнообразяване на продукцията с етикети на ролки, в т.ч.
на самозалепваща се хартия, прозрачно и непрозрачно фолио, алуминиево фолио и
метализирана хартия; печат върху термосвиваемо фолио за новото поколение за
бутилки, опаковки за козметика и лекарства, в т.ч. и с маркировка за незрящи.
Обща цел на проекта: повишаване конкурентоспособността на фирма „Лито Балкан”
АД на вътрешния и външния пазар.
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Специфични цели на проекта:



Намаляване на относителния дял на използваната електрическа енергия,
увеличаване на производителността на база на 1 лице от персонала, намаляване
на технологичния брак;
Увеличаване на асортимента – ролни етикети, меки и картонени опаковки;

Закупено оборудване по проекта: Многофункционална
интегрирани печатни и довършителните процеси

ролна

машина

с

Извършената инвестиция в рамките на проекта се изразява в закупуване и въвеждане в
производството на многофункционална ролна машина с интегрирани печатни и
довършителните процеси - печатна машина "Галус".
Уникалността на извършената инвестиция се изразява в това, че тя интегрира в едно:
1. Високото качество на печат при офсета и ниската себестойност на продукта при
малки и средни тиражи;
2. Големите възможности за облагородяване на продукта при последващата
обработка на секциите за сито, топло преге, релефен печат и щанцоване;
3. Възможност за пръв път в България да се произвеждат опаковки с надписи за
незрящи хора.
Верифицирани и изплатени средства по проекта: 978 184,90 лв.
Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта
В резултат от изпълнението на проекта и въвеждането в експлоатация на закупеното
оборудване фирмата е постигнала следното:
1)
2)
3)
4)

увеличен е обемът на производство;
разширен е асортиментът на предлаганите услуги;
съкратени са сроковете за изработка;
закупено и въведено в експлоатация е ново, уникално по своя характер,
оборудване - многофункционална ролна машина с интегрирани печатни и
довършителните процеси - печатна машина "Галус;
5) стартирало е производството на нови продукти;
6) увеличена е производителността на труда с цел доближаване до европейските
нива.
В допълнение, във фирмата са назначени 6 нови служители.
Чрез проекта фирма „Лито Балкан” АД реализира своя стратегия, а именно –
увеличаване на дела на етикети и опаковки, едновременно с разнообразяване на
продукцията с етикети на ролки, в т.ч. на самозалепваща се хартия, прозрачно и
непрозрачно фолио, алуминиево фолио и метализирана хартия; печат върху
термосвиваемо фолио за новото поколение за бутилки, опаковки за козметика и
лекарства, в т.ч. и с маркировка за незрящи.
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