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“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Техно Прес» 

ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 

„Техно Прес” ЕООД  подписа договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.083 – „Ваучерна схема за 

предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“, 

финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

 

Ваучерната схема за предоставяне на услуги за информационни и 

комуникационни технологии, е насочена към повишаване капацитета на българските 

малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично 

развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на 

информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната 

схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) 

и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и 

информационните процеси на основата на базирани на информационни и 

комуникационни системи и приложения. 

Проектът включва внедряване на софтуерен модул за управление на склада с 

мастила, чрез който може да се предава информация на съществуващата ERP система 

на “Техно Прес” ЕООД. С внедряването “Техно Прес” ЕООД ще може да създаде 

процес по входящ контрол на закупените мастила, да подобри управлението на 

материалите и ресурсите на печатницата и да стандартизира производствените процеси 

в етапа на създаване на мастила. 

 С помощта на софтуерния модул ще имаме: 

1. Възможност за създаване на централизиран и стандартизиран рецептурник за 

смесване на мастила, който ще стандартизира и подобри управлението на 

производствения процес и на всяка поръчка. 

2. Възможност за експорт на рецептите, за да бъдат запазени в ERP или друга 

система, така че да се подобри комуникацията от производствения към търговския 

отдел. 

3. Възможност за създаване на база данни за управление на асортиментите 

мастила, с които фирмата работи и разполага, което ще намали разхода от застояли или 

неизползвани мастила и ще намали преразхода на мастило. 

4. Модулът ще може да работи с международни референтни библиотеки като 

Pantone Plus, което ще стандартизира процеса и ще подобри управлението на 

качеството в производството. 
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С внедряването на допълнителния модул ще се оптимизира управлението на 

производствения процес в “Техно Прес” ЕООД, поради възможност за 

стандартизиране на управлението на склада с мастила и създаването на връзка между 

търговския отдел и производственото звено, което ще доведе до намаляване на 

грешките, намаляване на времето за калкулации и намаляване на преразхода на 

мастило по различни поръчки. 

Ползите от проекта ще рефлектират върху следните аспекти: 

1. Повишаване на качеството на офсетовия печат – Поради правилното 

формулиране на цветовете и следене за изтичащ срок на годност, качеството на 

производствения процес „ офсетов печат“ ще бъде подобрено драстично. В последните 

години тази част от производството носи най-голяма тежест при избора на доставчик 

за печатни материали. Високо качество на офсетовия печат означава по-добро 

представяне пред потенциални клиенти, по-лесно печелене на поръчки, по-качествено 

изпълнение на поръчките и повече доволни партньори. Доброто изпълнение на процеса 

„офсетов печат“ ще позволи на фирмата да реализира продукция на международните 

пазари. 

Свободното движение на стоки в Европейския съюз, доброто ценово 

позициониране на фирмата и кратките срокове за производство са основата за излизане 

на международната сцена. Повишаване на качеството на офсетовия печат е последната 

стъпка от процеса по подготовката за Европейска експанзия. 

2. Приготвяне на точното мастило в точно необходимото за печат количество – 

забъркването на мастилата е от основно значение за офсетовия печат. Използването на 

правилните пропорции рефлектира върху мастилния слой, нанасян върху картона, 

което позволява по-добър краен резултат. Една от основните причини за некачествен 

офсетов печат в полиграфическата индустрия е неравномерния слой мастило нанесен 

върху листа. Този дефект се определя от два компонента – остарял машинен парк, без 

автоматично следене на мастилния слой и непропорционално забъркано мастило. 

“Техно Прес” ЕООД разполага с високо ниво на оборудване с автоматично следене на 

мастилния слой. Чрез този модул ще се елиминира и втория компонент на този 

проблем, постигайки 100% качествен отпечатък. 

3. Оптимизиране на складовите наличности – Проследяването на мастилата е не 

по-малко важно от следенето на други основни материали влагани в производството. 

Към момента “Техно Прес” ЕООД не разполага със система за проследяване на 

складовите наличности на мастила, за разлика от други основни компоненти, като 

хартия и картон, фолио за топъл печат, ламинатно фолио. 
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Оптимизацията на складовите наличности на мастила ще рефлектира върху подобрени 

производствени разходи и по-ниска себестойност на единица продукция. По – този 

начин “Техно Прес” ЕООД ще подобри конкурентоспособността си, предоставяйки на 

своите клиенти високо качество на добри цени.  

4. Използване на вече приготвени специфични цветове за постигане на нови 

такива. Наличието на база данни с вече приготвени мастила ще предложи на 

технолозите голямо разнообразие от бази за подобряване и създаване на нови цветове, 

удовлетворяващи потребностите на клиентите. 

Повишавайки клиентското задоволство, фирмата има възможност за формиране 

на група лоялни клиенти, които да бъдат ядрото, носещо стабилност на фирмата. 

Следващият етап на развитие е насочване на усилията и инвестиране в привличането 

на нови клиенти както на вътрешния пазар, така и на международните пазари. 

 

Проектът е на стойност  20 000 лв, от които 20 000 лв. БФП и неговата 

продължителност се очаква да бъде 7 месеца. 
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