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Договор за БФП BG16RFOP002-3.004-0052-С01 „ Повишаване на ресурсната ефективност в "Лито Балкан" АД, чрез реализация на пилотни и 

демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите “, 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 „Лито Балкан“ АД“и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на ЕС и УО 

На 11.12.2019 г., в сградата на печатница „Лито Балкан“ АД, гр. София, се проведе 

заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект 

BG16RFOP002-3.004-0052 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Лито Балкан" АД, чрез 

реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, 

във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP002-3.004-0052-C01 /19.11.2018 г. между Министерство на икономиката и "Лито 

Балкан" АД. Като следствие от изпълнението на ДБФП, печатница „Лито Блакан“ АД въведе за 

първи път в България пилотно иновативен производствен процес "Печат на ролни, фолийни 

етикети за вграждане чрез флексо печат", чрез закупуване на двуцветна ролна печатна машина 

и роботизирана автоматична щанца. 

Описание на процеса:  

Съвременното производство на фолийни етикети за вграждане съгласно 

конвенционалните печатни методи, притежава редица недостатъци и ограничения, които 

поставят технологични трудности пред печатниците у нас, в изпълнение на поръчките на 

клиентите. Някои от трудностите са високи стойности на статично електричество,  прилагане 

на воден баланс и използване на изпопропилов алкохол, невъзможност за ефективно полагане 

и засъхване на антистатичните лакови покрития – както при офсетовия, така и при флеско 

способите за печат на фолийни етикети за вграждане, ниска производителност – наред с 

описаните трудности в печатния процес на фолийните етикети за вграждане, не по-малко 

предизвикателство при сега прилаганите конвенционални производствени процеси са и 

довършителните дейности по извеждане, щанцоване и стифиране на произведената продукция. 

За преодоляване на така описаните по-горе ограничения, екипът на печатница „Лито Блакан“ 

АД въведе за първи път в България, пилотно иновативен производствен процес "Печат на ролни, 

фолийни етикети за вграждане, чрез флексо печат". 

Иновативният процес въвежда уникални функционалности в печатната практика на 

компанията, които преодоляват всички ограничения за ефективното, масово производство у нас 

на фолийни етикети за вграждане, като основните от тях са свързани с обдухване на 

продукцията в процеса на печат с горещ въздух, не прилагането на воден баланс и напълно 

автоматизирано щанцоване, без генериране на статично електричество, поради което проектът 

на „Лито Балкан“ АД е пилотен, със силно изразен демонстратионен и мултиплициращ ефект. 

Така описаните основни предимства и уникални функционалности в печата на фолийни етикети 

за вграждане, които ще се въведат с иновативния процес за "Печат на ролни, фолийни етикети 

за вграждане, чрез флексо печат", се постигат чрез внедряване в машинния парк на компанията 

на Двуцветна ролна печатна машина-1бр и Роботизирана автоматична щанца-1 бр,. 

Технически и технологични характеристики на процеса: 

Иновативният процес "Печат на ролни, фолийни етикети за вграждане, чрез флексо 

печат", предлаган от печатница „Лито Балкан“ АД прилага революционно нов за България 

подход на щанцоване – чрез изцяло автоматизирани дейности по щанцоване и стифиране на 

продукцията. Предимствата на иновативния процес са:  

1. Сушене чрез обдухване на продукцията в процеса на печат с горещ въздух – 

иновативния процес предвижда прилагане на сушене на положения антистатичен лак чрез 

обдухване с горещ въздух в печатния процес.  
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2. Иновативно намастиляване, без воден баланс – флексо печатът предвиден за 

внедряване с иновативния процес, не прилага воден баланс в печатния процес на използваната 

печатна преса.  

3. Напълно автоматизирано щанцоване – иновативния процес "Печат на ролни, фолийни 

етикети за вграждане, чрез флексо печат" предлаган от печатница „Лито Балкан“ АД прилага 

революционно нов за България подход на щанцоване – чрез изцяло автоматизирани дейности 

по щанцоване и стифиране на продукцията. 

Използвани суровини и спестявания на суровини и спомагателни материали: 

Иновативният процес, предмет на внедряване с реализацията на проекта, предвижда 

прилагане на сушене на положения антистатичен лак, чрез обдухване с горещ въздух в 

използваната печатна преса. Така описаната уникална за българската печатна практика 

функционалност, от една страна ще позволи мигновено, висококачествено сушене на 

положеното антистатично лаково покритие. Допълнително, така описаната уникална 

функционалност позволява отпадане на дейностите по прилагане на пудра за подобряване 

дейността по сушене на мастилата (талк) в листовия процес. Допълнително, флексо печатът 

предвиден за внедряване с иновативния процес не прилага воден баланс в печатния процес на 

използваната печатна преса. Така описаното ще позволи значителното оптимизиране на 

производствени суровини (ВОРР фолио и флексо мастила с ниска миграция (LM) и отпадане на 

спомагателни материали, (изопропилов алкохол), като изопропил изобщо няма да се прилагат в 

иновативния процес.  

Иновативният процес "Печат на ролни, фолийни етикети за вграждане, чрез флексо 

печат" предлаган от печатница „Лито Балкан“ АД прилага революционно нов за България 

подход на щанцоване – чрез изцяло автоматизирани дейности по щанцоване и стифиране на 

продукцията. Така описаното ще се осъществява чрез роботизиран механизъм за извеждане и 

подреждане на етикетите без те да бъдат приплъзвани, което намалява значително 

предпоставките за наличие на статично електричество върху повърхността на етикета. 

Очакванията са статичното електричество на продукцията отпечатана по иновативния процес 

да не надхвърля границата от 2-4 kV, които стойности са напълно приемливи за 

високоскоростно, ефективно и качествено производство както на етикетите за вграждане, така 

и на опаковките, върху които те ще се прилагат.  

Резюмирайки основните положителни резултати от така описаните уникални 

характеристики на иновативния процес: 1. В процеса не се прилага изопропилов алкохол – 

намастиляването в процеса на печат се осъществява чрез секции, които не използват 

изопропилов алкохол за осигуряване на нужния баланс на мастилата. 2. Опаковките с вградени 

IML са годни за рециклиране (за разлика от стандартните фолийни етикети, които следва да се 

премахват преди рециклирането на опаковката, върху която са приложени) 3. За идентичен 

резултат продукт (отпечатан етикет) се използват много по тънки/ по малко плътни медии 

(BOPP), което позволява използване на по-малко количество суровини и респективно по-малко 

генериран отпадък. 4. При производството на иновативния за Българската печатна практика 

продукт се използват по-малко количество мастила – поради намаляване на макулатурите в 

процеса на настройка на машината и в процеса на печат, както и за настройка на щанцоването. 

Приложени технологични решения: 
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С реализацията на настоящия проект, „Лито Балкан“ АД въвежда в производствената си 

практика иновативен за България процес, сойто прилага следните технологични решения: 

1. Сушене чрез обдухване на продукцията в процеса на печат с горещ въздух - 

иновативния процес предвижда прилагане на сушене на положения антистатичен лак чрез 

обдухване с горещ въздух. Така описаната уникална за българската печатна практика 

функционалност на иновативния процес, от една страна ще позволи мигновено, 

висококачествено сушене на положеното антистатично лаково покритие. Допълнително, така 

описаната уникална функционалност позволява отпадане на дейностите по прилагане на пудра 

в листовия процес – това значително ще увеличи производителността на печатния процес, ще 

позволи отпадане на трудностите свързани с последващото щанцоване на продукцията с 

приложен талк (тъй като обичайно продукцията обработвана с талк се щанцова по-трудно). Така 

описаното ще се постигне, като се подава горещ въздух в лаковата секция на използваната 

печатна преса, като по този начин, ще се гарантира качествено положен лак и ще отпадне риска 

от генериране на макулатури (от незасъхнало лаково покритие). Допълнително, качествено 

положеното антистатично лаково покритие ще позволи минимизирането на статичното 

електричество генерирано в процеса на производство.  

2. Иновативно намастиляване, без воден баланс - флексо печатът предвиден за 

внедряване с иновативния процес, не прилага воден баланс в печатния процес. Поради 

спецификата на процеса на намастиляване на предвидения за внедряване иновативен процес, 

използваните печатни преси няма да прилагат воден баланс. Така описаното от една страна ще 

позволи оптимизиране на скоростта на процеса (поради отпадане на нуждата от сушене на 

медиите, които не се овлажняват), а от друга ще позволи значителното оптимизиране на 

производствени суровини (ВОРР фолио и флексо мастила с ниска миграция (LM) и 

спомагателни материали, като изопропилов алкохол изобщо няма да се прилагат в иновативния 

процес. Оптимизирането на процеса с отпадане на дейността по прилагане на воден баланс в 

печатния процес, съкращава времето за печат и значително оптимизира скоростта на печатната 

машина. Очаквано, след въвеждането на иновативния процес, количествата макулатури от 

некоректен воден баланс, размазани етикети и такива с лошо лаково антистатично покритие ще 

бъдат минимизирани.  

3. Напълно автоматизирано щанцоване - иновативния процес "Печат на ролни, фолийни 

етикети за вграждане, чрез флексо печат" предлаган от печатница „Лито Балкан“ АД прилага 

революционно нов за България подход на щанцоване – чрез изцяло автоматизирани дейности 

по щанцоване и стифиране на продукцията. Така описаното ще се осъществява чрез 

ротационната щанца, на която ще оперира роботизирана система за извеждане и подреждане на 

етикетите без те да бъдат стифирани, което намалява значително предпоставките за наличие на 

статично електричество върху повърхността на етикета. Очакванията са статичното 

електричество на продукцията отпечатана по иновативния процес да не надхвърля границата от 

2-4 kV, които стойности са напълно приемливи за високоскоростно, ефективно и качествено 

производство както на етикетите за вграждане, така и на опаковките върху които те ще се 

прилагат. Допълнително, процесът предвижда дейностите по щанцоването и подреждането на 

етикетите да се реализират в чиста, затворена, екранирана среда, което допълнително намалява 

възможността за повишаване на статичното електричество в следствие на атмосферни и 

механични въздействия, като прави невъзможна контаминацията на продукцията - на практика 

не съществува директен контакт между ръката на оператора и произведения етикет, което от 

своя страна намалява риска от механични и биологични замърсявания на етикета, а това е 
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особено важно за вграждането на етикета в опаковки за хранително-вкусовата промишленост. 

Пряк резултат от горното ще бъде и значителното подобрявнае на ресурсоемкостта на 

фолийното ролно производство на етикети за вграждане - намалява се необходимото количество 

ВОРР фолио за изработване на етикетите, поради роботизираното щанцоване, което дава 

възможност за по-плътно разположение на етикетите върху печатната повърхност. Готовите 

етикети са с идеален непрекъснат кант. В резултат от последното се очакват и значителни 

оптимизации на количествата генериран отпадък от дейността на „Лито Балкан“ АД. 

Обща информация: 

Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за 

пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез 

Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 1 989 773,22 лв., без 

включен ДДС, от които 696 420,63 лв. безвъзмездна финансова помощ (591 957.54 лв. европейско 

и 104 463.09 лв. национално финансиране) от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 1 293 352,59 лв. собствено съфинансиране. 
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