
8

юбилей

Началото
Всичко започнало в далечната 1864 г. с назначаването на Мидхат паша за управител на Дунавска област и с демократичните му възгледи 
за културно-икономическо развитие на региона. Същата година в Русе била открита една от най-големите за времето си печатници, пър-
вата печатна машина в която била „Кайзер“. 

През 1865 г. в печатницата била доставена нова машина „Кайзер“. Имало и ръчна печатарска преса, както и 5–6 ръчни литографски пре-
си, машини за пликове, голям нож с лост, папшер, преса за книговезки шев и пресоване, преси и калъпи за позлатяване.

В онези години директор на печатницата бил известният учител и публицист Драган Цанков. В този си вид печатницата просъщест-
вувала над 12 г. и издала около 160 книги, определени като художествена, училищна, религиозна, държавно-учрежденска и правна литература, 
както и вестниците: „Дунав“, „Афитаб“, сп. „Источник мнения“, „Слава“, „Училище“, няколко календара и др.

Част от сградата на печатницата заедно с машините била разрушена по време на Руско-турската война при обстрелването на града 
от руските войски от отсрещния румънски бряг. Част от оцелялата техника и букви били използвани от първите русенски печатари след 
Освобождението. Друга част била пренесена в Държавната печатница в София.

Годините след Освобождението до 1950 г.
В периода от Освобождението до 1947 г. в Русе и околните населени места съществували около стотина печатници и книговезници. В ус-
луга на печатното дело работели книжарници, фабрики за производство на мукава, картон, кутии, кесии...

След извършената на 31 август 1948 г. национализация две от предприятията – „Стоян Доганов“ ООД и „Йосиф Едуард Риглер“ АД се 
обединили – първоначално в „Риглер-Доганов“, а впоследствие – в Държавна индустриална книговезница „Дунав“, с основна сфера на дейност 
преработката на хартия в училищни и канцеларски пособия (папки, тетрадки, блокове, тефтери и др.). За успеха на начинанието свидетел-
ства сумата от реализирания (основно от ишлеме) годишен оборот  60 млн. лв. за 1948 г. и 91 млн. лв. за 1949 г. 

Период на трансформации 
До 1956 г. ДИКП „Дунав“ преминала през поредица от трансформации, насочени към създаването на икономически рентабилен модел на ра-
бота. Визията за успешна структура през онзи период се изразявала в преминаване на околийските печатници от региона към структура-
та на ДИКП „Дунав“ и обособяването на клонове в Тутракан, Дулово, Исперих, Две могили, Бяла, Силистра и Разград.

В периода 1953–1955 г. за нуждите на вестникарската индустрия, в лицето на в. „Дунавска правда“, в печатницата били доставени пър-
вите линотипни машини втора употреба „Мергенталер“ и „Интертип“. С това на практика било поставено началото на металния маши-
нен набор, а ежедневникът спрял да се набира ръчно.

През 1959 г. в печатницата били обособени два отдела – печатарски и книговезки, през 1960 г. – вестникарски, а през 1964 г. – цин-
кографски отдел.

150 години „Дунав прес“ – история,  
обединила в едно минало, настояще и бъдеще

На 10 октомври т.г. най-старата печатница в България отвори врати, за да покаже своята нова визия пред пристигналите специ-
ално за събитието над 150 гости – български и чуждестранни партньори, клиенти, доставчици, приятели... В Деня на отворените 
врати посетителите имаха възможност да видят производствените мощности на „Дунав прес“ АД в действие, да обменят опит 
и идеи за развитие в областта на печата, да разгледат щандовете с експозиции на машини и консумативи на водещите световни 
производители на продукти за полиграфическата индустрия. Настоящият материал е опит да съберем в едно минало, настояще и 
бъдеще, за да покажем истинското лице на достойния наследник на Дунавската печатница – „Дунав прес“ АД.
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150 years "Dunav Press" – history which united into one past, present and future
On 10 October this year, the oldest printing house in Bulgaria opened its doors to show its new look to over 150 guests who came for the event – 
Bulgarian and foreign partners, customers, suppliers, friends... In the Doors Open Day, visitors were given the chance see the production facilities 
of “Dunav press“ AD in action, to exchange experience and ideas for the development in the field of printing, to see the stands with expositions of 
machinery and supplies of the world’s leading manufacturers of products for the printing industry. This article is an attempt to gather together past, 
present and future in order to show the true face of the worthy successor of the Dunav printing house – “Dunav Press“ AD.
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Създаването на цех за офсетов печат
През 1965 г. бил създаден офсетов цех за многоцветен печат на картон и хартия, с което печатницата отбелязала нов етап в своето разви-
тие. Цехът бил оборудван с две двуцветни и една едноцветна офсетова машина, доставени от Полиграфически комбинат „Д. Благоев“ и Ли-
тография „Балкан“. Същата година от СССР и ГДР били доставени плоскопечатни машини ДП и ДП-5 и книговезки нож „Оригинал перфекта“. 

През 1968 г. била доставена бързопечатната двуцветна „Роланд“, на която били изработени и първите поръчки с висококачествен шестцве-
тен печат върху картон – кутиите на популярните за онова време шоколадови бонбони на ДИП „Република“ Своге – „Мока“, „Праскова“, „Кайсия“.

Ново начало 
Първата копка за новата сграда на русенската печатница била направена през пролетта на 1970 г. Нови били и пазарните тенденции. За 
сметка на акциденцията се увеличило количеството на многоцветните издания – предимно учебници и детска литература.

През 1973 г. започнало да работи ротоотделението. Отделно от него функционирали офсетов и високопечатен цех.
Официално новата полиграфична база на Държавна печатница „Дунав“ била открита през юни 1973 г. Основните производствени мощ-

ности в печатницата били офсетовите „Планета-вариант“, „Планета-брилянт“, високопечатните „Виктория-820“ и „Виктория-1040“ и др. 
Печатницата имала сключени договори с пет издателства за учебници с 6- и 8-цветен печат, детска литература и др. Печатали се и луксоз-
ни етикети за винената и хранително-вкусовата промишленост за страните от Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) и извън тях. 
Въпреки износа, заради неблагоприятните фактори – липса на планиране и контрол, ненавременна доставка на некачествени материали –  
хартия и мастила местно производство, и особено след материалните щети от земетресението през 1977 г., процентът брак и задлъж-
нялост на печатницата сериозно нараснали.

След направена реконструкция и модернизация през периода 1977–1979 г. основни за печатницата станали издателската дейност и из-
работването на етикети и опаковки, а цехът за производство на тетрадки бил закрит. В основата на производствените дейности водещ 
станал офсетовият печат.

Преминаването на стопанска сметка и пълна самоиздръжка през 1980 г. наклонило везните към промяна на съотношението количество-
качество и за първи път акцентът паднал върху качеството като лице на цялостната продукция на печатницата.

През 1982 г. била извършена цялостна реконструкция и била изградена модерна база за производство на етикети. Това обаче се оказа-
ло недостатъчно за решаване на проблема с техническите показатели и повишаване на качеството, затова през 1985 г. била регистрирана 
Комплексна система за управление качеството на продукцията.

Периодът на промените след 1990 г.
От началото на 90-те години на миналия век в печатницата било създадено рекламно-издателско звено, ангажирано с разработката на луксоз-
ни опаковки, постери, календари. Въпреки това немалка част от цветоотделянето и предпечатната подготовка се правели на други места.

За да утвърди печатницата като истински професионалист в системата на полиграфията, ръководството заложило на промяната чрез 
пълно раздържавяване и обособяване на ДП „Дунав“ като самостоятелно съществуваща единица.

Със заповед на Министерство на икономиката, съобразно приетите на 1 юни 1990 г. нова структура и щат, от държавно поделение пе-
чатница „Дунав“ се превърнала в напълно самостоятелна фирма „Дунав прес“ с председател на Управителния съвет Димитър Бенев и гене-
рален директор Венцеслав Алексиев и с основен предмет на дейност печат на търговско-стопански илюстрации за нуждите на хранител-
но-вкусовата промишленост, рекламно-издателска дейност, полиграфски услуги, акциденция, търговска, външнотърговска, транспортна и 
сервизна дейност в сферата на полиграфическата промишленост.

Впоследствие (1998) фирмата била преструктурирана в акционерно дружество с изпълнителен директор инж. В. Алексиев.

Печатница „Дунав прес“ днес
Днес „Дунав прес“ АД е търговско дружество, специализирано в производството на етикети, твърди и меки опаковки, луксозни кутии, ре-
кламни материали, както и в извършването на услуги в сферата на полиграфическата индустрия. В компанията работят 140 човека, а в ре-
зултат на направените през последните три години инвестиции за модернизация на производството на стойност над 5 млн. евро, произ-
водствената база на печатницата е изцяло обновена. Последното бижу е високотехнологичното попълнение – машина, която може да печата 
между 15 000 и 18 000 листа на час и която е единствена по рода си на Балканите. Сред водещите клиенти на компанията са фирми като: 
„Кока-Кола“, „Хайнекен“, „Молсън Корс“, „Актавис“, „Фикосота“, „Дзобеле Холдинг“ и др.

Печатницата е сертифицирана по ISO 9002:1994 от BSI – Великобритания (1997) и е първото полиграфическо предприятие в България, по-
крило европейските стандарти за качество. Понастоящем притежава сертификат за пълно съответствие с международния стандарт за 
качество EN ISO 9001:2008. 

Дружеството е вписано в базата данни на ООН и притежава лиценз за печат на ценни книжа от Министерство на финансите и серти-
фикат на Deutsche Pfandsystem GmbH (DGP), Берлин, Германия за участие в печата на защитени етикети за немската депозитна система.

Зад гърба си „Дунав прес“ има:
»» два реализирани проекта за обучение на кадри по програма „Леонардо да Винчи“;
»» една първа награда от конкурса за дизайн и печатни услуги за производство на материали за Агенцията за малки и средни предприятия и 

Българската асоциация на агенциите за регионално развитие;
»» една втора награда от Националния конкурс за фирмен календар Принтком 2003;
»» награда „Печатар на годината – 2003“ на СПИБ, Международен панаир Пловдив и списание полиграфия;
»» награда Бенефициент на годината в категория „Системи за управление“ на МИЕТ (2013);
»» колективна награда „Русе“ в сферата на културата, на Община Русе (2014);
»» и може би най-значимата награда – благодарността на хората от съседна Румъния за преведените по решение на Стопанския съвет на 

предприятието през 1989 г. 10 000 лв. за фонд „Милосърдие“ за закупуване на медикаменти за пострадалите по време на гражданските 
междуособици в страната. 

В материала са използвани факти и събития от книгата на Иво Жейнов  
„Печатарството в Русе. 140 години печатница „Дунав прес“ съхранили духа на времето“

На практика историята на „Дунав прес“ не свършва дотук, а продължава с осъзнатата отговорност за създадените през всичките  
150 години традиции и опит и с ясната визия за бъдещето на печатницата.

За това, какво предстои оттук насетне, разговаряме с изпълнителния директор на „Дунав прес“ АД – Николай Алексиев:
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Г-н Алексиев, нека започнем нашия разговор с въпроса: 
Колко голяма е отговорността да имаш зад гърба си 
една такава развита структура, каквато е печатница 
„Дунав прес“ с нейните 150 години история?
Отговорността не е просто голяма, тя е огромна, защо-
то минавайки през различни етапи на своето развитие, 
нашата организация винаги се е адаптирала към изисква-
нията на пазара. Дали е произвеждала вестници, книги, 
списания, рекламни брошури, етикети, или както е сега –  
етикети и опаковки, дали след време ще е нещо друго, тя 
е намерила вариант да се адаптира и да просъществува 
през всичките 150 г. Цялата тази история задължава и е 
хубаво, че отговорността е колкото персонална, толко-
ва и споделена. 

Споменахте споделената отговорност. Във Вашия 
случай става въпрос за фамилен бизнес, зад който 
стоят две поколения. Как се създава приемственост 
и кое е основното препъникамъче тук? 
Знаете, че липсата на приемственост е един от основ-
ните проблеми в България. За да може тя да се осъщест-
ви между поколенията, за да има надграждане и развитие 
напред чрез съчетаване на традицията и модерното, 
преди всичко трябва да има вяра в едно общо нещо – да 
има обща цел. След това обаче се появяват и т. нар. пре-
пъникамъчета. Първо, трудно е различните характери да 
съществуват заедно и, второ, което е напълно естест-
вено, различните поколения имат съвсем различни вижда-
ния за нещата. За да има приемственост, трябва всички 
участници да са обединени около водеща фигура – човек 
с ясна визия за нещата такива, каквито са днес и сега, и 
който да определя посоката и целта. В последните някол-
ко години тази отговорност е моя и се надявам и вярвам, 
че вървим в правилната посока. 

Нещата, разбира се, няма как да се случат без под-
крепата на хората до мен – баща ми Венцеслав Алекси-
ев, един изключително мъдър човек с безценен опит, съ-
умял да запази и изгради „Дунав прес“, брат ми Христо 
Алексиев, който през последните няколко години се вклю-
чи активно в дейността на компанията и пое много от-
говороности по линия на снабдяването и свързани с него 
дейности в печатницата, и не на последно място, в личен 
план – моето семейство.

При една корпоративна компания се работи на друг 
принцип, докато при семейна, каквато е „Дунав прес“, в 
определени ситуации един човек не е достатъчен, за да 
може компанията да расте регионално, а защо не и гло-
бално. Затова казвам, че в нашия случай отговорността 
е и персонална – в мое лице като изпълнителен директор 
на „Дунав прес“, и споделена. На практика няма рецепта.

Ще Ви върна малко назад във времето – в годините, ко-
гато поехте нелеката задача да продължите традици-
ите на „Дунав прес“. Кои бяха основните трудности 
и какво Ви помогна да тръгнете във вярната посока?
Винаги съм милеел за българското, но никога не съм ми-
слил, че ще работя в областта на полиграфията и в част-
ност в семейната ни компания. До известна степен зад 
идеята да започна в „Дунав прес“ стои цялостната дей-
ност на моя баща в печатницата. Истинският катализа-
тор обаче се оказа едно посещение на изпълнителния ди-
ректор на водещата печатница за етикети в Германия и 
Европа Engelhardt-Etikett, след което получих покана за обу-
чение при тях. Разбира се, заминах за Германия и това ми 
даде възможност да се докосна до най-добрите производ-
ствени практики в полиграфията. Именно това докосва-
не до онзи немислим за нашите географски ширини ма-
щаб ме мотивира да вървя в посока развитие на каузата 
ни и в България да има добри работещи практики.

Така започнах – първо като член на Управителния съ-
вет на „Дунав прес“ в периода 2008–2010 г., а от 2010 г. 
поех поста изпълнителен директор на печатницата. 

От значение за изграждането ми като професиона-
лист се оказа и опитът, който бях натрупал като тър-
говски агент (2006–2009) за България на фирма „Униграфи-
ка“, Лихтенщайн – с предмет на дейност дистрибуцията 
на машини и материали за нуждите на полиграфическата 
индустрия. Това бе и първото ми по-сериозно начинание 
след студентските години във Виена, Австрия. 

Г-н Алексиев, споменахте партньорството като един 
от основните фактори за успехите на печатница „Ду-
нав прес“. Колко е важно да имаш надежден партньор 
и самият ти да бъдеш такъв?
Вече говорихме за Engelhardt-Etikett, затова ще дам парт-
ньорството с тях като пример. Самото партньорство 
започна по класическия начин за работа на ишлеме –  
в случая печат на ишлеме. В търсене на подизпълнител, 
в периода 2004–2006 г., от немската печатница бяха оби-
колили целия регион, преди да стигнат до „Дунав прес“. В 
крайна сметка решиха да ни се доверят и така започнах-
ме да работим съвместно, при което стигнахме до нива 
на годишна база от близо 700 тона хартия и 40 тона мас-
тила... И всичко това получавахме на ишлеме, т. е. имаха 
ни пълно доверие...

Впоследствие партньорството се доразви като тех-
нологичен обмен на кадри. Работници от „Дунав прес“ 
бяха обучавани в Engelhardt-Etikett и тук е моментът да 
кажа, че за всяка печатница би било добре да има парт-
ньори като нашите, за да може да изпраща кадрите си да 
се обучават навън. Знаете, че това е един от най-болез-
нените въпроси за нашата индустрия.

Николай Алексиев,  
изпълнителен директор на „Дунав прес“ АД

„Преминала през всичките тези 150 години, 
нашата компания е имала периоди на успех,  
но и такива на разочарование, периоди на слава, 
но и такива на трудности. Най-важното е,  
че ние винаги сме се старали да се развиваме  
по начина, по който е трябвало да го правим  
в съответната ситуация – постоянно стараейки 
се да останем добри хора, и аз мисля и вярвам, 
че сме успели да постигнем своята цел... А сега 
трябва да продължим напред с високо вдигната 
глава и с още по-големи отговорности.“

юбилей
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За да се случват подобни партньорства, определе-
но трябва да има известна географска отдалеченост –  
т. е. липса на пряка конкуренция. Това според мен е задъл-
жително условие. Интересното тук е, че и от Engelhardt-
Etikett са пращали свои кадри при нас – обменът на прак-
тика е двустранен. Знаете, че процесите в печатната 
индустрия са динамични – независимо къде е базирано да-
дено производство, то търпи развитие и в един момент 
всеки намира добри решения. Сега, като бяха при нас за 
юбилея на „Дунав прес“, партньорите от Engelhardt-Etikett 
много харесаха нашето решение за пода в производстве-
но звено „Флексопечат“ като тип настилка с електро-
статично отвеждане. Допадна им и решението ни за т. 
нар. big bags – изключително практични чували за отпа-
дъци, т. е. ние заимстваме едни от други и това е една 
от хубавите страни на нашето партньорство. Сега на-
пример тече конкурс на един от големите световни про-
изводители на безалкохолни напитки, и указвайки своите 
пазари на участие, Engelhardt-Etikett официално са ни посо-
чили като техни партньори в конкурса, както и ние – тях. 
Едно такова глобално партньорство определено е пре-
димство, което най-малкото неутрализира възможните 
локални спънки и препятствия. 

Няма да крия, че започнахме да работим с някои от 
основните ни доставчици на мастила, лакове и консума-
тиви в производствено звено „Офсетов печат“ след ре-
ференцията на Engelhardt-Etikett за нас като надежден про-
изводител на печатни продукти с изключително високо 
качество. Днес продължаваме да работим заедно с тези 
доставчици и се радваме на хубаво партньорство.

Но примерът с Engelhardt-Etikett не е единствен. Из-
градили сме и се радваме на добри дългосрочни парт-
ньорства с повечето от нашите доставчици: ММ Кarton, 
Metsä Board, Brigl & Bergemeister, Gidue, Epple Druckfarben, 
Marbach, Heidelberg, Treofan, Print Solutions, Print Industry, 
Planatol, Stora Enso, Pearltec, Radior, J+S,  Druck Partners. 

Качеството във всичките му измерения ли е в основа-
та на доброто партньорство?
Всички променливи в уравнението трябва да работят 
добре. За да се постига добър резултат, всички компо-
ненти трябва да работят в синхрон: и хората в печат-
ницата с тяхната висока квалификация и с мотивацията 
си, и доставчиците с тяхното адекватно разбиране, сер-
виз и подкрепа – било то в технологично или друго от-
ношение... Без разбиране за вътрешните процеси, без 
прозрачна структура това няма как да стане. И без дове-
рието на клиентите също. Качеството е предпоставка, 
прелиминарно изискване, без което нито една индустрия 
не може да бъде успешна. 

Ние самите, ако не бяхме успели да реализираме на-
шите проекти, нямаше да бъдем на това технологично 
ниво, нямаше да можем да произвеждаме висококачест-
вени продукти, които да отговарят на изискванията 
на различните ни клиенти, повечето от които са извън 
страната. Както знаете, нашият пазар е относително 
малък, и за да успее да се наложи като име, една органи-
зация като нашата трябва да има потенциала да вкарва 
ресурс отвън и да продава навън, където са развити и съ-
ответните производства.

За да се случват тези процеси и за да има добри парт-
ньорства, те трябва да са основани на надеждността, 
сигурността, взаимното доверие и желанието за разви-
тие чрез сътрудничество и взаимопомощ.  

Г-н Алексиев, може ли да говорим за сигурност в печа-
тарския бизнес у нас и колко голямо е предизвикател-
ството да сте част от него? 
В момента конюнктурата в Европа е доста сложна. Поч-
ти няма ценово интересен и най-вече на 100% стабилен, 
доходоносен сегмент. Ние в България все още нямаме съ-

щата ефективност, каквато имат добрите предприя-
тия в Германия например. В този смисъл можем да гово-
рим за сигурността като възможност за развитие на 
структурите. Тук е моментът да отбележа, че съвре-
менните процеси в обществото и икономиката ни, и в 
частност в полиграфията, са изключително динамични. 
Голяма част от подготвените хора, от специалисти-
те в бранша на възраст над 45 г. са трудно приспособи-
ми към тази нова динамика. За разлика от тях младите 
хора са гъвкави и високоадаптивни, но нямат подготов-
ката и мотивацията на предишното поколение. В този 
смисъл едно от основните предизвикателства е пос-
тигането на ефективна организация, висока произво-
дителност, качество и клиентско обслужване именно с 
такива кадри.

Друго, не по-малко предизвикателство е, че работим 
на пазар със сравнително ниска рентабилност – включи-
телно и печатът. В допълнение, ако някой иска да изнася, 
той трябва да предложи по-ниска цена от тази на конку-
рентните локални фирми на външните пазари, тъй като 
никой няма да избере фирма от България, ако тя предлага 
по-скъпо струващ продукт. 

Предизвикателствата са много и ако ние самите ня-
махме ресурсите като човешки потенциал, ако нямахме 
консолидациите и възможностите за реализация на про-
екти за технологично оборудване в рамките на Европей-
ския съюз, нямаше да имаме сигурността да продължим 
напред по начина, по който го правим сега.

Нека завършим с въпроса: Как виждате бъдещето на 
полиграфията и каква е визията на „Дунав прес“ за 
следващите няколко години? 
Както казах, полиграфията е изключително динамична 
и непрекъснато се видоизменя под влиянието на различ-
ни фактори. Предвид навлизането на модерните визуал-
ни технологии, печатът няма да бъде същият, както да 
речем преди 10–15 г. Ако тогава една печатница е имала 
своята класическа структура със своя аристократичен 
модел на съществуване – без много напрежение, с мно-
го по-малки промени и нови неща, които да се случват 
в нея, днес индустриалната печатница е с коренно про-
менена визия, подобна на визията на един сервизен цен-
тър. Печатницата на бъдещето ще трябва да може да 
доставя опаковка, етикет или друг продукт съобразно 
конюнктурата на пазара – т. е. да реагира и като услу-
га. Това неминуемо ще я видоизмени и в представите на 
хората. Тенденцията е самите кадри в модерния тип пе-
чатници да бъдат взаимозаменяеми, което означава, че 
ще бъдат по-подготвени, по-пасващи на профила на новия 
тип печатни структури. Предвид развитието на мобил-
ните комуникации всичко ще продължи да се видоизменя 
и няма как да бъде другоядче – всичко, което стои в обла-
ка; всичко, което е в телефона или върви през интернет, 
измества вестниците и списанията и до голяма степен 
книгите, и аз съм сигурен, че следващите поколения ще 
четат електронно, а не на хартиен носител. Единстве-
ното, което няма да може да бъде заместено, ще бъде 
опаковката. Все повече ще консумираме, все повече опа-
ковки ще се произвеждат, все по-големи ще стават из-
искванията към качеството на тези опаковки. В крайна 
сметка качеството ще бъде и в основата на развитие-
то на печатната индустрия. 

Що се отнася до визията на печатница „Дунав прес“, 
ние ще продължаваме да се развиваме така, че да отго-
варяме адекватно на нуждите на пазара и да продължава-
ме да бъдем сред първите. Ще съобразим инвестициите 
си в технологии по начин, който да отговаря на внедря-
ването на иновациите в практиката и да гарантира про-
изводството на висококачествени полиграфически про-
дукти за нуждите на фармацевтичната, питейната, 
хранително-вкусовата и козметичната промишленост.




