
   
 

На 4 март 2021 г. „Сима-Михов” ЕООД успешно приключи изпълнението на проект 

„Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия” по АДБФП № 

BG16RFOP002-2.040-1035-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие и национално съфинансиране. 

След провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ 

по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с 

избрания доставчик беше закупена 1 брой шрицмашина със 700 kN сила на затваряне, 

оборудвана с устройства за подкачване и сушене на материала и темпериращи устройства за 

инструментите. 

Внедряването на новото оборудване допринесе за увеличаване на производствения 

капацитет, производителността и разширяване технологичните възможности на предприятието 

за изработка на малки прецизни детайли с максимално тегло до 54 гр. Вследствие подобрената 

функционалност на новата шприцмашина и специализиран софтуер за управление, се подобри 

прецизността на обработка на всички видове термопласти, намалява се технологичния отпадък 

и производственото време за един детайл, повишава се качеството на продукцията, ресурсната 

ефективност и ефикасност на производствения процес.  

След въвеждане в експлоатация на прецизното оборудване предприятието има 

възможност да отговори на високите изисквания на чуждестранните си контрагенти към 

изпълнението на прецизни пластмасови изделия със специфични размери и грамажи от 

разнообразни видове термопласти с широко приложение в състава на продуктите в областта на 

измервателната и оптичната техника, да оползотвори наличния пазарен потенциал и да 

реализира повече експортно-ориентирани продукти с по-висока добавена стойност. 

С оглед спазване на задълженията си съгласно АДБФП и правилата на Приложение XII 

на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация, при 

изпълнението на всички дейности по проекта, „Сима-Михов“ ЕООД спазваше изискванията и 

приложимите правила за информиране, публичност и визуализация относно финансирането по 

линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана 

от ЕФРР, като публикува информация за проекта, целите и резултатите на фирмения си уеб-

сайт, постави изискуемата визуализация на всички документи, свързани с изпълнението на 

проекта, визуализиращи стикер върху всеки един от ДМА, доставен по проекта. Също така на 

видимо за обществеността бяха поставени информационен плакат и табела, които указват, че в 

предприятието се реализира проект, финансиран от ЕС. 

Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро 

финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства, като 

при изпълнението им фирмата прилагаше и принципите на хоризонталните политики на ЕС за 

равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие 

С изпълнението на АДБФП „Сима-Михов“ ЕООД постигна всички заложени 

специфични цели:  

- Подобряване на производствените процеси, оптимизиране на производствената верига 

и повишаване на производствения капацитет чрез внедряването на съвременно 

високопроизводително оборудване;  

- Подобряване на качеството на произвежданите изделия и реализиране на продукти с 

по-висока добавена стойност и специални изисквания по отношение на размера и грамажа им;  

- Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на факторите за производство в 

предприятието и намаляване на производствените разходи за едница изделие;  

- Подобряване на пазарните позиции, засилване на експортния потенциал на 

предприятието и постигане на пазарна устойчивост, 

с което беше изпълнена и общата цел на проекта за повишаване на 

конкурентоспособността чрез инвестиции в модерно оборудване за подобряване на 

производствения капацитет, повишаване на качеството, реализиране на продукция с по-висока 

добавена стойност и засилване на експортния потенциал на предприятието. 

 


