Имаме удоволствието да Ви информираме, че през февруари 2016 г. “САМИ МСД” ЕООД
сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект
"Подобряване на производствения капацитет на "САМИ МСД" ЕООД чрез внедряване на
високотехнологично производствено оборудване.", финансиран от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е: 715000,00 лв., като безвъзмездната
финансова помощ е в размер на 499999.50 лв., от които 424999,57 лв. европейско и 74999.93 лв.
национално съфинансиране.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
"САМИ МСД" ЕООД е създадена през 2003 г. Компанията е профилирана в ремонта и
поддръжката на съоръжения и оборудване за тютюневата индустрия. Дружеството е
фокусирано върху производството на резервни и износващи се части за вторична техника
(включително режещи машини, машини за производство на цигари и за поставяне на филтри,
пакетиращи и опаковъчни машини и опаковки и т.н.), притежавайки значителен опит в областта
на технологиите, номенклатурата от части и техните спецификации.
Основната дейност на фирмата е:
- Производство на форматируеми части и комплекти с променливи размери (гарнитури и
елементи за машини за цигари и филтри, барабани за машини за поставяне на филтри, ролери за
лепило и др.);
- Производство и поддръжка на бързо движещи се части (ножове, валяци, водачи);
- Възстановяване, ремонт и реконструкция на машини.
С цел подобряване на производствения капацитет на компанията и нейния експортен потенциал
с настоящия проект се предвижда закупуването на високотехнологично производствено
оборудване. Устойчивото и дългосрочно повишаване на конкурентоспособността на "Сами
МСД" ЕООД ще бъде постигнато чрез закупуване и внедряване на модерно и
високотехнологично оборудване - вертикален обработващ център.
Успешното изпълнение на проекта ще позволи на предприятието да повиши производствения
си капацитет, ще доведе до разширяване на продуктовия асортимент, по-голям обем на
производството, по-кратки срокове за изпълнение, възможност за по-пълно съобразяване с
изискванията на клиентите и ще подобри значително качеството на крайните продукти. Това ще
създаде възможности за фирмата да разшири дейността си на европейския и световен пазар.
ЦЕЛИ:
Целите на настоящото проектно предложение са:
- Разширяване на производствения капацитет;
- Увеличение на доставките;
- Увеличени на приходите от продажби;
- Засилване присъствието на целевите пазари;
- Понижаване на себестойността на продукцията;
- Въвеждане на нови продукти;
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- Увеличаване на обема продукция за износ;
- Подобряване на качеството на продуктите;
- Увеличаване на приходите от износ;
- Повишаване степента на ангажираност към клиентите;
- Повишаване нивото на удовлетвореност на клиентите.
Конкретните цели на настоящият проект на "Сами МСД" ЕООД ще бъдат постигнати чрез
доставка и въвеждане в експлоатация на ново високотехнологично оборудване - вертикален
обработващ център, с оглед подобряване на производствения капацитет на дружеството и
подобряване качеството на предлаганата от кандидата продукция.
Чрез предвидените по проекта инвестиции ще се постигне устойчиво развитие и повишаване
конкурентоспособността на предприятието, ще бъдат реализирани условия за запазване и
увеличаване на пазарния дял на "Сами МСД" ЕООД в национален мащаб, както и ще се създаде
реална възможност за засилсване на позициите на предприятието на международните пазари.
РЕЗУЛТАТИ:
В рамките на реализацията на проектното предложение и обхванатия комплекс от проектни
дейности, са налице следните очаквани резултати:
Резултати от изпълнение на Дейност за подобряване на производствените процеси:
! Очакваните резултати от реализирането на дейността са свързани с повишаване на
производствения капацитет на предприятието чрез закупена и въведена в експлоатация
нова производствена линия и обновяване и подобряване на съществуващото
производство.
! Посредством доставката на новото високопроизводително оборудване, ще бъде
създадена предпоствка за ръст в количеството на произведената продукция с над 20% и
повишена производителност на труда с над 15%. Изброените фактори ще доведат до
редица положителни резултати.
! Конкретните преки резултати, които ще бъдат постигнати са:
-Разширяване на производствения капацитет;
-Увеличаване на доставките (бързо и прецизно отношение на фирмата към клиентите);
-Увеличаване на приходите от продажби;
-Засилване присъствието на целевите пазари;
-Понижаване на себестойността на продукцията;
-Въвеждане на нови продукти;
-Увеличаване на обема продукция за износ;
-Подобряване на качеството на продуктите;
-Увеличаване приходите от износ;
-Повишена степен на ангажираност към клиентите;
-Повишение на удовлетвореността на клиентите, които към момента не могат да бъдат
обслужени поради липса на продуктово разнообразие.
! Чрез изпълнение на проекта, ще се постигнат заложените в стратегията за развитие на
фирмата цели, а именно:
-Подобряване и оптимизиране на производствения процес;
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект № BG16RFOP002-2.001-0957-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "САМИ МСД" ЕООД чрез
внедряване на високотехнологично производствено оборудване” , финансиран от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Project № BG16RFOP002-2.001-0957-C01 "Improving the production capacity of "SAMI MCD" Ltd. by introducing high-tech
production equipment.” financed by the Operational Programme "Innovation and Competitiveness", financed by the European Union
through the European Regional Development Fund .
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20142020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от “САМИ МСД” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

-Модернизиране на технологичната база;
-Въвеждане в производство на нови нестандартни изделия в дългосрочен план и
предлагане на услуги с висока добавена стойност и качество, задоволяващо изискванията
на клиентите и съобразено с европейските директиви за безопасна експлоатация и
опазване на околната среда.
Всичко това ще спомогне на кандидата да засили още повече експортната си дейност и
да повиши своята конкурентоспособност както на националния, така и на
международните пазари.
Резултати от изпълнение на Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на
ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес:
! В резултат на изпълнението на дейността ,следва да се очаква значително повишаване
нивата на ресурсна ефективност и ефикасност в производствения процес в "САМИ
МСД" ЕООД, вследствие на значително оптимизиране на процесите в предприятието на
няколко нива:
1. В резултат от доставката и въвеждането в експлоатация на новото
високотехнологично оборудване, "САМИ МСД" ЕООД ще елиминира процеса на
превъзлагане на изработката на корпусни плоскости за различните видове машини на
външни подизпълнителни. По този начин дружеството планира да намали драстично
производствените разходи и съответно и себестойността на единциа продукт, както и
скъсяване на технологичните срокове за изпълнение на поръчките.
2. По отношение на генерираните количества технологичен брак и отпадък,
предприятието реализира ололо 1% от общия обем суровина (черни и цветни метали),
която влага в производството си на годишна база. Благодарение на наличието на CNC
системи за управление, както и съответните датчици , контролери и програмируеми
процесори се постига максимална пецизност и точност във всички производствени фази
на изработка на крайния продукт. В допълнение към това, CAD програмата за 3D дизайн
позволява извършването на виртуални симулации на изработката на изделието. По този
начин още на етап проектиране се анализират всички вероятности за отклонения и
несъотвествия при реалната изработка на дадено изделие. В резултат на това рискът от
допускане на грешки и натрупване на технологичен брак и/или отпадък ще бъде сведено
до минимум, което е пряк ефект от реализацията на инвестицията по проект
"Подобряване на производствения капацитет на "САМИ МСД" ЕООД чрез внедряване
на високотехнологично производствено оборудване".
3. Не на последно място, следва да се отчете и факта, че с изпълнението на дейностите
по настоящото проектно предложение се планира закупуването на нов и
високоефективен вертикален обработващ център. Така описаното оборудване се
характеризира с изключително висока ефективност при работа при максимално ниско
енергийно потребление. В допълнение, предложените за закупуване дълготрайни
материални активи (ДМА) отговарят на всички европейски и световни изисквания за
екологичност, което представлява пряк принос върху подобряването на ресурсната
ефективност и ефикасност в производствения процес на "САМИ МСД" ЕООД.
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