На 09.02.2016 г. „ФЕЕРИЯ - 98“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFOP002-2.001-1086-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект:
„Подобряване на производствения капацитет във "ФЕЕРИЯ - 98" ЕООД“.
Кратко описание на проекта
Фирма „Феерия – 98” ЕООД е регистрирана на 05.05.1998 г., а производствената дейност
стартира през 2002 г. с производство на червила и лакове. Успешната производствена и търговска
дейност на фирмата прави възможни реконструкцията на собствената производствена сграда в
модерен индустриален цех и закупуването на нови производствени мощности през 2011г. в с.
Зимница, общ. Стралджа. Инвестицията в модерно оборудване направи възможно внедряването на
нова продуктова гама, а именно: лакочистител, хигиенен гел, декоратор за нокти, серия лечебни
лакове, и др. Продуктовия каталог на компанията е съставен от артикули собствено производство,
някои от тях се произвеждат от готови вносни основи. Компанията предлага козметиката под
няколко собствени търговски марки, а именно: „Umbrella“, “ Umbrella beauty”, „Divine Lux “, „Evri”.
Фирмата работи по договор с други козметични компании и изработва продукти под тяхна
марка.Предлаганата широка продуктова гама на декоративна козметика е с гарантирано качество,
плод на високи стандарти и добрите производствени практики възприети от „Феерия – 98” ЕООД.
Компанията осигурява на своите потребители висококачествени продукти, които да се грижат за
тяхната красота и здраве.

Проектно предложение е насочено към закупуване и въвеждане в експлоатация на
специализирани ДМА за производство на цветна козметика и парфюми (тоалетни води):
Полуавтоматична вакуум-пълначна машина за лак за нокти - 1 бр., Стационарна дисолверна
установка - 1 бр., Хомогенизатор за течно и твърдо червило - 1 бр., Миксер хомогенизатор вискозни
продукти - 1 бр., Полуавтоматична пълначна машина за течно червило и спирала за очи - 1 бр.,
Миксираща машина с преса за пудра и сенки - 1 бр., Сито за пресяване на пудри за лице и сенки - 1
бр. и Полуавтоматична линя за дозиране със сменяеми дозатори за флакони за тоалетна вода и
лакочистител - 1 бр.
С помощта на заложените по проекта активи ще се постигне частична автоматизация на
процесите при всички продуктови номенклатури във фирмата, съкращаване на времето за
производство и на това за изпълнение на клиентски поръчки, ще се подобри качеството на
продуктите, ще се оптимизират разходите за производство и ще се подобри ресурсната ефективност
на компанията, както и ще се даде възможност фирмата сама да подготвя суровините си за
производството на цветна козметика.
Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 289 190,00 лв., от които
172 068,05 лв. европейско и 30 364,95 лв. национално съфинансиране, и 86 757,00 лв. собствено
съфинансиране.
Допустимите дейности, заложени в проектното предложение, които ще бъдат изпълнение в рамките
срока за изпълнение на проекта, включват:
- Дейност за подобряване на производствените процеси;
- Дейности за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес.
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Дейността се изпълнява в област "Индустрия за здравословен живот и био-технологии" от
Иновационната стратегия за интелигентна специализация с фокус производството на козметични
продукти.
Обща цел на проекта
Подобряване на производствения капацитет на "ФЕЕРИЯ-98" ЕООД чрез въвеждане на ново
технологично оборудване, водещо до повишаване на конкурентоспособността на дружеството.
Специфични цели на проекта:
- Увеличаване на обемите на произвежданата цветна козметика и тоалетни продукти, чрез
извършване на инвестиции във високотехнологично оборудване;
- Увеличаване на обема на износа на продуктите на компанията;
- Повишаване на качеството на произвежданите от дружеството продукти;
- Намаляване на времето за изпълнение на поръчки;
- Намаляване на себестойността на продукцията;
- Разширяване на капацитета и пазарите на дружеството;
- Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси.
Очаквани резултати след изпълнение на проекта
1) Увеличен производствен капацитет в дружеството - от 30 000 кг/година на допълнителни 50 000
кг/год. капацитет на новите машини, което ще доведе до удовлетворение на клиентските
поръчки, достигайки общ капацитет от 80 000 кг/г.
2) Увеличение на производителността над 36,89% - Подобрени и полуавтоматизирани
производствени процеси в при производство на цветна вискозна козметика (червила, спирали,
очни линии), цветна козметика лице (пудри, сенки, фон дьо тен), лакове за нокти и тоалетни
продукти, посредством нови производствени инсталации.
3) Подобрено качество на производствените процеси - по-добро миксиране, хомогенизиране,
дозиране.
4) Съкратено време за производство на единица продукция при всички продукти - над 600% при
ацетоните и парфюмите, с над 450% при лаковете за нокти, с над 300% при вискозните продукти
и над 500% при сенките за очи.
5) Повишаване на ефективността на производствените разходи с над 16,7%;
6) Вътрешна норма на възвръщаемост 34.20 %;
7) Намаляване на човешкия фактор, посредством автоматизацията на процесите с наличието на
системи за управление на машините
8) Увеличаване на средните генерирани приходи от износ с над 26,08% три години след изпълнение
на проекта.
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