На 21.08.2017 г. „ФЕЕРИЯ - 98“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0552-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение
на проект: „Енергийно ефективни решения за разширяване на производствения капацитет и
подобряване на конкурентоспособността на "Феерия - 98" ЕООД “.
Кратко описание на проекта
"Феерия - 98" ЕООД е малко предприятие, чиято дейност е насочена към производството
на декоративна цветна козметика - лак за нокти, пудри, червила, тоалетна вода, др.
Производствените цехове на фирмата се намират в село Зимница, община Стралджа. Основната
продукция на фирмата е насочена към външния пазар, като износа заема над 85% от общото
производство, а в България компанията има добре развита търговска мрежа.
Проектното предложение на "Феерия - 98" ЕООД предвижда дейности, водещи до разширяване
на производствения капацитет и повишаване енергийната ефективност на дружеството, както и
намаляване разходите на фирмата за единица продукция, с цел повишаване на енергийната
ефективност и конкурентоспособността на предприятието за постигане на по-ниски нива на
производствените разходи и намаляване на вредните емисии на въглероден диоксид в атмосферата.
Заложените по проекта активи ще се закупят със средства по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 317 995.76 лв., от които
безвъзмездна финансова помощ в размер на 230 397.03 лв. (от които 195 837.47 лв. европейско и 34
559.56 лв. национално съфинансиране) и 87 598.73 лв. собствено съфинансиране на компанията.
Допустими дейности за изпълнение по проекта:
Допустимите дейности, заложени в проектното предложение, които ще бъдат изпълнени в
рамките срока (14 месеца) за изпълнение на проекта, включват:
- Разширяване на производствената дейност чрез придобиване на ново производствено
оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Автоматична машина за
ротационно пълнене на лак, подаване на четката и затваряне на капачката - 1 брой) - Мярка
1;
- Намаляване на разходите за енергия в производствените помещения, посредством
закупуването на нова, енергоспестяваща система за утилизация на отпадната топлина - 1 бр.
цялостна комплектовка (Мярка 2);
- Намаляване на разходите за енергия, посредством изграждане на автоматизирана системи за
мониторинг на енергопотреблението - 1 бр. (Мярка 3)
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Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт
съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на
енергията).
Извършване на Обследване за енергийна ефективност.
Публичност и визуализация по проекта.

Обща цел на проекта
Общата цел на проектното предложение е повишаване на капацитета и стимулиране
конкурентоспособността на дружеството, чрез изпълнение на комплекс от мерки за подобряване на
енергийната ефективност.
Специфични цели на проекта:
➢ Разширяване производствения капацитет на предприятието;
➢ Намаляване себестойността на единица продукция;
➢ Повишаване на енергийната ефективност в предприятието и постигане на минимум 5 %
общи енергийни спестявания, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност, заложени
в одита по проекта;
➢ Намаляване на емисиите на CO2;
➢ Повишаване обема на производство чрез рециклиране на бракувана продукция;
➢ Управление на енергийните характеристики, контрол и намаление на енергийното
потребление в компанията чрез внедряване на стандарт БДС EN ISO 50001;
➢ Повишаване на конкурентоспособността на предприятието;
➢ Повишаване информираността на обществото чрез реализиране на мерки по информираност
и публичност.
Очаквани резултати след изпълнение на проекта
С изпълнението на проектните дейности ще се постигне оптимално прилагане на мерките, заложени
в енергийният доклад. Чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на заложеното
технологично енергийно-ефективно оборудване ще се постигнат следните резултати и енергийни
спестявания за дружеството:
✓ Проведена процедура за избор на изпълнители чрез "Избор с публична покана" за доставка,
монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична машина за ротационно пълнене на лак,
подаване на четката и затваряне на капачката - 1 брой;
✓ Сключен договор с избраният изпълнител за доставка на технологично оборудване - 1 брой;
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✓ Избран изпълнител и сключен договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението;
✓ Избран изпълнител и сключен договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
система за утилизация на отпадната топлина - 1 брой
✓ Избрани изпълнители за извършване на консултантски услуги за въвеждане и
сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС
EN ISO 50001.
✓ Избран изпълнител за извършване на услуга по публичност и визуализация по проекта.
✓ Разширен капацитет и оптимизирано производство на съществуващия стопански обект, в
резултат на закупуване на нова Автоматична машина за ротационно пълнене на лак,
подаване на четката и затваряне на капачката;
✓ Намаляване на брака и използване повторно на бракувана продукция;
✓ Постигнати годишни спестявания на енергия от препоръчаните енергийни мерки по проекта
- 10,32 MWh/y
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