На 07.12.2020 г. „ФЕЕРИЯ - 98“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0593-C01 с Министерство на икономиката
за изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет във „Феерия - 98" ЕООД“ по
схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Кратко описание на проекта
„Феерия - 98“ ЕООД е малко предприятие, чиято дейност е насочена към производството
на декоративна цветна козметика - лак за нокти, пудри, фон-дьо-тен, червила, тоалетна
вода, др. Основната продукция на фирмата е насочена към външния пазар, като износа
заема над 70% от общото производство.
Проектното предложение на „Феерия - 98“ ЕООД предвижда дейности, водещи до
разширяването на пазарните позиции и повишаване на конкурентоспособността на външните
пазари, характеризиращи се с висок интензитет на конкурентна борба, налагащи непрекъснато
подобряване на производствения процес, с цел да отговаря на актуалните тенденции на
производство в бранша, на динамиката на развитие на потребителското търсене и изисквания към
крайните продукти.
Заложените по проекта активи ще се закупят със средства по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 409 800,00 лв., от които
безвъзмездна финансова помощ в размер на 286 860,00 лв. (от които 243 831,00 лв. европейско 43
029,00 лв. национално съфинансиране) и 122 940,00 лв. собствено съфинансиране на компанията.
Допустими дейности за изпълнение по проекта:
Допустимите дейности, заложени в проектното предложение, които ще бъдат изпълнени в
рамките срока за изпълнение на проекта (12 месеца), включват:
1. Дейност за подобряване на производствения капацитет на съществуващ стопански обект
посредством оптимизация на производствените процеси, което представлява инвестиция в
дълготрайни материални активи:
• Автоматична машина за пълнене на червило - 1 брой;
• Машина за пълнене на спирала, течно червило и фон-дьо-тен - 1 брой.
Обща цел на проекта
Общата цел на проектното предложение е да се повиши производственият капацитет на
„Феерия - 98" ЕООД с цел повишаване на неговата конкурентоспособност и засилване на
експортния му потенциал.
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Специфични цели на проекта:
СЦ 1: Да се подобрят производствените процеси в цеха за производство на цветна козметика и да се
увеличи производителността на предприятието, с цел удовлетворяване на пазарното търсене и
създаване на добри предпоставки за разширяване на пазарните позиции в страната и излизане на
международния пазар.
СЦ 2: Да се осигурят необходимите предпоставки за подобряване качеството на съществуващите
продукти, с цел пълно удовлетворяване на нарастващите пазарни изисквания.
СЦ 3: Да се намалят производствените разходи с цел оптимизация на производствения процес и
удовлетворяване пазарните изисквания.
СЦ 4: Да се внедрят нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в
производствения процес с оглед осигуряване на устойчиво развитие в условията на динамична
пазарна икономика с висок интензитет на конкуренцията на пазара.
Очаквани резултати след изпълнение на проекта
С изпълнението на проектните дейности ще се постигнат следните резултати:
✓
По линия на реализацията на планираната инвестиция в технологично оборудване за
производство на цветна декоративна козметика - минимално увеличение на капацитета до 1 680 000
бр./г. за производството на продукти от цветната декоративна козметика, предвид създадените
технологични предпоставки, при кратки срокове, повишаващи конкурентоспособността на
дружеството;
✓
Подобрени производствени процеси посредством закупени и въведени в експлоатация
ДМА, свързани с разширяването на капацитета на съществуващия стопански обект; - Подобрено
качеството на предлагани продукти, с цел пълно удовлетворяване на нарастващите пазарни
изисквания посредством закупени и въведени в експлоатация ДМА;
✓
Намалени производствените разходи с цел удовлетворяване на нарастващите пазарни
изисквания, посредством закупени и въведени в експлоатация енергийно и ресурсно ефективни
ДМА; - Внедрени нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в
производствения процес - посредством закупени и въведени в експлоатация ДМА;
✓
Средно увеличение на производителността с 19,63% за период от 2 финансови години след
изпълнението на проекта в сравнение с производителността на предприятието през 2017 г.;
✓

Вътрешна норма на възвращаемост на инвестицията 15,08%.

✓
Подобряване на експортния капацитет и увеличение на средните генерирани приходи от
износ в следствие на реализацията на планираната в настоящия проект инвестиция с 19,22% за
период от 2 финансови години след изпълнението на проекта;
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✓
Повишена конкурентоспособност на предприятието на националния и външните пазари и
повишен експортен капацитет благодарение на създадените предпоставки за разширяване на
пазарния дял на дружеството благодарение на подобрения производствен процес и създадените
технологични възможности за изпълнение на поръчки в кратки срокове, при конкурентна цена и
високо качество;
✓
Постигнато подобряване конкурентоспособността на дружеството и неговата ефективност
чрез внедряването на модерно технологично оборудване, оптимизиращо производствения процес и
водещо до минимизиране използването на суровини, до постигане на пряк положителен ефект
върху природните ресурси и съответно – водещо до подобряване на ресурсната ефективност и
ефикасност;
✓

Минимизиран риск от брак на готова продукция в следствие на инвестицията в ДМА;

✓
Създадени предпоставки за намаляване на себестойността на произвежданите продукти в
комбинация и със значителното намаление на необходимото време за производство;
✓

Повишена прецизност посредством електронна настройка за производството;

✓
Занижаване на грешките в следствие от човешкия фактор посредством автоматизацията на
процесите.
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