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ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТ ПО  
АДБФП № BG16RFOP002-2.073-15367-C01 

 

На 23.09.2020 г. между МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА на Република 
България чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” 
(ГД ЕФК), в качеството ѝ на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), и ПРАЙМ ХОЛИДЕЙС 
БЪЛГАРИЯ EООД бе сключен Административен договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-15367-C01 по процедура 
BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване 
на икономическите последствия от пандемията COVID-19". 

Проект BG16RFOP002-2.073-15367-C01 „Преодоляване недостига на средства и 
липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-
19“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. 

Обща стойност на проекта: 10 000.00 лева, от които БФП в размер на 10 000.00 
лева, от тях 8 500.00 лева са средства от Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и 1 500.00 лева са Национално съфинансиране. 

Изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ цели да осигури на 
ПРАЙМ ХОЛИДЕЙС БЪЛГАРИЯ EООД оперативен капитал за преодоляване на 
икономическите последствия от пандемията COVID-19.  

По проекта са финансирани следните разходи: 

1. За възнаграждения на персонала за следните месеци през 2020 г.: 

Февруари Март 

2 406,10 лв. 1 804,80 лв. 
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2. За външни услуги: 

2.1. Счетоводни услуги: 

Доставчик Фактура Дата Данъчна 
основа 

Рива Консулт ЕООД 1000001081 9.3.2020 360,00 
Рива Консулт ЕООД 1000001110 15.4.2020 360,00 
Рива Консулт ЕООД 1000001121 11.5.2020 360,00 
Рива Консулт ЕООД 1000001140 12.6.2020 360,00 

2.2.  Разходи за основна дейност - за хотелско настаняване и изхранван във 
връзка с провевеждане на мероприятие в периода 23-25.10.2020 г. 

Доставчик Фактура Дата Данъчна 
основа 

БАНКЯ ПАЛАС ООД 0000015525 28.10.2020 4766,88 

 
Проектната дейност е изпълнена за преодоляване на недостига на средства, 
настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, като са осигурени 
оборотни средства на дружеството. 
Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа 
стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19 
чрез преодоляване на недостига на средства. 

 

АНТОАНЕТА МИТКОВА ПЕТРОВА 

/Управител ПРАЙМ ХОЛИДЕЙС БЪЛГАРИЯ ООД / 
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