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ОПИСАНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО  
АДБФП № BG16RFOP002-2.089-2012-C01 

 

На 20.08.2021 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 ЕВРОЛЕКС 
БЪЛГАРИЯ ООД бе сключен Административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2012-C01 по процедура 
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. 
за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 

Проект BG16RFOP002-2.089-2012-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот 
над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 
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: 50 000.00 лева, от които БФП в размер на 50 000.00 
лева, от тях 42 500.00 лева са средства от Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и 7 500.00 лева са Национално съфинансиране. 
С изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ се осигури на 
ЕВРОЛЕКС БЪЛГАРИЯ ООД оперативен капитал за преодоляване на 
икономическите последствия от пандемията COVID-19.  
По проектната дейност са отчетени разходи за възнаграждения (вкл. разходи за 
здравни и социални осигурителни вноски за сметка на работодателя) за месеците 
Януари-Май 2021 г. (общо 5 месеца). 
Списък на отчетените разходи и съответните разходни документи са дадени в 
таблица Допустими разходи заплати и начисления (Razhodi  Zaplati i 
nachislenia.xls). Отчетените разходи не попадат в обхвата на Глава четвърта от 
ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г.  
В рамките на изпълнение на проекта, бенефициента води точна и редовна 
документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора за 
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безвъзмездна финансова помощ. За целта е утвърден от ръководството 
индивидуален сметкоплан с включени в него обособени счетоводни сметки, 
специално открити за проекта. Всички отчетени по проекта разходи са отразени в 
обособените счетоводни сметки. 
Приложени са необходимите комуникационни мерки, за да бъдат информирани 
обществеността и участниците в проекта за дейностите, съфинансирани от 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации 
и конкурентоспособност" 2014-2020, чрез: 
 Включена информация на сайта на дружеството с кратко представяне и 

описание изпълнението на проекта; 

 Поставен е плакат по проекта на фасадата на офисната сграда. 

 На създадените по проекта документи е поставена нужната визуализация. 

 
По проекта са осигурени оборотни средства, с които дружеството да посрещне 
част от разходите си за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в 
стойността на предоставяните юридически услуги.  

Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа 
стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19. 

 

Дата: 15.09.2021 г. 
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