
 

„НАПОЛИ” ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.095-

1260 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от 

временните противоепидемични мерки“ 

Фирма „НАПОЛИ” ООД получи финансиране по проект BG16RFOP002-2.095-

1260 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 

противоепидемични мерки“. 

 Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие.  

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро, 

малки и средни предприятия, засегнати от наложените временни 

противоепидемични мерки със Заповеди с №№ РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-

655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. на 

министъра на здравеопазването (ЗМЗ), за справяне с последиците от 

пандемията COVID-19.  

Обща стойност: 36 755,87 лв., от които 31 242,49 лв. европейско и 5 513,38 лв. 

национално съфинансиране.  

Проектът стартира на 27.01.2021 г. и е с продължителност 3 месеца. 

 

 

 



 

„ТРЕНД” ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.095-1252 

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 

противоепидемични мерки“ 

Фирма „ТРЕНД” ООД получи финансиране по проект BG16RFOP002-2.095-

1252 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 

противоепидемични мерки“. 

 Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие.  

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро, 

малки и средни предприятия, засегнати от наложените временни 

противоепидемични мерки със Заповеди с №№ РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-

655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. на 

министъра на здравеопазването (ЗМЗ), за справяне с последиците от 

пандемията COVID-19.  

Обща стойност: 35 924.45 лв., от които 30 535.78 лв. европейско и 5 388.67 лв. 

национално съфинансиране.  

Проектът стартира на 27.01.2021 г. и е с продължителност 3 месеца. 

 

 

 



 

„НАПОЛИ” ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.095-

1260 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от 

временните противоепидемични мерки“ 

Във връзка с изпълнението на Фаза 2 на проекта, Фирма „НАПОЛИ” ООД 

получи допълнително финансиране. 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие.  

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро, 

малки и средни предприятия, засегнати от наложените временни 

противоепидемични мерки със Заповеди с №№ РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-

655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. на 

министъра на здравеопазването (ЗМЗ), за справяне с последиците от 

пандемията COVID-19.  

Общата стойност на проекта /Фаза 1 и Фаза 2/ е 54 462.53 лв., от които 

46 293.15 лв. европейско и 8 169.38 лв. национално съфинансиране.  

Проектът стартира на 27.01.2021 г., а крайният срок за неговото изпълнение  е 

30.06.2021 г. 

 

 

 



 

„ТРЕНД” ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.095-1252 

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 

противоепидемични мерки“ 

Във връзка с изпълнението на фаза 2 на проекта, фирма „ТРЕНД” ООД получи 

допълнително финансиране  

 Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие.  

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро, 

малки и средни предприятия, засегнати от наложените временни 

противоепидемични мерки със Заповеди с №№ РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-

655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. на 

министъра на здравеопазването (ЗМЗ), за справяне с последиците от 

пандемията COVID-19.  

Общата стойност на проекта / Фаза 1 и Фаза 2/ е 52 138.26 лв., от които 

44 317.52 лв. европейско и 7 820.74 лв. национално съфинансиране.  

Проектът стартира на 27.01.2021 г., а крайния срок за неговото изпълнение е 

30.06.2021 г. 

 

 

 


