
   
 

 

На 20.01.2021г. ХЕМУСХОТЕЛС АД сключи административен договор за безвъзмездна 

финансова помощ №:BG16RFOP002-2.077-0050 по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа 

за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

19“  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, приоритетна ос 

„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, с финансовата подкрепа на Европейски 

съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР). Общата цел на проекта е 

осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с 

последиците от пандемията COVID-19 и подкрепа за средни предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19.  

 

Безвъзмездната финансова помощ по проекта ще доведе до постепенното възстановяване 

на дейността на дружеството, до момента, в който услугите в сектора отново се нормализират, 

за да гарантират процеса на възвръщаемост и паричните потоци. В резултат от подкрепата по 

процедурата и осигуряване на оперативен капитал в „ХЕМУСХОТЕЛС” АД ще бъдат 

създадени реални условия за справяне с икономическите последствия от пандемията COVID-

19.Положителното въздействие върху развитието на дейността на хотела и възможност за 

повишаване на устойчивостта на туристическата индустрия, като се запази позицията на хотел 

"Хемус" като водещ доставчик на хотелски услуги и се увеличи максимално приносът на 

сектора към растежа и заетостта. 

 

Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. 

национално съфинансиране. 

 

Начало: 20.01.2021 г. 

 

Край: 20.04.2021 г.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

 

Проект  „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
 

http://www.eufunds.bg/


   
 

 

ХЕМУСХОТЕЛС АД сключи административен договор за безвъзмездна финансова 

помощ №BG16RFOP002-2.095-5408 по процедура BG16RFOP002-2.095 “Подкрепа чрез 

оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по 

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен 

приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 - 2020.  

 

Основната цел на процедурата е осигуряване на бърз и ефективен механизъм за 

подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните 

противоепидемични мерки, въведени в страната, чрез прилагане на схема за подпомагане от 

Национална агенция за приходите. Процедурата е насочена към НАП с цел създаване на 

възможност Агенцията да структурира по бърз и ефективен начин мярка за подкрепа на 

предприятията, преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на 

министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки. 

По процедурата е сключен 1 административен договор с общ размер на предоставената 

безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 28 770.50 лева. 

 

Начало: 22.01.2021 г. 

 

Край: 22.04.2021 г. 
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Проект  „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 

противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция по приходите 

(НАП), финансиран от  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

http://www.eufunds.bg/

