
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект:  BG16RFOP002-2.092-0540 – „Подкрепа на предприятия, 
регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически 
агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 
COVID-19“ 

 

Цел и кратко описание на проекта: Целта на проекта е осигуряването 
на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 
на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи 
туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. 
Процедурата е насочена към туроператорите и туристическите агенти, 
които предлагат туристически пакети, включващи  ползването на основни 
туристически услуги за  входящ и изходящ туризъм на територията на 
Република България. 

 

Постигнати резултати: С полученото финансиране по проекта 
значително бе подпомогнато дружеството, като по този начин бе осигурена 
устойчивост в дейността му. 

 

Бенефициент: „ВАСТЕЛС-България“ ЕООД 

Обща стойност: 38 525,10 лв., от които 32 746,33 лв. европейско 
и 5 778,77 лв. национално съфинансиране. 

Начало: 21.12.2020 г. 

Край: 21.03.2021 г. 



 

 

Проект: BG16RFOP002-2.095 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 
противоепидемични мерки” 
Цел: Целта на помощта е навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на 
българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните 
противоепидемични мерки и стабилност на работните места, чрез осигуряване на оборотен капитал за 
регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните 
противоепидемични мерки. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в 
постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Безвъзмездна финансова помощ 
е предоставена на основание заповед № З-ЦУ-270/19.02.2021 г. на изпълнителния директор на НАП. 
Бенефициент: „ВАСТЕЛС-България“ ЕООД  
Общата стойност: 66030,17 лв. 
Начало: 19.02.2021 г. 
Край: 19.05.2021 г. 
  



 

 

Проект: BG16RFOP002-2.097-1764 - “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 
противоепидемични мерки” – втора фаза 
Цел: Целта на помощта е навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на 
българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните 
противоепидемични мерки и стабилност на работните места, чрез осигуряване на оборотен капитал за 
регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните 
противоепидемични мерки. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в 
постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Безвъзмездна финансова помощ 
е предоставена на основание заповед № З-ЦУ-1594/28.04.2021 г. на изпълнителния директор на НАП. 
Бенефициент: „ВАСТЕЛС-България“ ЕООД  
Общата стойност: 30656,96 лв. 
Начало: 28.04.2021 г. 
Край: 28.07.2021 г. 
  


