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ОПИСАНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО  

АДБФП № BG16RFOP002-2.092-0625-C01 
 

На 21.12.2020 г. между МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА на Република България в 
изпълнение на процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за 
МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от 
COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ 
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), и 
ТРАВЕЛ ДИЙЛС ЕООД бе сключен Административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0625-C01 по процедура 
BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като 
туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от 
пандемията COVID-19“. 

Проект BG16RFOP002-2.092-00625-C01 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по 
Закона за туризма като туроператор или туристически агент, 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: 10 885.50 лева, от които БФП в размер на 10 885.50 лева, от тях 
9 252.67 лева са средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 1 632.83 
лева са Национално съфинансиране. 
Изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ осигури на ТРАВЕЛ ДИЙЛС 
ЕООД оперативен капитал за преодоляване на недостига на средства или липса на 
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.  
По проектната дейност са отчетени разходи, чиято стойност се калкулира в предоставяните 
туристически услуги, по Договор за търговско представителство от 01.10.2019 г. с 
Д МЮЗИК ЕООД, с ЕИК:204479190: 

№ Кратко описание Фактура 
№ 

Дата на 
издаване 

Данъчна 
основа 
(лева) 

ДДС 
Сума за 
плащане 

(лева) 

1 Възнаграждение за 
търговско посредничество 0000000104 3.6.2020 650,00 0,00 650,00 
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2 Възнаграждение за 
търговско посредничество 0000000105 2.7.2020 1300,00 0,00 1300,00 

3 Възнаграждение за 
търговско посредничество 0000000106 18.7.2020 1692,00 0,00 1692,00 

4 Възнаграждение за 
търговско посредничество 0000000108 11.8.2020 2652,00 0,00 2652,00 

5 Възнаграждение за 
търговско посредничество 0000000109 26.8.2020 1913,00 0,00 1913,00 

6 Възнаграждение за 
търговско посредничество 0000000110 26.9.2020 2234,00 0,00 2234,00 

7 Възнаграждение за 
търговско посредничество 0000000111 5.10.2020 637,00 0,00 637,00 

Списък на отчетените разходи и съответните разходни документи са дадени в таблица 
Допустими разходи отчет (Razhodi facturi DEALS za otchet.xls). 

Отчетените разходи по проекта с идентичен или сходен предмет попадат под 
регламентираните прагове на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична 
покана и са извършени в периода преди сключване на договора за БФП. Към първия 
разходен документ е приложен Договора за търговско представителство от 01.10.2019 г.. 
В рамките на изпълнение на проекта, бенефициента води точна и редовна документация и 
счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова 
помощ. Приложени към Искането за плащане: Индивидуален сметкоплан, утвърден от 
ръководството на предприятието с включени в него обособени счетоводни сметки, 
специално открити за проекта, извлечения от обособените счетоводни сметки и др. 

По проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от 
разходите си за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на 
предоставяната туристическа услуга.  

Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност и 
по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19. 
 
Име: ИЛИЯ АТАНАСОВ ФИЛИПОВ 
/Управител на ТРАВЕЛ ДИЙЛС ЕООД / 
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