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Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния 

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

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 
Palahutev Travel Ltd signed a grant contract for project “Overcoming the shortage of 
funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19”. The contract 
is in connection with the procedure BG16RFOP002-2.073 “Support for micro and small 
enterprises for overcoming the economical impact of the COVID-19 pandemic”. It is funded 
by the Operational Programme “Innovations and Competitiveness” 2014-2020 and co-
financed by the European Union through the European Regional Development Fund.  
 
Палахутев Травел ЕООД сключи договор за безвъзмездна помощ за проект 
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат 
от епидемичния взрив от COVID-19“. Договорът е във връзка с процедура 
BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 
икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Тя е финансирана от 
Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 и 
съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
 
 
Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, 
настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Главната цел е осигуряване 
на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с 
последиците от пандемията COVID-19.  
 
Project and main objective: Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity 
caused by the epidemic outbreak of COVID-19. The main objective is to provide operating 
capital for the Bulgarian micro and small enterprises to deal with the consequences of the 
COVID-19 pandemic. 
 
 
Бенефициент: Палахутев Травел ЕООД 
 
Beneficiary: Palahutev Travel Ltd 
  
 
Обща стойност: 4200.00 лв., от които 3570.00 лв. европейско и 630.00 лв. национално 
съфинансиране. 
 
Total value: 4200.00 BGN, from which 3570.00 BGN European and 630.00 BGN national 
co-funding. 
 
 
Начало: 28.09.2020 
Край: 28.12.2020 
  
Start: 28.09.2020 
End: 28.12.2020 
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