
 

Отчет за резултатите от изпълнение на Административен договор 

BG16RFOP002-2.092-0352-C01/21.12.2020 г. по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

 

 

 

1. Наименование на фирмата и ЕИК 

 

„Глоб Трейд” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 831503281 
 
(изписва се точното наименование на фирмата и се посочва ЕИК) 

 

2.  

Кратко описание за същността на проекта, изпълнен за преодоляване 

на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19 

 

Избухването на епидемията COVID-19 доведе до парализиране на основни сфери 

на икономиката, както на местно ниво, така и в световен план. Подкрепата по 

процедура за подбор на проекти 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“ бе 

насочена към предприятия от туристическия сектор, с цел преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19. „Глоб Трейд“ ЕООД – като 

действащ туроператор в пълна сила усети последствията от настъпилата 

икономическа криза. Фирмата изпитваше трудност да продължи да съществува в 

усложнената икономическа обстановка и с ограниченията, наложени във връзка с 

борбата с разпространението на COVID-19.  

 

В резултат на действието на заповедите на министъра на здравеопазването за 

въведените противоепидемични мерки в сектор „Туризъм“, фирмата отчете 

сериозен спад в приходите в периода от 28.11.2020 г. до 31.03.2021 г. спрямо 

референтния такъв за предходната година. По-голяма част от дейността бе 

напълно преустановена, тъй като същата е свързана предимно с организиране и 

провеждане на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран 

транспорт в чужбина.  

 

Реалните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигането на 

финансова стабилност чрез осигуряване на ликвидност за период от три месеца 

(21.12.2020-21.03.2021). В резултат на полученото финансиране, фирмата се 

цели да постигне устойчивост, т.е. да продължи дейността си поне през 

следващите 6 месеца след приключване на проекта, както и да запази разкритото 

през м. март 2021 г. едно работно място за този период. 

 

3. Кратко описание на извършените разходи 

 

Получената безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.092 в размер на 

10 044,15 лв. бе използвана изцяло за финансиране на оперативни разходи на 

дружеството.  

Общият размер на полученото финансиране, за което се отчитат разходи с 

настоящия отчет е 10 044,15 лв., в т.ч.: разходи за възнаграждения и разходи за 

външни услуги – телекомуникации. 
 
(Кратко описание на закупени суровини, материали, външни услуги и/ или изплатени  
възнаграждения) 

 



4. Период, в рамките на който са извършени разходите 

 

Отчетените разходи по процедурата са извършени в периода от 01.02.2020 до 

21.03.2021 г. 
 
(посочва се начална и крайна дата) 
 

5. Изпълнение на мерките за информиране и публичност 

 

Информирането за получената помощ по процедура за подбор на проекти  

BG16RFOP002-2.092 по ОПИК, бе осъществено чрез: 

- поставяне на информационни табели за проекта в офиса на дружеството; 

- публикуване на банер във фирмения сайт; 

- оповестяване на обществеността – клиенти на „Глоб Трейд“ ЕООД. 

 

Визуализация на проекта e изпълнена чрез закупуване на 2 броя плакати в 

размер A3, изготвени в съответствие с изискванията на процедурата (по примерен 

образец). Двата броя плакати A3 са поставени от двете страни на входната врата 

на офиса на фирмата. 

 

Мерките за публичност, информация и визуализация на проекта са изпълнени и 

чрез изработване и поставяне на банер на официалната интернет страница на 

фирма „Глоб Трейд“ ЕООД www.globetravel-bg.com. Банерът напълно отговаря на 

изискванията за информиране и публичност по процедурата. 

  

Приложение към отчета: снимки на поставената табела и сканиран екран с банера 

 

 

6. 
Проведена ли е процедура за избор на изпълнител с „Публична 

покана“, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г. 

 

По този проект не се предвижда и не е провеждана процедура за избор на 

изпълнител с „Публична покана“, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 

№160/2016 г. 

 

 

7. 

№ и дата на издаване на разходооправдателния документ (фактура, 

ведомост и др.), издател на фактурата, стойност на 

разходооправдателния документ в съответствие с регистрацията по 

ЗДДС на крайния получател на помощта и опис с дата и стойност на 

платежните документи  

 

 

Данните за извършените разходи по проекта са представени във Финансов отчет, 

приложен в ИСУН 2020. 

 

Забележка: „Глоб Трейд“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС. 

 

 

http://www.globetravel-bg.com/

