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епидемичния взрив от COVID-19" в "ТОРНАДО ЕКСПРЕС" ЕООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Project № BG16RFOP002-2.073-10205 " Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-
19"TORNADO EXPRESS" Ltd.", financed by the Operational Programme "Innovation and Competitiveness", co-financed by the European Union 

through the European Regional Development Fund. 
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

"ТОРНАДО ЕКСПРЕС" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващият орган.” 

 

 

 
С най-голямо удоволствието Ви информираме, че "ТОРНАДО ЕКСПРЕС" ЕООД сключи 
административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ                  
№ BG16RFOP002-2.073-10205-C01 за изпълнение на Проект с наименование "Преодоляване 
недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от 
COVID-19", по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 
икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана от Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е: 6 071.00 
лв., от които 5 160.35 лв. европейско и 910.65 лв. национално съфинансиране. 
 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 
 

 
„ТОРНАДО ЕКСПРЕС” ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър през 2008 г. с 
предмет на дейност ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА 
И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТИ ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ 
ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И 
ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ 
КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИ-
ОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ЛИЗИНГ, ПОКУПКО-
ПРОДАЖБА И СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА 
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТРО-
ИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТРАНСПОРТНА 
ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА и с основна 
икономическа дейност по КИД-2008 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки 
и тоалетни принадлежности“ с код 47.75. 
 
Основната цел на настоящия проект е: Осигуряване на оперативен капитал за българските 
микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на 
положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 
и стабилност на работните места. 
 
Проектът   ще   се   реализира   посредством   изпълнение   на дейности, необходими за 
преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от 
епидемичния взрив от COVID-19 и постигане на положителен ефект по отношение на резултати 
свързани с преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на 
работни места, а именно: 
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- покриване на „допустимите разходи“ направени след 01.02.2020 г. до края на изпълнение 

на проекта 01.12.2020 г. 
- покриване на разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за 

осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) 
- разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи) 
- разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи. 

 
Реализираните инвестиции ще доведат пряко до подобряване на производствения капацитет 
чрез: 

- подобряване на производствените процеси; 
- постигане на по-висока производителност; 
- увеличаване обема на предоставените услуги;     
- намаляване на производствените разходи; 
- подобряване на предлаганите продукти и услуги. 

 
В резултат на изложеното ще се постигне основната цел на проекта, кореспондираща пряко на 
целта на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 
 

ЦЕЛИ: 
 
Основната (обща) цел на настоящия проект е: 
Преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от 
епидемичния взрив от COVID-19 и постигане на положителен ефект по отношение на резултати 
свързани с преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на 
работни места. 
 
Специфичните цели (СЦ) на проекта, водещи до постигане на неговата основна (обща) цел, са: 
 СЦ   1:   Да   се   подобрят   производствените   процеси,   в   т.ч.   да   се   постигне   по-

висока производителност и да се увеличи обемът на предоставените  услуги с оглед 
удовлетворяване обемите на търсенето на пазара и създаване на предпоставки за 
разширяване на пазарните позиции и засилване на експортния потенциал; 

 СЦ  2: Да се оптимизират производствените разходи и производственият процес с оглед 
осигуряване на устойчиво и конкурентоспособно развитие на дружеството в условията на 
динамична пазарна икономика с висок интензитет на конкуренцията на пазара; 

 СЦ   3: Да се подобрят предлаганите услуги и тяхното качество с оглед пълно 
удовлетворяване на нарастващите пазарни изисквания на националния и външните 
пазари. 
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 РЕЗ УЛ Т АТИ : 

 
Резултати от изпълнение на проекта, кореспондираща пряко на целта на процедура 
BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 
 

Реализацията на проекта ще доведе до следните резултати: 
 

1. Постигане на положителен ефект по отношение на резултати свързани с преодоляване 
на икономическите последствия от пандемията COVID-19 

2. Осигуряване на стабилност на работните места в дружеството. 
3. Частично покриване на разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи 

за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), разходи за външни 
услуги (вкл. режийни разходи), разходи за закупуване на суровини, материали и 
консумативи, направени след 01.02.2020 г. до края на изпълнение на проекта 
01.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


