
Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-1640-C01 „Подкрепа за малки  
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19“ 
Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали 
оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19 

    
Бенефициент: РАДИО СВ ТАКСИ ООД     

       
Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и  

7 500.00 лв. национално съфинансиране. 
  

Начало: 10.12.2021 г.       Край: 10.03.2022 г. 
   

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------------------- 
Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-2.089-1640-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, 
финансиран от 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 РАДИО СВ ТАКСИ ООД и при никакви  обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  официалното становище на Европейския  Съюз и 
Управляващия Орган. 
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