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Проект BG16RFOP002-2.077-0635 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 

„Райт Пак” ЕООД  подписа договор BG16RFOP002-2.077-0635 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.077, „Подкрепа за 

средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“. 

Влошаването на вътрешната (в България) и външната икономическа среда поради 

глобалното разпространение на пандемията COVID-19 води до намаляване на 

поръчките, износа и оборота, както и до нарушаване на паричните потоци в компанията. 

Ефектите от пандемията се проявиха ясно през месеците Април и Май, в които се 

наблюдава спад от над 20% в оборотите спрямо месеците от предходната година. 

Не е ясно колко дълго ще продължат ограничителните мерки и кога ще бъдат 

ъзстановявани работния процес и потреблението както в България, така и в почти 

целият свят, които със сигурност ще са в намалени мащаби и в близко бъдеще. 

Възстановяването до предишните нива се очаква да бъде в рамките на 12 до 18 

месеца. 

Получаването на безвъзмездна помощ ще осигури жизнено необходим оперативен 

капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Допълнителният финансов ресурс от безвъзмездната помощ ще бъде насочен 

основно към закупуване на суровини и материали. 

Допълнителният финансов ресурс ще позволи закупуването на повече материали и 

осигуряване на складови резерви, с които ще се осигури ритмичен 

производствен процес и спазване на производствените срокове, както и до удовлетворяване 

желаните от клиентите срокове за производство и повишаване на тяхната удовлетвореност. 

Спазването на производствените срокове и удовлетворяването на желаните от 

клиентите срокове ще позволи подновяване на работата с клиентите, които са отказали 

поръчки заради неустановените или дълги срокове за изпълнение, както и привличането на 

нови клиенти. 

Получаването на безвъзмездна помощ за закупуване на суровини и материали ще 

освободи финансов ресурс, който може да бъде насочен за заплати, с което ще осигурим 

финансова стабилност на фирмата и устойчива заетост през следващите няколко месеца, 

докато икономиката се възстанови, макар и частично. 

Нормализирането на доставките и производствения процес, в съчетание с 

гарантирането на заетостта, ще повиши производителността във фирмата и мотивацията 

на персонала. 

Основният ефект от получаването на безвъзмездната помощ е запазването на 

дейността, намаляване риска от загубата на доходи и необратимото излизане от пазара. 

Получаването на безвъзмездна помощ ще осигури оперативен капитал, с което ще се 

допринесе за запазване на дейността на предприятието до момента, в който дейността, 

поръчките и износа на компанията се нормализират, за да гарантират процеса на 

възвръщаемост и паричните потоци, и се възстанови доверието на клиентите. 

 

Проектът е на стойност  150 000 лв., от които 150 000 лв. БФП и неговата 

продължителност се очаква да бъде 3 месеца. 
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