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Recoverable Signature

X З-ЦУ-1592/28.04.2021 г.

Заповед №

изпълнителния директор на НАП

Signed by: National Revenue Agency  

На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 18 от Закона за Националната агенция 

за приходите във връзка с чл. 26б от Закона за мерките и действията по време 

на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 

март 2020 г., и за преодоляване на последиците и Решение на Министерския 

съвет № 947 от 18.12.2020 г., и във връзка с представена докладна записка с № 93-

00-368#25/28.04.2021 г., съдържаща списък след извършена проверка за 

допустимост на одобрените заявления за подкрепа по оценителни сесии 3 и 4, 

включващи заявления с референтни номера и размер на безвъзмездна финансова 

помощ по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 

противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, посочени в приложената по-долу таблица, 

 

ПРЕДОСТАВЯМ: 

 

 Безвъзмездна финансова помощ с интензитет 100% по схема за набиране на 

заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за 

МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, на следните кандидати:  

 

№ Рег. № на  заявлението 
в ИСУН 2020 

ЕИК/ 
БУЛСТАТ 

Наименование 
на кандидата 

Размер на  
предоставяната  
безвъзмездна  
финансова 
помощ (лв.) 

1 
BG16RFOP002-2.095-6843/06.04.2021 205083379 НИКИ - ТА 1 ЕООД 1 196.59 

2 
BG16RFOP002-2.095-5849/26.04.2021 123108801 ТИВАМЕКС И КО АД 1 365.80 

3 
BG16RFOP002-2.095-5435/26.04.2021 204479347 НЕКСТ ЛЕВЪЛ ФИТНЕС ЕООД 150 000.00 

Обща сума за изплащане по заповедта: 
 152 562.39 
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Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица. 

Заповедта подлежи на обжалване пред административния съд по седалище на 

кандидата в 14-дневен срок от датата на уведомяването на кандидата чрез системата 

ИСУН 2020.            

       

28.4.2021 г.

X
ГАЛЯ ДИМИТРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП

Signed by: Galya Penkova Dimitrova   


