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Проект BG16RFOP002-2.089-4929-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“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 
 

 

Информация за проект BG16RFOP002-2.089-4929-C01  

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19 

 

 На 27.10.2021 "ХРОМ" АД стартира изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот 

над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, номер на АДПБФП 

BG16RFOP002-2.089-4929-C01. 

Общата стойност на проекта е 50 000 лева, от които 50 000.00 лева безвъзмездно финансиране от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лева – национално съфинансиране. 

 Главна цел на проекта е: 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.  

Крайният срок за приключване на проекта е 27.01.2022 г. 

 Предвижда се получените средства по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 

000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” да бъдат използвани основно 

за възстановяване на разходи за закупуване на висококачествени суровини и материали за дейността на "Хром" 

АД. По този начин ще се обезпечи необходимата ликвидност за разплащане с доставчици за най-пострадалите от 

пандемията производствени звена - умивалници, съдове и индустриални детайли. 

Финансирането на разходите за оперативен капитал ще редуцира производствената себестойност на 

най-засегнатите от пандемията изделия, което ще позволи на предприятието да предлага по-конкурентни цени, 

компенсирайки частично по-високите постоянни разходи за единица продукция поради редуцираните обеми 

производство. 

Като допълнителен ефект, наличието на безвъзмездна помощ за дейността на предприятието с цел 

минимизиране негативните ефекти от пандемията на COVID-19, ще бъде сред факторите, които ще допринесат за 

запазване на висококвалифицирани работни места за оператори на машини, въпреки намалените поръчки. Това 

от своя страна също ще помогне на предприятието да успее да се справи с последиците COVID-19 върху дейността 

си и да постигне необходимата устойчивост до нормализиране на пазарната обстановка и възстановяване на 

предкризисните нива на търсенето. 
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