
Проект: № BG16RFOP002-2.089-0120

Наименование: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. 

за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки 

предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019, за справяне с 

последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: ДАНЛЕКС ЕООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско финансиране

Начало: 20.10.2021

Край: 20.01.2022



С получената финансова подкрепа по проекта, Данлекс цели да осигури оперативен капитал за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Предоставените средства за 
оборотен капитал бяха използвани за покриване на текущите оперативни разходи и по-конкретно за 
заплати на персонал.

При изпълнението на проекта бяха спазени хоризонталните политики на ЕС:

❑ равнопоставеност и недопускане на дискриминация – насърчаване на равните възможности за 
всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа 
на недопускане на дискриминация;

От създаването си ДАНЛЕКС ЕООД не прилага, нито толерира дискриминация и липса на 
равнопоставеност по полов, расов, етнически, религиозен или друг признак при назначаването на 
служители, работа с клиенти, партньори, доставчици и др. При назначаване, определянето на задачите, 
трудови възнаграждения и оценяване на служителите,  ръководството се води единствено от 
образованието, квалификацията, професионалния опит и изпълнението на задълженията.

❑ устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната 
среда,повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на 
климата и приспособяване към тях. 

С полученото финансиране по проекта Данлекс ЕООД своевременно бе подпомогнато, като по този начин 
бе осигурена устойчивостта в дейността на дружеството и запазване на работните места. Средствата от 
БФП бяха използвани за преодоляване щетите от корона пандемията, което ще допринесе за запазване 
конкурентните му позиции на пазара. Във дейността си дружеството използва технологии и ефективно 
използва ресурси, което допринася за опазване на околната среда. 

Ефектите/ резултатите, постигнати посредством отпуснатата помощ по процедурата, по отношение 
преодоляване последиците от COVID-19 върху дейността на Данлекс са: запазване нивата на заетост в 
Данлекс и стабилност на работните места.


