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Форум „Приносът на социалните предприемачи в 

социалната икономика” 
11 ноември т.г., гр.София 

 
   
  НФРИ има удоволствието да покани своите 
членове за участие в  Национален форум "Приносът на 
социалните предприемачи в социалната икономика"  на 
11 ноември 2020 г. от 10.00 до 15.00 часа в зала Средец, 
София Хотел Балкан (Шератон), София. 
  

 

               
 
 

                                             София 1000, бул.”Дондуков” № 11; тел.: 02 986 53 09; тел./факс: 02 986 53 00; 
                e-mail: nfri@abv.bg; http: //www.nfri.bg/ 

 
 
 

 

 

       

1. Новини – стр.1 – стр.7 

2. Проекти и програми – стр.7 
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  Специализираните предприятия-членове на федерацията ще получат официална 
покана и програма за събитието по е-поща. 
 
  Вечерта на 11 ноември от 18.30 часа в зала Сердика на София Хотел Балкан ще се 
отбележи 20-годишнината на НФРИ с официална вечеря.  
   

НФРИ кани всички свои членове в организираните събития на 11 ноември 2020 г. 
 
  Предвид създалата се ситуация във връзка с пандемията Covid-19 и въведените 
противоепидемични мерки, ще бъде гарантирано спазването на изискването за осигуряване 
на физическа дистанция по време на заседанието и ще бъдат предвидени лични предпазни 
средства по време на участието в него, както и на вечерята.  
  Изборът на хотел се основава на отличен отзвук от партньори при организиране на 
събития с предприети действия от страна на хотела в условията на пандемията Covid-19.  

 
 В срок до 20 октомври 2020 г. на е-поща nfri@abv.bg следва да се заяви участие във 

форума /имена, длъжност, телефон и имейл за контакт/ на присъстващите и 
нощувка в София Хотел Балкан при необходимост от настаняване.  
   
  Преференциалната цена за членовете на федерацията е 140 лв. на база двама 
нощуващи на 10.11.2020 г. със закуска и 120 лв. за единично настаняване със закуска. 
 

 
 
 

Балкански Онлайн Панаир "Работодатели с големи сърца"  
11 – 18 ноември 2020 г. 

 
НФРИ има удоволствието да покани своите членове за участие в  Балканския Онлайн 

Панаир под името "Работодатели с големи сърца" от 11.11.2020 г. до 18.11.2020 г.  Онлайн 
панаирът се организира от НФРИ съвместно с  BALKAN FAIR ONLINE в рамките на 
събитията по повод отбелязване 20-годишния юбилей на НФРИ и е насочен към фирмите-
членове. 

Глобалното разпространение на пандемията с COVID-19 и въведените карантинни 
мерки доведоха до нарушаване функционирането на почти всички икономически дейности 
както в световен, така и в европейски и национален мащаб. 

При настоящата безпрецедентна ситуация, при която много от държавите в света се 
борят с всички налични ресурси за ограничаване на разпространението на заразата с 
COVID-19, измеренията на кризата за социалната икономика у нас все още не могат да 
бъдат оценени и прогнозирани.  За съжаление най-силно засегнат ще бъде малкият и 
среден бизнес, който ще бъде поставен под риск от загуба на доходи в резултат на спад от 
дейността. 

В тази връзка с инициативата за участие в специално издание за предприятията от 
социалната икономика в рамките на Балканския онлайн панаир, НФРИ има желание да 
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подкрепи членовете си за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 
COVID-19. 

Заради създалата се криза в света, фирми от цял свят рекламират онлайн навсякъде, 
включително в България с цел нови пазари. Именно заради това специализираните 
предприятия е необходимо да търсят решения в новите условия за да задържат и разширят 
пазарите си. В днешната ситуация е важно присъствието в онлайн пространството като 
Балканският Онлайн Панаир е една от възможностите бързо и лесно да предостави това. 

Амбициозната цел на организаторите на онлайн панаирът е достигането на 
максимален брой потенциални клиенти по време на седмичното събитие. 

Работодатели от системата на НФРИ са хора с големи сърца, заради това, че през 
годините осигуряват работа на хората с увреждания и въпреки ситуацията през последните 
месеци следват своята последователна политика за предоставяне на заетост в интегрирана 
работна среда. Именно заради достойното и отговорно поведение изданието на онлайн 
панаирът е под надслов: Онлайн Панаир на Работодателите с големи сърца. 

В тази връзка Онлайн панаирът е създаден в помощ на бизнеса под формата на B2B 
(от бизнес за бизнеса), като фокусът на настоящата инициатива  е насочен към 
предприятия, които имат перспектива за развитие с цел: 

 Утвърждаване - Онлайн Панаирът дава публичност и разпознаваемост на бизнеса за 
утвърждаване на позициите и изпъкване пред конкуренцията; 

 Иновации - участието в първото специализирано издание по рода си BALKAN FAIR 
ONLINE подобрява и затвърждава имиджа на компаниите, които са в крак с днешното 
време. 

 Пряк контакт -  бърза и удобна комуникация с клиентите, онлайн от всички видове 
устройства, от всички точки на Балканите. 

 Нови пазари - панаирът се промотира в цяла България и държави на Балканите, 
възможност за разширяване на бизнеса и намиране на нови клиенти и партньори. 

 Икономичност - достъпно участие за всеки бизнес. Спестяване на време и пари. 
 Фокус и сигурност - събитието ще се състои без значение от обстоятелствата във 

време на пандемия. 

  Фирмите-участнички в панаира е необходимо да попълнят Заявка за участие: тук 
https://survey.zohopublic.eu/zs/pTB8zl 

  Допълнително от BALKAN FAIR ONLINE ще се свържат с участниците за съдействие 
и помощ и ще бъде поискана информация - кратък текст с представяне на бизнеса – най-
важното; контакти за връзка, включително линкове към препратки на сайтове или ваш сайт; 
снимки – 3 до 8 на продукти и/или визуализиране на предоставяне на услуги, които са най-
атрактивни за бизнеса; кратко видео – до 3-4 мин., при наличност (от работна среда и/или 
на самите работници и служители) 

 Цена за участие в онлайн панаирът: 

https://survey.zohopublic.eu/zs/pTB8zl
https://survey.zohopublic.eu/zs/pTB8zl


   СССтттррр...   444                                                                                          
       

  Всяка фирма-участник е необходимо да заплати такса участие към BALKAN 

FAIR ONLINE, гр.София: 100 лв. без ДДС. 

  За повече информация  лице за контакт - Александър Стоичков, Търговски Директор в 
BALKAN FAIR ONLINE – 0878 695 566 е-поща: info@balkanfair.online 

 
 

 

 

 
Онлайн дискусия на Европейската комисия относно Директивата за 

уеб достъпност 
 

 
Председателят на НФРИ взе участие в онлайн дискусията за уеб 
достъпност, организиран от Европейската комисия на 23 септември т.г. 

Директивата за уеб достъпност, приета през 2016 г., определя 23 септември 2020 г. 
като дата, до която всички уебсайтове от публичния сектор в ЕС трябва да бъдат достъпни 
за хората с увреждания. За да се отбележи този  важен ден за цифровата достъпност и 
участие в ЕС, Европейският форум на хората с увреждания беше домакин на онлайн 
дискусия относно Директивата за уеб достъпност с Генерална дирекция „Комуникационни 
мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия.                                
 Основните заинтересовани страни подчертаха постиженията и оставащите 
предизвикателства по отношение на практическото прилагане на уеб достъпността от 
различни гледни точки, включително  разработващите политики, националните 
правителства, активистите, академичните среди, специалистите по достъпността и, разбира 
се, хората с увреждания. Беше подчертано, че достъпността не се ограничава единствено 
до технически решения, а е свързана и с повишаване на осведомеността и обучението.   
 Хелена Дали , европейски комисар по равнопоставеността, откри дискусията, 
отбелязвайки, че „Уебсайтовете на органите от публичния сектор трябва да бъдат 
достъпни, в съответствие с  Директивата за уеб достъпност. Това ще промени живота на 
милиони хора с увреждания и ще им отвори нови възможности. Заедно можем да 
преодолеем дигиталното разделение”.         
 Янис Вардакастанис , председател на Европейския форум за хората с увреждания, 
отбеляза „Изминахме дълъг път за достъпност до мрежата и хората с увреждания неуморно 
проведоха кампания за постигане на силно законодателство, ясни стандарти и по-добри 
технологии. Но това е само една стъпка по дългия път към постигане на равен достъп и 
права за всички граждани на ЕС. Продължаваме да работим усилено, така че политиката на 
ЕС най-накрая да гарантира пълното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, а Европейският съюз и всички държави-членки да прилагат правилно 
всички закони на ЕС за достъпност и равни права.“         
       Две панелни дискусии изследваха постиженията и оставащите предизвикателства 
във връзка с Директивата за уеб достъпност и практическото приложение и решения за 
осигуряване на нейните изисквания.   Стефания Мирчевска , експерт по стратегии и 
политики за електронно управление, представи прилагането на директивата в България.                     

mailto:info@balkanfair.online
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    В заключение Лина Нейсгър, директор по стратегия и корпоративна комуникация на 
Европейска комисия, представи как Европейската комисия прилага в практиката принципа 
„дизайн за всеки“ при създаването на своите уебсайтове.       Дискусията 
беше завършена с видеообръщение от Тиери Бретън , европейски комисар по вътрешния 
пазар, който подчерта ключовата роля на цифровата достъпност и уеб директивата като 
променящ играта за цялостна достъпност и прогнозира експертизата в областта на 
цифровата достъпност като критично конкурентно предимство за ИКТ специалисти на 
вътрешния пазар. 

 

 

Онлайн заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма 
развитие на човешките ресурси 

  ПРЧР 2021-2027 ще има две основни области на въздействие – насърчаване на 
заетостта и социално включване. Над 1,167 млрд. лв. ще бъдат насочени към мерки за 
подобряване достъпа до заетост на безработни, трайно безработни, неактивни, младежка 
заетост, самостоятелна стопанска дейност, социална икономика и социални предприятия. 
Специфична цел за следващия програмен период е балансът между професионалния и 
личния живот и създаването на добра и здравословна работна среда, за което ще бъдат 
заделени над 242 млн. лв. ПРЧР 2021-2027 ще продължи подкрепата си за ученето през 
целия живот чрез развитие на дигиталните умения, квалификацията и преквалификацията 
на заети лица, насърчаване на професионалната мобилност и подпомагане за ученето за 
възрастни. За реализиране на мерките ще бъдат насочени над 740 млн. лв. 

  ПРЧР 2021-2027 ще има нов приоритет, свързан с изискванията за интегрирани 
териториални инвестиции в достъпа до трудова заетост на младежи, неактивни и 
безработни. По този приоритет ще бъдат реализирани мерки, свързани със социалното 
предприемачество, квалификацията и преквалификацията, както и социалната интервенция 
на маргинализираните групи. Общият бюджет за реализиране на мерките ще бъде в размер 
на 362 млн. лв. 

  Под внимание са взети и инструментът React EU и Инструмента за възстановяване и 
устойчивост, от които България трябва да се възползва. До 20 октомври ще бъдат 
проведени обществени обсъждания със заинтересованите страни на проекта на 
програмата. След този срок предстои този проект на програма да бъде изпратен 
в Европейската комисия за консултации. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_948
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_949
https://ec.europa.eu/info/index_bg
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Конкурс за участие в Годишна национална награда за социални  иновации (в подкрепа 
на социалната икономика) 

 

 

Срок за кандидатстване:  16.10.2020 г. 17.30 ч.  
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА 
НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ (В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНАТА 

ИКОНОМИКА). 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА НАГРАДАТА Е НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИ 
ИНОВАЦИИ В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНОТО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ПОВИШАВАНЕ ВИДИМОСТТА И РОЛЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 

С НЕЯ ЩЕ БЪДАТ УДОСТОЯВАНИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КООПЕРАЦИИ, 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ И НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА 

РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  ЧРЕЗ 
СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ. 

ЗА 2020 Г. КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА ЗА КАТЕГОРИИТЕ: 

1. Социални иновации, свързани със заетост. 
2. Социални иновации, свързани със социално включване. 
3. Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги 

ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ ДО ТРИ НАГРАДИ – ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА (ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ). 

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е 17.30 ЧАСА НА 16.10.2020 Г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ НА ЕЛ. АДРЕС: SI_nagrada@mlsp.government.bg 

ДО УЧАСТИЕ СЕ ДОПУСКАТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ГРАЖДАНИ НА Р БЪЛГАРИЯ  И 
ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ В Р БЪЛГАРИЯ. 

КАНДИДАТИТЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ (С ТЕКСТ, НАПЕЧАТАН НА 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК): 

1. ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (ПО ОБРАЗЕЦ);  
2. ДЕКЛАРАЦИЯ (СВОБОДЕН ТЕКСТ), С КОЯТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА 

ОРИГИНАЛНОСТТА НА ИДЕЯТА, АКО ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАТ ЛИЧНИ ДАННИ В 
ДЕКЛАРАЦИЯТА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ДОБАВИ СЛЕДНИЯ ТЕКСТ: Декларирам, 

mailto:SI_nagrada@mlsp.government.bg


   СССтттррр...   777                                                                                          
       

че като участник в Конкурса за национална награда и социални иновации в подкрепа 
на социалната икономика,на основание чл.6, ал.1, т.а от Регламент ЕС 2016/679, 
както и чл.4, ал.1, т.5 от Вътрешните правила за защита на личните данни в МТСП, 
предоставям съгласието си, Министерство на труда и социалната политика да 
обработва събраните лични данни, удостоверяващи физическата ми идентичност: 
три имена, ЕГН, номер на личен документ, гражданство, адрес, телефон, имейл 
единствено и само за целите и участието в обявения на 
страницата http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119 конкурс. 

В случай на последващ отказ от участие в конкурса, организаторът предоставя възможност 
даденото Съгласие да бъде оттеглено, съгласно вътрешните му правила за Защита на 
личните данни. 

За допълнителна информация: 

Теодора Тодорова, 02 8119 547, e-mail: Teodora.Demireva@mlsp.government.bg 

Илия Гаралиев, 02 8119 547, e-mail: Iliya.Garaliev@mlsp.government.bg 

Formulyar_za_kandidatstvane_2018.doc (38.5 KB) 

(Формулярът за кандидатстване е одобрен образец от 2018 г.) 

 

  Формулярите за участие с декларацията се подават на ел.адрес: 
 SI_nagrada@mlsp.government.bg 

 

 

 

 

 

На вниманието на кандидатствалите по процудера  BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на 
микро и малки предприятия за преодоляване на икониоческите последствия от 

пандемията  COVID-19“ 

 

Увеличава се бюджета по процедурата от 173 милиона лева на 225 милиона лева 

 

http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119
mailto:Teodora.Demireva@mlsp.government.bg
mailto:Iliya.Garaliev@mlsp.government.bg
http://seconomy.mlsp.government.bg/upload/docs/2018-09/Formulyar_za_kandidatstvane_2018.doc
http://seconomy.mlsp.government.bg/upload/docs/2018-09/Formulyar_za_kandidatstvane_2018.doc
javascript:%20internSendMess('SI_nagrada@mlsp.government.bg')
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  В резултат на извършената до момента по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа 
на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 
пандемията COVID-19“ оценка е установен изключително голям брой проектни 
предложения, които са отхвърлени на основание, че след изпращане по установения ред на 
искания за отстраняване на нередовности кандидатите не са представили в рамките на 
предоставения им срок допълнително изисканите им документи или са ги представили, но 
отново не са съгласно изискванията. Същевременно с третото изменение на Временната 
рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния 
епидемичен взрив от COVID-19 (2020/C 218/03), което е в сила от 29 юни 2020 г., се дава 
възможност да се предоставя помощ на микро или малки предприятия (по смисъла на 
приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 
2019 г. са били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по 
колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за 
оздравяване или помощ за преструктуриране. 
  В тази връзка и поради огромния обществен интерес към процедурата, както и с 
оглед на необходимостта за осигуряване на така необходимите средства за ликвидност на 
микро- и малките предприятия, засегнати от разпространението на пандемията COVID-19 
Управляващият орган на ОПИК предприе необходимите действия за изменение на 
Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и 
малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-
19“. С изменението се предвижда да отпадне изискването по процедурата да не могат да 
получават финансиране предприятията, които са били в затруднено положение към 31 
декември 2019 г., както и ще бъде предвидена възможност за повторното изискване на 
документи от страна на кандидатите по процедурата с оглед отстраняване на констатирани 
нередовности. 

  Допълнително с цел осигуряване на необходимите средства за финансиране на 
всички постъпили по процедурата проектни предложения, които ще отговорят на Условията 
за кандидатстване по процедурата е инициирана писмена процедура за неприсъствено 
вземане на решение от Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП с цел увеличаване на 
бюджета по процедурата от 173 млн. лева на 225 млн. лева.  Допълнителните 52 млн. лева 
са осигурени от бюджета на ОПИК по линия на антикризисните мерки, изпълнявани от 
министерство на икономиката в подкрепа на ликвидността на микро, малки и средни 
предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и от епидемията от СOVID-19. 

  Непосредствено след изменението на Условия за кандидатстване по процедурата 
Управляващият орган на ОПИК ще стартира в максимално кратки срокове, още през месец 
октомври, процедурата по повторно преразглеждане на проектните предложения, за които 
към момента е установено, че не отговарят на Условията за кандидатстване. 
Уведомленията за отстраняване на нередовности ще се изпращат единствено и само чрез 
профила на кандидата в ИСУН 2020, като за целта кандидатите следва да проверяват 
регулярно профилите си в ИСУН 2020, чрез които са подали проектните си предложения. 

 

 

 

https://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
https://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
https://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
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Процедури, подкрепящи бизнеса след COVID-19 по ОП Иновации и 
конкурентноспособност 

 

В рамките на ОПИК са планирани процедури за подкрепа на бизнеса за преодоляване 

на последствията от разпространението на пандемията COVID-19 по които могат да 

кандидатстват специализирани предприятия, членове на федерацията. 

Предстои да бъдат обявени първите две процедури: 

 

Подкрепа за малки1 предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на 
икономическите последствия от пандемията Covid-19 

 

Срок за кандидатстване: очаква се обявяване 

 

Бюджет на процедурата: 78 млн. лева 

 

Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за българските малки 

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

пандемията COVID-19. 

 

  Бенефициенти: 

  За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните 

условия: 

  1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно 

Търговския закон или Закона за кооперациите. 

  2) да са малки предприятия, съгласно Закона за МСП. 

  3) да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките 

на които да са извършвали стопанска дейност. 

  4) да са реализирали оборот за 2019 г. в размер на минимум 500 хил. лв.. 

  5) да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в 

периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота 

за същия месец от 2019 г. 

  6) към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение. 

  7) да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП и Годишен 

                                                 
1 Съгласно чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно 

определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). 
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отчет за дейността за 2019 г. към НСИ. 

  8) да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на 

годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева. 

  В случай, че фирмата има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния 

общ оборот за 2019 година е необходимо да представи доказателства, че е предприела 

мерки, за погасяването им. За тази цел могат да бъдат представени следните 

документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от 

който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили 

тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати 

за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на 

дължимо обезщетение. 

 

  Не са допустими за кандидатстване фирми, които кандидатстват за финансиране 

на земеделски дейности, дейности, свързани с преработватка на земеделски и горски 

продукти, дейности за отглеждане или преработка на аквакултури, дейности, попадащи 

в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“. 

 

Безвъзмездно финансиране 

  • 100% от допустимите разходи по проекта 

 

Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига 

на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от 

COVID-19, в това число:  

– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за 

влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги; 

– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); 

– Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за 

осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя с изкл. на разходите за 

персонал подпомогнат по мярката 60/40 ). 

 

Режим на държавна/минимална помощ: Помощ под формата на преки 

безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна 

помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ 

от 19.03.2020 г. или 

Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 

декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране 

на Европейския съюз към помощта „de minimis“. 



   СССтттррр...   111111                                                                                          
       

Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също предприятие 

не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три 

бюджетни години. 

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата не може да се натрупва за 

същите разходи с всякаква друга държавна/минимална помощ. 

 

Минимален размер на помощта: няма 

Максимален размер на помощта: 50 000 лева. 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на 

положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от 

минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19 и стабилност на работни места.  

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили 

подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта, както и 

да са запазили заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата. 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 (УО на ОПИК)  обяви на 9.10.2020 г. за обществено обсъждане процедурата. 

Може да се запознаете с публикуваните  Проект на Условия за кандидатстване, Условия за 

изпълнение и приложенията към тях  по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за 

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

последствия от пандемията COVID-19“  на този линк: 

 

https://opic.bg/protseduri-opik/szdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-rits-1 

 

Ако имате интерес от процедурите е необходимо: 

 Да следите е-страницата на ОПИК за обявяване на приема и за методологията и 

критериите за подбор на проекти: https://opic.bg/ 

 Да проверите дали фирмата е допустима за финансиране по схемата преди да 

участвате. 

 

 

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на Covid-19 

 

Период за прием на проекти: очаква се обявяване 

 

https://www.opic.bg/uploads/2020/10/szdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-rits-1-7.zip
https://www.opic.bg/uploads/2020/10/szdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-rits-1-7.zip
https://www.opic.bg/uploads/2020/10/szdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-rits-1-7.zip
https://www.opic.bg/uploads/2020/10/szdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-rits-1-7.zip
https://opic.bg/protseduri-opik/szdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-rits-1
https://opic.bg/
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Бюджет на процедурата: 78 млн. лева 

Целта на процедурата е да се предостави подкрепа на МСП за реорганизация и 

адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста 

на COVID-19. 

  Бенефициенти 
  За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните 
условия: 
  1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно 
Търговския закон или Закона за кооперациите. 

2) да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП. 
  3) да имат минимум една приключени финансови години (2019 г.), в рамките на която 
да са извършвали стопанска дейност. 

4) към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение. 
  5) да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП и Годишен 
отчет за дейността за 2019 г. към НСИ. 
  6) да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на 
годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева. 
 
  В случай, че фирмата има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния 
общ оборот за 2019 година е необходимо да представи доказателства, че е предприела 
мерки, за погасяването им. За тази цел могат да бъдат представени следните 
документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от 
който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили 
тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати 
за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на 
дължимо обезщетение. 

 
  Не са допустими за кандидатстване фирми, които кандидатстват за финансиране на 
земеделски дейности, дейности, свързани с преработватка на земеделски и горски 
продукти, дейности за отглеждане или преработка на аквакултури, дейности, попадащи 
в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“. 
 
  

  Допустими за финансиране са дейности, свързани със създаване на здравословни и 
безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа 
в МСП в условията на COVID-19. 

 

Допустими за финансиране разходи: 

 
Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с: 
 
1. Осигуряване на колективни средства за защита; 

  2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични 
диспенсери; 
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Разходи за ДМА, ДНА и СМР, свързани с: 
 
3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез: 
– Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място; 
– Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно 
преминаване между отделните помещения; 
– Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса; 
– Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за 
отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа. 

 

Режим на държавна/минимална помощ: Помощ „de minimis” съгласно Регламент 
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 
и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. 

Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също 

предприятие не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за 

период от три бюджетни години. 

 

Безвъзмездно финансиране: 

• 100% от допустимите разходи по проекта 
 

Минимален размер на помощта: 3000 лв. 

Максимален размер на помощта:  

За микро предприятия - 15 000 лева, 

За малки предприятия - 30 000 лева 

За средни предприятия – 75 000 лева. 

 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в създаване на 

безопасни и здравословни условия на труд в МСП, адаптирани спрямо 

предизвикателствата, свързани с пандемията COVID-19.    

Предстои да бъдат публикувани методологията и критериите за подбор на проекти. 

Ако имате интерес от процедурите е необходимо: 

 Да следите е-страницата на ОПИК за обявяване на приема и за методологията и 

критериите за подбор на проекти: https://opic.bg/ 

https://opic.bg/
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 Да проверите дали фирмата е допустима за финансиране по схемата преди да 

участвате. 

 

 

На 13.10.20 г. Министерството на туризма публикува поканата за кандидатстване към 
туроператори и/или туристически агенти за помощта от 10 млн.лв. по ОПИК 

 

 
  Краен срок за подаване  на проекти на туроператори и/или туристически 

агенти: 16:30 часа на 20 октомври 2020 г. 

  От 13 октомври т.г. туроператорите и турагентите могат да кандидатстват за 

покриване на текущи нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен 

капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната услуга, по 

безвъзмездната помощ от 10 млн.лв. по ОП Иновации и конкурентноспособност 2014-2020. 

Финансовите средства ще бъдат предоставени от Европейския фонд за регионално 

развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в 

рамките на процедура BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за 

преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за 

подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“. 

  Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път. Това 

става чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на 

формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и 

наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Кандидатите е 

необходимо да имат валиден електронен подпис, издаден от квалифициран доставчик. 

Подаването на заявлението става чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет 

адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/32342a56-0d3a-45d2-9441-

2a2415f9e313. 

  Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща на 
адрес: opicmt@tourism.government.bg. Отговорите на въпросите на кандидатите се 
публикуват в ИСУН 2020 и на интернет страницата на Министерството на туризма 
(www.tourism.government.bg). Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени 
по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от 
кандидатите по процедурата въпроси. 

  Проектните предложения ще бъдат оценявани чрез ИСУН 2020 не по-рано от 5 
календарни дни след края на срока за кандидатстване.  

  Всеки от кандидатите трябва да заяви в проектното предложение стойност до 10% от 
общия си оборот за 2019 г., но не повече от прага на de minimis от 200 000 евро, или 391 166 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/32342a56-0d3a-45d2-9441-2a2415f9e313
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/32342a56-0d3a-45d2-9441-2a2415f9e313
mailto:opicmt@tourism.government.bg
http://www.tourism.government.bg/
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лв. Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от 
COVID- 19 кризата за български микро-, малки и средни предприятия, извършващи 
туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. 

  Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване и изпълнение и 
приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на 
интернет адреса на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg. 

 Условията за предоставяне на помощта са значително облекчени. 

  Бюджет на процедурата:  10 000 000 лева.     

  Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за българските микро, 

малки и средни предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или 

туристически агент, за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

 
  Крайният срок за подаване на проектното предложение от страна на 
Министерството на туризма е 17:00 часа на 15.11.2020 г. За да сформира пакета от 
проекти на крайните ползватели на помощта (малки и средни предприятия в туризма), 
Министерството се очаква да предприеме организация на цялата процедура по набиране на 
проекти от фирмите.  
 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за 

конкретен проект: 

Минимален размер на заявената 
безвъзмездна финансова помощ 

за индивидуален проект 

Максимален размер на заявената безвъзмездна 
финансова помощ за индивидуален проект  

 

неприложимо 

 

391 166 лв. 

ВАЖНО: Максималният размер на безвъзмездната помощ не следва да надвишава 10% от 
оборота, реализиран от предприятието-кандидат за 2019 г.  

Допълнително максималният размер на помощта по режим de minimis, за който може да се 
кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата на равнище 
едно и също предприятие2, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро 
за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).  

                                                 
2 По смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията „едно и също предприятие“ означава всички 

предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:  

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;  

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, 

управителния или надзорния орган на друго предприятие;  

https://eumis2020.government.bg/
http://www.tourism.government.bg/
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Процент на  съфинансиране: 100% 
 
Допустимите кандидати: 
 
- юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани съгласно Закона 

за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност; 
-  които отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие 

съгласно Закона за малките и средни предприятия; 
- развиват своята основна икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г.) в един 

от следните сектори съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД – 
2008): 

 79.11 „Туристическа агентска дейност“ 

 79.12 „Туроператорска дейност“ 
- вписани са в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от 

Министерството на туризма 
 

ВАЖНО: В случай на предприятия, които извършват туроператорска дейност, е 
необходимо да притежават валидна към датата на подаване на проектното 
предложение застраховка „Отговорност на туроператора“. 

 
- са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност през 

2018 г. и 2019 г. 
 

ВАЖНО: Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска 
дейност през 2018 и 2019 г. в случай, че кандидат е подал Декларация за 
предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 
2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата 

 
Допустими разходи 
 
Да бъдат извършени след 01.02.2020 г.3 и до крайната дата на изпълнение на 
проекта. 

                                                                                                                                                                                
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, 

сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;  

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на 

споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на 

акционерите или съдружниците в това предприятие.  

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията по букви а) - г) посредством едно или няколко други 

предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие. 

3 Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/460 от 30 март 2020 година и „Временната рамка за мерки за държавна помощ в 

подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020г. 
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Предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване 
на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, 
чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната 
туроператорска/турагентска услуга. 
 
 
 

ВАЖНО: Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното 
предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за 
избор с публична покана4 като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от 
този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването 
не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. Допълнително, за да са 
допустими направените разходи, цената за тях следва да е пазарна. В случай на 
съмнение за завишение на направените разходи от пазарните цени, МТ си запазва 
правото да извърши допълнителна проверка и откаже възстановяване на същите. 
Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 
№160/2016 г. е приложим за бенефициенти след подаване на проектното 
предложение. В случай че общата стойност на заявените разходи (за доставки или 
услуги с идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди подаване на 
проектното предложение и периода след това, надвишават регламентираните 
прагове, бенефициентът следва да проведе избор на изпълнител с „Публична 
покана“. Процедурата се провежда само за стойността на разходите, заявени за 
периода от подаване на проектното предложение до приключване изпълнение на 
проекта. Когато общата стойност на заявените разходи попада под регламентираните 
прагове и ще бъдат извършени в периода след сключване на административния 
договор за БФП, бенефициентите следва да съберат две съпоставими оферти. 

 
 

Забележка: необходимо е да се има предвид, че бюджетът, който се поопълва по видове 
разходи при кандидатстване представлява предварителна оценка на очакваните разходи и 
максимален размер на допустимите разходи. 

 
Недопустими разходи 
- разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло 

осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са 
извършени; 

- разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи; 
- разходи за краткотрайни активи, извън посочените в т.14.2; 
- разходи за стоки, предназначени за продажба; 

                                                 
4 под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана (вкл. разпоредбите на ПМС № 160 

от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в 

процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ до 30 000 

лв.). 
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- разходи за възстановим ДДС; 
- разходи за данъци и такси; 
- разходи, финансирани с публични средства; 
- разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, 

финансирани с публични средства; 
- разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси; 
- разходи за лизингови вноски; 
- разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране5 за 

персонал през периода на допустимост на разходите; 
- разходи за суровини, материали и консумативи втора употреба; 
- разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на 

проекта; 
- разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на 

национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, 
съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); 

- разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за 
преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в 
резултат от епидемичния взрив от COVID-19 съгласно настоящите Условия; 
 

Срок за изпълнение на проекта:  3 месеца 

Ред за оценяване на проектните предложения: 

Оценката на проектните предложения по настоящата процедура ще се основава на 
принципа на финансиране, основано на нуждите – съответствие с основните 
предизвикателства пред бизнеса/икономиката. За финансиране ще бъдат одобрени 
всички проектни предложения, които съответстват на критериите за оценка при 
пропорционално разпределение на наличния бюджет по процедурата спрямо броя 
одобрени проектни предложения и реализирания оборот на всяко едно предприятие 
за 2019 г. 
При извършването на оценката се проверява дали проектното предложение отговаря 
на всички критерии, като за всеки критерий се поставя оценката „ДА“, „НЕ“ или „Н/П“ 
(неприложимо). 
 
Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване: 
а/ Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 
предприятия – попълнена по образец 
б/ Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията 
за изпълнение – попълнена по образец 
в/ Декларация за минимални помощи – попълнена по образец 
г/ Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение – попълнено по 
образец – ако е приложимо 

                                                 
5 В рамките на схеми за изплащане на компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС 

№151/03.07.2020г.), схема за заетост по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, операции на ОПРЧР за подкрепа наемането на безработни 

и неактивни лица и др. 
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д/ Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава Декларация за 
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП - не се изисква за независими предприятия 
по смисъла на чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от ЗМСП – ако предприятието е свързано 
е/ документи за акционерни дружества – при необходимост допълнително уточнение 
ж/ Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на 
кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) – 
прикачено в ИСУН 2020  
или 
Удостоверение от община по седалище на кандидата, от което да е видно, че 
размерът на неплатените задължения е не повече от 1 на сто от сумата на годишния 
общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова 
година, но не повече от 50 000 лв. 
или 
Документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е 
видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното 
отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за 
окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на 
дължимо обезщетение. 
 

По служебен път ще се проверява: 

1) Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на 
кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му). 

2) Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на МТ 
(Столична община). 

3) Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата, 
независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин. 

4) По отношение на издаваните от органите на Изпълнителна агенция "Главна 
инспекция по труда" документи, във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 
ЗОП. 
 
 

ВАЖНО: В случай че кандидатите разполагат с документите по точки  1. до 4., касаещи 
изискванията на чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, издадени в срок от 6 месеца преди датата на 
кандидатстване, е допустимо да ги сканират и приложат с оглед осигуряване на 
процесуална бързина и икономия. В този случай служебна проверка по отношение на 
съответния представен документ не се извършва. 

 

Допълнително Министерство на туризма ще извършва служебна проверка чрез 
информационната система за мониторинг на европейски и национални стратегии и 
регионална политика – МониторСтат (поддържана и управлявана от НСИ) по отношение на 
следните документи: 

1. Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс във формат идентичен на този, 
в който са подадени към НСИ за последните две приключени/последователни 
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финансови години на кандидата, неговите предприятия-партньори и свързани 
предприятия- оригинали или заверено копие. 
В случай, че кандидатът съставя консолидирания финансов отчет  или е включено 
чрез консолидиране в консолидирания финансов отчет на друго предприятие се 
представят и консолидираните Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс, 
в които предприятието запазва своите параметри по чл. 3 от ЗМСП без промяна за 
предходните две приключени/последователни финансови години 

2. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд във 
формат идентичен на този, в който са подадени към НСИ на кандидата, неговите 
предприятия-партньори и свързани предприятия за последните две 
приключили/последователни финансови години – оригинал или заверено копие. 
При необходимост, с оглед установяване на двете последователни финансови години 
по  чл. 4б, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия, МТ може да изиска от 
кандидатите посочените по-горе документи и за предходни години. 

 

Забележка: прави впечатление, че се изисква при оценката да се види подписан и 
Административния договор от страна на кандидата, но в Условията за кандидатстване не е 
споменат – това ще се проследи при публикуването на окончателните документи; има 
образец. 

 

  Ако имате интерес от процедурите е необходимо: 

 Да следите е-страницата на Министерство на туризма за обявяване на приема и да 

се запознаете с методологията и критериите за подбор на проекти на: 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/opik-2014-2020/podkrepa-za-msp-ot-

turisticheskiya-sektor-za-preodolyavane-na 

 

 Да проверите дали фирмата е допустима за финансиране по схемата преди да 

участвате. 
 

 

 

 

 
 

екипът на НФРИ 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/opik-2014-2020/podkrepa-za-msp-ot-turisticheskiya-sektor-za-preodolyavane-na
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/opik-2014-2020/podkrepa-za-msp-ot-turisticheskiya-sektor-za-preodolyavane-na

