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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ, 

 

Благодарим на всички, които независимо от извънредната епидемиологична 

обстановка ни се довериха като заявиха своето участие като участници във форумите и 

изложители на стоки и услуги в събития, в които НФРИ е организатор и/или съорганизатор 

през м.ноември и м.декември 2020 г.  на планирания Национален форум за социално 

предприемачество и Европейски и Регионален форум за социално предприемачество в гр. 

София. 

За съжаление, през последните седмици наблюдаваме непрекъснато нарастване 

броя на заразените с Covid 19, а разрастващата се пандемия оставя своя отпечатък и 

въздействие върху всяка сфера от нашия живот. 

 

               
 
 

                                             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. Съобщения и Новини – стр.1 – стр.11 

2. Проекти и програми – стр.12 – стр.15 

3. Нашата консултация – стр.16  
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Последните решения на МЗ за ограничаване на разпространението на кризата правят 

нецелесъобразно провеждането на мероприятията по програмата на форумите. 

Като организатор и съорганизатор на форумите, екипът на НФРИ поставя над всичко 

безопасността и здравето на участниците и техните семейства, поради което се налага да 

вземем решение за отлагане на събитията за следващата година. 

С пожелания за здраве на вас и вашите семейства! 
 
 
 

Отменят се предвидените събития в София на 11.11.20 и на 30.11.2020 г.  
 
  Поради влошаващата се епидемична обстановка с COVID-19, се ОТМЕНЯТ 
предвидените събития в София: 
 
 
 Национален форум „Приносът на социалните предприемачи в социалната 

икономика “ в зала Средец, София Хотел Балкан, гр.София от 10.00 часа на 11 
ноември  2020 г., с участието на министъра на труда и социалната политика; 
 

 Отбелязване на 20-годишният юбилей на Националната федерация на 
работодателите на инвалиди “ в зала Сердика, София Хотел Балкан, гр.София 
от 18.30 часа на 11 ноември  2020 г.; 
 

 Изложение в рамките на Европейската седмица на социалната и солидарна 
икономика в подкрепа на хората с увреждания от 30.11.20 до 06.12.20 г. в 
Централен универсален магазин в София от 10.00 часа; 
 

 Церемония по връчване на наградите на Деветия Европейски форум за 
социално предприемачество в Централен универсален магазин в София на 
01.12.20 г. от 10.00 часа; 
 

 13:00 – 15:00 - Кръгла маса „Социална икономика, социална политика, 
корпоративна социална отговорност“ в залата на Българската стопанска камара 
в София на 01.12.20 г. от 13.00 ч; 
 

 Научно практическа конференция „Успешни съвременни бизнес модели за 
социална подкрепа – теория и практика“ в залата на Българската стопанска 
камара в София на 01.12.20 г. от 15.30 ч; 
 

 Конференция в панелите „Социално предприемачество в защита правото на 
труд на хората с увреждания - регионални предизвикателства в условията на 
пандемия“ и „Възможности за интеграция на хора с увреждания на пазара” в 
ЦУМ на 3.12.20 г. от 13.00 ч.; 
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 Дискусионен форум „Дейности за социално включване в местната общност“ в 
ЦУМ, София на 4.12.20 г. от 11 часа; 
 

 Делови срещи между представители на бизнеса и социалните предприемачи в 
ЦУМ, София на 4.12.20 г. от 14 часа. 

 
 

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 
 

Балканският Онлайн Панаир  
"Работодатели с големи сърца"  

се провежда в периода 11 – 18 ноември 2020 г. 
 

 
 
 
НФРИ съвместно с  членовете от федерацията: 
 

 Мир Добрич ООД, гр.Добрич 
 
 Валдия Дизайн ЕООД, гр.София 

 
 Гиф ЕООД, гр.Варна 

 
 Мир И ЕООД, гр.Етрополе 

 
 Глобал Консулт ЕООД, гр.София 

 
 Фиорела ООД, гр.София 

 
 Е-ТУРС ЕООД, гр.Варна 

 
 Тобекс и Ко ЕООД, гр.София 

 
 Лозана ЕАД, гр.София 

 
 Мальовица ЕООД, гр.София 

 
 Работоспособност.бг ЕООС, гр.София 

 
 БГАсист ЕООД, гр.София 

 
 Био Пи Ди Ес Строй ЕООД, гр.София 

 



   СССтттррр...   444                                                                                          
       

 Тотал Ел Си – София ЕООД, гр.София 
 
 ДЦ Да Винчи Клиник ООД,  гр.София                                                                                                           
 
 ДиаЛоджик ЕООД, гр.Дупница 
 
и BALKAN FAIR ONLINE  
 

имат удоволствието да ви поканят да посетите онлайн панаирът "Работодатели с големи 
сърца" от 11.11.2020 г. на онлайн платфoрмата на Balkan Fair Online. 
 
 

 

ВХОД ТУК: https://balkanfair.online/ 

 

 
  Ще имате възможност да се запознаете с  промоциите по време на панаира.  
 

С инициативата НФРИ има желание да подкрепи членовете си за преодоляване на 
икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез дигитален маркетинг – онлайн 
присъствие и реклама в уеб базирана среда.  

Заради създалата се криза в света, фирми от цял свят рекламират онлайн. Това е 
едно от решенията в новите условия за задържне на пазарните позиции от бизнеса, а тези с 
потенциал за развитие да получат такова. Панаирът ще  промотира участниците в страната 
и на Балканите и дава възможност за разширяване на бизнеса и намиране на нови клиенти 
и партньори. 

   
 Очакваме участниците в панаира да получат публичност, бърза и удобна 

комуникация с потенциални клиенти, онлайн от всички видове устройства. 

 
Събитието е публикувано и на:  https://www.facebook.com/events/724683838132034 

 

Очакваме ви! 

ВХОД%20ТУК: https:/balkanfair.online/
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Анти КОВИД План за възстановяване и устойчивост на Република България 

  До 29 ноември 2020 г. на Портал за обществени консултации се приемат мнения и 
становища относно „Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република 
България – октомври 2020 г.“ 

 Механизмът за възстановяване и устойчивост е част от елемента „Следващо 
поколение ЕС“ (2021-2024 г.) от Плана за възстановяване на Европа. За целите на 
програмиране на средствата държавите членки изготвят Национални планове за 
възстановяване и устойчивост като приложение към своите Национални програми за 
реформи. 

 Проектът на регламент за създаване на Механизма предвижда датата 30 април 2021 
г. като краен срок за официално подаване на Националния план за възстановяване и 
устойчивост пред ЕК. Плановете се преразглеждат и адаптират, при необходимост, през 
2022 г., така че да се вземе предвид окончателното разпределение на средствата за 2023 г. 

 Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства 
икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. 
В преследването на тази цел са групирани набор от мерки и реформи, които да имат 
съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на икономиката и да го 
развият, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия. Това ще позволи в 
дългосрочен план постигането на стратегическата цел за конвергенция на икономиката и 
доходите до средноевропейските. Същевременно, Планът полага основите за зелена и 
цифрова трансформация на икономиката, в контекста на амбициозните цели на Зелената 
сделка. 

 Ваши мнения, коментари и предложения по представения проект на национален план 
за възстановяване и устойчивост може да качвате на сайта www.strategy.bg до 29 ноември 
2020 г. 

 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5572
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Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия организира безплатни онлайн 

обучения 

 

 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 
средните предприятия /ИАНМСП/ организира серия 
безплатни онлайн обучения, които ще бъдат в полза на 
МСП в настоящите условия на епидемична обстановка. 

  

 Предстоящите събития ще представят теми, свързани с дигитализация на бизнеса, 
дигитално брандиране и популяризиране на марката, ръководство за продажби в полза на 
собственика на малкия бизнес, маркетинг в социалните мрежи, проучване на пазара, 
намиране и привличане на инвеститори, привличане на клиенти, възможности за 
финансиране на малкия бизнес, конкурентно предимство, млади предприемачи, ефективен 
мениджмънт и лидерство, продажби и обслужване на клиенти. 

  

 За да бъде програмата максимално подробна и отговаряща на предизвикателствата 
пред бизнеса в страната, ИАНМСП отправя молба за попълване на специално създадената 
анкета, в която представителите на бизнеса могат да споделят темите, представляващи 
най-голям интерес за тях, както и да предложат нови според настоящите им нужди. 

  

  Линк към анкетата: 

  https://bgsmepromotionagency.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_das23LRUOdpBry5 

 

Старт на третият етап на мярката 60/40 за работодатели 

  Работодателите, които искат държавна подкрепа за запазване на заетостта на 
своите служители, вече могат да подават документи в бюрата по труда за третия етап на 
мярката 60/40. Средствата за компенсации ще се изплащат за периода от 1 октомври до 
31 декември 2020 г. и ще са в размер на 60% от осигурителния доход за август 2020 г. 

 В новия дизайн на 60/40 се въвежда облекчение за т.нар. „Случайни превози“, като 
фирмите няма да имат задължение след края на зимния туристически сезон да запазват 
заетостта на сезонните работници. Такова до момента съществуваше за сектор 
„Хотелиерство и ресторантьорство“ и то ще се запази и в новия вариант на мярката 60/40. 

 С промените компаниите, които вече са получавали средства по мярката в 
предходни месеци, ще имат някои административни облекчения при кандидатстване. 

https://bgsmepromotionagency.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_das23LRUOdpBry5
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Например ще имат съкратен образец на заявление и ще представят само списък на 
служителите си.  

 Пълна информация за кандидатстването може да се намери на сайта на Агенцията 
по заетостта на адрес: https://www.az.government.bg/pages/pms-151-dopulneno-278/  , 
където е публикувана информация за работодателите, процедура за кандидатстване, 
съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване.  

 Заявлението и документите за изплащане на средства по реда на Постановлението 
следва да се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото 
на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им! В случай 
на повече обекти в различни населени места, работодателите могат да подадат едно общо 
заявление за работниците и служителитe от всички обекти в една Дирекция „Бюро по 
труда”, на чиято територия се намира поне един обект на работа. 

 Документите могат да се подават и по електронен път чрез Системата за сигурно 
електронно връчване /ССЕВ/ или чрез лицензиран пощенски оператор, както и на място в 
съответната Дирекция „Бюро по труда”. 

 

Актуални възможности за финансова подкрепа на работодателите и стартиране на 
собствен бизнес 

 На 14.09.2020 г. Агенцията по заетостта обявяви актуалните възможности за 
финансова подкрепа на работодателите, които желаят да наемат безработни лица по 
различни програми и мерки по заетостта, реализирани в рамките на Националния план за 
действие по заетостта за 2020 г. Възможности за финансова подкрепа се предлагат и на 
безработните лица, които искат да стартират собствен бизнес, вкл. и получавайки наведнъж 
полагащите им се обезщетения при безработица. 

 Това става възможно за последните месеци на 2020 г., след като близо 2 900 000 лв. 
от бюджета за активна политика са преразпределени от програми и мерки, които до 
момента не се реализират в планирания обхват, към такива, за които в условията на 
продължаващата епидемична обстановка има интерес от работодатели и безработни от 
уязвимите групи. 

 Обявените средства, в рамките на които бюрата по труда могат да сключват договори 
с работодатели, са общо над 2 330 000 лв., чрез които може да се субсидира наемането на 
работа на още 3 000 – 3 200 безработни от уязвимите групи на пазара на труда. С други над 
120 000 лв. може да се подпомогне бизнес старта на поне 40 безработни лица с 
предприемачески намерения. Така със средствата от държавния бюджет за 2020 г. се 

https://www.az.government.bg/pages/pms-151-dopulneno-278/
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очаква да се субсидира заетостта на близо 18 000 безработни, както и участието в обучения 
на над 11 000 безработни и заети лица. 

 Работодателите ще могат да избират измежду 14 различни програми и мерки, в 
случай че наемат безработно лице до 29 г. или над 50-55 г., продължително безработен, 
лице с трайни увреждания, без квалификация или безработна майка на дете до 5 г., както и 
ако са микропредприятия и разкрият първите си работни места. 

 Преференциите са различни и по отношение на период, вид и размер на 
субсидиране, които са определени в Националния план за действие по заетостта за 2020 г. 
Така например периодът на субсидиране варира от 3 до 24 месеца, а размерът на 
предоставяните ежемесечно средства за основно възнаграждение – от 350 лв. до 650 лв., 
като в повечето случаи се предоставят и средства за допълнителни възнаграждения и 
осигурителни вноски за сметка на работодателя за всяко наето безработно лице по 
условията на съответната програма или мярка. 

 По други 3 насърчителни мерки работодателите могат да получат субсидии за дуално 
обучение на безработни или обучение за придобиване на ключови компетентности на 
наетия персонал, необходими за работа в съответното предприятие. 

 Успоредно с това Агенцията по заетостта предоставя финансови преференции и на 
безработните лица с предприемачески намерения. Стартирането на собствена стопанска 
дейност може финансово да се подпомогне въз основа на одобрен бизнес проект чрез 
получаване наведнъж на полагащите се обезщетения при безработица или предоставяне 
на еднократна сума за стартиране на бизнес, която през тази година вече е до 4 000 лв. И 
при двете мерки могат да се предоставят и средства за други, съпътстващи старта на 
бизнеса, услуги. 

 Всяко бюро по труда в страната разполага със средства по част от различните 
програми и мерки за насърчаване на заетостта, предоставящи преференции на 
работодатели или безработни. Актуалните възможности за кандидатстване за тях са до 
изчерпване на свободния финансов ресурс и са публикувани в сайта на Агенцията по 
заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”, структурирани за всяка от 9-те 
Дирекции „Регионална служба по заетостта” /ДРСЗ/ в подрубрики „Насърчителни мерки за 
безработни” и „Насърчителни програми и мерки за работодатели”. 

 Свободните средства се обявяват и на информационното табло във всяко бюро по 
труда в страната, където може да се получи и пълна информация за възможностите, реда и 
условията за предоставяне на преференции за безработни или работодатели. 
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Събития на Агенцията за хората с увреждания организирани по проект „Развитие на 
инструментите за формиране и прилагане на политиките за интеграция на хората с 

увреждания” по ОП РЧР 
 

 

Представители на НФРИ взеха активно участие в събитията на Агенцията за хората с 

увреждания организирани през м.октомври и м.ноември т.г. по проект BG05M9OP001-3.013-

0001 „Развитие на инструментите за формиране и прилагане на политиките за интеграция 

на хората с увреждания” по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансирана 

от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

  Първото събитие Работилница за представяне на резултатите от проведените по 

проекта анализи и проучвания, свързани с правата на хората с увреждания и обсъждането 

им, се проведе в периода 07-09.10.20202 г. в гр.Банско. 

На 4 и 5 ноември се проведе двудневно специализирано обучение за политики и 

дейности за хора с увреждания в гр.София. Бяха представени социално-икономически 

профил на хората с увреждания в България като инструмент за планиране политиките за 

хора с увреждания, информационната система за хората с увреждане към АХУ, 

методологията за събиране на данни и други теми. 
 

 
 

НФРИ взе участие в работна среща в дните на Еразъм 

 

 
 В рамките на провеждащите се дни на ЕРАЗЪМ 
2020 за всички страни от ЕС през изминалия месец, бе 
отбелязано началото на проект по програмата, в който 

НФРИ е партньор. Проектът „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална 
отговорност с оглед измененията при Индустрия 4.0“ е съвместен проект, който се 
изпълнява в партньорство със Стопанска академия „Д. Ценов“ (Свищов), Акредитационния 
съвет за предприемачески ангажираните университети (Германия), Католически 
университет в Мурсия (Испания) и Университета в Ниш (Сърбия). Проектът предвижда 
създаване  на курс за обучение на студенти по икономически специалности във висшите 
училища по промените от Индустрия 4.0 и предизвикателствата към цялостната дейност на 
предприятията и социалните измерения на бизнеса. 
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Срещи на Организационния комитет за провеждане на Европейски и Регионален 
форум за социално предприемачество в София 

 

Представители на НФРИ взеха участие през последните три месеца в регулярните 

срещи на Организационния комитет за организиране на Европейски и Регионален форум за 

социално предприемачество в Централния универсален магазин в гр. София в периода 

30.11.2020 – 6.12.2020 г. 

 Независимо от извънредната епидемиологична обстановка повече от 15 участници 

от НФРИ се довериха като заявиха своето участие като изложители на стоки и услуги за 

представяне на дейността си чрез платформи, видеоматериали и др. на планирания 

Европейски и Регионален форум за социално предприемачество. 

За съжаление, предвид разрастващата се пандемия с Covid 19 и въздействието й 

върху всяка сфера от нашия живот събитието беше отменено. 

Като съорганизатор на форумите НФРИ, заедно с екипът на НС на ТПК и МТСП 

поставят над всичко безопасността и здравето на участниците и техните семейства, поради 

което се наложи да бъде взето решението за отлагане на форума за следващата година. 

  

 

 

Стартиращи фирми могат да кандидатстват до 15 ноември 

  

  Дигиталната кампания „Вдъхновяващите 5“, която 
Bloomberg TV Bulgaria организира по повод своята пета 
годишнина, съвсем скоро ще премине към своя втори етап. 
Остава по-малко от седмица до крайния срок, в който ще се 
приемат кандидатури. 

 Bloomberg TV Bulgaria ще приема заявки за участие 
от стартъпи, кандидати за вдъхновяващата петица, до 15 

ноември включително. След това системата за кандидатстване ще бъде затворена. 

 

 Сред участниците в инициативата към момента са иновативни бизнеси в сферата на 
здравеопазването и здравословния начин на живот, IT сектора, екологията, образованието 
и международната търговия. 

 В проекта могат се включат стартиращи дружества, които искат да развият и 
разширят своята мрежа, своите продукти и/или услуги и да популяризират своята дейност. 
Стартиращите фирми трябва да са със седалище в България, да съществуват не повече от 
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три години и да имат разработен готов иновативен продукт или услуга. Кандидатстването се 
извършва чрез предоставяне на информацията за дружеството на сайта на кампанията. 

 Паралелно с това, всеки потребител може да даде своя глас за най-вдъхновяващия 
за него стартъп, като натисне бутона „Харесва ми“ под персонализираната визитка на своя 
фаворит сред участниците.  Гласуването е активно през целия период на инициативата – от 
19 октомври до 29 ноември, а победителите ще бъдат обявени през първата седмица на 
декември. 

 Петте компании, които получат най-голяма подкрепа и най-много гласове на 
потребителите, ще получат и безценна награда: ноу-хау за развитие на бизнеса им и 
консултации от екип от специалисти. Сред тях са предприемач от Силициевата долина, 
който успява да набере капитал от 10 милиона долара за реализация на идеята си, 
архитект, предприемач и ангелски инвеститор от Лондон, мениджъри от висшето 
ръководство на най-големите организации в стартъп екосистемата у нас и доказани имена 
от международната бизнес сцена. Повече за тях може да прочетете на:  

https://inspiring5.bloombergtv.bg/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-
%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ 

 

 

 
Представители на бизнеса у нас с харта, осигуряваща равни възможности за работа  

 
 

 
  Големи компании в България се ангажираха да 

осигуряват равни възможности за работа без значение на пол, 
сексуална ориентация, възраст, религия или етническа 
принадлежност. Това предвижда Харта за многообразие, чийто 
учредители станаха 10 големи фирми с висока корпоративна 
социална отговорност, като техните добри корпоративни практики 
станаха основа на заложените в нея принципи. Основател е 
Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) в партньорство с Центъра за изследване на 
демокрацията, съобщава БГНЕС. След днешното подписване на Хартата, България стана 
25-ата страна членка на Европейския съюз (ЕС), въвела подобна пожелателна политика за 
насърчаване на многообразието и равенството и споделяне на добрите практики между 
компаниите в това отношение. Проектът е финансиран по програма "Права, равенство и 
гражданство" на Европейския съюз. 

 

 

https://inspiring5.bloombergtv.bg/registration/
https://inspiring5.bloombergtv.bg/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
https://inspiring5.bloombergtv.bg/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
https://inspiring5.bloombergtv.bg/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
https://inspiring5.bloombergtv.bg/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
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  Видео - ръководство за отчитане на сключени договори в ИСУН 2020 по 
процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 

  УО на ОПИК публикува Видео - 
ръководство за отчитане на сключени договори в 
ИСУН 2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 
„Подкрепа на микро и малки предприятия за 
преодоляване на икономическите последствия от 
пандемията COVID-19“. 

  С видео - ръководството за отчитане на 
сключени договори в ИСУН 2020 по процедура 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на 
икономическите последствия от пандемията COVID-19“ може да се запознаете тук:                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=0hKfOGA1Gzk&feature=youtu.be . 

 

 

Програма на Столична община "Кризата като възможност" набира проектни идеи 

 

 

Срок за кандидатстване: 16.11.2020 до 17.00 ч. 

 

  Столична община отваря пилотна програма КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ, за да 

подкрепи граждански организации, социални предприятия, микропредприятия, да помогне 

на  тяхната дейност и бизнес да са по-адаптивни и по-устойчиви.  

 Предложената Програма КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ включва две направления: 

С%20видео%20-%20ръководството%20за%20отчитане%20на%20сключени%20договори%20в%20ИСУН%202020%20по%20процедура%20BG16RFOP002-2.073%20
С%20видео%20-%20ръководството%20за%20отчитане%20на%20сключени%20договори%20в%20ИСУН%202020%20по%20процедура%20BG16RFOP002-2.073%20
С%20видео%20-%20ръководството%20за%20отчитане%20на%20сключени%20договори%20в%20ИСУН%202020%20по%20процедура%20BG16RFOP002-2.073%20
С%20видео%20-%20ръководството%20за%20отчитане%20на%20сключени%20договори%20в%20ИСУН%202020%20по%20процедура%20BG16RFOP002-2.073%20
С%20видео%20-%20ръководството%20за%20отчитане%20на%20сключени%20договори%20в%20ИСУН%202020%20по%20процедура%20BG16RFOP002-2.073%20
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 Направление 1: Дигитално адаптиране и постигане на устойчивост на 

организации. (Безвъзмездна финансова подкрепа на проект в размер до 20 000 лв.) 

 Направление 2: Развитие на общности (Безвъзмездна финансова подкрепа на 

проект в размер до 10 000 лв.) 

 

Предварителни насоки за кандидатстване по програмата „Кризата като 
възможност“ можете да намерите на https://fond.sofia-
da.eu/images/New%20Folder%201/nasoki_za_kandidatstvane_KKV_2020.pdf 

  Програмата предвижда провеждането на онлайн информационни дни на 28 октомври 
от 10.00 ч до 12.00 ч. и на 30 октомври от 14.00 ч до 16.00 ч. 

  Потенциалните кандидати, които желаят да се включат в един от онлайн 
информационните дни могат да се регистрират на 
https://docs.google.com/forms/d/1cIxjrv6Huig3VfjO4r15OIA4xXAExkZXOlD3R4KVDFc/viewform 
?edit_requested=true  

  Допълнително ще бъдат обявени дни за индивидуална експертна консултация, която 
ще бъде проведена дистанционно след предварителна заявка и регистрация. Всички 
детайли по организацията и провеждане на информационните дни и индивидуалните 
експертни консултации ще бъдат публикувани до 20 октомври 2020г. Кандидатите могат да 
изпращат и писмено въпросите си на електронен адрес: office@sofiada.eu до 13 ноември 
2020г. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на официалната страница на Фонд 
за иновации в културата https://fond.sofia-da.eu/bg/кризата-като-възможност/въпроси-
иотговори.html и комуникационната платформа на Столична община https://youare.sofia.bg/ 

 

 

Подмярка COVID 3 за финансиране на преработватели 

 

  Период за прием на проекти: 13 ноември 2020 г. 
  ДФ „Земеделие“ отваря от 26 октомври до 13 ноември 2020 г. прием на заявления за 
подпомагане по подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни 
предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3" от Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. Приемът по подмярка COVID 3 се обявява със 
Заповед № 03-РД/3575 от 19 октомври 2020 г. на изпълнителния директор на ДФЗ – РА. 
Кандидатстването е със заявление в Областните дирекции на ДФ "Земеделие" по 
местонахождение на предприятието или по адрес на седалището на юридическото лице.  
 



   СССтттррр...   111444                                                                                          
       

     Подмярка COVID 3 е с бюджет над 7 млн. лева (7 321 096 лв.).    
 
   Допустими за подпомагане по подмярка COVID 3 са микро-, малки или средни 
предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи 
преработка на селскостопански продукти, включени в Приложение I към ДФЕС, или на 
памук, с изключение на рибни продукти, както и групи, и организации на производители, 
които осъществяват преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански 
продукти. 
 
    Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи 
първична земеделска продукция: 
 
    - мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на 
производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и 
млечни продукти; 
       - месо и месни продукти; 
     - плодове и зеленчуци, включително гъби; 
   - пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или 
маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 
   - зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 
   - растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг на маслиново масло; 
    - технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с 
изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, 
захар и сладкарски изделия; 
      - готови храни за селскостопански животни (фуражи). 
 
     Финансово подпомагане не се предоставя за дейности, свързани с риба и рибни 
продукти, гроздова мъст, вино и оцет. 
 
     Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи 
първична земеделска продукция, които са извън обхвата на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. 
 
     Финансовата помощ по подмярка COVID 3 е в размер на 5% от стойността на 
декларираните приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г. 
или за лице, заето в предприятието и се изплаща под формата на еднократна сума в 
размер на 270 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала 
по данни от НАП. Водещо условие при COVID 3 е субсидии да се предоставят в случаите, 
че в предприятието има установен спад на приходите от продажба на преработени 
селскостопански продукти с най-малко 20%. 
 
     Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID 3 е до 50 хил. 
евро. 
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   Условията за предоставяне на помощите и документите за кандидатстване по 
подмярката са разписани в публикуваната в Държавен вестник, бр. 70 от 7.08.2020 г. 
Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно 
подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено 
засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

 

Стартиране на собствен бизнес от безработни лица 

 

  Безработни лица с право на парично обезщетение могат да започнат собствен 
бизнес за производство на стоки и/или услуги благодарение на насърчителна мярка на 
Агенцията по заетостта. За целта желаещите трябва да представят бизнес проект в 
бюрото по труда, в което са регистрирани. 

  В Закона за насърчаване на заетостта е предвидена възможност те да вземат накуп 
цялото дължимо обезщетение за безработица, което да послужи като стартов капитал. Ако 
преценят, че имат нужда от допълнителна подкрепа за стопанската си дейност, може да 
кандидатстват по Националния план за действие по заетостта и да получат средства за 
квалификация за управление на новата си фирма, за сферата, в която е стартиращият 
бизнес, както и за ползване на консултантски услуги. В случай, че имат нужда от персонал 
и наемат безработно лице, ще получават и средства за неговото възнаграждение в размер 
на минималната работна заплата. 

  От началото на годината от тези опции са се възползвали 114 безработни. Най-
често те са отваряли обекти за търговия или услуги като счетоводни, консултантски, 
фризьорски и други. Бизнес в сферата на земеделието са стартирали двама безработни, а 
други двама са организирали своя производствена дейност.  Подробна информация за 
насърчителната мярка на Агенцията по заетостта може да намерите на 
https://www.az.government.bg/pages/nasarchavane-na-predpriemachestvoto/ 

 

 

 

 

 

https://www.az.government.bg/pages/nasarchavane-na-predpriemachestvoto/
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До 28 февруари 2021 г. служебно  се удължава срокът за получаване 
на помощи на хора с увреждания и инвалидни пенсии 

 

Всички експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена 
работоспособност/вид и степен на увреждане, които изтичат по време на извънредната 
епидемична обстановка ще продължат да действат до 28 февруари 2021 г. Служебното 
удължаване на техния срок произтича от промените в Закона за мерките и действията по 
време на извънредното положение. В неговите разпоредби е регламентирано, че 
валидността на решенията на ТЕЛК и НЕЛК се удължава с три месеца след края на 
извънредната епидемична обстановка, която към момента е обявена до 30 ноември.  

  По този начин гражданите ще разполагат с достатъчно време за явяване пред ТЕЛК 
комисиите и по-дълъг период за подготовка на необходимата им медицинска документация 
за освидетелстване от лечебни заведения, медицински специалисти и лаборатории.  

  Служебното удължаване на ТЕЛК и НЕЛК решенията ще гарантира на 
гражданите следните права: 

 Удължаването на действието на решенията на ТЕЛК и НЕЛК позволява служебно 
удължаване и на индивидуалните оценки на потребностите на хората с увреждания, въз 
основа на които правоимащите ще продължат автоматично да получават социалните си 
права по Закона за хората с увреждания– месечна финансова подкрепа; помощни средства, 
приспособления, съоръжения и медицински изделия; финансова подкрепа за покупка на 
лично превозно средство, приспособяване на жилище, балнеолечение и/или 
рехабилитационни услуги и/или наем на общинско жилище. 

 НОИ ще продължи да изплаща отпуснатите пенсии за инвалидност до края на 
февруари 2021 г. Ако за съответното лице е постъпило ново експертно решение на 
ТЕЛК/НЕЛК, което му дава право на пенсия за нов срок, НОИ следва да се съобрази с него. 

 Сроковете на издадените направления за предоставяне на лична помощ също ще 
бъдат удължени автоматично до края на февруари 2021 г. До същия срок ще бъдат 
удължени и договорите на личните асистенти. 

 С нормативните промени е регламентирано при заявено оценяване на потребността 
от лична помощ да не се допуска осъществяване на личен контакт с човека с увреждане и 
посещение в дома му за установяване на реалните затруднения и потребности, а 
провеждането на интервю, да се провежда само по телефон или по електронна поща. По 
този начин се гарантира своевременно предоставяне и ползване на лична помощ. 

 Гражданите, подпомагани по реда на Закона за хората с увреждания, Закона за 
социално подпомагане, Закона за семейните помощи за деца и Закона за личната помощ 
ще продължат да получават помощта, от която се нуждаят.  
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 Важно е да се отбележи, че ако междувременно хората с трайни увреждания са 
преосвидетелствани и им е издадено ново експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, е необходимо 
да подадат нови заявления-декларации за осигуряване на правата им.  

 Напомняме, че автоматичното удължаването на срока на ползване на съответните 
социални права не се отнася за хората с трайни увреждания, чиито експертни решения на 
ТЕЛК/НЕЛК са с пожизнен срок и изготвените им индивидуални оценки по отменения Закон 
за интеграция на хората с увреждания или по Закона за хората с увреждания изтичат в 
периода на извънредната епидемична обстановка. За да ползват правата си, те 
задължително трябва да подадат нови заявления-декларации в дирекции „Социално 
подпомагане“ по настоящ адрес. 

 Родителите на деца с увреждания ще продължат да получават месечни помощи по 
Закона за семейни помощи за деца до 28 февруари 2021 г. в случай, че ТЕЛК/НЕЛК 
решения на децата им са изтекли в периода на извънредното положение и извънредната 
епидемична обстановка и те не са преосвидетелствани  към 30.11.2020 г.  

 Удължаването на срока на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК дава възможност на 
родителите на деца с трайни увреждания да кандидатстват за предоставяне на еднократна 
помощ за първокласник и еднократна помощ за ученици, записани в осми клас без доходен 
тест. 

 Служебното удължаване на срока на експертните на ТЕЛК/НЕЛК ще даде възможност 
да продължи предоставянето на социални помощи по Закона за социално подпомагане. 

 При кандидатстване за целева помощ за отопление за хората, чиито решения на 
ТЕЛК/НЕЛК изтичат в посочения период, ще бъде определен по-висок коефициент за 
достъп до този вид помощ. 

  С последните нормативни промени в областта на медицинската експертиза 
ТЕЛК комисиите могат да вземат решение само по документи, без  да е наложително 
явяването за преглед на място. Изключенията са малко и за тях съществуват ясни 
правила: 

 Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, в условията на 
извънредната епидемична обстановка у нас, всички ТЕЛК да се произнасят само по 
медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед (когато това е 
приложимо). 

 На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват лицата, че 
ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо да се явяват за преглед 
пред комисиите. 

 В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и 
консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните лица писмено, с 
известия за доставка на писмото. 

 По този начин пациентите и лекарите биват улеснени, а успоредно с това ще се 
избегне струпването на много хора на едно място в условията на разпространението на 
коронавирусната инфекция.                                       

       екипът на НФРИ 


