
                                                                                                                                                                                                             
                                   

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                     

 
 
___________________________________________________________________________________ 
Година ХIII, брой 9, м.септември 2020 г.  

 

               

 

 

http://buletin.nfri.bg/  

_________________________________________________________ 
                   
 
 

 
 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

за участие в Европейски форум за социално предприемачество 

22-25 октомври 2020 г. 

Международен панаир гр. Пловдив, България 

 

Националната федерация на работодателите на инвалиди съобщава на своите 
членове, кандидатствали като участници-изложители в Деветото издание на Европейския 
панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, гр.Пловдив, че проявата 
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няма да се проведе през настоящата 2020 г., предвид невъзможността за осигуряване 
участието на международните участници. 

 

 

 

Уебинар Адаптиране и 
приспособяване на работното място 

на Европейската комисия 

 

 
 
 

 
 
 
 
Председателят на НФРИ взе участие в уебинара Адаптиране и приспособяване на 

работното място, организиран от Европейската комисия на 11 септември 2020 г. 
Беше обсъдено ръководството на Комисията, показващо обещаващи практики за 

разумно приспособяване на работна среда за хора с увреждания. 

 

Европейската комисия стартира кампанията „Европа срещу дискриминацията”  преди 
година и събра няколко обещаващи практики за разумно приспособяване на работното 
място за хора с увреждания. Сега Комисията издава ръководство за популяризиране на 
тези практики. 

На уебинарът представители на Европейската комисия, представители на движението на 
хората с увреждания и авторите на предстоящото ръководство на Комисията обсъдиха 
изведените практики и ситуацията със заетостта на хората с увреждания в Европейския 
съюз. 

Разумните улеснения са промяна на работната среда, която е необходима, за да се 
помогне на лице с увреждане да изпълнява работата си и да израства в нея и/или да се 
обучава. Разумните улеснения могат да включват:  

 инсталиране на асансьори или рампи,  
 инсталиране на офис мебели с подходяща височина,  
 инсталиране на увеличителни стъкла за компютърни екрани,  
 осигуряване на гъвкаво работно време или работа от разстояние,  
 осъществяване на мерки за повишаване на осведомеността на служителите.  
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Заседание на работната група за извършване на промени в Закона за хората с 
увреждания и Закона за личната помощ 

 На 3 септември 2020 г. се проведе последното заседание на междуведомствената 
работна група за изготвяне на нормативни промени в Закона за хората с увреждания и в 
Закона за личната помощ, в което участва председателят на НФРИ. Във връзка с 
обстановката в страната срокът за работа на междуведомствената група беше съкратен от 
30 септември на 31 август 2020 г.  

  На заседанието акцент беше поставен на текстовете в раздел Заетост от закона и по 
специално текстовете регламентиращи заетостта на специализираните предприятия и 
защитената заетост. Бяха направени предложения за нормативни промени от членове на 
работната група в раздел Заетост на Закона за хората с увреждания, които не намериха 
отражение в проекта на работната група. 

   В предстоящите промени на закона ще бъдат включени текстове, касаещи работата 
на Агенцията за хората с увреждания и отлагане създаването на Държавна агенция за 
хората с увреждания от 1 януари 2021 г. за 1 януари 2022 г. 

 

Проведе се Десетото заседание на Комитета по наблюдение на ОП Иновации и 
конкурентноспособност  и  ОП Инициатива за МСП 

 
На 17 септември 2020 г., в „София Хотел Балкан“, гр. София, се проведе Десетото 

заседание на Комитета по наблюдение на ОП Иновации и конкурентноспособност  и  ОП 
Инициатива за МСП, на което като редовен член взе участие и председателят на НФРИ. 
  Заседанието се председателства от Илияна Илиева, главен директор на ГД 
„Европейски фондове за конкурентоспособност”, Ръководител на Управляващия орган на 
ОПИК и председател на КН на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020. Обръщение към 
присъстващите направи г-н Лъчезар Борисов, министър на икономиката. На заседанието 
присъстваха заместник-министрите на икономиката г-жа Яна Топалова и г-н Стамен Янев. 
Участие в работата на Комитета взеха и представители на Главна дирекция „Регионална и 
селищна политика“ на Европейската комисия, посредством постоянна видеоконферентна 
връзка между София и Брюксел. 

  На заседанието бяха обсъдени и се взеха решения във връзка с изменението на ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, методология и критерии за подбор на 
операции по процедурите  „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и „Адаптиране на 
дейността на МСП в контекста на COVID-19“, методология и критерии за подбор на 
операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП „Развитие на устойчива бизнес 
среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на 
течните и твърдите горива“ и изменение на методология и критерии за подбор на операции 
по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-1.004 „Развитие на 
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модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно 
ведомство на Република България“. 

  Комитетът за наблюдение одобри и изменение на Индикативната годишна работна 
програма на ОПИК за 2020 г. 

  В рамките на заседанието беше обсъдено и се взе решение процедура 
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 
предприятия“ да се наддоговори с ново разпределение на средствата в размер на 68 млн. 
лева, при спазване на първоначално заложеното в Условията за кандидатстване по 
процедурата процентно разпределение на бюджета в зависимост от технологичната 
интензивност на секторите на икономическа дейност и категорията на предприятието-
кандидат. 

 

 

Годишна национална награда за социални  иновации (в подкрепа на социалната 
икономика) 

 

 

Срок за кандидатстване:  16.10.2020 г. 17.30 ч.  
 
Стартира процедурата за кандидатстване в конкурса за ежегодната Годишна 

национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика).  При 
интерес от участие от членовете е необходимо  да се попълни формуляр (кратко описание в 
посочените секции), който може да бъде намерен на интернет страницата по социална 
икономика - http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119  и декларация, 
свободен текст за оригиналност на идеята. 
  Ще се радваме повече членове на федерацията да се  включат в конкурса. Членове 
на федерацията, които са наградени през последните години в рамките на Годишната 
национална награда за социални иновации в подкрепа на социалната икономика са: 
  2015 г. - "Ния-Милва" ЕООД, Хасково;  

2016 г. -  „Лозана” ЕАД, София; 
 2017 г. - „Стопански дейности КЦМ” ООД, Пловдив 
  2017 г. - „Мир – Добрич” ООД, Добрич; 

2017 г. -  „Мир-И” ЕООД, гр.Етрополе 
  2019 г.- „Мальовица” ЕООД, Самоков; 
 2019 г.- „Работоспособни.бг” ЕООД, София. 
 

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

 

http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119
javascript:%20internSendMess('SI_nagrada@mlsp.government.bg')
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Проект „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне 
с последиците от Индустрия 4.0 по Програма Еразъм+ 

  Проектът „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за 
справяне с последиците от Индустрия 4.0 по Програма Еразъм+ на Европейския съюз с 
водеща организация Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов и партньорство от 
страна на  НФРИ, ACEEU – Германия, Университетска фондация Сан Антонио – Испания и 
Университет Ниш – Сърбия, е одобрен за финансиране. Проектното предложение е 
разработено по ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри 
практики” –  дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Висше образование". 
  Проектът се очаква да предостави информация за конкретните държави от 
партньорските организации относно степента и прилагането на подхода на ЕС за КСО 
спрямо променящата се икономическа среда във връзка с Индустрия 4.0 в областта на 
развитието на знания на студенти, както и да допълни областите на КСО в Индустрия 4.0 по 
съществуващите учебни програми. Други предизвикателства, които ще бъдат реализирани с 
проекта са идентифициране на недостатъците в програмите за бизнес и управление в 
университетите по отношение на предизвикателствата пред КСО; създаване на солидна 
база за разбиране и справяне с реалността на интернационализацията  и дигитализацията 
в националната и световната икономика; повишаване на привлекателността на работата в 
социалната икономика и социалното предприемачество успоредно с постиженията на 
основните бизнес цели;  разработване на практически помощен инструмент за 
университетски преподаватели, работещи върху икономиката на корпорациите. 
  Проектът е в процес на договаряне с управляващия орган на Програма Еразъм+. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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До края на м.септември се очаква да бъдат обявени първите две, приети от Десетото 

заседание на Комитета по наблюдение на ОП Иновации и конкурентноспособност  и  ОП 

Инициатива за МСП: 

 

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

 

Срок за кандидатстване: Предстои да бъде обявен до края на септември 

 

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. 

 

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: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. 

режийни разходи); за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за 

осигурителните 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“. 

                                                 
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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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: неприложимо 

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. 

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/ 

 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: Предстои да бъде обявен до края на септември 

 

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. 

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“. 

https://opic.bg/
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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. 

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/ 

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

участвате. 

 

 

На 15.09.2020 г. УО на ОП Иновации и конкурентноспособност обяви процедура за 
директно предоставяне на БФП 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)“ 

 

  Конкретен бенефициент по настоящата процедура по смисъла на чл. 25, ал. 1, т. 2 от 

Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(обн. в ДВ, бр. 101/22.12.2015 г.) е Министерството на туризма. 

 

  Период за прием на проекти: Предстои да бъде обявен от Министерство на 

туризма. 

 

  Бюджет на процедурата:  10 000 000 лева.      

https://opic.bg/
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  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. 

 
  Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига 
на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат на епидемиологичния взрив от 
COVID-19, развиващи своята основна икономическа дейност в един от следните сектори, 
съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008): 79 „Туристическа 
агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“; 79.1 
„Туристическа агентска и операторска дейност“; 79.11 „Туристическа агентска дейност“; 
79.12 „Туроператорска дейност“. 
  Допустими ще бъдат разходи, извършени за покриване на текущите нужди на 
кандидатите и за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на  
предоставяната туроператорска/турагентска услуга, като задължително трябва да бъдат 
извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта. 
 

 
  Крайният срок за подаване на проектното предложение от 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.  
 
  С цел своевременно запознаване на крайните ползватели с условията за 
кандидатстване, предстои те да бъдат оповестени на институционалния сайт на 
Министерство на туризма или в ИСУН. 
   
  Проектните предложения ще могат да бъдат подавани чрез ИСУН не по-рано от 5 
календарни дни след оповестяване на условията за кандидатстване. 
 
  Срокът, за който ще се подават проектни предложение, ще е минимум 5 календарни 
дни.  
 
  По настоящата процедура е без значение редът на подаване на проектните 
предложения, тъй като средствата от 10 млн. ще се разпределят пропорционално спрямо 
броя одобрени проектни предложения на база реализирания общ оборот на всяко едно 
предприятие. 
 

 

  Ако имате интерес от процедурите е необходимо: 

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

методологията и критериите за подбор на проекти: https://www.tourism.government.bg/ 

 

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

участвате. 

 

 

Ваучерната схема по проект "Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия 
(МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)"  

 

 
На страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни 

предприятия е публикувано съобщение към малките и средни предприятия по ваучерната 
схема по проект "Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез 
пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средни предприятия (ИАНМСП)" . Вижте  линка: 
https://www.sme.government.bg/?page_id=51249%D1%89%D0%B5 
 
  Пълна информация за необходимите документи и условията за кандидатстване са 
публикувани на: https://www.sme.government.bg/?page_id=51249. 
  
  Бюджетът на ваучерната схема е над 9 милиона лева, като ще бъдат подкрепени 
близо 450 предприятия с два вида ваучери. 
  

Ваучери тип 1 - 6000 лв. с ДДС: 

 фирмени web-сайтове; 

 фирмени web-сайтове за електронна търговия; 

 опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ 
бизнес решения; 

 решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес 
решения. 

Този ваучер компаниите ще могат да използват за изготвянето на сайт или 
приложение за своята компания. 

Вторият тип е на стойност 20 000 лева без ДДС и чрез него българските МСП ще 
могат да ползват за развитието на своите производствени, логистични и управленски 
дейности, както и за взимане на мерки за кибер и информационна сигурност и други. 

https://www.sme.government.bg/?page_id=51249
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    Ваучери тип 2 – на стойност 24 000 лв. с ДДС:      
 
 

 Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и 
качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност; 

 Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения 
сектор; 

 Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с 
признаване в цял свят; 

 Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова 
информация, която в последствие се синхронизира с електронна платформа за 
продуктова информация; 

 Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на 
управленски процеси; 

 Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на 
производствени процеси; 

 Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични 
процеси. 

 Осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане 
на blockchain технология и доставяни ledger-технологии; 

 Осигуряване на кибер и информационна сигурност на процеси чрез прилагане 
на blockchain технология и доставяни ledger-технологии, в т.ч. процеси, 
свързани с доставката на суровини и/или производствени процеси и/или 
логистични процеси по дистрибутирането на стоката/услугата. 

 
 

 
 

 
екипът на НФРИ 


