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П О К А Н А 
 

НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА  

РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ 

НАЙ-УЧТИВО КАНИ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ 

на Официалното откриване  

на 

ДЕВЕТИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ 

ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

29 септември 2021 г., сряда, от 11.30 часа – 13.30 часа, Конгресен център на Международен 
панаир Пловдив, зала „България 

 

               
 
 

                                             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/ 
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2. Проекти и програми – стр.11 – стр.12 
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и на  

 ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ панел: 

„Социално предприемачество за устойчиво развитие на Европа” 
 

29 септември 2021 г., сряда, от 13.30 часа, в зала „България”,  
Конгресен център на Международен панаир Пловдив 

 
и на 

 
панел: „Социално предприемачество за възстановяване и развитие на 

местната общност” 
30 септември 2021 г., четвъртък, от 10.00 часа, в зала „България”,  

Конгресен център на Международен панаир Пловдив 
 

и на 

МЕЖУНАРОДЕН ОНЛАЙН ПАНАИР НА ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ,  
РАЗВИВАЩИ СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА на платформата 

 balkanfair.online 
29 СЕПТЕМВРИ-04 ОКТОМВРИ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Девети европейски форум за социално предприемачество –  
29 септември - 4 октомври 2021 г., Пловдив 

 
  Хибридното издание на Деветия европейски форум за социално 
предприемачество ще се проведе от 29 септември до 4 октомври 2021 г., в Международен 
Панаир - Пловдив, палата 11. Организатор на форума е Национален съюз на 
трудовопроизводителните кооперации в България, НФРИ и седем национално-
представителни организации за хора с увреждания. Съорганизатори на форума са 
Европейската комисия (ЕК), Министерството на труда и социалната политика, Европейският 
икономически и социален комитет (ЕИСК), Европейската конфедерация на 
производствените кооперации и социални предприятия (СЕКОП).  

https://balkanfair.online/
https://www.facebook.com/OfficialFSE
https://www.facebook.com/OfficialFSE
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  Официалното откриване ще започне в 11:30 ч. Сред официалните лица са: 

o Румен Радев, Президент на Република България 
o Гълъб Донев, Министър на труда и социалната политика на България 
o Мария Габриел, Европейски комисар Иновации, научни изследвания, култура, 

образование и младеж 
o Сергей Станишев, Президент на Партията на европейските социалисти, депутат от 

Групата на Прогресивния алианс на социалисти и демократи в ЕП, зам. -председател 
на Комисия по външни работи на ЕП, член на Комисия по икономически и парични 
въпроси на ЕП 

o Джузепе Гуерини, представител на Европейската конфедерация на производствените 
и кооперациите за услуги 

o нейно превъзходителство Джузепина Дзара, посланик на Италия в Р България 
o Зорница Русинова, Председател на Икономическия и социален съвет, Република 

България 
o Ангел Стоев, Областен управител на Пловдив 
o Георги Титюков, зам.-кмет на Община Пловдив 

  В първия ден на форума, от 12:30 ч. президентът Румен Радев ще  връчи и наградите 
за заслуги в развитието на европейското социално предприемачество - "Стилиян 
Баласопулов". 

  На 29 септември  ще се проведе и Европейска конференция „Социално 
предприемачество за устойчиво развитие на Европа”, на която ще бъдат представени 
европейската и национална политика в различни сектори, свързани със социалното 
предприемачество. 

  Всички мероприятия ще се провеждат хибридно (на живо и чрез онлайн платформи), 
в престижни зали с организирано заснемане и онлайн предаване. В работата на отделните 
събития ще бъдат насърчавани участници и отвъд границите на Европа, чието активно 
участие в деловата работа ще се осъществи благодарение на съвременните технологични 
възможности.  

  По време на форума ще се състои и международен онлайн панаир  на предприятия и 
кооперации от социалната икономика. В него ще се включат изложители от цял свят. Очаква 
се  участниците в панаира да получат публичност, бърза и удобна комуникация с 
потенциални клиенти онлайн от всички видове устройства. Линк към онлайн панаира ще 
бъде публикуван и във Фейсбук, на официалната страница на Форума.  

  Програмата предвижда още: 

o Научно-практическа конференция: „Успешни съвременни бизнес модели за социална 
подкрепа – теория и практика“ 

o Дискусионен форум „Дейности за социално включване в местната общност. 
Виртуален мост община Пловдив, България – община Бреша, Италия 

o Кръгла маса „Социална икономика, социална политика, корпоративна социална 
отговорност“, модератор Добри Митрев, председател на БСК 

o др. 

https://www.facebook.com/OfficialFSE
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  Вижте цялата програма (възможни са промени) на www.nfri.bg 

 
  За допълнителна информация: Елена Савова, експерт тел.: 0888 401 176 
 

 
 

Международен онлайн панаир на предприятия и кооперации, развиващи 
социалната и солидарна икономика в периода от 29 септември до 4 октомври 2021 г.  

 
 
  НФРИ заедно с НС на ТПК и други институции, организира онлайн участие в 
Международен онлайн панаир на предприятия и кооперации, развиващи социалната и 
солидарна икономика в периода от 29 септември до 4 октомври 2021 г.  Поради наложените 
ограничителни мерки във връзка с Ковид 19 провеждането на присъствено изложение по 
време на Европейския форум за социално предприемачество не е възможно. 
 
  Поради необходимостта от технологично време за изготвяне на страници на 
предприятията-участници на електронната платформа, на която ще е видим панаира, е 
необходимо в спешен порядък: 
 
  1. Да се попълни формата за участие с основни данни на предприятието, като 
влезете в този линк: https://survey.zohopublic.eu/zs/TDBadI 

 

2. Да се попълни втория линк: https://survey.zohopublic.eu/zs/ecBaX0 за да се даде 
информация за панаирни оферти и представяне на продукт или услуга. 

 
3. Да бъдат изпратени снимки представящи бизнеса на предприятията-участници 

(снимки с добро качество), с продукти или услуги до 30 бр. на 
имейл: info@balkanfair.online или с  https://wetransfer.com/ 

 
 
 При необходимост от допълнителни разяснения по изграждането на виртуалните 

щандове -  Александър Стоичков - лице за контакт, мобилен 0878 69 55 
66, еmail: info@balkanfair.online 
 
        Включването в онлайн панаира е безплатно. 
 
        За повече информация може да се изгледа видеото на онлайн асистент на панаира, 
следвайки стъпките: https://www.youtube.com/watch?v=BnKXWOuc-9I 
 

Целта на онлайн панаира е да се промотира производствената дейност на 
специализираните предприятия - членове.  

Място на провеждане на онлайн панаира - платформата: Balkan Fair Online. 
 

 

 

https://survey.zohopublic.eu/zs/TDBadI
https://survey.zohopublic.eu/zs/ecBaX0
https://wetransfer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BnKXWOuc-9I
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Въпросник за изследване на мнението на работодатели по отношение на 
ефективността на предоставяната подкрепа за заетост на хора с трайни увреждания 

 
 
 
  По инициатива на Националната федерация на работодателите на хора с увреждане 
и с подкрепата на сродни организации, се провежда изследване на мнението на 
работодатели по отношение на ефективността на предоставяната подкрепа за заетост на 
хора с трайни увреждания. 
  Канят се членовете на федерацията да попълнят анкетата относно необходимата 
среда и подпомагане от страна на държавата, за да се разширят възможностите за 
покрепена заетост на хората с увреждане в България.  
  Попълването на анкетата не би трябвало да отнеме повече от 20-25 минути.     
Информацията, събирана чрез тази анкета, не изисква предоставянето на лични данни. 

  Въпросникът може да се попълни като се последва връзката: 
https://lime.saam2020.eu/index.php/696832?lang=bg 

 

 

 

 
Участие в семинар за добри практики в 

социалната икономика и социалното 
предприемачество 

 

 

  Представители на НФРИ взеха участие на 1-
ви септември в град София на семинар на тема 
„Добрите практики на европейско и национално 
ниво в областта на социалната икономика и 
социалното предприемачество“, организиран от 
„Трудово лечебно стопанство“ ЕООД, член на 
НФРИ. Целта на семинара е да се осъществят 

срещи с представители на бизнеса и работодатели, като се акцентира върху добри практики 
в България и Европа за партньорство между социалните предприятия и бизнеса, 
възможности за защитена заетост в процеса на социална и трудова интеграция на хората с 
увреждания. 

https://lime.saam2020.eu/index.php/696832?lang=bg
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    Представена бе 
дейността на „Трудово 
лечебно стопанство“ ЕООД и 
проблемите, с които се 
сблъсква при решаване на 
казуси, свързани с 
обезпечаване труда на 
работещите хора със 
специални потребности и 
трудности при доказване 
качеството на произведените 
от тях продукти.   

    В заключение бе 
отчетена необходимостта от 
предприемане на редица 
насърчителни мерки, 
приложими за всички 
участници в социалната и 
солидарна икономика. 

 
 
 

Обявен е приема на кандидатури за Годишната национална награда за социална 
иновации 

   
  Краен срок за кандидатстване: 30.09.2021 г. 17.30 ч. 
  МТСП стартира процедурата за кандидатстване в конкурса за Годишна национална 
награда за социална иновации (в подкрепа на социалната икономика). Необходимо е 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. 
 
 През 2020 г. с първа и втора награда бяха отличени членовете на НФРИ „БГАсист” 
ЕООД и „Велдия Дизайн” ЕООД. 
 
  Бъдете активни, кандидатстване на ел. адрес: SI_nagrada@mlsp.government.bg 

 

 

 
Семинар за работещите от „Мальовица” ЕООД и ЕТ „Савина – Събина Данева”  

 

  НФРИ организира и проведе семинар „Социално-психологически подходи при 
работещите хора с увреждания в условията на COVID 19. Подобряване на работната среда 

http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119
javascript:%20internSendMess('SI_nagrada@mlsp.government.bg')
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чрез управление на стреса“ за работещите от „Мальовица” ЕООД и ЕТ „Савина – Събина 
Данева”  в периода 14-15 септември 2021 г. в к.к. Златни пясъци. 
  Участниците изказаха своята удовлетвореност от избора на тема и база за 
провеждане на семинара. 

 
Обмен на опит в „ГИФ” ЕООД и „Варна Интернет” ЕООД – гр. Варна 

 

На 14 септември 2021 г. в „ГИФ” ЕООД и „Варна Интернет” ЕООД – гр. Варна се 
проведе обмен на опит между специализирани предприятия, който се организира от НФРИ 
за членове на федерацията.  Управителите Георги Филипов и Драгомир Димчев запознаха 
участниците с дейностите на двете фирми, след което представиха предоставяните услуги. 

 

 
Международна конференция “Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021” 

 
  В периода 28 и 29 
септември 2021 г., в София 
Хотел Балкан, 
Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и 
средните предприятия 
(ИАНМСП) съвместно с 
Българската търговско-
промишлена палата (БТПП) и 
Съветът по инвестиции към 
БТПП 
организарат международна 
конференция “Финансова 
подкрепа за МСП – SIMExpo 
2021”. 

  Отчитайки големия интерес на участниците по време на първото издание на 
събитието през 2019 г. и предвид икономическите последици от кризата с коронавируса за 
бизнеса в различните сектори през 2021 г., организаторите си поставят за цел да повишат 
финансовата и инвестиционна култура на представителите на малките и средните 
предприятия като им предоставят полезна информация за възможностите за развитие чрез 
ползването на различни финансови и инвестиционни инструменти по достъпен начин. 

  В рамките на проявата финансиращи институции, инвестиционни и гаранционни 
фондове и инвеститори ще представят своите продукти, насочени към предприемачите и 
най-вече в полза на малките и средните предприятия. 

  По време на събитието ще бъде осигурен директен контакт на представителите на 
бизнеса в рамките на контактна борса с двустранни срещи с финансиращите институции и 
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ще бъдат предоставени конкретни възможности за финансиране и инвестиране, съобразени 
с текущите им нужди. 

  Участие в двудневното събитие ще вземат също и представители на двустранните 
търговско-промишлени палати и бизнес асоциации, търговските аташета към 
чуждестранните дипломатически представителства в България и редица бизнес 
организации. 

  При проявен интерес към събитието можете да се регистрирате на следния 
адрес: www.b2bconnect.bg. В страницата на събитието е необходимо да използвате бутона 
„Заяви участие“, след което да последвате инструкциите за регистрация. 

  Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел. 02/940 
7975 и Даяна Иванова, тел. 02/940 7983. 

  Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-
2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез 
провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и 
двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес 
форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес 
партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е 
институционален бенефициент. 

 

 

ИАНМСП и БАТОК организират международната конференция EUROSHORING 
FOR FASHION: Произвеждай мода в Европа 

 

  Във връзка с изпълнението 
на дейностите по Проект 
BG16RFOP002-2.052-0002 
“Участие на МСП на 
международни панаири, изложби 
и конференции в страната и 
чужбина”, Изпълнителна агенция 
за насърчаване на малките и 
средните предприятия (ИАНМСП) 
има удоволствието да Ви покани 
да вземете участие в 
Международна 
конференция EUROSHORING 
FOR FASHION: Произвеждай мода в Европа. 

  Международната конференция, която ИАНМСП организира в партньорство 
с БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ ОБЛЕКЛО И КОЖИ /БАТОК/, ще се проведе 

http://www.b2bconnect.bg/
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между 13 и 15.10.2021 г. в специално изградена семинарна зала в хотел “Новотел”, гр. 
София, бул. Цариградско шосе 115 N. 

  Събитието ще събере десетки компании и експерти от модния сектор, като се очаква 
участие на производители от сектора на текстил, облекло и кожи от Белгия, Нидерландия, 
Италия, Великобритания, Ирландия, Дания, САЩ и Австралия. 

  Фокус на конференцията ще бъде темата “Кръгова и зелена икономика в бранш 
текстил, облекло и кожи”, като ще представи възможностите за иновации и дигитализация 
на бранш текстил, облекло и кожи в България. 

  Програмата на конференцията включва подробна презентация на сектора в страната, 
лекции на тема кръгова иконмика и дигитализация, B2B срещи и много други. 

  Желаещите да се включат в събитието могат да получат подкрепа от страна на 
ИАНМСП, която осигурява:  

– бадж за достъп до всички  презентации и събития за периода 13, 14 и 15 октомври 2021 г.; 

– възможност за включване с презентация в рамките на Международната конференция 
EUROSHORING FOR FASHION:Произвеждай мода в Европа; 

– включване в нетуъркинг зоната на конференцията с презентационна маса; 

– контактни детайли и кратко описание във финалната програма на събитието; 

ИАНМСП не поема разходи разходи за: 

– Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и 
квартирни); 

– Застраховка на представителите на предприятието. 

За участие в конференцията, предприятията трябва да отговарят на следните изисквания: 

 Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява; 
 Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно 

условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на 
предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната 
приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с 
оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието. 

  Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските 
предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 
г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето 
предприятие минимални помощи може да получите 
на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx. 

  Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни 
специализирани конференции се извършва чрез подаване на следните документи, посочени 
в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, 

http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx
https://www.sme.government.bg/uploads/2021/09/Pravila-za-uchastie.pdf
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конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от 
ИАНМСП: 

 Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия 
предприятието или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата 
на предприятието; 

 Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 
162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата 
на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис 
на представляващия и печат на предприятието); 

 Удостоверение за код на икономическа дейност (КИД) на предприятието, 
издадено от Националния статистически институт, в оригинал или заверено копие с 
текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието, 
което удостоверение следва да е издадено не по-късно от 1 (една) година преди 
подаване на документите за кандидатстване в конкретната проява. Условия за 
допустимост. 

 Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и 
за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от 
представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието; 

  Участието Ви на събитието ще представлява минимална помощ по смисъла на 
Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена 
минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 
391 166,00 лв. за три годишен данъчен период. При надвишаването на тази стойност, няма 
да бъдете допуснати до участие. Информация за предоставените на Вашето предприятие 
минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg 
или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx 

 Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други 
източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или 
нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието; 

 Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в 
оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. 
Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се 
представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на 
предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните 
предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията); 

 Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в 
специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, 
форуми и събития в страната и в чужбина, организирани от ИАНМСП. 

 Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за 
обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR). 

  При интерес за участие в конференцията, следва най-късно до 28.09.2021 г. (вкл.), 
предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 

https://www.sme.government.bg/uploads/2021/09/1-Obrazec-Zaiavka-za-uchastie-MachTech-InnoTech-conference.doc
https://www.sme.government.bg/uploads/2021/09/2-Obrazec-Dekl-za-polucheni-Deminimis-1.doc
http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx
https://www.sme.government.bg/uploads/2021/09/3-Obrazec-Dekl-za-polucheni-Darjavni-pomosti-1.doc
https://www.sme.government.bg/uploads/2021/09/3-Obrazec-Dekl-za-polucheni-Darjavni-pomosti-1.doc
https://www.sme.government.bg/uploads/2021/09/4-Obrazec-Dekl-za-MSP-1.pdf
https://www.sme.government.bg/uploads/2021/09/9-Pravila-za-povedenie.pdf
https://www.sme.government.bg/uploads/2021/09/11.Deklaracia-Saglasie-GDPR_SME_Project-Fairs_EU.pdf
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2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя по електронен път, на 
адрес www.b2bconnect.bg на страницата на събитието. 

  Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за 
кандидатстване нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на 
получаване в деловодството на ИАНМСП. 

  След одобрение на предприятието кандидат, ИАНМСП ще Ви уведоми с официално 
писмо. 

  За допълнителна информация може да се обръщате към: 

  Магдалена Маджурова, старши експерт в отдел „Международни изложби и 
конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7970, e-mail: m.madzhurova@sme.government.bg. 

  Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Международни изложби и 
конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg. 

 

 

 
 

Стартира кампания за набиране на проекти по „Красива България” за 2022 г. 
 

  До 7 януари 2022 г. общините могат да 
кандидатстват по проект „Красива България” (КБ) 
към Министерство на труда и социалната политика 
(МТСП)  за финансиране на проекти, целящи 
подобряването на работните условия и 
обслужването на гражданите в областта на 
образованието, здравеопазването, социалните 
услуги, културата, администрацията, спорта и 
развлеченията. 

  Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” ще 
финансира развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда. По нея се 
допускат строително-монтажни/ремонтни работи в сгради, вкл. със статут на недвижима 
културна ценност, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, 
културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм. 

  Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” е фокусирана върху 
осигуряването на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, 
както и оптимизация и модернизация на сградния фонд в сферата на дневните социални 
услуги. По нея се допускат строително-монтажни/ремонтни работи в сгради, вкл. със 
статут на недвижима културна ценност, които са за обществено обслужване в областта на 

http://www.b2bconnect.bg/
mailto:m.madzhurova@sme.government.bg
mailto:t.trendafilov@sme.government.bg
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образованието и науката, здравеопазването и предоставянето на социални услуги от 
нерезидентен тип. 

  Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип” е създадена 
за подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положение чрез 
обновяване или създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура за 
предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, които заменят 
институционалната грижа. По нея се допускат строително-монтажни/ремонтни работи в 
съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство за 
предоставяне на социални услуги от резидентен тип. Тук обаче не се допускат обекти със 
статут на недвижима културна ценност. 

  И по трите мерки може да се финансира благоустрояване на прилежащите външни 
пространства на съответните сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в 
които същите са разположени. 

  Бюджетът за едно проектно предложение трябва да е между 60 000 и 450 000 лв. с 
ДДС, като по М01 и М02 финансирането от кандидата трябва да е най-малко 50% от 
общия бюджет, а от „Красива България” ще се отпускат най-много 120 000 лв. с ДДС при 
проектно предложение без обучение и 130 000 лв. с ДДС при предложение с обучение. 

  По мярка М02-01 кандидатите трябва да осигурят най-малко 30% от общия бюджет, 
а максималната сума, която ще се финансира от „Красива България”, ще е 180 000 лв. с 
ДДС при проектно предложение без обучение и 190 000 лв. с ДДС при предложение с 
обучение. 

  Подробна информация за условията за кандидатстване по време на кампанията 
може да се намери в рубриката Проект „Красива България” 
https://www.mlsp.government.bg/proekt-krasiva-blgariya 
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