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 На 26.09.22 г. се проведе форум на високо равнище в София на тема "МСП, 
предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и 
предизвикателства на зеления преход", организиран от Европейския икономически и 
социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Участие във форума взеха представители на Европейската комисия, Ален Койор, 
председател на секция "Единен пазар, потребление и производство", Европейски 
икономически и социален комитет (ЕИСК), представители на Европейския парламент, 
ОИСР, Организацията на ООН за промишлено развитие – UNIDO, Александър Пулев, 
министър на иновациите и растеж.  
  На форума бяха обсъдени теми за подпомагане на бизнеса, за преминаването към 
климатично неутрална икономика, подкрепа на усилията на малките и средни предприятия 
да се развиват и използват прехода към кръгова икономика като възможност за растеж, 
привличане на инвестиции и излизане на нови пазари. 
  Преходът към зелена икономика е предизвикателство за цялата икономика, но в 
частност и за малките, микро предприятията, свободните професии. Това каза Ален Койор, 
председател на секция "Единен пазар, потребление и производство" (INT), Европейски 
икономически и социален комитет (ЕИСК), в онлайн приветствие към участниците. Ален 
Койор посочи, че МСП е водещ отрасъл в икономиката, отговаря за почти половината от 
БВП, над половината от заетостта, има значение за конкурентоспособността на Европа и 
стабилността на европейското общество. 
  Бизнесът е изправен пред много предизвикателства - ниска производителност на 
труда, остарели технологии, недостатъчни дигитални и технологични умения и 
компетентности, липса на ресурси и знания в областта на ИКТ и зелената икономика. 
Изправени сме пред необходимостта с общи усилия да преодолеем нарушените вериги на 
доставки, високите цени на електроенергията и горивата и още много други трудности, каза 
зам.–министъра на икономиката и индустрията Димитър Данчев.  
  Малкият бизнес е най-големият работодател в България, като на него се падат над 
три четвърти от работните места и над две трети от брутната добавена стойност, създавана 
в България, каза Председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. Малкият 
бизнес е затруднен по пътя към прехода и заради непрекъснато променящите се 
законодателни актове, административните тежести, новите финансови правила, новите 
високи разходи за МСП, допълни той и изтъкна, че за да се запази този дял на малкия 
бизнес и да може той да расте, са необходими широкообхватни и целенасочени мерки за 
информираността на бизнеса за изискванията, свързани с прехода към устойчивост.  Велев 
изтъкна също, че освен с предизвикателства по пътя към екологичен и дигитален преход, 
МСП се борят и с икономическото възстановяване от пандемия и последиците от конфликта 
в Украйна – високите цени на тока и на природния газ, липсата или трудното осигуряване на 
доставки на редица суровини, материали и продукти.  
  На форума се акцентира върху потребността от програма за подкрепа на малкия 
бизнес по всички въпроси, свързани с прехода към въглеродно неутрална икономика, 
облекчаване на регулаторната среда, на достъпа до финансиране, подкрепа за иновациите, 
улеснен достъп до чуждестранните пазари. Защото навлизането на цифровизацията в 
икономиките и в обществения живот налага фундаментални промени в бизнес моделите и 
изисква от предприятията бърза трансформация и по-висока степен на опазване на 
околната среда, за да продължат да бъдат успешни, за създаване на устойчива и 
конкурентноспособна икономика, генерираща работни места и просперитет.  
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Международна конференция Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – Sofia 
International Money Expo (SimExpo 2022) 

 

 

  На 03.10.2022 г. се проведе международна конференция Финансова и инвестиционна 
подкрепа за МСП – Sofia International Money Expo (SimExpo 2022), организирана за трети път 
от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
съвместно с Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към 
БТПП. 
  Директорите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ /ГД 
ЕФК/ в Министерство на иновациите и растежа Илияна Илиева и Калин Маринов 
представиха пред заинтересованите страни възможности за финансиране в основните 
области на подкрепа, както по Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/, така и по 
бъдещите Програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 и 
Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа 
трансформация 2021-2027 г. 
  В рамките на съпътстващото изложение SIMEXPO 2022 се представиха продукти и 
услуги на финансови институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори, 
разработени най-вече в услуга на малките и средните предприятия. Бързият и лесен достъп 
до финансови инструменти стимулира инвестиционната дейност и внедряването на нови 
продукти и услуги и допринася за излизане на нови пазари. 

 

Заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 

 
  На 5.10.2022 г. се проведе онлайн заседание на Комитета за 
наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. 
  Участие в заседанието като редовен член на КН на ОПИК взе и 
председателя на НФРИ Е.Тодорова. 
  „Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 

2014-2020 е реализирана с над средните за Европа нива на изпълнение“. Това заяви 
ръководителят на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Главна дирекция „Регионална и 
градска политика“ на ЕК Агнес Монфре по време на заседанието. Тя посочи, че ОПИК 
трябва да приключи след 14 месеца, като в оставащото време трябва да бъде засилено 
изпълнението на финансовите инструменти. 
  Между 2014 г. и 2020 г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ бяха подкрепени 
над 35 000 микро, малки и средни предприятия, от които 23 000 по време на Ковид кризата. 
Те получиха повече от 2,6 млрд. лв., като по-голямата част бяха под формата на 
безвъзмездна финансова помощ.  
   
  

  ЕК одобри Програма за подкрепа на бизнеса за близо 3 млрд. лв.  
 

  Европейската комисия одобри Програма 
„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission?__cft__%5b0%5d=AZUyzoaGi2RtQwqgJxDlkvM0XsktjnELEBOECSK4tJdBGjlBDLFbEv3DSNCc0vXzzdKVz-k646IJvG0dPQWRxItQ0o0Gpily0m0J9cvm-3-YBZCwBS63-tkK8zYwGPYIogApquxfkUo6am5jgK8hIw3Pa8OFWmnyyibRsgY84pnPXC9IP_R_PV8QcUa61eknMyc&__tn__=-%5dK-R
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с която в българската икономика ще бъдат инвестирани близо 3 млрд. лв. Тя е 
продължение на приключващата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ще се изпълнява 
от Министерство на иновациите и растежа. Работата по нея ще започне до края на 
годината.  
  Програмата предвижда продължаване на подкрепата за микро, малките и средни 
предприятия в страната. Първата процедура по нея ще е насочена именно към тях, като ще 
са възможни и партньорства с големи компании. Фирмите ще кандидатстват за грантово 
финансиране на обща стойност 127 млн. лв. за научни изследвания и внедряване на 
иновативни решения за производствата им. 
  Следващите мерки по ПКИП бъдат насочени и към високотехнологични стартиращи 
компании, както и такива в различни етапи на развитието си. Ще се стимулират 
партньорства между МСП и големи дружества за разработване и внедряване на нови 
технологии. 
  Основните приоритети на Програмата са два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова 
икономика“. Предвидени са средства за научни изследвания и развойна дейност във 
фирмите, увеличаване на експортния потенциал, създаване на нови или развитие на 
компании от по-високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, 
индустриална собственост и др. Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на 
киберсигурността, поверителността на данните в МСП и на уменията на персонала за 
работа с технологиите от Индустрия 4.0. Ще бъде подкрепена модернизацията на 
семейните предприятия и тези от творческите индустрии и занаятите. 
  Освен за по-голяма енергийната самостоятелност на фирмите, във втория приоритет 
– „Кръгова икономика“, е заложено финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, 
разработването на нови зелени поточни линии, повишаване на употребата на странични 
продукти и вторични суровини, подобряване на рециклирането, намаляване на опасните 
вещества, на отпадъците и др. 
 
 

  Заседание на работната група към министъра на труда и социалната политика в 
областта на социалната икономика  

 
 
  На 5.10.2022 г. се проведе онлайн заседание на работната група по социална 
икономика към министъра на труда и социалната политика. Участие в срещата взе 
председателя на НФРИ Е.Тодорова.  
  При обсъждане на номинациите за жури в Годишната национална награда за 
социални иновации в подкрепа на социалната икономика 2022 г., чийто прием на 
кандидатури приключи на 7 октомври 2022 г., Е.Тодорова беше избрана за член на журито. 
  В точка разни бяха разгледани предстоящото изготвяне на последваща оценка на 
въздействието от Закона за предприятията от социалната и солидарна икономика и 
подготовката на председателството на България в копредседателство с Италия Ппо 
мониторинговия комитет за изпълнение на препоръките от Люксембургската декларация от 
2015 г. от държавите членки – Пътна карта към по-всеобхватна екосистема за 
предприятията от социалната икономика. Визията на работната група е България да 
отстоява облекчен режим на държавните помощи и регламентите за предприятията от 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075900054621&__cft__%5b0%5d=AZUyzoaGi2RtQwqgJxDlkvM0XsktjnELEBOECSK4tJdBGjlBDLFbEv3DSNCc0vXzzdKVz-k646IJvG0dPQWRxItQ0o0Gpily0m0J9cvm-3-YBZCwBS63-tkK8zYwGPYIogApquxfkUo6am5jgK8hIw3Pa8OFWmnyyibRsgY84pnPXC9IP_R_PV8QcUa61eknMyc&__tn__=-%5dK-R
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социалната икономика. Председателството на България по мониторинговия комитет е 
възможност за представяне на послания, които да повлияят на развитието на социалната 
иконокима в ЕС.  

 

Партньори от мрежата на Innogrowth  посетиха членове на федерацията  

на 6 октомври 2022 г. 
 

 

  На 6 октомври 2022 г. група от младежи от Италия, Германия и Белгия бяха на 
посещение в НФРИ. Младежите представляваха четири организации-партньори от мрежата 
на Innogrowth : 

 Diesis Network (www.diesis.coop) Белгия, гр. Брюксел – една от най-големите 
европейски мрежи, която подпомага развитието на социалната и солидарна 
икономика, социалното предприемачество и социалните иновации. Включва в състава 
си 50 членски организации в 25 страни. 

 Der Paritatische (www.paritaet-th.de) Германия, гр. Гера -  Германска паритетна 
асоциация за благосъстояние. Der Paritatische e oрганизация за независимо социално 
подпомагане в Германия, разделена на петнадесет щатски асоциации. 

 Anpit (www.anpit.it) Италия, гр. Рим - Национална асоциация за промишленост и 
третичен сектор. ANPIT насърчава представителството и защитата на моралните, 
правни, икономически, социални и професионални интереси на работодателите в 
Италия. 

 LUMSA - Free University of Maria Santissima Assunta (www.lumsa.it) Италия, 
гр. Рим -  Вторият най-стар университет в Рим, след La Sapienza. 

 
 

 
  Председателят на НФРИ 
Е.Тодорова прие в офиса на 
управлението делегацията 
младежи от Белгия, Италия и 
Германия като ги запозна с 
дейностите на федерацията и 
на членовете, икономическите 
стимули за подкрепа на 
регистрираните в АХУ 
предприятия и възможностите 
за участие с проектни 
предложения пред АХУ. 
 
 
   

https://www.diesis.coop/
http://www.paritaet-th.de/
http://www.anpit.it/
http://www.lumsa.it/
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  Беше осъществено посещение на място в три от членовете на НФРИ от гр.София – 
„Лозана" ЕАД, „Велдия Дизайн" ЕООД и "Дентален център Да Винчи клиник" ООД за 
споделяне на добрия опит на социални предприятия от  България. 

   
  Ат.Атанасов – зам.-директор 
в "Лозана" ЕАД, запозна 
делегацията с производствените 
дейности и предоставяните услуги от 
дружеството: Център за релакс и 
здраве "Лозана" - солни стаи, 
флотация, масаж; бионапитки, 
биомасла, етерични масла, опаковки, 
пакетиране, обществена пералня, 
ролки за касови апарати, 
транспортни услуги за хора с 
увреждания и др.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 
 
   
  Величка Колчева – 
управител на "Велдия Дизайн" 
ЕООД, демонстрира на място 
софтуерните продукти на 
дружеството за моден дизайн и 
представи дейността на фирмата. 
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  Емил Калинчев - 
управител на "ДЕНТАЛЕН 
ЦЕНТЪР ДА ВИНЧИ КЛИНИК" 
ООД показа различните звена на 
осъществяване на лечебно-
възстановителна и медико-
техническа дейност, изработване 
на зъбно протезни конструкции и 
др. 
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Публикуван е доклада за социалното въздействие на D-WISE 

 

 Докладът за социално въздействие за 2022 г. на мрежата 
DWISEnetwork https://d-wisenetwork.eu/en/news, чийто член е НФРИ, 

изследва съществуващата литература, както и работата на членовете на мрежата, за 
да предложи нови показатели за измерване на социалното въздействие от 
социалната икономика.  

  Той приключи през септември 2022 г. след повече от година работа и процес на 
консултация с членовете на организациите-членки на мрежата D-WISE от цяла 
Европа. Докладът беше обсъден и представен на среща на високо ниво, организирана от 
Мрежата на 27 септември 2022 г., с лектори от Дирекцията по заетостта на Европейската 
комисия, Европейския форум за хората с увреждания и Европейската платформа за 
рехабилитация, както и мрежата D-WISE членове и съдружници. 

  Методологията, приложена за получаване на резултатите от изследването, включва 
както изследователска, така и теоретична основа, която произтича от член 27 от 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (CRPD). Този раздел също 
очертава методите за изследване и събиране на данни, чрез съществуващи индикатори, 
измерващи въздействието на D-WISE, индикатори, свързани с правата на хората с 
увреждания и трудовите права, както и индикатори за въздействие на участниците в 
социалната икономика. Докладът също така събра данни чрез проучване на членовете на 
мрежата D-WISE, проведено през 2021-2022 г.  

   Докладът включва конкретно предложение с 18 индикатора в 7 тематични области за 
това как да се измери въздействието. Тези тематични области са: (1) социално включване 
на лицата, които се възползват от тези програми, (2) достъп до работа и заетост, (3) 
условия на труд, (4) доходи и приходи, (5) образование и обучение, (6) връзка със 
системите за социална защита и (7) ИКТ умения. 

  Той дава препоръки при измерването на показателите за социално въздействие, 
индикаторите да позволяват гъвкавост за изграждане на собствени модели. Като цяло, 
измерването на въздействието може да помогне да се оправдае както финансовата 
подкрепа от правителствата, така и реалността на социалното въздействие, което генерира 
създаването на работни места. Освен това докладът показва, че организациите намират 
това за трудно, тъй като нямат специализиран персонал за измерване на въздействието. 

 

Можете да намерите доклада тук: 

https://d-wisenetwork.eu/sites/sed/files/dwise_network_social_impact_report.pdf 

 

 

 

 

https://d-wisenetwork.eu/sites/sed/files/dwise_network_social_impact_report.pdf
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Обучение по проект на Националния съвет на хората с увреждания в България   
 
 

  В периода 12-14 октомври 2022 г. продължи 
обучението по Проект „Възход“, изпълняван от 
Националния съвет на хората с увреждания в 
България, финансиран от Европейския форум на 
хората с увреждания и Фондация СИТИ. Проведоха 
се серия от семинари на тема „Въведение в 
застъпничеството и лобирането в ЕС”;  „Политика и 
програми - Комитет по правата на хората с 
увреждания и равенство и множествена и 
междусекторна дискриминация”;  „Права в ЕС:  
Младеж, Закон за достъпност и транспорт”;  
„Стратегия за хората с увреждания. Ролята на 
фондовете на ЕС в прилагането на стратегията”. 
Обучението се проведе в Центъра за 
психологически изследвания в гр.София с 
лекторите Алваро Кюсеро,  Марин Улдри, Лоредана 
Дикси, Хайдън Хамърсли,  експерти от Европейския 
форум за хората с увреждания. Другите теми 
„Важни български документи за хората с 
увреждания” и „Застипничество и лобиране” бяха 
представени от Латин Банков от Съюза на 
инвалидите в България и Мария Георгиева от 
Сдружение „АРИР-Сливен”. 

 От страна на Националната федерация на работодатели на инвалиди Камелия 
Иванова, консултант подкрепена заетост във федерацията, се включи в изпълнението на 
дейностите заедно с участници от други членове на Националния съвет на хората с 
увреждания в България. 

 

 

 

Университетски бизнес форум на Софийския университет „Кл.Охридски” в София  

 

  На 13 октомври 2022 г. в Софийския университет „Климент Охридски” се проведе 
Университетски бизнес форум. Целта на форума беше да подкрепи диалога между 
университета и бизнеса, като запознае работодатели и предприемачи в образованието и 
сродните му сектори с актуалните приоритети и практики в практическата подготовка на 
студентите, а така също и в подкрепа на мобилността и кариерното развитие на своите 
служители и академични кадри.  
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  Представители на НФРИ взеха 
участие в събитието. Гостите на 
форума имаха възможността да се 
запознаят с дейността на членовете от 
НФРИ. Бяха разпространени рекламни 
материали на предприятията от 
федерацията. 
  В програмата на форума беше 
включено и откриването на Дни на 
отворените врати на Факултета по 
педагогика, а така също и студентска 
секция "От студенти - за студенти". В 
нея студентите от Факултета по 
педагогика на Софийския университет 
се срещнаха с професионални 
ментори и потенциални работодатели, 
а бизнес форумът даде възможност на 

обучители, експерти по квалификация и развитие на персонала и работодатели в 
образованието да посетят университетски звена за продължаващо образование и учене 
през целия живот и да се запознаят с техни иновативни практики за неформалното 
обучение и образование. 
 
  Събитието се организира в рамките на програмата на Национална конференция с 
международно участие на тема "Кризисни предизвикателства и посткризисни перспективи 
пред неформалното образование в България", в периода 13 - 15 октомври 2022 г. 

 
 

Събитие на Европейската платформа за рехабилитация, EPR на 24 октомври 2022 г.  

 
 

  Председателя на НФРИ Е.Тодорова взе участие онлайн в организираното от 
Европейската платформа за рехабилитация хибридно събитие за връзки с обществеността 
„Пътища към заетост: Анализ на политиката и практиката. Представяне на ключови 
констатации и анализи от публикацията на Eвропейската платформа за рехабилитация, 
кратък преглед на коментара на ООН относно правото на работа и заетост.” 

  По време на събитието беше представен пакета за заетост на Европейската комисия, 
от Моника Чаба и Ясмин Салем от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и 
приобщаване“, Европейска комисия. 

  В панела за обсъждане на резултатите и препоръките от проучвания с партньори за 
включващ пазар на труда се включиха Алваро Кусейро от Европейския форум за хората с 
увреждания; Фабрицио де Анжелис от Европейската асоциация на доставчиците на услуги 

за хора с увреждания; Моника Чаба от Европейската комисия; Марио Верзеле от 
Европейския съюз на подкрепена заетост. 



   СССтттррр...   111111                                                                                          
       

 

Покана за включване в Международната изложба за текстил и мода ТекстейлърЕкспо 
2022 в Международен панаир Пловдив 

 
 
 
 
 
 

 ТексТейлър Експо 2022 стартира от 27-29 Октомври 2022, в Международен панаир 
Пловдив, Палатa 6 www.textailorexpo.com. За три поредни дни участниците ще имат 
възможност за презентация и В2В срещи по време на Международната изложба за текстил 
и мода ТекстейлърЕкспо 2022 в Международен панаир Пловдив. 
  В рамките на изложението е и съпътстваща програма от семинари и събития за 
професионалния свят на текстилния и модния бранш, както и за сектора „Кожи“: 
 „Иновативни решения за енергийна ефективност в сектор Текстил, Облекла и 

Кожи. Производство и консумация.“. 
 
 Инициатива „Заяви среща“ посредством електронната 

страница www.textailorexpo.com 
 Въведение в HRDD и практическо използване на приложението Fair Price 

Application.  
Дата: четвъртък, 27 октомври 2022 г. Час: 13:15-16:30 ч. 
Място на провеждане: булевард „Цар Борис III” 37, палата N 6, Международен 
панаир Пловдив, гр. Пловдив, Р България 

  Семинарът е насочен към мениджмънта на текстилни фабрики от България, които 
произвеждат за марки членове на Fair Wear Foundation или които са членове на марки на 
други международни инициативи като German Partnership on Sustainable Textiles; Amfori; 
Ethical Trading Initiative (ETI), или които са членове на Българската асоциация за текстил, 
облекло и кожи (БАТОК). 
  По време на семинара ще се направи въведение в Рамката за надлежна проверка на 
правата на човека (HRDD), включително информация за вече задължителния германски 
закон за веригата за доставки, както и да представи практически приложението Fair Price, 
разработено от Fair Wear. 
 
  Лице за контакт за участие – г-жа Яна Минчева – e-mail: y.mincheva@fair.bg, тел.: 
00359 32 902494, 00359 887513415. 
  За регистрация като посетители - http://www.textailorexpo.com/posetiteli/registracia-
posetiteli 
  

 

http://www.textailorexpo.com/
http://www.textailorexpo.com/
http://www.textailorexpo.com/posetiteli/registracia-posetiteli
http://www.textailorexpo.com/posetiteli/registracia-posetiteli
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НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ: 

 

Нова процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни 
технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” 

 

  Краен срок за кандитастване:  16:30 часа на 19.12.2022 г. 

 
  Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви процедура за подбор на 
предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в 
областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките 
и средните предприятия” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. 

  Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация 
на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на 
информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото 
на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП). 

  Общият бюджет по процедурата е  30 600 000 лв. Финансирането е в размер на 
100% между 3 и 20 хил. лв. за проект. 

  Бизнеси от почти всички сфери могат да получат финансиране за „Решения в 

областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в 

малките и средните предприятия”, по линия на Националния план за възстановяване и 

устойчивост, предназначени за: 

 Създаване на онлайн магазин (система за управление на съдържание и 

продукти, инструменти за анализ, чат-бот, изграждане на базово SEO и още); 

 Създаване на корпоративен уебсайт (адаптивен дизайн, система за управление на 

съдържание, изграждане на базово SEO, възможност за многоезичност, чат-бот и още);  

 Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление 

на PPC (pay-per-click) реклама (изготвяне на стратегия, план-график за изпълнение, 

текстово и визуално съдържание, конфигурация и настройки на рекламните кампании, 

ремаркетинг, анализ и още); 

 Въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система) (управление на 

продажби, вериги за доставки, финансово-счетоводни дейности, складово стопанство, 

логистични процеси); 
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 Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM 

система) (управление на информация за клиенти, партньори, доставчици, следпродажбено 

обслужване, маркетингови дейности и още); 
 

 Въвеждане на модул / система за управление на веригата за доставки на 

суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес (управление на 

производствения процес, управление на логистични процеси, функционалност за 

генериране на справки и анализи и още); 
 

 Въвеждане на модул / система за управление на складовото стопанство 

(WMS) (управление на складови наличности, приемане и изпращане на продукти, 

управление на складово пространство и др); 
 

 Въвеждане на система/модул за управление на производството (управление на 

жизнен цикъл на продуктите, управление на производствен процес и др.);  
 

 Въвеждане на модул / система за управление на продажбите на дребно (Point-

of-Sale система) (специализиран POS терминал, интегриран с програма за складови 

наличности, баркод четец, фиксално устройство); 
 

 Въвеждане на система за бизнес анализи (BusinessIntelligence 

система) (Функционалност за събиране/ извличане на данни, анализ на поведението на 

клиентите, анализ на финансови резултати и още); 
 

 Въвеждане на система/платформа за вътрешнофирмени обучения на 

служители от разстояние в електронна среда (сигурен отдалечен достъп за провеждане 

на вътрешни обучения, възможност за проследяване на процеса на обучение); 
 

 Въвеждане на Система за управление на сигурността на информацията 

съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001  (Утвърждаване 

и разработване на система за управление на сигурността на информацията и още); 
 

 Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа (защитна 

стена за филтриране на онлайн трафика, система с централизирано управление за защити 

на сървъри и работни станции от зловреден код); 
 

 Изграждане на система за архивиране на информация (Автоматично архивиране 

на информация от сървъри, работи, възможност за интеграция с централизирано 

управление на достъпа и още); 

 

 Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на 

информация (централизирано управление на достъпа на служителите до информация и 
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споделянето й, физически и виртуален сървър за съхранение на информация и 

управлението й и още); 
 

 Сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията 

съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001. 

 
  Подаването на предложенията се извършва изцяло по електронен път чрез 
попълване на опростен уеб базиран Формуляр за кандидатстване. Формулярът и 
придружителните документи се подават чрез Информационната система за Механизма 
(ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и 
устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис 
(КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: 

  https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-

9e78d0a75c39/Procedure/Active 

  След достъпване на системата чрез създаден потребителски профил, кандидатите 
могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване 
до 21 (двадесет и един) дни преди изтичането на срока за кандидатстване в ИСМ (ИСУН 
2020, раздел НПВУ) чрез модул „Електронно кандидатстване“, в раздела на процедура BG-
RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и 
киберсигурността в малките и средните предприятия“, секция „Разяснения по процедурата“. 

  Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020, раздел 
НПВУ и на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа, раздел 
„Национален план за възстановяване и устойчивост“, секция „ИКТ решения и 
киберсигурност в МСП“ в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни 
преди изтичането на срока за кандидатстване. 

  Пълният пакет документи за кандидатстване можете да намерите на интернет 
страницата на Министерство на иновациите и растежа и в ИСУН 2020, раздел НПВУ, 
процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и 
киберсигурността в малките и средните предприятия“:  
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac 

 

 
 

екипът на НФРИ 
 
 
 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoQA/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoQA/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/
https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac

