
ИНФОРМАЦИОНЕН 
БЮЛЕТИН НА  
НИЛ КОНСУЛТ ЕООД 
 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Том 1 / Брой 1 

ПРОЦЕДУРА 
„АДАПТИРАНЕ НА 
ДЕЙНОСТТА НА МСП В 
КОНТЕКСТА НА COVID-19“ 

ПРОГРАМА: ОП „ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 - 2020 

ОЧАКВАН ПРИЕМ: НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2020 

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

„Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и 
адаптиране на работните места и/или промени в бизнес 
процесите и моделите с цел създаване на здравословни и 
безопасни условия на труд в контекста на COVID-19“ 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова 
помощ за индивидуален проект: 

Микро предприятия: 3 000 лв. 

Малки предприятия: 10 000 лв. 

Средни предприятия: 25 000 лв. 

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова 
помощ за индивидуален проект в зависимост от  
категорията на предприятието-кандидат: 

Микро предприятия: 15 000 лева 

Малки предприятия: 30 000 лева 

Средни предприятия: 75 000 лева 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА: 70% 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

❖ Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон; 
❖ Кандидати, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.); 
❖ Микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия; 
❖ Кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията 

на предприятието-кандидат, както следва: 
➢ Микро предприятие ≥ 30 000 лева 
➢ Малко предприятие ≥ 200 000 лева 
➢ Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева 
➢  

 

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕ ДА 
ВИ ПРЕДСТАВИМ НОВАТА 

УСЛУГА, КОЯТО 
КОНСУЛТАНТСКА 
КОМПАНИЯ „НИЛ 

КОНСУЛТ“ ЕООД ЩЕ 
ПРЕДОСТАВЯ НА СВОИТЕ 

НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ 
КЛИЕНТИ. 

ТЯ СЕ СЪСТОИ В 
ИЗДАВАНЕ НА 

ЕДНОМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН 
С ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

АКТУАЛНИ И 
ПРЕДСТОЯЩИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ И 

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО 
РАЗЛИЧНИ ЕВРОПЕЙСКИ И 

ДРУГИ ДОНОРСКИ 
ПРОГРАМИ, КОЙТО ЩЕ 

ИЗЛИЗА ДО 10-ТО ЧИСЛО 
НА МЕСЕЦА! 

 

 

 

СЕ СТРЕМИ ЗА ДАВА Т 

 

 

 

 

Надяваме се бюлетинът да бъде 
от полза на нашите клиенти! 

За връзка с нас: 
Тел.: +359 884 884 575 

E-mail: office@nlconsultbg.com 

Web-site: www.nlconsulbg.com 

 

 

За нас е важно да УСПЕЕМ 
заедно! 

https://nlconsultbg.com/2020/10/30/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd/
https://nlconsultbg.com/2020/10/30/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd/
https://nlconsultbg.com/2020/10/30/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd/
https://nlconsultbg.com/2020/10/30/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd/
mailto:office@nlconsultbg.com
http://www.nlconsulbg.com/


ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с: 

1) Осигуряване на колективни средства за защита; 

2) Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери; 

3) Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез: 

 Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място – поставяне на прегради, 
препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между 

работниците, опериращи с тях и др. под.; 

 Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване 
между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление; 

 Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови 
системи за вентилация и климатизация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на 

съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на 
въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.; 

 Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за 
отчитане на дистанционна работа. 

 

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ  ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ 
НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ 

ПРОГРАМА: ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 - 2020 

 

ОЧАКВАН ПРИЕМ: НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2020 

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 
2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19 

МИНИМАЛНИЯТ И МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА ЗАЯВЕНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ 

50 000 лева 

https://nlconsultbg.com/2020/10/30/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8/
https://nlconsultbg.com/2020/10/30/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8/
https://nlconsultbg.com/2020/10/30/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8/


 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 

100% 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

• Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон; 

• Кандидати, които имат две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) 

• Кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни 
предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и 

средни предприятия 

• Кандидатите следва да са реализирали оборот  за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв. 

• Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, 
предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо 

средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. 

• Кандидати, които нямат задължения към НАП и общината по седалище, не са в несъстоятелност, не са в 
процедура по ликвидация, не са преустановили дейността си. 

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат 
от епидемичния взрив от COVID-19 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

1/ Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на 50 
000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите (суровини, 
материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи);  персонал (вкл. разходи за възнаграждения и 
разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността 

на произведената продукция/предоставяната услуга. 

ПРОЦЕДУРА „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ 
ПРОГРАМА: ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 15.12.2020 Г., 17:30 Ч. 

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Процедурата цели предоставяне на възможности за 
по-доброто съвместяване на професионалния с 
личния живот на работниците и служителите, 
осигурявайки кътове за деца на работното място. 
Това от своя страна ще спомогне за превенция на 
отсъствието от работа, допринасяйки за улесняване 
достъпа до заетост за работещите родители. Чрез 
създаването на предпоставки за съчетаване на 
семейния с професионалния живот, от една страна 
се цели запазване равнището на трудовата и 
икономическа активност на родителите, а от друга 
се запазване качеството на работната сила и 
производителността на труда, използвайки пълния 
потенциал на развиващия се трудов пазар. 

Дейностите по процедурата оказват преки ползи към работодателите, изразяващи се в осигуряването на по-голям 
ресурс от кадри, по-мотивирана и по-производителна работна сила. 

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

50 000 лева 

 

https://nlconsultbg.com/2020/10/30/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/


МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 

150 000 лева 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 

• Големи предприятия - До 70 % 

• Средни предприятия - До 80% 

• Микро- и малки предприятия - 90 % 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

• Работодател – микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по реда на Търговския закон; 

• Органи на изпълнителната и местната власт. 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

1. Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и 
оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца. 

2. Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в 
заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца. 

3. Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца. 
4. Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно 

полагане на грижи за деца за период до 12 месеца. 

 

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ 

Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 

 

 

 

 

 

 

Крайният срок за подаване на проектите: 5 януари 2021 г., 17:00 ч. 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

Юридически лица с нестопанска цел 

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

10 001 евро 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 

200 000 евро 

ПРИОРИТЕТИ 

1. Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост. 

2. Подкрепа за правата на човека. 

3. Овластяване на уязвими групи. 

4. Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на 
насилието по полов признак. 



5. Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени. 

6. Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации. 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

• Провеждане на/участие в консултации (включително публични консултации и консултации със заинтересовани 
страни);  

• Подготовка и провеждане на застъпнически кампании и други застъпнически инициативи;  

• Дейности по наблюдение (включително на публични или обществени политики и институции на 
национално/централно или местно ниво; избори; процедури за избор или назначение на висши публични 

длъжности и др.);  

• Разработване на анализи, доклади, изследвания и др., целящи провеждането на информиран обществен дебат и 
формулирането на основани на доказателства публични политики;  

• Разработване на обучителни материали - всякакъв вид онлайн и офлайн приложения и платформи, учебници, 
помагала, наръчници, насоки за работа и др.;  

• Популяризиране и разпространение, вкл. онлайн разпространение на изследвания, анализи, доклади, 
обучителни материали и др., включително превод, предпечат и печат;  

• Предоставяне на правна помощ;  

• Изграждане на партньорства;  

• Организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции и др.;  

• Закупуване на оборудване и софтуер с цел да се даде възможност на работещите в НПО, активистите и уязвимите 
общности да работят в цифрова среда във връзка с COVID-19.  

• Обучения за използване на дигитални инструменти във връзка с COVID-19.  

• Осигуряване на лични предпазни материали и вещества за дезинфекция във връзка с COVID-19.  

• Развиване на оперативен капацитет в НПО за посрещане на предизвикателства, свързани с COVID-19, 
включително разработване на организационни политики и подходи към целевите групи и др.  

• Дейности в изпълнение на изисквания на договора за целево безвъзмездно финансиране – дейности за 
осигуряване на визуализация и публичност на проекта, одит и др.;  

• Други дейности, които кандидатът убедително е обосновал в проектното предложение, като необходими за 
постигането на целта на проекта 

ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ 

Важно! Кандидати по процедурите могат да бъдат само лица с адрес и/или седалище на 
територията на съответната местна инициативна група! 

Процедури, насочени към земеделски стопани и преработватели 

Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" 

Отворени са 10 процедури по подмярката през Местните инициативни групи 

➢ BG06RDNP001-19.295 - МИГ общини Елена и Златарица - 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по 
Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" 

Краен срок: 16.11.2020 г. 17:00 ч. 

 
➢ BG06RDNP001-19.417 - МИГ Бяла Слатина 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" 

Краен срок: 16.11.2020 г. 17:30 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.436 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" 
Краен срок: 20.11.2020 г. 17:00 ч. 

 

http://vomr.elena.bg/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8-6/
http://vomr.elena.bg/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8-6/
https://www.mig-bsl.com/index.php/2017-06-26-06-37-36
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b9f5a481-cbea-4e5f-930b-ea32f984f278


➢ BG06RDNP001-19.212 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш , Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски 
стопанства“ 

Краен срок: 25.11.2020 г. 17:00 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.420 - „МИГ Луковит-Роман“ - мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 
Краен срок: 28.11.2020 г. 17:00 ч. 

 
➢ BG06RDNP001-19.350 - МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“ 
Краен срок: 30.11.2020 г. 17:00 ч. 

 
➢ BG06RDNP001-19.110 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" - мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства" 
Краен срок: 14.12.2020 г. 17:00 ч. 

 
➢ BG06RDNP001-19.346 - МИГ Стралджа 2016г Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Краен срок: 24.12.2020 г. 17:00 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.466 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 
Краен срок: 29.12.2020 г. 17:00 ч. 

 
➢ BG06RDNP001-19.306 - „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства" 
Краен срок: 18.01.2021 г. 17:00 ч. 

 

Подмярка 4.2 " Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопански продукти" 

Отворени са 11 процедури по подмярката през Местните инициативни групи 

➢ BG06RDNP001-19.432 - МИГ - ТУНДЖА - МЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" 

Краен срок: 23.11.2020 г. 17:00 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.352 - МИГ Дряново - Трявна - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти" 

Краен срок: 30.11.2020 г. 17:00 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.325 - МИГ "Минерални бани - Черноочeне" 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти" 

Краен срок: 30.11.2020 г. 17:00 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.423 - „МИГ Луковит-Роман” мярка 19-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ 

Краен срок: 02.12.2020 г. 17:00 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.441 - МИГ-Нова Загора, Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти" 

Краен срок: 05.12.2020 г. 16:30 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.419 - МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ -4.2"Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти" 

Краен срок: 08.12.2020 г. 17:00 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.458 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ 

Краен срок: 11.12.2020 г. 17:00 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.317 - МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти ” 

Краен срок: 15.12.2020 г. 17:30 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.474 - МИГ-Община Марица - Мярка М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ 

Краен срок: 29.12.2020 г. 17:00 ч. 
 

http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/?p=1668
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/?p=1668
http://mig-lr.eu/sdruzhenie-mig-lukovit-roman-otkriva-protsedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvyzmezdna-finansova-pomosht-bg06rdnp001-420-mig-lukovit-roman-myarka-19-4-1-investitsii-v-zemedelski-stopanstva
http://www.mig-dryanovo-tryavna.eu/bg/actual/podbor-na-proekti-po-protsedura-%E2%84%96-bg06rdnp001-19-350-po-myarka-4-1-%E2%80%9Epodkrepa-za-investitsii-v-zemedelski-stopanstva%E2%80%9D
http://www.mig-dryanovo-tryavna.eu/bg/actual/podbor-na-proekti-po-protsedura-%E2%84%96-bg06rdnp001-19-350-po-myarka-4-1-%E2%80%9Epodkrepa-za-investitsii-v-zemedelski-stopanstva%E2%80%9D
http://www.migmineralnibani.com/?pid=2,2&id_news=170
http://www.migmineralnibani.com/?pid=2,2&id_news=170
http://www.mig-straldzha.com/%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-4-1-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd/
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ff64b0d2-ec2b-4cf3-a572-dd963b73b030
https://mig.tutrakan-slivopole.bg/?page_id=268
https://mig.tutrakan-slivopole.bg/?page_id=268
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/4569438b-161d-43ba-846d-d6ef754dc13f
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/4569438b-161d-43ba-846d-d6ef754dc13f
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/668b36f1-8ba0-4d52-996a-bf8016739a20
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/668b36f1-8ba0-4d52-996a-bf8016739a20
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8364a7ea-21d2-4573-b402-61ee6dab8533
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8364a7ea-21d2-4573-b402-61ee6dab8533
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7ac16aab-40c3-4a95-8b6a-37932a86c12d
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7ac16aab-40c3-4a95-8b6a-37932a86c12d
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/90e6a0c1-0408-4e36-9857-a6451d5235eb
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/90e6a0c1-0408-4e36-9857-a6451d5235eb
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ffe19ba1-eb6b-4c9f-a4b8-7b9224d5cf07
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ffe19ba1-eb6b-4c9f-a4b8-7b9224d5cf07
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/3c790784-b2c6-4e15-99b3-b7289e3d436a
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/3c790784-b2c6-4e15-99b3-b7289e3d436a
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/eae47432-c002-4553-9e4a-f361683eb07b
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/eae47432-c002-4553-9e4a-f361683eb07b
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ab480105-7ca4-450c-bdf7-65b0637d900a
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ab480105-7ca4-450c-bdf7-65b0637d900a


➢ BG06RDNP001-19.225 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4,2 - Подкрепа за инвестиции в преработката, 
предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти 

Краен срок: 31.12.2020 г. 17:00 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.460 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти" 

Краен срок: 11.01.202, г. 17:00 ч. 
 
 

Процедури, насочени към бизнеса 

Подмярка 6.4 " Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 

Отворени са 7 процедури по подмярката през Местните инициативни групи 

➢ BG06RDNP001-19.421 - МИГ Луковит-Роман – МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности“ 

Краен срок: 20.11.2020 г. 17:30 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.336 - МИГ Балчик - Генерал Тошево - Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности“ 

Краен срок: 02.12.2020 г. 17:30 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.453 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа 
на неземеделски дейности“ 

Краен срок: 07.12.2020 г. 17:00 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.442 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.442 МИГ 
„ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ - Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Краен срок: 13.12.2020 г. 23:59 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.382 - МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" 
Краен срок: 21.12.2020 г. 16:30 ч. 

 
➢ BG06RDNP001-19.173 - Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4) - "Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград" 

Краен срок: 31.12.2020 г. 17:00 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.454 - МИГ-Попово Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 
Краен срок: 08.01.2021 г. 17:00 ч. 

 

Процедури „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот“ 

Отворени са 3 процедури през Местните инициативни групи 

➢ BG05M9OP001-1.108 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на 
адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“ 

Краен срок: 12.11.2020 г. 17:00 ч. 
 

➢ BG05M9OP001-1.088 - "МИГ Самоков - Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през 
целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на 

придобитите компетенции" 
Краен срок: 26.11.2020 г. 17:30 ч. 

 
➢ BG05M9OP001-1.120 - МИГ Поморие - Мярка 8 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене 

през целия живот за всички възрастови групи” 
Краен срок: 14.12.2020 г. 17:30 ч. 

 

 

 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/01ab5bbc-4df0-4540-999a-760ea0f2600e
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/01ab5bbc-4df0-4540-999a-760ea0f2600e
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/33ad6016-f3d6-4cd2-b2c2-cf4ac2b2f945
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/33ad6016-f3d6-4cd2-b2c2-cf4ac2b2f945
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e728da61-681e-4e04-814f-7d26664399f1
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e728da61-681e-4e04-814f-7d26664399f1
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/3cc2be95-e378-4d82-a92f-6c566c8e73a4
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/3cc2be95-e378-4d82-a92f-6c566c8e73a4
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/bc075636-ed3e-483f-bffb-105fe2175513
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/bc075636-ed3e-483f-bffb-105fe2175513
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/bc075636-ed3e-483f-bffb-105fe2175513
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d9ad3da5-902f-42e9-aab3-61a77dc45df9
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d9ad3da5-902f-42e9-aab3-61a77dc45df9
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/9045cb39-35d6-4808-8d6b-30a60620f687
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a46d77d0-0c9d-4df4-9b1a-b731f6dc13a3
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a46d77d0-0c9d-4df4-9b1a-b731f6dc13a3
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a46d77d0-0c9d-4df4-9b1a-b731f6dc13a3
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c96e74c9-9ff3-4151-8a86-251680d2ae38
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5ea4792b-1a6b-4f01-bb9b-d86e9ab2d710
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5ea4792b-1a6b-4f01-bb9b-d86e9ab2d710
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/1cb23a7b-bd0f-44e3-b9b7-cec76e54ced3
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/1cb23a7b-bd0f-44e3-b9b7-cec76e54ced3
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/1cb23a7b-bd0f-44e3-b9b7-cec76e54ced3
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0441c702-9f9f-4d3b-8155-ef2ca424ed22
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0441c702-9f9f-4d3b-8155-ef2ca424ed22


Процедури по Приоритетна ос 2 от ОПИК „Предприемачество и капацитет за растеж на 
МСП“ 

Отворени са 6 процедури през Местните инициативни групи 

➢ BG16RFOP002-2.071 - МИГ ЛОМ “Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ 
ЛОМ - 2020“ 

Краен срок: 30.12.2020 г. 17:30 ч. 
 

➢ BG16RFOP002-2.078 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла” – Мярка 2. „Подобряване на производствения 
капацитет в МСП“ 

Краен срок: 30.12.2020 г. 23:59 ч. 
 

➢ BG16RFOP002-2.081 - МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - подобряване на производствения 
капацитет в МСП 

Краен срок: 30.12.2020 г. 17:00 ч. 
 

➢ BG16RFOP002-2.084 - МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на предприемачеството" 
Краен срок: 30.12.2020 г. 17:00 ч. 

 
➢ BG16RFOP002-2.075 - МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП” 

➢ Краен срок: 04.01.2021 г. 16:00 ч. 
 
➢ BG16RFOP002-2.072 - МИГ Ардино - Джебел „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на 

територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, включително чрез диверсификация 
и алтернативни дейности“. 

Краен срок: 11.01.2021 г. 17:00 ч. 
 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2bad7e2c-686b-4302-b9ca-6fd0e59f3273
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2bad7e2c-686b-4302-b9ca-6fd0e59f3273
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/92894745-f552-4406-b7e5-9507fa727c1e
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/92894745-f552-4406-b7e5-9507fa727c1e
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6fc8771c-f924-4d69-8ad7-41b9090005fe
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6fc8771c-f924-4d69-8ad7-41b9090005fe
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7ebf3c27-857d-4438-9f37-70a87ace4b5d
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7f15f0ee-478e-41b9-9454-72f7053a2437
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2aa77271-ae6f-4a44-bc47-dc16da65a116
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2aa77271-ae6f-4a44-bc47-dc16da65a116
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2aa77271-ae6f-4a44-bc47-dc16da65a116

