
ИНФОРМАЦИОНЕН 
БЮЛЕТИН НА  
НИЛ КОНСУЛТ ЕООД 
 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Брой 2 

МЯРКА „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ 

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ! 

По мярка се осигурява субсидирана заетост за безработни лица за 
период до 6 месеца, с включени всички разходи за възнаграждения 
и осигуровки за сметка на работодател. 

В Проекта могат да участват: 

 Работодатели, регистрирани по Търговския закон (ТЗ) и 
Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ (чл. 51, 
ал. 2, изр. 1 ЗОС); 

 Работодатели, регистрирани по Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ); 

 Работодатели, регистрирани по Закона за народните 
читалища; 

 Работодатели, общински предприятия по чл.52 от ЗОС. 

По проекта се въвежда следният максимален брой на 
заявени работни места, за които може да кандидатства 
работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 
2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на 
заявката : 

 до 10 души се допуска да наеме до 4 лица вкл.; 

 до 50 души се допуска да наеме до 20 лица вкл.; 

 до 250 души се допуска да наеме до 50 лица вкл.; 

 над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица вкл. 

ВАЖНО! Работодателят следва да запази до 75% от наетия 
по проекта персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост 

 

 

 

 

 

 

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! 

mailto:office@nlconsultbg.com
http://www.nlconsulbg.com/


МЯРКА „ЗАПАЗИ МЕ“ 

Целта на процедурата е да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които 
директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу 
разпространението на COVID -19. 

С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко 
лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. 

Лицата могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или 
чл. 173а, ал. 2 от КТ след 29.10.2020 г., но за не повече от 60 дни. Компенсациите са дължими от датата на издаване 
на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г. 

Заявлението и приложенията към проекта се подават в дирекции "Бюро по труда” от работодателите, чиито 
работници и служители желаят да получават компенсации по проект „Запази ме” по следните начини: 

• по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги 
или с персонален идентификационен код чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, 
подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/; 

• с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор; 

• на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа, съобразно актуалните мерки 
за ограничаване разпространението на коронавируса. 

 

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 

 

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/


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. 

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 



➢ BG06RDNP001-19.110 - 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. 
 

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

Краен срок: 31.01.2021 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 

➢ BG06RDNP001-19.458 - 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. 
 

➢ 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. 
 

➢ BG06RDNP001-19.477 - МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на 
селскостопански продукти“ 

Краен срок: 31.12.2020 г. 17:00 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.464 - МИГ Гълъбово - Опан Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг 
на селскостопански продукти" 

Краен срок: 06.01.2021 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. 
 

➢ BG06RDNP001-19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

Краен срок: 18.01.2021 г. 17:00 ч. 
 

➢ BG06RDNP001-19.385 - МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на 
селскостопански продукти“ 

Краен срок: 29.01.2021 г. 17:00 ч. 
 

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

Краен срок: 31.01.2021 г. 17:00 ч. 
 

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

Краен срок: 01.03.2021 г. 17:00 ч. 
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Процедури, насочени към бизнеса 

Подмярка 6.4 " Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 

Отворени са 7 процедури по подмярката през Местните инициативни групи 

➢ 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. 

 
➢ BG06RDNP001-19.205 - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово- Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности" 
Краен срок: 29.12.2020 г. 17:00 ч. 

 
➢ BG06RDNP001-19.359 - МИГ Перущица-Родопи , Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 
2014 - 2020 г. 

Краен срок: 31.12.2020 г. 17:00 ч. 
 

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

Отворени са 3 процедури през Местните инициативни групи 

 
➢ BG05M9OP001-1.120 - 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. 

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. 

 
➢ BG16RFOP002-2.087 - МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ 

Краен срок: 31.12.2020 г. 17:00 ч. 
 

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

➢ BG16RFOP002-2.076 - МИГ Балчик – Генерал Тошево – „ Развитие на управленския капацитет и 
растеж на МСП “ 

Краен срок: 15.01.2021 г. 16:00 ч. 
 

➢ BG16RFOP002-2.085 - МИГ Аврен-Белослав „Достъп до финансиране в подкрепа на 
предприемачеството“ 

Краен срок: 21.01.2021 г. 16:00 ч. 
 

➢ BG16RFOP002-2.086 - МИГ Аврен-Белослав „Развитие на управленския капацитет и растеж на 
МСП“ 

Краен срок: 21.01.2021 г. 16:00 ч. 
 

 

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
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/900a0a08-da48-4cd7-9d5a-0fb223c45349
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/900a0a08-da48-4cd7-9d5a-0fb223c45349
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ff3f10f9-24fa-46d6-a179-af9da68535ef
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ff3f10f9-24fa-46d6-a179-af9da68535ef
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/257e333f-282c-470c-8dd9-f118eca60c7a
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/257e333f-282c-470c-8dd9-f118eca60c7a

