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СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ взе 
участие в международна конференция 
по прилагане на подхода ВОМР, прове-
дена от 5 до 8 октомври 2020 година на 
територията на България и Румъния. 
Първи и втори панел на конференцията 
бяха проведени на територията на Ру-
мъния в конферентната зала на хотел 
„Eforie Nord”, гр. Констанца. В рамките 
на тези два панела бяха обсъдени под-
ходът ВОМР в рамките на стратегията 
„от фермата до трапезата“ и „Smart 
Village“ (умни селища). Домакин на 
събитието бе г-н Адриан-Нечита Орос 
– министър на земеделието и разви-
тието на селските райони на Република 
Румъния. Участие в работата на конфе-
ренцията по проведените първи и втори 
панел на територията на Румъния взе 
г-н Свилен Шитов - председател на 
Управителния съвет на МИГ „Девня – 
Аксаково“ и кмет на гр. Девня. Трети и 
четвърти панел на конференцията се 
проведоха на територията на България, 
в хотел „Парадайс блу“ на КК „Албена“.

Конференцията стартира с офици-
алното приветствие на г-жа Десислава 
Танева – министър на земеделието, 
храните и горите и г-н Васил Грудев – 
изпълнителен директор на Държавен 
фонд „Земеделие“. Изпълнителният 
директор на ДФ „Земеделие“ г-н Васил 
Грудев съобщи, че по подхода ВОМР 
се разпределят 180 млн. лв. в подкрепа 
на местното развитие за устойчива па-
зарна конкурентоспособност в малките 
населени места. Той подчерта, че сред-
ствата се предоставят по подмярка 19.2 
«Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за водено от общностите 
местно развитие» на Местните инициа-
тивни групи (МИГ) по ПРСР 2014-2020 г. 
До момента по подмярка 19.2 са постъ-
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пили 373 процедури, по които проект-
ните предложения наброяват близо 1 
800. Разпределението на процедурите 
по подмерки е следното:

• 89 процедури по подмярка 7.2
• 86 процедури по подмярка 4.1 и 4.1.2
• 59 процедури по подмярка 4.2
• 64 процедури по подмярка 6.4.1
• 33 процедури дизайнерски мерки 

на МИГ
• 42 процедури по други мерки и под-

мерки (7.5, 8.6 и други)
От постъпилите 373 процедури 234 

са с приключени и имат подписани 
тристранни договори. Останалите 139 
процедури са в процес на обработка, 
каза още изпълнителният директор на 
ДФ „Земеделие“. Грудев призова учас-
тниците във форума да бъдат по-ак-
тивни и инициативни в предложенията, 
които предстои да изпратят до ЕК във 
връзка с подхода ВОМР за следващия 
програмен период. Той изтъкна, че по-

литиката за подкрепа на иновациите и 
дигитализацията в селските райони на 
ЕС ще бъде приоритет. Подходът ВОМР 
има за цел да популяризира местната 
икономика и култура. Той се явява 
най-силният инструмент, чрез който 
малките населени места могат да се 
развиват и да се модернизират. Чрез 
него се предоставя правото на мест-
ната общност сама да избере пътя, по 
който ще се развива нейният район, кои 
да бъдат приоритетите и накъде да бъ-
дат насочени инвестициите, каза още 
изпълнителният директор на ДФЗ - РА.

По време на конференцията прове-
дена на територията на Република Бъл-
гария беше обсъден подходът ВОМР 
в рамките на иновациите и дигитали-
зацията. Проведена бе конферентна 
връзка с Михаел Пилке – н-к отдел F3, 
ГД “Земеделие и развитие на селски-
те райони“ на ЕК, който презентира 
политиката на ЕС за подкрепа на ино-
вациите и дигитализацията в селските 
райони и интегрираните териториални 
инвестиции за многосекторно разви-
тието на местните общности и тяхното 
взаимодействие. Осъществена бе кон-
ферентна връзка и с г-н Клайв Пекам 
от Европейската мрежа за развитие на 
селските райони – иновации и дигита-
лизация на ниво ЕС и г-н Радим Сръсен 
– Европейски комитет на регионите за 
Бъдещето на ВОМР.

На конференцията бяха проведени 
дискусии на тема Smart Village, инова-
ции и териториално сътрудничество. 
В работата на международната среща 
по трети и четвърти панел, проведени 
в КК „Албена“, участие взеха г-н Тодор 
Зафиров – изпълнителен директор на 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, и г-жа 
Ивелина Карахристова – експерт по 
прилагането на СВОМР.
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Във връзка със стартиране на нов 
прием по мярка 3.2.2. „Инвестиции в 
образование и заетост“ от Стратегията 
за Водено от общностите местно раз-
витие, МИГ „Девня – Аксаково“ проведе 
еднодневни срещи/мероприятия в гр. 
Девня, гр. Аксаково и град Игнатиево.

Информационните срещи бяха 
проведени на 22.10.2020 г. в гр. Дев-
ня, а на 23.10.2020 г. в град Аксако-
во и град Игнатиево. Представени 
бяха всички параметри на процедура 
BG05M9OP001-1.123 МИГ „Девня – Ак-
саково“ - „Инвестиции в образование 

и заетост“, разписани в Условията за 
кандидатсване. На информационната 
среща присъстваха 34 участници от те-
риторията на МИГ „Девня – Аксаково“. 
Предвид обстановката в страната бяха 
спазени всички  противоепидемични 
мерки.

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ проведе иформационни 
срещи на тема „Представяне на мярка 3.2.2 

„Инвестиции в образование и заетост“ от Стратегията 
за Водено от общностите местно развитие 
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През месец октомври СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“ стартира трети прием по мярка 
3.2.2 „Инвестиции в образование и зае-
тост“, тъй като остана неусвоен финансов 
ресурс в размер на 315 406,81 лева след 
проведени два приема по мярката.

С цел усвояване на одобрените средства 
по мярката, СНЦ МИГ Девня – Аксаково“ 
стартира нова процедура за прием на про-
ектни предложения BG05M9OP001-1.123  
МИГ „Девня – Аксаково“ – „Инвестиции в 
образование и заетост“. 

Обявата за прием на проектни предло-
жения заедно с Условия за кандидатстване 
и Условията за изпълнение на одобрените 
проектни предложения са публикувани 
на интернет страниците на МИГ https://
migda.org и в ИСУН 2020 https://eumis2020.
government.bg .

Допустими по настоящата процедура 
за подбор на проекти са само кандидати, 
които отговарят на следните критерии:

„Кандидати” за безвъзмездна финан-
сова помощ са всички физически и юри-
дически лица и техни обединения, които 
кандидатстват за безвъзмездна финансова 
помощ чрез подаване на проектно пред-
ложение.

В процедурата не може да участват и 
безвъзмездна финансова помощ не се 
предоставя на лица, за които са нали-
це обстоятелства за отстраняване от 
участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка, съгласно Закона 
за обществените поръчки или които не 
са изпълнили разпореждане на Евро-
пейската комисия за възстановяване 
на предоставената им неправомерна и 
несъвместима държавна помощ.

Във връзка с тези изисквания, към мо-
мента на кандидатстване, кандидатите 
декларират посочените в Декларация на 
кандидата (Приложение ІІ) обстоятелства.

Изискванията са задължителни за кан-
дидата.

Обстоятелствата се декларират от всички 
лица, които са овластени да представляват 
кандидата, независимо дали гo представля-
ват заедно и/или поотделно, и са вписани в 
Търговския регистър и регистъра на юри-
дическите лица с нестопанска цел, или са 
определени като такива в учредителен акт, 
когато тези обстоятелства не подлежат на 
вписване. Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 
т. 1, 2 и 7 се декларират и от лицата, упъл-
номощени/оправомощени за подаване на 
проектното предложение с КЕП.

Преди сключване на административния 
договор, декларираните обстоятелства се 
доказват и се извършва проверка от Упра-
вляващия орган, относно същите:

1. с официални документи, издадени от 
съответните компетентни органи за обстоя-
телствата, за които такива документи се из-
дават, като се спазват изискванията на чл. 2, 
ал. 1 от Закона за електронното управление.

2. с декларации – за всички останали 
обстоятелства, които не са били декла-
рирани на предходен етап, или когато е 

настъпила промяна във вече декларирани 
обстоятелства.

Освен гореизброените изисквания, 
кандидатът трябва да отговаря и на 
следните изисквания:

• Кандидатът е лице със самостоятелна 
правосубектност, регистриран и имащ право 
да осъществява дейност на територията 
на Република България в съответствие с 
действащото българско законодателство 
и има седалище и адрес на управление 
на територията на действие на МИГ „Дев-
ня-Аксаково“ и осъществява дейностите по 
проекта на територията на действие на МИГ 
„Девня-Аксаково“.

• Кандидатът трябва да отговаря на из-
искванията за предоставяне на минимални 
помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1407/2013.

Оценителната комисия ще провери на 
етап оценка на административно съответ-
ствие и допустимост дали кандидатът не 
попада в забранителния режим на Регла-
мент (ЕС) № 1407/2013. 

Всички обстоятелства, свързани с из-
искванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 
се приемат на декларативен принцип. Под-
робна проверка на декларираните обстоя-
телства ще се извършва преди сключването 
на административен договор за предоста-
вяне на безвъзмездна финансова помощ. 

За да удостоверят икономическата си 
дейност, всички кандидати по процедурата 
следва да посочат във Формуляра за канди-
датстване в раздел 2 „Данни за кандидата“, 
„Код на организацията по КИД 2008“ и „Код 
на проекта по КИД 2008“, както и да декла-
рират това обстоятелство в Приложение 
III - Декларация за минимални и държавни 
помощи - кодовете по КИД на основната и 
допълнителна икономическа дейност.

За определяне на допустимостта се из-
ползва Класификация на икономическите 
дейности (КИД-2008).

Кандидатът разполага с финансов 
капацитет:

• Когато кандидатите не са новосъзда-
дени организации, се извършва служебна 
проверка в Националния статистически 
институт (НСИ) на данните от счетоводния 
баланс на организацията за последната 
финансова година (текуща печалба/загуба, 
стойност на собствения капитал и стойност 
на актива). В случай че кандидатът не е 
представил в НСИ финансови отчети за 
предходната финансова година, следва да 
приложи счетоводния баланс в секция 12 на 
ИСУН 2020 на етап подаване на проектно 
предложение;

• Когато кандидатът е новорегистрирана/
новосъздадена организация през текущата 
година, следва да се приложи в секция 12 от 
ИСУН 2020 Счетоводен баланс за периода 
от регистрацията на кандидата до послед-
ната дата на месеца, предхождащ месеца 
на кандидатстване.

Финансовият капацитет се изчислява 
на база Методика за оценка на финансовия 
капацитет на кандидатите по Опера-

тивна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 – 2020 (Приложение към Ус-
ловията за кандидатстване - документи 
за информация).

В допълнение към общите изисквания, 
кандидатът трябва да отговаря и на след-
ните условия:

Кандидатът е:
Работодател - „работодател“ е всяко 

физическо или юридическо лице, което 
самостоятелно наема служители по тру-
дово правоотношение (Кодекс на труда). 
Съгласно одобрената Стратегия за ВОМР  
на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, работода-
телят следва да е микро, малко или средно 
предприятие, регистрирано по Закона за 
малките и средните предприятия. На етап 
кандидатстване категорията на предпри-
ятието се удостоверява чрез попълване 
на Декларация за минимални/държавни 
помощи, в точка 7, в която се декларира 
„Вид на предприятието“ (т.7), както и с по-
сочване на категорията във Формуляра за 
кандидатстване, (т.2 „Данни за кандидата“, 
„Категория/статус на предприятието“). 
Документална проверка на декларираната 
категория ще бъде извършвана от УО преди 
сключване на административен договор с 
одобрен кандидат. В  т. 22 от Условията за 
кандидатстване са посочени документите, 
които трябва да се приложат, за да се удос-
товери допустимостта на кандидата.

Дейности, допустими за финансиране:
Всяко проектно предложение следва 

да съдържа задължително дейността за 
информация и комуникация. 

Кандидатите не трябва да описват в 
проектното си предложение дейностите за 
информация и комуникация, както и дей-
ностите за организация и управление на 
проекта, а с подписването на формуляра 
за кандидатстване се задължават да ги из-
пълняват (това обстоятелство се декларира 
в т. 11.5 от Формуляра за кандидатстване.)

Дейностите за информация и комуника-
ция трябва да отговарят на условията и 
изискванията описани в Единен наръчник на 
бенефициента за прилагане на правилата 
за информация и комуникация 2014-2020 г., 
публикуван на интернет страницата на УО 
www.esf.bg ,, раздел „Информация“ подраз-
дел „Стратегически документи“. Допустими-
те дейности трябва да са в съответствие с 
хоризонталните принципи по ОП и да не се 
допуска дублиране на финансиране на едни 
и същи дейности от различни източници.

Дейностите, включени във всяко про-
ектно предложение трябва да гарантират 
постигането на целта на настоящата про-
цедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, обявена в изпълнение 
на мярка 3.2.2  „Инвестиции в образование 
и заетост“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“.

ВАЖНО: При планирането на обучения 
трябва да се има предвид, че ваучерите не 
са приложими като инструмент за финанси-
ране на обучения по мерките на стратегиите 
за ВОМР, съответно разходите за тях са 

МИГ „Девня – Аксаково“ стартира прием по мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование 
и заетост“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие
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недопустими.
ВАЖНО: Предвид необходимостта от це-

ленасочване на обученията към конкретно 
работно място и работодател, в един проект 
едно лице може да бъде включено само в 
едно обучение по професионална квалифи-
кация или само в едно обучение по ключови 
компетентности, или в по едно обучение и 
от двата вида.

По настоящата процедура за предоста-
вяне на безвъзмездна финансова помощ 
са допустими за финансиране следните 
дейности:

1. Предоставяне на посреднически 
услуги на пазара на труда, организация 
на трудови борси и други подкрепящи 
услуги за заетост.

Посредническата дейност се изразява в 
оказване съдействие на търсещите работа 
лица и на работодателите, предлагащи 
работни места, с цел подпомагане започ-
ването на работа и сключване на договор. 
Чрез реализиране на конкретната дейност 
се цели да се съкрати/прекрати престоя на 
лицата без работа и те да се насочат към 
реализация на трудовия пазар посредством 
предоставяне на информация, насочване 
към мерки и програми за заетост или обу-
чения, срещане/представяне пред работо-
датели и други подобни.

Организациите, които ще извършват 
посредническа дейност на пазара на труда 
в проектните предложения се избират от 
кандидата по реда на глава четвърта от 
ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. или ЗОП и 
свързаната подзаконова нормативна уред-
ба, в зависимост от това, дали кандидатът 
се явява възложител по реда на ЗОП или не. 

2. Професионално информиране и кон-
султиране; психологическо подпомагане;

Професионалното информиране, консул-
тиране и ориентиране се осъществява с цел 
подпомагане на лицата в съответствие с 
техния личностен профил и индивидуални 
характеристики при избора им на професия, 
подходящо обучение и кариерно развитие. 
Професионалното ориентиране може да се 
провежда в индивидуални и групови форми.

За изпълнението на тези дейности могат 
да се използват различни методи, които 
могат да включват: информиране и кон-
султиране; психологическо подпомагане 
(според конкретната необходимост на кон-
кретните лица); насочване и подпомагане 
за започване на работа, вкл. насочване към 
регистрация в дирекция „Бюро по труда”. 
Прилагането на индивидуален подход в 
процеса на предоставяне на тези услуги е 
силно препоръчителен.

Центрове за информация и професио-
нално ориентиране (ЦИПО), които ще из-
вършват професионалното информиране, 
консултиране и ориентиране, се избират 
от кандидата като външни изпълнители по 
реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС 
160/01.07.2016 г. или ЗОП и свързаната под-
законова нормативна уредба, в зависимост 
от това, дали се явява възложител по реда 
на ЗОП или не.

3. Предоставяне на обучение след ре-
гистрация като безработно лице 

3.1 Mотивационни обучения:
Мотивационното обучение има за цел да 

стимулира и насочи лицата към придобива-
не на активно поведение на пазара на труда 
и към повишаване на професионалната 

квалификация и/или повишаване нивото на 
компетентност с оглед успешната реализа-
ция на пазара на труда.

При предоставянето на мотивационно 
обучение трябва да се прилага индивиду-
ален подход към лицата, който да отчита 
нуждите, способностите, образованието, 
квалификацията, способностите за търсене 
на работа и други лични характеристики на 
всяко лице.

Обучението трябва да насърчи и подпо-
могне  лицата:

•  да придобият активно поведение на 
пазара на труда;

•  да се реализират на пазара на труда и 
да започнат работа;

• да се включат в обучение във връзка с 
конкретна възможност за заетост. 

Мотивационното обучение трябва да 
бъде проведено така, че лицата от целевата 
група да придобият също знания и умения 
за ориентиране на пазара на труда и адап-
тиране към неговите изисквания, за търсене 
и избор на подходяща заетост. 

Предоставянето на мотивационни обуче-
ния може да бъда насочено към:

•  усвояване на умения за подготовка на 
документи за кандидатстване за работа 
- автобиография, писма, формуляри, въ-
просници и др.;

• усвояване на умения за ефективно 
използване на различните източници за 
информация за свободни работни места; 
мотивиране и усвояване на умения и за 
представяне пред работодател и проследя-
ване на всяка възможност за работа.

Мотивационното обучение е 30 учебни 
часа в размер на 80,00 лв. за едно обуча-
емо лице.

3.2. Oбучение за придобиване/повиша-
ване на професионална квалификация:

„Обучения за придобиване на профе-
сионална квалификация“ са обученията, 
регламентирани в Закона за професио-
налното образование и обучение (ЗПОО). 
Предоставят се от лицензирани Центрове 
за професионално обучение (ЦПО) - http://
www.navet.government.bg/bg/statut-na-tspo/ .

Обученията могат да бъдат и по част от 
професия.

Обучението на безработни лица се 
извършва в съответствие с установени-
те, заявени от работодателите нужди, и 
с насоченост към длъжността, която се 
предвижда да заеме лицето и съответната 
на нея професия.

Изисквания към всички обучения за про-
фесионална квалификация:

- Професионалното обучение се осъ-
ществява в съответствие с изискванията на 
Закона за професионалното образование 
и обучение.

Обучението се извършва в съответствие 
с установените, заявени от работодателите 
нужди, и с насоченост към длъжността, 
която се предвижда да заеме лицето и съ-
ответната на нея професия. 

Не е допустимо предоставяне на про-
фесионално обучение по проекта на 
съществуващ персонал.

- Допустимо е обучението единствено 
по професии и специалности, включени в 
Списъка на професиите за професионал-
но образование и обучение, утвърден от 
Националната агенция за професионално 
обучение и образование (НАПОО) – http://

www.navet.government.bg/bg/aktualen-spisak-
na-profesiite-za-poo/ ;

Кандидатът избира обучаваща организа-
ция/институция по реда на глава четвърта 
от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. или 
ЗОП и свързаната подзаконова нормативна 
уредба, в зависимост от това, дали се явява 
възложител по реда на ЗОП или не.  

Допустимо е кандидатът да извърши са-
мостоятелно обучение/я по професионална 
квалификация, само ако притежава ЦПО 
с активна лицензия от НАПОО по профе-
сиите, по които ще проведе обучение/я. В 
такъв случай, за кандидата е задължително 
да обучи в професионална квалификация, 
поне толкова представители на целевата 
група, колкото се предвижда да наеме след 
обучението. Това обстоятелство следва 
да бъде посочено в т. 11.2 от Формуляра 
за кандидатстване.

В случай че кандидатът ще извършва са-
мостоятелно обучение/я по професионална 
квалификация, в описанието на дейността 
във Формуляра за кандидатстване се пре-
доставя съответната информация:

1. Наименование на обучаващата орга-
низация; 

2. Номер на лицензията от НАПОО; 
3. Наименование и код на професията, и 

код на специалността; 
4. Хорариум на обучението (Посочва се 

продължителност на курса в учебни часове 
(45 минути), съобразена с минималните 
изисквания за хорариум, посочени по-горе); 

5. Брой на обучаваните лица; 
6. Документ, доказващ завършеното 

обучение. 
В случай че обучението по професио-

нална квалификация ще се възлага на 
изпълнител, се предоставя информация 
от т. 3 до т. 6.

3.3 Oбучение за придобиване и усъвър-
шенстване на ключови компетентности:

Целта на обучението е придобиване на 
познания по някоя от седемте ключови 
компетентности, в зависимост от изисква-
нията на длъжността, с която е свързано 
обучението.

Ключовите компетентности, определени 
съгласно Европейската референтна рамка 
на ключовите компетентности са: 

• КК 1 – Общуване на роден език; 
• КК 2 – Общуване на чужди езици; 
• КК 3 - Математическа компетентност и 

основни знания в областта на природните 
науки и технологиите; 

• КК 4 – Дигитална компетентност; 
• КК 5 – Умение за учене; 
• КК 6 – Обществени и граждански ком-

петентности; 
• КК 7 – Инициативност и предприема-

чество.
Обучението се извършва в съответствие 

с установените, заявени от работодатели-
те нужди, и с насоченост към изискваните 
компетенции за длъжността, която се пред-
вижда да заеме лицето.

Кандидатът избира обучаваща орга-
низация/институция/физически лица за 
предоставяне на обучения по ключови 
компетентности по реда на глава четвърта 
от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. или 
ЗОП и свързаната подзаконова нормативна 
уредба, в зависимост от това, дали се явява 
възложител по реда на ЗОП или не.

В проектното предложение се посочва: 
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1. Хорариум на обучението (Посочва се 
продължителност на курса в учебни часове 
(45 минути), съобразена с минималните 
изисквания за хорариум, посочени по-горе); 

2. Брой на обучаваните лица; 
3. Документ, доказващ завършеното 

обучение. 
За успешно завършило обучението 

лице ще се счита всяко лице, което има 
присъствие минимум 80% от хорариума 
за съответното обучение, проведен е за-
ключителен изпит (когато е приложимо) и 
на съответното лице е предоставен доку-
мент, удостоверяващ завършеното обу-
чение – приложимо за всички обучения, 
включително и мотивационно обучение, 
ако е предвидено такова.

Дейностите по проектите следва да се 
изпълняват на територията на МИГ „Девня 
Аксаково“.

ВАЖНО: Лица, включвани в обучения 
по същите професии или компетентности 
в други проекти, финансирани от ОПРЧР, 
не са допустими за включване в проектите 
по настоящата операция. За обученията по 
ключови компетентности е допустимо те да 
бъдат надграждащи.

На представителите на целевите групи 
могат да бъдат осигурени стипендии. Тези 
разходи са в размер на 10 лева за всеки 
присъствен учебен ден в населеното място 
и по 15,00 лв. за всеки присъствен учебен 
ден извън населеното място (минимум 6 
учебни часа дневно). 

Осигуряването на стипендии е допустим 
разход при посочените обучения, но не е 
задължителен.

Не се допускат до обучение по ПК и КК 
лица, които са били заети на трудово пра-
воотношение през някои от предходните 6 
месеца преди стартиране на обученията.

4. Осигуряване на заетост на обучените 
по проекта лица от целевата група по ПК/
КК, в т.ч. обучение по време на работа 
(чиракуване), след регистрация като без-
работно лице – задължителна дейност

Не се допуска лица да бъдат наети при 
работодател, които са били заети на тру-
дово правоотношение през някои от пре-
дходните 6 месеца от датата на сключване 
на договор.

4.1. Разходите за възнаграждения за 
всяко лице, включено в заетост при 
работодател, се покриват за наемане 
на длъжности, попадащи в обхвата на 
единични групи професии от 2 до 9 клас 
от НКПД 2011 г.

Включват осигуряване на субсидии за 
заетост до 12 месеца при покриване на 100 
% от сумата на МОД за съответната длъж-
ност и всички дължими вноски за сметка 
на работодателите, съгласно ЗБДОО и ЗБ 
на НЗОК,  за съответната година и ТЗПБ в 
размер на 0.4%. Мярката е насочена и към 
силно уязвими групи на пазара на труда 
(продължително безработни (с регистрация 
в ДБТ над 12 мес.), безработни лица с трайни 
увреждания, безработни с ниско образова-
ние/под средното/, вкл. и без никаква профе-
сия, безработни лица от ромски произход).

4.2. Дейностите по обучение по време 
на работа се различават по своята специ-
фична цел от наемането на лица на сво-
бодни работни места при работодател 
и трябва да бъдат съобразени, вкл. по 
отношение на договорните отношения, с 
конкретните изисквания за тях в норма-

тивната уредба – Кодекс на труда.
Разходите за възнаграждения на лицата, 

включени в обучения по време на работа/чи-
ракуване/ са в размер на 90 % от сумата на 
минималната работна заплата за страната 
за съответната година, както и дължимите 
вноски за сметка на работодателя, съгласно 
ЗБДОО и ЗБ на НЗОК и ТЗПБ в размер на 
0,4 %. Разходите са допустими за период 
до 6 месеца.

Наставниците обичайно се определят, 
за да подпомогнат по-бързото навлизане 
в работния процес и овладяването на 
специфични умения на работната място от 
представители на целевата група, наети на 
работа по проекта. Те най-често са необхо-
дими за лица, които нямат работните навици 
и умения за работа (напр. започват първа 
работа) или са ги загубили (напр. при про-
дължително безработни) или са новонаети 
на специфични работни места, изискващи 
специфични умения, които трябва бързо да 
се овладеят. Всеки наставник отговаря за 
минимум 1 и максимум 7 души – предста-
вители на целевата група.

Разходите за възнаграждение на настав-
ници, определени от работодателя, които 
ще подпомагат новоназначените работници 
и служители са за период до 3 месеца. Ме-
сечното възнаграждение на наставниците е 
в размер на до ½ от минималната работна 
заплата, установена за страната.

 Наставникът следва да бъде лице от 
същото предприятие. Отношенията между 
работодателя и наставника се уреждат с нов 
трудов договор/заповед или допълнително 
споразумение към съществуващ такъв, в 
което се определят разпределението на 
работното време и всички други условия 
за изпълнение на наставничеството. На-
ставникът трябва да отчете минимум 40 
часа месечно като наставник, за да получи 
съответно възнаграждение за това.

За осигуряване на качествена подкрепа, 
наставникът трябва да отговаря на опреде-
лени условия: функциите по длъжностна ха-
рактеристика на наставника са същите или 
сходни на функциите на обучаемото лице.

5. Популяризиране и насърчаване стар-
тирането и развитието на самостоятелна 
икономическа дейност и предприема-
чество.

Като допустими в дейността, могат да се 
включат инициативи за информиране пред-
ставяне на възможностите за развитието 
на самостоятелна икономическа дейност 
и предприемачество, в т.ч. провеждане 
на мотивационни срещи, групово профе-
сионално ориентиране към инициативи за 
предприемачество, други подобни с такава 
насоченост, обучения, свързани с разви-
тието на предприемачески, управленски 
и бизнес знания и умения и разработване 
на бизнес идеи и бизнес планове за упра-
вление на самостоятелна икономическа 
дейност (специализирани обучения) - про-
грама за обучение, която може да включва 
следните модули: 

- Вие като предприемач; - Бизнес план, 
бизнес идея, маркетингов план; - Форми 
на търговска дейност; - Персонал, правни 
отговорности и застраховка; - Финансово 
планиране; - Капитал и видове източници; 
- Стартиране на бизнес. 

Общата продължителност на обученията 
за всеки представител от целевата група 
не може да бъде по-малка от 40 лекторски 

часа. Минималният брой лица формиращи 
една обучаема група е 5 представителя на 
целевата група. Максималният брой лица 
формиращи една обучаема група е до 10 
представителя на целевата група. Издава 
се документ при завършено обучение.

6. Подпомагане разработването на биз-
нес идеи и насочване към финансиращи 
програми за стартиращи предприемачи, 
в т.ч. по ОП „Развитие на човешките ре-
сурси“ 2014-2020.

- Предоставяне на консултантски услуги 
за подготовка за самостоятелна икономи-
ческа дейност, и дейности за подкрепа, 
в т.ч.: - консултации за разработване на 
бизнес идеи, съобразени с индивидуалните 
желания и умения на лицата от целевата 
група; - преценка на жизнеспособност на 
бизнес идеите и кандидат-предприемачите; 
- консултации и менторство за подготовка на 
управлението на бизнес дейността, вкл. за 
създаване на бизнес контакти; подпомагане 
достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес 
развитието и др. и подготовка на бизнес 
планове от лицата; - консултации и насоч-
ване към кандидатстване за финансиране 
на дейността от финансови източници, в т.ч. 
финансови инструменти на ОП РЧР; 

- подготовка на документи за регистрация 
на икономическа дейност, вкл. юридическа 
помощ. Гореизброените дейности могат да 
бъдат индивидуални спрямо желаещото 
да започне самостоятелна икономическа 
дейност лице, или да се провеждат в група. 
Индивидуалните и/или груповите консулта-
ции не могат да надхвърлят 40 часа за всяко 
едно лице и се предоставят в период до 6 
месеца от стартиране на подкрепата по тази 
дейност за всяко от лицата.

Всеки работодател, назначил лица от 
целевите групи (посочени в т. 15 от на-
стоящите Условия за кандидатстване), 
е длъжен да запази работното място за 
минимум 4 месеца на лицата от целевите 
групи след приключване на дейностите 
по проекта.

Указания за попълване на бюджета:
Бюджетът е част от Формуляра за 

кандидатстване в ИСУН2020 и включва 
- секция 5. Бюджет и секция 6. Финансова 
информация – източници на финансиране.

Бюджетът (секция 5 от Формуляра) следва 
да покрива всички допустими разходи за 
изпълнение на Проекта, а не само безвъз-
мездната финансова помощ. 

Бюджетът се представя в лева. Стой-
ностите се закръгляват до втория знак след 
десетичната запетая. 

Във Формуляра за кандидатстване, 
секция 7 „План за изпълнение/Дейности 
по проекта“, поле „Стойност”, следва да 
се посочи общата стойност на разходите, 
необходими за изпълнението на конкретна 
дейност. Общият размер на планираните 
разходи по дейности следва да съответ-
ства на планираните в бюджета стойности, 
съгласно Приложение V „Бюджет“ към  
Условията за кандидатстване. При невъз-
можност да бъде оценен даден разход, това 
може да окаже влияние върху оценката на 
проектното предложение, съгласно насто-
ящите Условия.

Вариант I. Зa проектни предложения, 
на които общо допустимите разходи 
(БФП) са в размер по-голям от 195 583.00 
лв. или се осъществяват изключително 
чрез възлагане на обществени поръчки 
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за стоки или услуги, възстановяването 
на разходите става на база:

1. Стандартна таблица на разходите за 
единица продукт, съгласно чл. 67, (1), т. б от 
Регламент 1303/2013. Разходите обучение 
за придобиване/повишаване на професио-
нална квалификация, обучение по ключови 
компетентности, мотивационно обучение, 
осигуряване на обучение по време на рабо-
та, възнаграждения на наставниците, суб-
сидирана заетост и стипендии се определят 
на база стандартна таблица на разходите 
за единица продукт, съгласно чл. 67, (1), т. 
б от Регламент 1303/2013  и предвидените 
разходи за тях се посочват в Приложение 
V, страница (sheet) “стандартна таблица“ от 
документите за попълване. Планирането 
и отчитането на тези разходи е съгласно 
посоченото във Вариант II.

2. Действително направени и платени 
допустими разходи – приложимо за:

- дейност 1. “Предоставяне на посредни-
чески услуги на пазара на труда, организа-
ция на трудови борси и други подкрепящи 
услуги за заетост“; 

- дейност 2. „Професионално инфор-
миране и консултиране; психологическо 
подпомагане“;

- дейност 5. „Популяризиране и на-
сърчаване стартирането и развитието на 
самостоятелна икономическа дейност и 
предприемачество“;  

- дейност 6. „Подпомагане разработ-
ването на бизнес идеи и насочване към 
финансиращи програми за стартиращи 
предприемачи, в т.ч. по ОП РЧР“

При подаване на проектното предло-
жение, кандидатите попълват страница 
(sheet) „Бюджет – Вариант I“ от Приложение 
V „БЮДЖЕТ“. Допустимите разходи за тези 
дейности са посочени в т. 14.3. от настоящи-
те Условия за кандидатстване - Вариант I. 

При предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ под формата на действи-
телно направени разходи, задължително 
се посочват единични цени в описанието 
на дейностите по проекта. На етап техни-
ческа и финансова оценка на проектното 
предложение, оценителната комисия ще 
следи за средни пазарни цени на заложени-
те разходи (където е приложимо) и в случай 
на необходимост ще пристъпи към редукция 
на бюджета. При невъзможност да бъде 
оценен даден разход или е планиран в за-
вишени стойности, това ще окаже влияние 
върху оценката на проектното предложение, 
съгласно настоящите Условия.

3. Финансиране с единна ставка, опре-
делено чрез прилагане на процент към 
една или няколко определени категории 
разходи, съгласно чл. 67, (1), т. г от Регла-
мент 1303/2013. Непреките разходи се оп-
ределят чрез прилагане на единна ставка, 
определена чрез прилагане на процент към 
една или няколко определени категории 
разходи, съгласно чл. 67 (1), точка г., чл. 67 
(5), точка а, (i) и (ii) и чл. 68 буква (а) от Ре-
гламент 1303/2013. Непреките разходи са в 
размер на точно 10 % от преките допустими 
разходи.

Разходите се залагат в Приложение V 
“БЮДЖЕТ“, страница (sheet) “Бюджет Вари-
ант I“ от документите за попълване.

Вариант II. За проектни предложения, 
на които общо допустимите разходи ( 
БФП) са в размер по-малък или равен 
на 195 583.00 лв. и не се осъществяват 

изключително чрез възлагане на общест-
вени поръчки за стоки или услуги, се при-
лагат правилата за опростено отчитане 
на разходи, определени на база:

1. Стандартна таблица на разходите за 
единица продукт, съгласно чл. 67, (1), т. б от 
Регламент 1303/2013 за:

- дейност 3. „Предоставяне на обучение 
след регистрация като безработно лице“

- дейност 4. „Осигуряване на заетост 
на обучените по проекта лица от целевата 
група по ПК/КК, в т.ч. обучение по време на 
работа (чиракуване), след регистрация като 
безработно лице.“ 

2. Еднократни суми за отделните ви-
дове разходи, съгласно чл. 67, (1), т. в от 
Регламент 1303/2013 за:

- дейност 1. „Предоставяне на посредни-
чески услуги на пазара на труда, организа-
ция на трудови борси и други подкрепящи 
услуги за заетост“; 

- дейност 2. „Професионално инфор-
миране и консултиране; психологическо 
подпомагане“;

- дейност 5. „Популяризиране и на-
сърчаване стартирането и развитието на 
самостоятелна икономическа дейност и 
предприемачество“;  

- дейност 6. „Подпомагане разработ-
ването на бизнес идеи и насочване към 
финансиращи програми за стартиращи 
предприемачи, в т.ч. по ОП РЧР.

3. Финансиране с единна ставка, опре-
делено чрез прилагане на процент към 
една или няколко определени категории 
разходи, съгласно чл. 67, (1), т. г от Регла-
мент 1303/2013.

Разходите са определени по коректен, 
справедлив и проверим метод на изчисле-
ние, основаващ се на:

- статистически данни или друга обектив-
на информация, съгласно чл. 67 (5), буква 
„а“, точка „i” от Регламент 1303/2013 (за стан-
дартна таблица на разходите за единица 
продукт и финансиране с единна ставка), и

- проектобюджет, изготвен за конкретния 
случай и одобрен предварително от Упра-
вляващия орган, съгласно чл. 67 (5), буква 
„аа“ от Регламент 1303/2013 (за еднократни 
суми за отделните видове разходи). 

В случай че в резултат на отстранява-
не на недопустими разходи от бюджета 
на проекта, общата сума на проектното 
предложение (БФП) се окаже под прага 
от 195 583.00 лв., в процеса на оценка се 
преминава към Вариант II.

1. Разходите за мотивационно обучение, 
обучение по професионална квалификация, 
обучение по ключови компетентности, оси-
гуряване на обучение по време на работа 
(чиракуване), наставничество, субсидирана 
заетост и стипендии (допустими дейности 3 
и 4) се определят на база стандартна табли-
ца на разходите за единица продукт, съглас-
но чл. 67, (1), т. б от Регламент 1303/2013.  
Разходите за тях се залагат в Приложение 
V,  страница (sheet) “стандартна таблица“ от 
документите за попълване. Тези разходи са 
приложими и за двата варианта на отчитане 
на разходите.

Стандартните размери на единични раз-
ходи са всички допустими разходи за лице, 
включено в субсидирана заетост, обучение 
по време на работа, , обучение по ключова 
компетентност, професионална квалифи-
кация и мотивационно обучение, както и 
възнагражденията на наставниците.

Разходите, заложени на база стандартна 
таблица на разходите за единица продукт 
се основава на реалното изпълнение на 
дейностите (краен продукт или резултат) по 
проекта – брой обучени/мотивирани лица,  
реално отработени дни на месец и т.н.

Разходите по допустими дейност 1.“Пре-
доставяне на посреднически услуги на 
пазара на труда, организация на трудо-
ви борси и други подкрепящи услуги за 
заетост“; дейност 2. „Професионално 
информиране и консултиране; психологи-
ческо подпомагане“; дейност 5. „Популя-
ризиране и насърчаване стартирането и 
развитието на самостоятелна икономическа 
дейност и предприемачество“ и дейност 
6. „Подпомагане разработването на биз-
нес идеи и насочване към финансиращи 
програми за стартиращи предприемачи, 
в т.ч. по ОП РЧР“, се определят на база 
еднократна сума, съгласно чл. 67 (1), т. в 
от Регламент 1303/2013, изчислена въз 
основа на проектобюджет –  Приложение 
V от документите за попълване -  страници 
(sheet) “Проектобюджет“ и попълнени от 
кандидата „План-сметки“ за всяка една от 
тези дейности. 

При изготвянето на проектобюджета, 
остойностяването на дейността се формира 
на базата на направено предложение от 
кандидата, подкрепено със съответната 
аргументация, извършена проверка от оце-
нителната комисия и проведено договаряне. 

Проектобюджетът се използва, за да се 
изчислят всички допустими разходи за всеки 
кандидат индивидуално, чрез договаряне с 
оценителната комисия. 

Проектобюджетът на кандидата се фор-
мира от план-сметките (част от приложение 
V БЮДЖЕТ) на планираните дейности в 
проектното предложение. В план-сметките 
се посочват всички присъщи разходи за 
всяка една дейност, която ще осъществява 
кандидатът. Всеки един разход, заложен 
в план-сметките на етап кандидатстване, 
трябва да бъде доказан със съответните 
насрещни документи (напр. ако в разхода за 
провеждане на мероприятието са включени 
разходи за наем на зала, наем на техника, 
кетъринг, възнаграждения на лектори, мате-
риали и консумативи, командировъчни раз-
ходи, транспортни разходи за съответния 
период, хотели и др., се представят оферти, 
разпечатки от интернет и др. документи, 
доказващи, че заложеният разход е по па-
зарни цени и е съобразен с Методологията 
за регламентиране на възнагражденията по 
ОП РЧР 2014-2020 – за лекторите). Задъл-
жително се  посочва и очаквания брой учас-
тници. По време на оценката на проектното 
предложение оценителната комисия може 
да изисква допълнителна информация.

Всеки вид разход в проектобюджета се 
залага на отделен бюджетен ред като общ 
разход, кореспондиращ на план-сметката 
за съответната дейност.  

Предвидените дейности, договорената 
еднократна сума и заложените резултати 
стават част от административния дого-
вор и не подлежат на промяна в периода 
на изпълнение на проекта.

След изпълнението на предвидените 
дейности, кандидатите предявяват искане 
за плащане с доказателства за постигнатите 
резултати, заложени в сключения адми-
нистративен договор без да представят 
отново разходооправдателни документи. 
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гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58Б, тел:  052762040; факс 052763293; мобилен: 088 691 0924

Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие №РД50-185/29.11.2016 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европей-
ските структурни и инвестиционни фондове

Плащането към бенефициента е на база 
постигнат резултат и представени дока-
зателства за това. Управляващият орган 
извършва плащания към бенефициентите 
на приключена изцяло дейност и постигнати 
резултати/краен продукт от изпълнението й.

Безвъзмездните средства се изпла-
щат, ако предварително установените до-
говорености по отношение на дейностите 
и резултатите са изпълнени. В случай че 
договорените резултати не се изпълнят 
или се изпълнят частично, допустимите 
разходи за съответната дейност са равни 
на 0,00 лв. и безвъзмездна финансова 
помощ не се изплаща, независимо от 
постигнатото частично изпълнение (ако 
има такова). 

Приложеният образец на проектобюджет 
с отделни план-сметки може да се коригира 
и допълва в зависимост от предвидените 
дейности и видовете разходи, необходими 
за изпълнението им.

Непреките разходи, които са в размер на 
точно 10 % от преките допустими разходи 
ще се добавят към одобрения проектобю-
джет в отделен бюджетен ред.

3. Непреките разходи се определят чрез 
прилагане на единна ставка, определена 
чрез прилагане на процент към една или 
няколко определени категории разходи, 
съгласно чл. 67 (1), точка г., чл. 67 (5), точка 
а, (i) и (ii) и чл. 68 буква (а) от Регламент 
1303/2013. Непреките разходи са в размер 
на точно 10 % от преките допустими разхо-
ди, определени на база стандартна таблица 
на разходите за единица продукт.

Разходите се залагат в Приложение 
V “БЮДЖЕТ“,  страница (sheet) “Бюджет 
Вариант II“ от документите за попълване.

При попълване на бюджета, кандида-
тът трябва да посочи в секция 5 „Бю-
джет“ от Формуляра за кандидатстване 
общата стойност на допустимите разхо-
ди ЕДИНСТВЕНО в бюджетен ред 1./1.1 
„Общи разходи“, чиято стойност рефе-
рира с общата стойност на проектното 
предложение, съгласно Приложение V 
„БЮДЖЕТ“, страница (sheet) „Бюджет 
Вариант I” или „Бюджет Вариант II ”. Не 
е допустимо да се добавят нови видове 
разходи, различни от посочените. На етап 
оценка, оценителната комисия служеб-
но ще заложи допустимите разходи по 
планираните дейности от кандидата по 
съответните бюджетни редове в ИСУН 
2020 – приложимо и за двата варианта 
на отчитане на разходите.

Всички разходи се попълват в съответ-
ните редове с ДДС за бюджетните пера, 
в случаите, когато същият е невъзстано-
вим по смисъла на Указания на министъра 
на финансите № ДНФ-3/ 23.12.2016 г., относ-
но третирането на данък върху добавена 
стойност като допустим разход при изпълне-
ние на проекти по оперативните програми, 
съфинансирани от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), Европейски 
социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд 
(КФ) и Европейския фонд за морско дело 

и рибарство (ЕФМР) на ЕС, за програмен 
период 2014-2020.

Финансова информация – източници 
на финансиране (секция 6 от Формуляра)

В секция 6. „Финансова информация – 
източници на финансиране“ от Формуляра 
за кандидатстване, в полето „Искано финан-
сиране (Безвъзмездна финансова помощ) 
системата автоматично прехвърля общата 
сума на бюджета от секция 5. „Бюджет“.

Кандидатът следва да попълни следните 
полета от таблицата:

- Искано финансиране (Безвъзмездна 
финансова помощ), в т.ч. кръстосано фи-
нансиране - Ако не е предвидено кръсто-
сано финансиране, полето не се попълва. 
НЕПРИЛОЖИМО

- Съфинансиране от бенефициента 
(средства от бюджетни предприятия) – в 
случай, че е предвиден, собствен принос 
в бюджета на проекта. Ако не е предвиден 
собствен принос, полето не се попълва.

- Съфинансиране от бенефициента 
(средства от бенефициенти, които не са 
бюджетни предприятия) – в случай, че 
е предвиден, собствен принос в бюджета 
на проекта. Ако не е предвиден собствен 
принос, полето не се попълва.

Останалите полета в секция 6. „Финан-
сова информация – източници на финан-
сиране“ са неприложими по настоящата 
процедура!

Попълването и на двете части от Форму-
ляра за кандидатстване, отнасящи се до 
бюджета на проекта (секция 5. „Бюджет“ и 
секция 6. „Финансова информация – източ-
ници на финансиране“) е задължително!

В Бюджета не се допуска наличието на 
разходи, които не са обосновани и обвър-
зани с конкретна дейност от проектното 
предложение.

Всички разходи обхванати в бюджета на 
проекта, с изключение на непреките разхо-
ди, следва да кореспондират с описанието 
на дейностите във формуляра за кандидат-
стване. Дейностите следва да набелязват 
цели, които са конкретни, измерими, пости-
жими, актуални и планирани със срокове. 

Планираните в бюджета стойности 
следва да кореспондират с описанието 
на дейностите по проекта и етапите за 
тяхното изпълнение, като ресурсите за 
осъществяване на дейностите, следва да 
бъдат планирани в подходящо количество 
и качество, при най-добра цена и посочени 
в описанието на съответната дейност.  

При планирането на разходите в бю-
джета следва да се спазва оптималното 
съотношение между използваните ресурси 
за осъществяването на набелязаните кон-
кретни цели и постигането на планираните 
резултати.

Допустими целеви групи:
Допустими целеви групи по настоящата 

процедура са търсещи работа безработни 
младежи на възраст от 15 до 29 г. вкл. с ос-
новна или по-ниска образователна степен.

Не се допуска дублиране на финансиране 
на една и съща целева група от различни 

източници за една и съща дейност.
В проектното предложение е необходимо 

кандидатът да посочи конкретна/и целева/и 
група/и, към които ще бъдат насочени дей-
ностите в проектното предложение. Необ-
ходимо е да се направи анализ на техните 
нужди и проблеми, както и към решаването, 
на кои от тях е насочен проектът. Целевата 
група, включена в проектното предложение, 
трябва да бъде описана с нейните конкрет-
ни характеристики, съгласно Условията за 
кандидатстване и количествено определена 
– колко представители от целевата група ще 
бъдат включени. 

ВАЖНО: В случай че се установи, че да-
дено лице вече е завършило предвиденото 
по настоящата процедура обучение по друг 
проект и/или програма, финансирани по ОП 
РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да 
било друг публичен източник (това изисква-
не не важи в случаите когато обучението 
е надграждащо, като например следващо 
ниво на езиково обучение по отношение на 
завършеното), работодателят ще трябва 
да замени лицето. При замяна на лицето, 
ще трябва да бъдат спазени изискванията, 
свързани с целевата група.

Минимален и максимален срок за из-
пълнение на проекта:

Продължителността на дейностите по 
проектите е до 24 месеца.

Начин на подаване на проектните 
предложения:

Проектните предложения по настоящата 
процедура за подбор на проекти, следва 
да бъдат подадени само по електронен 
път, като се използва ИСУН 2020. Интернет 
адресът на модула за електронно кандидат-
стване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.
government.bg/ , където е налично ръковод-
ство за работа със системата. Документите 
за кандидатстване следва да бъдат пода-
дени само по електронен път.

Всеки кандидат по настоящата процедура 
има право да участва с едно проектно пред-
ложение в настоящата процедура.

Подаването на проектното предложение 
се извършва чрез попълване на уеб базиран 
Формуляр за кандидатстване.

ВАЖНО: Преди подаването на проектно-
то предложение, Формулярът за кандидат-
стване задължително се подписва с КЕП с 
отделна сигнатура (detached) от поне едно 
от лицата с право да представлява кандида-
та или упълномощено/оправомощено лице. 
В случай че кандидатът се представлява 
заедно от няколко лица, формулярът се 
подписва с КЕП от всички от тях. В случай, 
че КЕП е на упълномощено лице, то към 
проектното предложение следва да се 
прикачи сканирано нотариално заверено 
пълномощно (в секция 12 от Формуляра).

Kрайният срок за подаване на проект-
ните предложения е 29.11.2020 г., 17.00 
часа.

Всяко проектно предложение, което е 
подадено след крайния срок, ще бъде от-
хвърлено и няма да бъде разглеждано по 
настоящата покана.


