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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1 

ЗА 2023 ГОДИНА 

 

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 

                    Проект  

 

№ 

по 

ред 

Наимено-

вание на  

процеду-

рата  

Цели на предоставя-

ната БФП2 по  процеду-

рата 

Начин на 

провеждане 

на процеду-

рата съг-

ласно чл. 25, 

ал. 1 на 

ЗУСЕФСУ 

Извър-

шване 

на 

предва-

рите-

лен 

подбор 

на кон-

цепции 

за про-

ектни 

предло-

жения3 

Общ размер на 

БФП  по про-

цедурата (в 

лв.) 

Допустими 

кандидати 

Примерни допустими дей-

ности 

Категории 

допустими 

разходи 

Максима-

лен  

% на съ-

финанси-

ране 

Дата на обя-

вяване на 

процедурата4 

Краен срок за 

подаване на 

проектни пред-

ложения5 

Представлява ли проце-

дурата/част от нея6: 

Размер на БФП за 

проект (в лв.)7 

държавна 

помощ8 

минимална  

помощ9 

минима-

лен 

максима-

лен 

ПРИОРИТЕТ 1 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И РАЗВИТИЕТО НА УМЕНИЯ“ 

1 Адап-

тирана 

ра-

ботна 

среда 

Предоставяне по-

мощ на предприяти-

ята за посрещане на  

новите предизвика-

телства, свързани с 

осъществяването на 

Проце-

дура за 

предоста-

вяне на 

БФП чрез 

подбор на 

НЕ 100 млн. 

лв. 

Регист-

рирани 

предп-

риятия 

по реда 

1. Разработване и прила-

гане на "зелени" модели 

на организация на труд 

съобразно спецификата 

на конкретните работни 

места в предприятията. 

В съот-

ветствие 

с разпо-

редбите 

на Регла-

мент 

За кан-

дидати 

микро,  

малки и 

средни 

Март 

2023 г. 

Май  2023 

г. 

НЕ ДА 50000 

лв. 

391166 

лв. 

                                                 
1 Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 
2 Безвъзмездна финансова помощ. 
3 Отбелязва се „да“ или „не“. 
4 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор. 
5 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите. 
6 Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“. 
7 Ако е приложимо. 
8 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
9 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта  

„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 
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прехода към клима-

тично неутрална 

икономика и проме-

нящите се модели на 

работа. Това изисква 

бързи промени в па-

зара на труда и на-

лага предприемане 

на ефективни мерки 

за подобряване на 

достъпа до трудова 

заетост на качест-

вени работни места 

и адаптиране към 

промените в работ-

ната среда. 

проектни 

предложе-

ния, съгл. 

чл. 25, ал. 

1, т.1 на 

ЗУСЕФС

У 

на Тър-

говския 

закон 

Изготвяне на "зелени" 

карти за организация на 

работни процеси на кон-

кретните работни места. 

Обучение  на лицата от 

целевата група насочено 

към внедряване на "зе-

лени" модели на органи-

зация на труд. (задължи-

телна дейност). 

2. Осигуряване на  пре-

венция и профилактика 

на “бърнаут“ на работ-

ното място и "ефекти от 

Covid пандемията върху 

менталното здраве"- пси-

хологична подкрепа;. 

3. Закупуване на лични 

предпазни средства и 

специално работно об-

лекло. 

4. Осигуряване на колек-

тивни предпазни средс-

тва, вкл. модернизация 

и/или реконструкция, 

и/или обезопасяване на 

съществуващи обекти, 

технологични процеси, 

машини и съоръжения, 

свързани с подобряване 

условията на труд. 

5. Осигуряване на соци-

ални придобивки за ра-

ботещите вкл. ремонт и 

оборудване на места за 

отдих, рехабилитация, 

спорт, хранене и почивка 

в предприятията и др. 

2021/105

7 и Регла-

мент 

2021/106

0 и Регла-

мент 

2018/104

6 

 

Допус-

тимо е 

опрос-

тено от-

читане на 

разходи. 

предп-

риятия 

100 % 

 

За кан-

дидати 

големи 

предп-

риятия 

80 % 

 

2 Устой-

чива 

заетост 

за хора 

Осигуряване на 

нови работни места 

и устойчива заетост 

Проце-

дура за 

предоста-

вяне на 

НЕ 100 млн. 

лв. 

Работо-

датели 

1. Наемане на лица от це-

левата група, както 

следва: 

В съот-

ветствие 

с разпо-

редбите 

100 % Юни 2023 

г. 

Август  

2023 г. 

НЕ ДА 50000 

лв. 

391166 

лв. 
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в не-

равнос-

тойно 

поло-

жение 

на лица в неравнос-

тойно положение, 

включително чрез 

адаптиране на ра-

ботни места за хора 

с увреждания. 

БФП чрез 

подбор на 

проектни 

предложе-

ния, съгл. 

чл. 25, ал. 

1, т.1 на 

ЗУСЕФС

У 

- за лица в неравностойно 

положение, вкл. и тези, 

които ще извършват сво-

ите работни задължения 

в условия на надомна ра-

бота – до 12 м.  

 - за лица с трайни увреж-

дания – до 24 м.  

2. Подкрепа на работното 

място чрез ментор, съг-

ласно индивидуалните 

нужди на новонаетите 

лица от целевата група за 

период до 6 м. 

3. Осигуряване на транс-

порт от и до работното 

място, в случай че лицето 

работи в населено място 

различно от местоживее-

нето му. 

4. Адаптиране на работ-

ното място за лица с 

трайни увреждания – 

СМР, оборудване и обза-

веждане.  

За лицата, които извър-

шват своите работни 

задължения в условия на 

надомна работа е допус-

тимо единствено обо-

рудване и обзавеждане 

на новото работно 

място.  

СМР във връзка с адап-

тиране на работното 

място за лица с трайни 

увреждания е допустимо 

само в случай, че работ-

ното място е в обект на 

работодателя. 

на Регла-

мент 

2021/105

7 и Регла-

мент 

2021/106

0 и Регла-

мент 

2018/104

6 

 

Допус-

тимо е 

опрос-

тено от-

читане на 

разходи: 

- Разходи 

за въз-

награж-

дение на 

база 

МОД и 

допус-

тими 

осигу-

ровки за 

сметка на 

работо-

дател; 

- Разходи 

за мен-

тор; 

- Разходи 

за транс-

порт. 
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3 Насър-

чаване 

на со-

циал-

ната 

иконо-

мика 

на мес-

тно и 

регио-

нално 

ниво 

Предоставяне на 

възможности за раз-

витие на социалните 

предприятия чрез 

създаването на ус-

тойчиви работни 

места за групите в 

неравностойно по-

ложение, което ще 

доведе до намаля-

ване на риска от бед-

ност и социална изо-

лация. 

Процедура 

за предос-

тавяне на 

БФП чрез 

подбор на 

проектни 

предложе-

ния, съгл. 

чл. 25, ал. 

1, т.1 на 

ЗУСЕФСУ 

НЕ 22 млн. лв. Об-

щини/о

бщин-

ски 

предп-

риятия, 

НПО, 

работо-

датели, 

субекти 

на со-

циал-

ната и 

соли-

дарна 

иконо-

мика - 

коопе-

рации, 

юриди-

ческите 

лица с 

несто-

панска 

цел за 

осъщес-

твяване 

на об-

ществе-

нопо-

лезна 

дейност 

и соци-

алните 

предп-

риятия, 

специа-

лизи-

рани 

предп-

риятия 

1. Създаване на парт-

ньорства и мрежи, насър-

чаване на сътрудничест-

вото между предприятия 

от социалната и солидар-

ната икономика, както и 

сътрудничеството с тра-

диционните стопански 

предприятия.  

2. Подкрепа на дейности 

за повишаване информи-

раността, видимостта, 

разпознаваемостта на 

продуктите на социални 

предприятия на пазара.   

3.Дейности за създаване 

и развитие на социални 

предприятия: 

-Дейности за привличане 

и развитие на човешките 

ресурси в социалните 

предприятия: 

Създаване на устойчиви 

работни места в соци-

ални предприятия – суб-

сидии за нови работни 

места до 12 мес. за лица 

от уязвимите групи/24 м. 

за хора с трайни увреж-

дания на база МОД. 

(Дейността е задължи-

телна) 

Обучения за новонаети в 

социални предприятия, в 

т.ч. за професионална 

квалификация и за при-

добиване/повишаване на 

дигитални умения или 

специфично обучение, 

свързано с потребнос-

тите на работното място 

и спрямо увреждането . 

В съот-

ветствие 

с разпо-

редбите 

на Регла-

мент 

2021/105

7 и Регла-

мент 

2021/106

0 и 

2018/104

6 . 

 

Допус-

тимо е 

прилага-

нето на 

опрос-

тено от-

читане на 

разхо-

дите, съг-

ласно чл. 

56(1) от 

Регла-

мент 

2021/106

0, а 

именно 

„Единна 

ставка в 

размер до 

40 % от 

допусти-

мите 

преки 

разходи 

за персо-

нал може 

да се из-

ползва за 

100 % Септем-

ври 2023 

Ноември 

2023 

Не  Да 50000 

лв. 

391166 

лв. 
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и коо-

пера-

ции на 

хора с 

увреж-

дания, 

съг-

ласно 

ЗХУ. 

Подкрепа за социална 

интеграция спрямо инди-

видуалните потребности 

на отделните лица, кон-

султиране, психологи-

ческа подкрепа, др.; 

Осигуряване на ментор 

на работното място до 3 

месеца. В случай че ли-

цето е с трайни уврежда-

ния, осигуряването на 

ментор на работното 

място е с продължител-

ност до 6 месеца. 

Подкрепа за стажуване 

на завършили специал-

ност за социално предп-

риемачество в такива 

предприятия за период 

до 6 м.; 

Обучения за развитие на 

умения за социално 

предприемачество и уп-

равление на социално 

предприятие, в т.ч. диги-

тални, както и умения на-

сочени към „позеленя-

ване“ на дейността или 

на продуктите/услу-

гите/процесите в социал-

ните предприятия и др.  

-Оборудване и обзавеж-

дане на новите работни 

места, когато е необхо-

димо за постигане на 

целта на операцията; 

-Ремонтни дейности във 

връзка с новите работни 

места/дейността на соци-

алното предприятие. 

покри-

ване на 

остана-

лите до-

пустими 

разходи 

по дадена 

опера-

ция. 
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4 Квали-

фика-

ция, 

умения 

и кари-

ерно 

разви-

тие 

на за-

ети 

лица 

Предоставяне на 

подкрепа за профе-

сионално развитие и 

гъвкави възмож-

ности за обучение за 

повишаване на про-

фесионалната ква-

лификация и умени-

ята, вкл. дигитал-

ните, на служители, 

които са наети на 

трудов договор в 

предприятия извън 

държавната адми-

нистрация, както и 

на самостоятелно за-

ети лица. 

Процедура 

на дирек-

тно предос-

тавяне, 

съгл. чл. 

25, ал. 1, 

т.2 на 

ЗУСЕФСУ 

НЕ Общ бюджет 

55 млн. лв. 

 

По Компо-

нент 1 – 

50 млн. лв. 

 

По Компо-

нент 2 –       

5 млн. лв. 

 

Аген-

ция по 

зае-

тостта 

Компонент 1: 

1. Набиране на заявления 

от наети по трудово пра-

воотношение лица, както 

и от самостоятелно заети 

лица за включване в обу-

чения за придобиване 

или повишаване на про-

фесионалната квалифи-

кация и/или за придоби-

ване на ключова компе-

тентност; 

2. Предоставяне на обу-

чения за придобиване 

или повишаване на про-

фесионалната квалифи-

кация. 

3. Предоставяне на обу-

чения за придобиване на 

умения в рамките на 

ключови компетент-

ности.  

4.  Оценка дигиталните 

компетентности на ли-

цата – входящо ниво и 

насочване към ниво за 

дигитално обучение по 

операцията - нива 5-8 по 

DigComp . 

5. Предоставяне на обу-

чения за дигитални уме-

ния за напреднало и/или 

високоспециализирано 

равнище на дигитални 

умения (нива 5-6 или 7-8) 

за заети лица. 

6. Дейности за мотиви-

ране за активно поведе-

ние на пазара на труда на 

заети лица, вкл. самона-

ети. Насочване към под-

ходящи, съобразени с 

В съот-

ветствие 

с разпо-

редбите 

на Регла-

мент 

2021/105

7 и Регла-

мент 

2021/106

0 и Регла-

мент 

2018/104

6 

 

Обучени-

ята в 

Компо-

нент 1 се 

извърш-

ват чрез 

ваучерен 

механи-

зъм. 

 

Допус-

тимо е 

опрос-

тено от-

читане на 

разходи. 

100 % Компо-

нент 1: 

Май 2023 

 

Компо-

нент 2: 

Май 2023 

 

 

Компо-

нент 1: 

Юни      

2023 

 

Компо-

нент 2: 

Юни      

2023 

НЕ ДА  

(само за 

самос-

тоя-

телно 

заети 

лица) 

НП До раз-

мера на 

бю-

джета 

на опе-

рацията 

с отчи-

тане на 

бюдже-

тите на 

отдел-

ните 

компо-

ненти. 
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личностния профил и ин-

дивидуалните характе-

ристики на лицата мерки 

за обучение, образова-

ние, заетост, с цел подк-

репа за професионалното 

или кариерно развитие. 

(Насочването е част от 

присъщите, законово оп-

ределени дейности на АЗ 

и не се финансира по 

операцията.) 

7. Предоставяне на ус-

луги по професионално 

ориентиране и консулти-

ране и професионална 

мобилност на заети и са-

монаети лица с цел кари-

ерното и професионал-

ното им развитие. (Дей-

ността се предоставя от 

съществуващите струк-

тури на АЗ в индивиду-

ална или групова форма. 

Професионалното ориен-

тиране, извършено само 

с помощта на специали-

зирани информационни 

материали и технически 

средства (по чл. 75 от 

Правилника за прилагане 

на Закона за насърчаване 

на заетостта) се счита за 

присъща дейност на АЗ и 

не се финансира по опе-

рацията. 

Компонент 2:  

1. Разширяване на обема 

от обслужвани лица чрез 

по-широка мрежа от ка-

риерни центрове (звена 

към структури на АЗ) в 
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областни градове, в ко-

ито не са обособени та-

кива, които да подкрепят 

кариерното развитие, 

професионалната мобил-

ност и преходите от зае-

тост в заетост. 

2. Подбор и наемане на 

допълнителни лица по 

договор към Агенция по 

заетостта, които ще бъ-

дат пряко ангажирани с 

предоставянето на услу-

гите в кариерните цент-

рове/звената. 

- Обучение на новонае-

тите лица в кариерните 

центрове/звената. 

5 Нови 

умения 

Да се подпомогне за-

етите лица, като се 

предприемат пре-

вантивни действия, 

включващи предос-

тавяне на възмож-

ности за квалифика-

ция, преквалифика-

ция и придобиване 

на нови умения с цел 

адаптиране към съв-

ременните изиск-

вани на работодате-

лите. Повишаване 

адекватността и 

уменията на служи-

телите, съобразно 

актуалните нужди 

на бизнеса води до  

увеличаване произ-

водителността на 

труда, създаване на 

условия за устой-

Процедура 

за предос-

тавяне на 

БФП чрез 

подбор на 

проектни 

предложе-

ния с ня-

колко 

крайни 

срока за 

кандидатс-

тване 

НЕ 50 млн. лв. Регист-

рирани 

предп-

риятия 

по реда 

на Тър-

говския 

закон 

1. Предоставяне на обу-

чение за придобиване 

или повишаване на про-

фесионалната квалифи-

кация /но не по-висока от 

трета квалификационна 

степен/ на лица от целе-

вите групи, съобразено с 

индивидуалните харак-

теристики на лицето и 

спецификата на работ-

ното място. 

2. Подкрепа на работното 

място чрез ментор за пре-

назначени служители на 

други длъжности при съ-

щия работодател, с мак-

симален период до 6 ме-

сеца. 

3. Специфични обуче-

ния, свързани с работ-

ното място, в т.ч. за при-

добиване на специфични 

дигитални умения, 

Предви-

дените 

разходи 

са в съот-

ветствие 

с разпо-

редбите 

на Регла-

мент 

2021/105

7, Регла-

мент 

2021/106

0 и Регла-

мент 

2018/104

6. 

 

Макси-

мално 

допусти-

мата 

стойност 

Интен-

зитетът 

на по-

мощта 

за раз-

ходи, 

свър-

зани с 

предос-

тавяне 

на обу-

чения 

по про-

фесио-

нална 

квали-

фика-

ция, 

специ-

фични 

обуче-

ния и 

обуче-

ния 

Октом-

ври/Ноем-

ври 2023 

г. 

 

Март/ап-

рил 2024 

 

Декември 

2023/Яну-

ари 2024 г. 

 

 

Май/юни 

2024 

НЕ ДА 20 000 

лв. 

391166 

лв. 
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чива заетост и оси-

гуряване на по-ка-

чествени работни 

места. 

„меки“ умения, обучения 

към управленски персо-

нал за надграждане на 

бизнес умения, насочени 

вкл. към кръговата ико-

номика и зеления преход, 

въвеждането на ниско-

въглеродни, ресурсно 

ефективни и безотпадни 

процеси и технологии и 

др. 

на без-

възмез-

дна фи-

нансова 

помощ за 

едно 

лице 

вклю-

чено в 

специ-

фично/и 

обуче-

ние/я не 

трябва да 

надви-

шава 

2500 лв.  

 

Допус-

тимо е 

опрос-

тено от-

читане на 

разхо-

дите. 

чрез 

мен-

тори не 

надх-

върля 

50% от 

допус-

тимите 

раз-

ходи. 

Интен-

зитетът 

на по-

мощта 

може да 

бъде 

увели-

чен /но 

не-по-

вече от 

макси-

малния 

интен-

зитет на 

по-

мощта 

от 70%/, 

както 

следва: 

- с 10 

процен-

тни 

пункта, 

ако обу-

чението 

се пред-

лага на 

рабо-

тещи с 

увреж-

дания 
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или ра-

ботещи 

в нерав-

нос-

тойно 

положе-

ние 

- с 10 

процен-

тни 

пункта, 

ако по-

мощта 

се пре-

доставя 

на 

средни 

предп-

риятия, 

и с 20 

процен-

тни 

пункта, 

ако по-

мощта 

се пре-

доставя 

на 

микро и 

малки 

предп-

риятия 

 

ПРИОРИТЕТ 2 „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ 

6 Активно 

приоб-

щаване 

и достъп 

до зае-

тост на 

хора в 

Повишаване качест-

вото на живот, на-

сърчаване на соци-

алното включване и 

интегриране в об-

ществото на групите 

Процедура 

за предос-

тавяне на 

БФП чрез 

подбор на 

проектни 

НЕ 30 млн. лв. НПО, 

достав-

чици на 

соци-

ални 

услуги, 

1. Идентифициране на 

лица от целевата група и 

определяне на индивиду-

ален набор от мерки 

(план) за тяхното ак-

тивно приобщаване, вкл. 

В съот-

ветствие 

с разпо-

редбите 

на Регла-

мент 

2021/105

100 % Май    

2023 г. 

Юни  

   2023 г. 

НЕ ДА 50000 

лв. 

391166 

лв. 
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нерав-

нос-

тойно 

положе-

ние 

в неравностойно по-

ложение чрез подоб-

ряване достъпа им 

до пазара на труда и 

интегрирана подк-

репа. 

предложе-

ния, съгл. 

чл. 25, ал. 

1, т.1 на 

ЗУСЕФСУ 

работо-

датели 

 

и  по отношение на дос-

тъпа до и предоставяне 

на социални и интегри-

рани здравно-социални 

услуги. Предоставянето 

на услугите е обвързано 

единствено с достъпа до 

заетост и работното 

място. 

2. Определяне на инди-

видуален мениджър на 

случай на всяко лице, 

който активно да подпо-

мага лицето и проследява 

участието му в мерките, 

определени за него:  

•Предоставяне на инфор-

мация и подкрепа за ли-

цата, според техните ин-

дивидуални нужди; 

•Подкрепящи мерки за 

мотивационно обучение 

за активно поведение на 

пазара на труда;  

•Професионално ориен-

тиране и кариерно кон-

султиране на хора в не-

равностойно положение 

(мениджъра на случай 

и/или специалист);  

•Психологическа подк-

репа за лицата, според 

техните индивидуални 

нужди и при необходи-

мост (специалист психо-

лог). 

4. Подкрепа за търсене на 

работа, връзки с работо-

датели и подготовка за 

7, Регла-

мент 

2021/106

0 и Регла-

мент 

2018/104

6 

 

Допус-

тимо е 

опрос-

тено от-

читане на 

разхо-

дите в 

размер на 

40% 

единна 

ставка. 
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включване в заетост 

(подготовка на доку-

менти за кандидатстване, 

подготовка за явяване на 

интервю, подготовка на 

документи за започване 

на работа и др.)  

5. Подпомагане осъщест-

вяването на контакти с 

институции/организа-

ции, според индивидуал-

ните потребности на ли-

цето или членове на не-

говото семейство, за пре-

одоляване на пречки 

пред лицето за социално 

включване и включване в 

заетост – контакти с АЗ, 

АСП, детски градини, 

доставчици на социални/ 

образователни/ обучи-

телни/ здравни услуги и 

др. Предоставяне на под-

крепа чрез „застъпничес-

тво“, съгласно Закона за 

социални услуги . 

6. Активна работа с по-

тенциални работодатели 

за намиране на работа на 

лицата. Действия за про-

мяна на нагласите на ра-

ботодателите към конк-

ретните лица в неравнос-

тойно положение, обект 

на подкрепата.  

7. Включване в обучения 

за професионална квали-

фикация/преквалифика-

ция, предоставяне на 
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„меки“ умения и обуче-

ния за придобиване на 

ключова компетентност 

– КК 1 „Общуване на ро-

ден език“; КК 4 „Диги-

тална компетентност“; 

КК 5 „Умение за учене“; 

КК 6 „Обществени и 

граждански компетент-

ности“. 

ПРИОРИТЕТ 1 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И РАЗВИТИЕТО НА УМЕНИЯ“ и ПРИОРИТЕТ 3 „НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ“ 

7 Диги-

тални 

умения 

Подобряване на ди-

гиталните умения на 

неактивни и безра-

ботни лица, вкл. 

младежи чрез 

включването им в 

обучения. 

Процедура 

на дирек-

тно предос-

тавяне, 

съгл. чл. 

25, ал. 1, 

т.2 на 

ЗУСЕФСУ 

НЕ 40 млн. лв. 

За П 1 – 12 

млн. лв. 

За П 3 – 28 

млн. лв. 

Аген-

ция по 

зае-

тостта 

Адаптиране на електро-

нен модул за регистра-

ция за дигитални умения 

на заинтересованите 

страни; 

Обучение на служите-

лите на АЗ по прилагане 

на инструменти и прог-

рами, свързани с диги-

талните умения. Разра-

ботване/адаптиране на 

програми; 

Насочване към обучение 

на желаещите лица.  

Предоставяне на обуче-

ния за общи дигитални 

умения на базово и/или 

средно равнище (нива 1-

4 по DigComp  за неак-

тивни лица.  

Предоставяне на обуче-

ния за напреднало и ви-

сокоспециализирано рав-

нище (нива 5-8 по 

DigComp  за безработни 

лица. 

Предви-

дените 

разходи 

са в съот-

ветствие 

с разпо-

редбите 

на Регла-

мент 

2021/105

7 и Регла-

мент 

2021/106

0. 

 

Допус-

тимо е 

опрос-

тено от-

читане на 

разхо-

дите: 

100 % Март 

2023 г. 

Април  

2023 г. 

НП НП НП НП 
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