
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Електронно информационно издание, бр. 3 

Община Троян 

Месец Януари 

БИЗНЕС КАФЕ ТРОЯН 



 
 

 

 

Броят на регистрираните безработни лица  към месец 

декември е 525, което е с 19 повече от предходния месец. 

Безработицата в област Ловеч достига 7,4 %, като в 

Община Троян този показател запазва ниско равнище  от  

3,7%.  

 

Регистрираните през месец декември безработни 

лица са 85, а най-голям процент от тях 39 % - са 

специалисти. Чрез Дирекция „Бюро по труда“ - Троян през 

месеца са постъпили на работа 42 човека. 

Динамика на безработицата за 

Община Троян 

 

693

610
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Брой регистрирани лица в Бюро по труда



Включените нови лица по програми за заетост през 

месец януари са 5, а постъпилите на работа и включени в 

обучение лица по мерки са 14. 

 

 

Заявените свободни работни места  са 33, като цяло 

заети са били 68 места, от които 51 от 

първичния пазар на труда, 17 места по 

програми за заетост, а по мерки от Закона за 

насърчаване на заетостта не е било наето нито 

едно лице. 

През месец декември продължи предоставянето на 

средства по антикризисна мярка 60/40, което подпомага 

работодателите пострадали от пандемията.  

 

Източник: Бюлетин на Дирекция „Бюро по труда“ - Троян 
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Работодателите ще получават средства от държавата 

за запазване на заетостта на работници и служители в 

засегнатите от Ковид-19 икономически дейности и през 

първите два месеца на 2022 г. Това реши правителството с 

приемането на промени в Постановление № 151 на 

Министерския съвет от 2020 г., в което се определят 

условията и редът за тяхното изплащане. 

Средства ще продължат да се 

изплащат за работници и 

служители, които през периода от 

13 март до 31 декември 2020 г. са 

работили на непълно работно 

време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от 

Кодекса на труда или работата им е била преустановена 

поради въведени временни ограничения на дейността.

 Работодателите, получили средства за запазване на 

заетостта на работниците и служителите, са длъжни да 

изплащат трудово възнаграждение в размер, не по-малък 

от размера на осигурителния доход за октомври 2021 г. и 

да внасят дължимите осигурителни вноски за съответния 

месец. 

Финансовите средства ще се превеждат на съответния 

работодател по банков път от Националния осигурителен 

институт. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2022 г.

   Източник: https://www.mlsp.government.bg/  

60/40 през 2022 г. 

 



 

 

 

За да се подпомогнат 

производителите да изпълнят 

изискванията на Новия Закон за 

храните и поради големия интерес от 

страна на фирмите Съюзът по 

хранителна промишленост организира обучение за 

професия "Техник-технолог по качество на храни и 

напитки" - от 21 до 25 февруари 2022г., в гр. София. 

Курсът е предназначен за специалисти , работещи в 

лабораториите за контрол на различните физикохимични 

и микробиологични показатели на храни и напитки и 

добавки за тях, ръководители и служители, които 

внедряват и отговарят за изграждане и поддържане на 

системите за управление в областта на качеството и 

безопасността на храните във фирми и предприятия, 

произвеждащи и продаващи храни и напитки, складове за 

храни, специалисти от вериги хотели и ресторанти, 

консултантски фирми и др. 

Заявки за участие се подават до 16. 02. 2022 г. 

Завършеното професионално обучение с придобиване на 

степен на професионална квалификация се удостоверява 

със “Свидетелство за професионална квалификация” по 

образец на МОН. Поканата за участие може да бъде 

намерена ТУК.     

Покана за обучение – Технолог на 

храни и напитки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infobusiness.bcci.bg/content/file/Pokana__Kurs_kachestvo_21.02-_25_.02_.2022_.pdf


Източник: https://www.infobusiness.bcci.bg/ 

На 10 януари започна набиране на предложения 

за конкурс за финансиране на проекти за 

развитие на селския туризъм в Северна България, 

обявен от Фондация „Америка за България“ . 

Задължително условие е проектите, с които се 

кандидатства, да се осъществяват на територията на 

областите северно от Стара планина. Могат да 

кандидатстват юридически лица, регистрирани в 

България, включително фермери (регистрирани като 

земеделски производители), микро-, малки и средни 

бизнеси, предлагащи селскостопански и туристически 

продукти, къщи за гости и малки семейни хотели.  

Одобрените   проекти   ще   получат   финансиране   до  

25 000 лева за дейности, които привличат туристи и 

развиват местните икономики, като посещения и престой с 

преживявания във ферми, кулинарни и занаятчийски 

турове, демонстрации за правене на храни, организиране 

на регулярни фермерски пазари и др. 

Краен срок за кандидатстване: 15.02.2022 г.  

За повече детайли и кандидатстване последвайте следния 

ЛИНК    Източник: https://us4bg.org/

 Финансиране – селски туризъм 

http://www.infobusiness.bcci.bg/
https://us4bg.org/bg/rfp-tur-agritourism-2022/


 

Европейската комисия чрез 

Иновационния фонд отправя покана 

за кандидатстване за финансиране 

на иновативни ниско въглеродни технологии. Фондът 

разполага с бюджет от  1,5 милиарда евро от приходи от 

търгове за квоти за емисии по схемата на ЕС за търговия с 

емисии.  

 Кандидатите за безвъзмездни 

средства трябва да изпратят 

проект до 3 март 2022 г. 

Предложенията на 

компаниите ще бъдат 

оценявани в зависимост от техния капацитет за избягване 

на емисии на парникови газове, новаторския им 

потенциал, тяхната финансова и техническа издържаност и 

възможностите им за увеличаване на мащаба и разходната 

ефективност. 

На прицел ще са революционни технологии за 

възобновяема енергия, енергоемки индустрии, 

съхранение на енергия и улавяне, използване и 

съхранение на въглероден диоксид. 

Проектите могат да бъдат подавани чрез портала на ЕС за 

финансиране и възлагане на обществени поръчки на 

следната платформа. 

 

Източник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5473  

Финансиране за иновации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2021;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 
 

Българската банка за развитие стартира нов продукт, 

насочен към едни от най-пострадалите от Ковид 

пандемията бизнеси - хотелиерския и ресторантьорския. 

От преференциално финансиране 

могат да се 

възползват микро-, 

малки, средни и 

стартиращи 

компании от тези сектори, дори да 

имат просрочени задължения до 90 

дни.  

  Ликвидната помощ за 

ресторантьори е с 12 месеца гратисен 

период, както следва: 

1. Кредитна линия и стандартен 

кредит за оборотни средства: 

- за дружества с персонал до 49 души – до 500 000 

лева; 

- за дружества с персонал от 50 до 249 души – до 750 

000 лева. 

2. Кредит овърдрафт: до 250 хил. лева. 

Ликвидната помощ за хотелиери е с 18 месеца 

гратисен период, а максималният размер на кредита е със 

същите параметри като на помощта за ресторантьори. 

Източник: https://bbr.bg/  

Програма „Подкрепа за туризма“ 



 
 

Фондът за МСП „Ideas Powered for Business“ е схема за 

отпускане на безвъзмездни средства, чиято 

цел е да подпомага правата на 

интелектуална собственост на малките и средните 

предприятия в ЕС. Фондът е инициатива, която обхваща 

периода от 10 януари 2022 г. до 16 декември 2022 г. 

Чрез него се издават ваучери, които могат да се 

използват за частично покриване на таксите за избраните 

дейности. Има два вида ваучери в зависимост от 

съответната дейност: 

 Ваучер 1 – 1500 евро - за услуги за предварителна 

диагностика на ИС (IP Scan), такси за марки и дизайни; 

  Ваучер 2 – 750 евро - за такси за патенти.  

Детайли за кандидатстване може да откриете ТУК. 

 

 

Източник:https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/online-services/sme-fund  

Процедура 

Интелектуална собственост  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/apply-now


 

 

 

 

GDPR е регламент, който изисква от предприятията да 

защитават личните данни и поверителността на 

гражданите на ЕС.  

Обучителната платформа на проект Mind The Data е 

предназначена за бизнес консултанти, 

мениджмънта, консултанти по човешки 

ресурси, консултанти по 

стратегии/операции и маркетинг. Целта й е 

да предостави на бизнес консултантите подробни и добре 

документирани познания по различни аспекти на ОРЗД 

(Общ регламент за защита на данните), които от своя 

страна те могат директно да използват в подкрепа на МСП 

да бъдат в съответствие с ОРЗД и по-важното, да разберат 

какви са ползите от културата за защита на данните. 

Обучителният материал е представен в 3 модула, 

които са на разположение на български, английски, 

гръцки, полски и испански език. Модулите включват както 

теоретично, така и практическо приложимо съдържание.  

Можете да ползвате безплатно платформата, като 

кликнете върху ВХОД КЪМ ОБУЧЕНИЕТО. 

 

Източник: https://mindthedata-project.eu/?lang=bg   

*Полезно за фирмите*–  

GDPR сега накъде!? 

 

https://training.mindthedata-project.eu/bg/


 

 

 

Национална агенция по 

приходите /НАП/ уведомява 

за промени операторите със 

задължения за деклариране 

по системата INTRASTAT. 

Документът, публикуван 

на страницата на НАП представлява описание на 

форматите на файловете на 3 XML съобщения, използвани 

за структуриран обмен на данни между модули на 

информационната система Интрастат или от друга външна 

система към система Интрастат както следва: 

- XML съобщение INSTAT - за обмен на данни по 

представяне на декларации от Интрастат оператори към 

НАП; 

- XML съобщение INSRES – за представяне от НАП 

към ИО на протоколи за резултата от приемане на 

подадени декларации; 

- XML съобщение INSTRANS - за обмен на данни 

между два или повече модули „Интрастат оператори” или 

за извеждане и предоставяне от НАП към ИО на данните от 

техните декларации на сайта на НАП. 

 

За повече информация натиснете ТУК.   

Вътрешно общностна търговия 

2022 г. 

https://nra.bg/wps/portal/nra/intrastat/softuer-i-rakovodstva-za-polzvane/67be50ed-5a59-4a62-a015-bd8097bc3496


 

 

 

Министерството на 

образованието и науката публикува 

регистър на специалностите, за 

които държавата заплаща изцяло 

или частично разходите за 

следването в 96 различни 

специалности, в случай че студентът 

има сключен договор с конкретна 

фирма за стаж и работа след завършване. 

Условията и правилата за включване на работодател 

в списъка са посочени в следната наредба. 

Включването в списъка се извършва по заявление от 

работодателя подадено до съответния министър. В 

списъка може да се включват работодатели, които са 

регистрирани на територията на Република България, имат 

среден списъчен брой на персонала в последните две 

години над 20 човека. Списъкът се актуализира ежегодно 

до 31 юли. 

След успешно завършване на обучението си, 

студентът следва да работи за срок не по-малък от 5 

години, при работодателя по трудов договор, съгласно 

който длъжността и характерът на работата са в 

съответствие със завършеното образование.  

     Източник:https://www.mon.bg/bg/3  

 Държавата субсидира 

следването 

https://regemployersportal.nacid.bg/specialityList
file:///D:/User%20files/Documents/Downloads/Nrdba-zaplashtane-ObuchStud-ot-rabotodatel_020221%20(1).pdf


 

 

Известните троянски майстори на информационните 

технологии и софтуера, 

които предлагат решения по 

мярка на клиента, изпращат 

една успешна в бизнес 

отношение година.  

Броят на заетите служители към края на 2021 достига 75 

общо за трите офиса на TSD в Троян, София и Пловдив, като 

повече от половината служители са базирани в Троян. 

Ще обърнем внимание на акцентите за TSD от 2021 г.: 

 Създадена е TSD Group – група от компании, която 

обединява дъщерните дружества TSD Services и TSD 

Software; 

 Фирмата TSD Services е класирана като TOP .NET 

разработчик с висок принос и доставчик на услуги по 

увеличаване на IT персонала от американската агенция 

Clutch.co; 

  TSD е призната за един от 50 най – добри ИТ 

работодатели в България за 2021 г.  според 

класацията Career Show Index; 

 Сребърен знак „Отговорна компания – отговорни 

служители“ за развитие на програма за 

редовно дарителство от работното място сред 

служителите; 

 

TSD Group– поглед към 2021 г. 



 Фирмата и служителите ѝ подкрепиха „Дневен 

център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и 

техните семейства“ гр. Троян и „Културен клуб на 

пенсионера“ Троян; 

 5 от 7 стажанти, успешно завършили лятната 

стажантска програма във фирмата, са започнали 

постоянна работа в TSD; 

 TSD с подкрепа за спорта в Троян – баскетбол и ски 

ориентиране.  

 

Спрямо финансовите резултати 

TSD е сред първенците в Община 

Троян с приходи за 2020г. /в хил. 

лева/ 3,337 и печалба от 333. 

 

TSD ще отпразнува 15-ия си рожден ден през 2022 г. 

 

Годишната стажантска програма на TSD вече е отворена 

за кандидатстване. Всяко лято компанията предоставя 

възможност на млади таланти да стартират успешно 

кариерата си в ИТ сектора. Приемът на документи за летен 

стаж е отворен от януари до края на април. Можете да 

научите повече за програмата и да кандидатствате на: 

https://www.tsd.com/internship-program/ 

 

 Източник: https://www.tsd.com/  

https://www.tsd.com/internship-program/


 

Ако новогодишния ти късмет е 

печалба, но закупените лотарийни билети 

увеличават шанса за депресия и мечтата 

за размера на джакпота се изтрива бавно от съзнанието ти 

като отминаващ мираж, е време да помислиш дали да не 

изтълкуваш тази поличба по друг начин.   

Ти имаш бизнес идея, реализирай я и изиграй картите 

си така, че всички козове да с в ръцете ти! Новата година е 

подходящ момент да планираш. Вземи лист и химикал и си 

постави постижими цели! 

Да бъдеш предприемач не е лесно занимание, но ти 

си решен и везната се накланя към ново начинание. 

Провалът не съществува реално, всичко може да се 

поправи. Неуспехите са най-добрия учител за тези, които 

не се отказват и са готови да почукат на следващата врата.  

Известната поговорка „Не ми трябва акъл, пари ми 

дай“ е за хората без фантазия. Ако ти си от хората, на които 

им трябва акъл използвай Наръчника за успешен бизнес, 

който може да бъде безплатно изтеглен ТУК, изготвен за 

програма BASE – Бизнес академия 

за стартиращи предприемачи. 

Твоята идея е твоят пламък и 

обзема мислите ти. Това, което 

можеш да предложиш е ново, полезно и необходимо... 

     Стартирай!   

Нова година – Нов старт  

https://baseprogram.bg/uchebnik/


 

   Студентското състезание „Мир чрез 

търговия“ е програма, предназначена да 

идентифицира и вдъхнови следващото 

поколение предприемачески лидери от 

над 300-те града, в които има световни 

търговски центрове. Студентските екипи се насърчават да 

представят оригинални проекти, продукти или други 

иновативни идеи, които илюстрират и насърчават 

социалните иновации и устойчивост чрез сътрудничество, 

справедлива търговия и етични международни бизнес 

практики. 

Допустимите кандидати могат да бъдат отделни лица 

или екипи, съставени от не повече от четирима членове, да 

са представители на колеж, университет, търговско 

училище или друга образователна институция на възраст 

между 18 и 29 години. Материалите и представянето на 

проекта трябва да са на английски език, няма такси за 

участие. 

Кандидатура, придружена със заявка за участие 

/изтеглете ТУК/, презентация в PowerPoint до 20 слайда, CV 

и снимка на всеки участник, трябва да се изпрати на имейл 

foundation@wtca.org  до понеделник, 31 януари 2022 г. 

Наградата за първо място е 3000 щатски долара и 

възможност за участия в събития и представяне на идеята. 

При необходимост от съдействие, може да се свързвате с 

Българска търговско-промишлена палата, на e-mail: 

m.markova@bcci.bg или тел.: 02 8117 489. 

Източник:https://www.infobusiness.bcci.bg/  

Мир чрез търговия 
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  VМwarе Talent Boost е обучителна програма достъпна 

за студенти по компютърни науки и софтуерно 

инженерство от цяла България. 

За да бъдат успешни, кандидатите е необходимо да 

притежават основни умения придобити в ИТ сферата и 

мотивация за учене. Кандидат-курсистите ще преминат 

онлайн тест за 

програмиране и 

кратко интервю, в 

резултат на което ще 

бъдат селектирани 

36 курсисти. 

Всички сесии от 

учебната програма 

ще се проведат 

виртуално. 

Занятията, на тримесечната безплатна обучителна 

програма, започват в 9:00 и завършват в 13:00 всеки 

работен ден, с редовни кафе паузи.  

Академията за млади специалисти ще се проведе от 

16 февруари до 20 май 2022 г. 

Всеки желаещ може да кандидатства до 9 февруари 

2022 г. на следната платформа. 

 

Източник: https://www.vmware.com/content/microsites/talentboost/home.html   

Бустер за IT таланти 
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За търсещите работа е на разположение платформа към 

официалния сайт на Агенция по заетостта. За пряк достъп 

до обявените свободни работни позиции натиснете ТУК.  

Свободни позиции обявени от началото на месец януари: 

Наименование на длъжността Основни отговорности 

Касиер Продажба на различни артикули 
на обекта 

Обслужващ, бензиностанция/газ 
станция 

Зареждане на автомобили 

Точилар Работи на производствена лента и 
подава детайли от дърво 

Машинен оператор, 
дърводелство 

Изработка на мебели от дървен 
материал 

Шивач Шиене на тапицерии за детски 
столчета 

Окачествител, продукти (без 
храни и напитки) 

Окачествяване на продукция 

Машинен оператор, шиене Извършване на шивашка дейност 

Пресьор, фурнир Работи на дървообработваща 
машина-пресоване на дървесен 
фурнир 

Машинен оператор, опаковане/ 
увиване 

Опаковане на готова продукция. 

Общ работник Извършва помощни дейности при 
изграждането на инсталации 

 

*Данни за работодателите и контакти за връзка с тях, могат да 

получат регистрираните в ДБТ търсещи работа лица по удобен за тях 

начин: от своя трудов посредник; на телефон 0670/60304, 0670/63167; на 

място в Дирекция „Бюро по Труда“ – гр. Троян, ул. „Добруджа” № 5, ет. 1  

За търсещите работа 
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Във връзка с намерение на Община Троян да създаде 

бизнес каталог, в помощ на бизнеса и гражданите, 

приканваме всички фирми, осъществяващи дейност на 

територията на общината,  да се включат в безплатната 

услуга - Бизнес каталог на Община Троян. Желаещите 

фирми е необходимо да попълнят кратка анкетна карта до 

31.01.2022, като кликнат на следния адрес. 

 
 

Очакваме Вашите фирмени истории ,начинания и 

постижения, бизнес отличия и изобретения, с които да 

популяризираме фирмите от Община Троян. 

  

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 
 СЪОБЩЕНИЕ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIKXc2hQW1IesFN9PING-r9b-cqFaY2ncWkawSxm9Nzlsomw/viewform?usp=sf_linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFuOd38X0iDEP-JV9AmTmdmK08XBdFqfjMYNtcpoz_3HncQg/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

 

 

 

Община Троян 

Адрес: град Троян, площад "Възраждане" №1 

 

За контакт: 

Телефон: 0670/68056 

Електронна поща: kapounova@troyan.bg 

 

 

 

Свържете се с нас 

mailto:kapounova@troyan.bg

