
 
 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

BG05M9OP001-1.020 – „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” 

 

 

Уважаеми членове на АИКБ, 

 

Информираме Ви, че Министерството на труда и социалната политика отвори 

процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и 

стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. 

 

Във връзка с това Ви предоставяме информация относно изискванията за 

кандидатстване с цел при интерес от Ваша страна да предприемете действия по 

подготовка на проект. 

 

Краен срок за кандидатстване 

 

05.04.2017 г., 17:30 часа. 

 

Териториален обхват 

 

Дейностите следва да се изпълняват на територията на Република България, на региони 

от ниво NUTS 2: 

1. Северозападен район; 

2. Северен централен район; 

3. Североизточен район; 

4. Югоизточен район; 

5. Южен централен район; 

6. Югозападен район. 

 

ВАЖНО!: По настоящата процедура един проект може да се изпълнява само в един 

от шестте региона от ниво NUTS 2, но ще се насърчават проекти, които осигуряват 

дейности в повече от една област в района, за който се кандидатства. 

 

  



 
 

Размер на безвъзмездната финансова помощ  

 

Общ размер на 

безвъзмездната 

финансова помощ 

Средства от ЕСФ 

(сума/процент) 

Национално 

съфинансиране 

(сума/процент) 

 

5 000 000 лв 

 

4 250 000 лв. 85% 

 

750 000 лв. 15% 

 

Разпределение на финансирането по райони: 

Северозападен район - 463 000 лв.  

Северен централен район - 553 000 лв.  

Североизточен район - 673 000 лв. 

Югоизточен район - 713 000 лв. 

Южен централен район - 986 000 лв. 

Югозападен район - 1 612 000 лв. 

 

Минимален и максимален размер на финансиране за проект: 

 

Минимален размер: 100 000 лв. 

Максимален размер: 391 166 лв. 

 

ВАЖНО! Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата. 

В случай на декларирано съфинансиране от страна на бенефициента, размерът му 

следва да бъде включен в бюджета на проекта. 

 

Кой може да кандидатства: 

 

1. Центрове за развитие на предприемачеството, включително: 

- неправителствени организации: юридически лица с нестопанска цел, 

регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ; 

- търговци по смисъла на Търговския закон; 

2. Социални партньори  (национално представителни организации на работниците 

и служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ 

„ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ); 

3. Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови 

институции по смисъла на Закона за кредитните институции 

 



 
Допустими партньори: 

 

1. Обучителни организации и институции; 

2. Центрове за информация и професионално ориентиране, регистрирани в Регистъра на 

центровете за информация и професионално ориентиране към НАПОО; 

3. Неправителствени организации - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани 

по реда на ЗЮЛНЦ; 

4. Социални партньори (национално представителни организации на работниците и 

служителите или на работодателите, в съответствие с решение на МС: КНСБ, КТ 

“ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ); 

5. Общини или райони на общини на територията на Република България; 

6. Финансови институции – банки (кредитни институции) или финансови институции по 

смисъла на Закона за кредитните институции. 

 

ВАЖНО!: Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство. 

 

Дейности, които ще се финансират: 

 

1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност 

и Предприемачество, както и информиране и представяне на възможностите за 

развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, в т.ч. провеждане 

на мотивационни срещи, групово професионално ориентиране към инициативи за 

предприемачество, други подобни с такава насоченост, по преценка на кандидатите. 

2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски 

и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление 

на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения). 

 

Кандидатите представят програма за обучение по Дейност 2, която подлежи на оценка 

при оценяването на проектните предложения и следва да включва минимум 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 бизнеса. 

3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна 

стопанска 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 насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични 

финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР; 

- подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ. 

 

 

 

АИКБ чрез АИКБ КОНСУЛТ ЕООД остава на Ваше разположение за съдействие 

при разработване на проектни предложения по посочената процедура, както и 

предоставя възможност за управление на проекта в рамките на бюджета на 

проекта.  


