
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПОВЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
по процедура за директно предоставяне: BG051PO001-1.2.01– „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност – Компонент 1” 
Приоритетна ос 1: „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” 

Основна област на интервенция 1.2: “Заетост чрез развитие на предприемачеството” 
 

№ на 
проектно 
предложение 
в ИСУН 

№ на 
заповед 
в 
ИСУН 

Име на 
кандидата 

Официален 
адрес 

Наименование 
на проектното 
предложение 

Място на 
изпълнение 
на проекта 

Размер на 
безвъзмез
дната 
финансов
а помощ 

Обща 
стойнос
т на 
проекта 

Продълж
ителност 
в месеци 

 
Основни 
дейности 

 
Индикатори за 
изпълнение 

BG051PO001-
1.2.01-0001 

BG051PO
001-

1.2.01-
0001-
C0001 

Главна 
дирекция 

„Услуги по 
заетостта” 

Агенция по 
заетостта 
София 1000 
бул. Княз 
Александър 
Дондуков №3 

Подкрепа за 
предприемчивите 

българи – 
Компонент 1 

Територията на 
Република 
България 

20 000 000 
ЛЕВА 

20 000 000 
ЛЕВА 48 месеца 

Провеждане 
на проучване 
за 
установяване 
на нагласата 
сред 
безработните 
за стартиране 
на собствен 
бизнес по 
региони. 

Изготвяне на 
техническо 
задание и 
документация 
по ЗОП за 
избор на 
консултантск
и фирми. 

Осъществява
не на подбор 
и насочване 
на подходящи 

25 000 лица, 
включени в 
обучение за 
придобиване на 
предприемачески 
умения и/или 
получили 
консултации за 
окончателно 
подготвяне на 
бизнес план. 
 
2500 
новосъздадени 
предприятия. 
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Индикатори за 
изпълнение 

безработни 
лица за 
включване в 
обучение за 
професионал
на 
квалификаци
я по 
предприемаче
ство. 

Предоставяне 
на ваучери за 
включване в 
обучение за 
придобиване 
на 
предприемаче
ски, 
управленски  
и бизнес 
умения. 

Информирано
ст и 
публичност. 

Консултиране 
на подходящи 
безработни 
лица, 
желаещи да 
стартират 
самостоятеле
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Индикатори за 
изпълнение 

н бизнес с 
доказана 
квалификаци
я и подготвен 
проект на 
бизнес план. 
Подпомагане 
на лицата при 
окончателнот
о оформяне 
на бизнес 
плана. 

 


