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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
 

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 

 
 

ПОКАНА 

за представяне на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ   

 

 

Агенция по заетостта чрез Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти”, в 

качеството си на Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

представлявана от г-жа  Камелия Лозанова – Изпълнителен директор на Агенция по заетостта, 

съгласно заповед № 282 от 14.02.2012 г.  

 

кани  

 

Агенция по заетостта чрез Главна дирекция „Услуги по заетостта”, представлявана от г-н Николай 

Николов – заместник-изпълнителен директор на Агенция по заетостта, съгласно заповед № 2568 

от 16.12.2011г., в качеството си на конкретен бенефициент, да подаде проектно предложение 

съгласно приложения пакет документи за кандидатстване по процедура на директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ  

 

Номер и име на процедурата: BG051PO001-1.2.02 „Насърчаване стартирането на проекти 

за развиване на самостоятелна стопанска дейност “ - Компонент 3 

 

Цел на настоящата процедура: В Компонент III – ще се предоставят услуги на лицата, стартирали 

проекти по Компонент II, от консултантски фирми и бизнес центрове, които имат достатъчен и доказуем 

опит при предоставяне на съответните услуги. Целта е да се подпомогне успешното стартиране на 

самостоятелна стопанска дейност. Услугата ще се осъществява чрез предоставяне на съпътстващи 

консултантки услуги за стартиране и развитие на предприемачески инициативи, в това число 

предоставяне на: услуги по изготвяне на маркетингови проучвания и анализи; консултации по 

информационни технологии, консултации по счетоводна отчетност и финанси; консултации във връзка 

с изискванията на националното законодателство и европейските норми в конкретната област.  

 

Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се 

реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия 

програмен период е в размер на 5 000 000 лв. 

 

Териториален обхват. Място на изпълнение.  

Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България. 
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Допустими дейности: 

 

 Изготвяне на техническо задание, тръжна документация и провеждане на процедура за 

избор на консултантски фирми и бизнес центрове за развитие на предприемачеството, 

които да предоставят съпътстващи консултантски услуги на предприятията, получили 

финансиране в рамките на Компонент II, свързани с: 

 - анализ на пазара на бъдещата самостоятелна стопанска дейност;  

 - преценка на финансовите и човешките ресурси на стартиралия бизнеса;  

 - подготовка на начален счетоводен пакет;  

 - подготовка на маркетингова стратегия;  

 - консултации във връзка с изискванията на националното законодателство и 

европейските норми в конкретната област;  

 - запознаване с начините за търсене и получаване на финансиране от различни кредитни 

институции. 

 

Проектното предложение се подава съгласно Изискванията на следния адрес: 

 

Име на представляващия Договарящ орган: г-жа  Камелия Лозанова 

Позиция: Ръководител на Договарящия орган и Изпълнителен директор на Агенция по 

заетостта 

Институция: Агенция по заетостта 

Адрес: бул. „Княз Ал. Дондуков” № 3 

Крайният срок за подаване на проектно предложение е до 16:30 часа на 15.05.2012 г. 

 

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:. 

 

http://www.az.government.bg/ophr/   

http://esf.bg/  

http://www.eufunds.bg./  

 

http://www.az.government.bg/ophr/procedures.asp?type_id=2
http://esf.bg/
http://www.eufunds.bg./

