
1

BG051PO001-

1.2.03-0541-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0541

ЕТ "ГЮСАЛ - 

ЮЛИЯНА 

ДАМЯНОВА"

Сладкарница 

"Слънчева усмивка"

4   19 837,23   19 837,23 Област: Смолян 

Oбщина: Неделино 

4990 Неделино ул. 

ШИНА АНДРЕЕВА 

46

Община - 

Неделино

 1.Организация и управление на 

проекта.;2.Наемане на помещение, подходящо за 

целта и сключване на  договор за срок от 2 

години.;3.Придобиване на всички разрешителни, 

необходими за започване дейността и закупуване 

на ДМА. Заплащане на изразходваната ел.енергия 

и вода.;4.Извършване на подбор  на персонал, 

съобразно равенство между половете и 

превенция на дискриминацията.;5.Информиране 

на обществото, относно новосъздаденото 

предприятие;6.Зареждане с необходимите стоки и 

материали и закупуването на останалата част от 

ДМА предвидени по проекта.;7.Стартиране на 

основната стопанска дейност и установяване на 

пазара

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

2

BG051PO001-

1.2.03-0510-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0510

"СИ-А1" ЕООД Стартиране на 

самостоятелна 

стопанска дейност на 

търговски обект "Био 

Здравепродавницъ"

4   19 985,15   19 985,15 Област: София 

област Oбщина: 

Ботевград 2140 

Ботевград 

п.к.2140,ул.17 

НОЕМВРИ 

8,бл.3,ет.4,ап.10

Община - 

Ботевград

 Дейност 1. Подготовка и изпълнение на общото 

управлние, контрол и отчет на проекта.;Дейност 2. 

Стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

2.1. Наемане на помещение.

2.2. Узаконяване на търговския обект.

2.3. Закупуване на стока.

2.4. Закупуване на консумативи, обо-рудване и 

софтуерни продукти.

2.5. Назначаване на персонал.

;Дейност 3. Осигуряване на публичност и 

визуализация на дейността.

3.1 Изработване и поставяне на табела и стикери.

3.2 Изготвяне на страница на „Био 

здравепродавнисъ” в социална мрежа.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

3

BG051PO001-

1.2.03-0478-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0478-

C0001

"ЛЪКИС - 

КРАСИМИРА И 

ВАЛИ" ЕООД

"Предприемачество 

чрез заетост в 

търговията с 

бързооборотни стоки"

9   19 960,21   19 960,21 Област: Враца 

Oбщина: Мездра 

3100 Мездра 

ул.ЯНКО САКЪЗОВ 

8, вх. А, ет. 5, ап. 

10

Община - 

Мездра

 1.Сформиране на екип по проекта;2.Наемане на 

търговски обект;3.Избор на изпълнител на СМР 

;4.Изпълнение на ремонтните дейности 

;5.Закупуване на ЕКАФП и инсталиране на 

техническо и търговско оборудване;6.Първо 

зареждане на търговския обект със 

стоки;7.Наемане на едно безработно лице като 

продавач-консултант;8.Осигуряване на 

публичност по проекта и популяризиране 

дейността на фирмата ;9.Осигуряване на 

контейнери за разделно събиране на 

рециклируеми отпадъци и стартиране на 

клиентска програма, насърчаваща опазване на 

околната среда;10.Стартиране на търговската 

дейност на фирмата;11.Изготвяне на технически и 

финансови отчети

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

4

BG051PO001-

1.2.03-0293-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0293

"Никеа СМ" 

ЕООД

Стартиране на 

дружество за 

управление на 

социален маркентинг

4   16 614,74   16 614,74 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София ж.к. Красно 

село, Бул. Т. 

Каблешков No 32, 

бл. 208, вх. И, ет. 3, 

ап. 5

Община - 

Столична

 Дейност 1: Сформиране екип за изпълнение на 

проекта;Дейност 2: Провеждане на процедури за 

избор на подизпълнители за планираните по 

проекта доставки. Закупуване на материали, 

консумативи и оборудване ДНА.;Дейност 3: 

Информиране  и публичност по проекта.;Дейност 

4: Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за 3 

месеца.;Дейност 5: Отчитане на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

5

BG051PO001-

1.2.03-0348-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0348

"СПОРТС ХОЛ 

ЕНД ЕКСФИТ" 

ЕООД

Новите концепции в 

спорта - възможност да 

стартиране на бизнес

6   17 370,54   17 370,54 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София район 

Витоша,п.к.1415,УЛ

.Българска легенда 

6

Община - 

Столична

 Сформиране на екип по проекта;Наем на 

помещение ;Избор на изпълнители - на ремонтни 

дейности и доставчик на спортни 

стоки;Изпълнение на ремонтните дейности 

;Доставка на спортните стоки и оборудване на 

залата ;Осигуряване на визуализация и 

публичност и популяризиране на спортната зала 

;Подбор и наемане на инструктор ;Разработване 

на тренировъчни програми и 

ценообразуване;Стартиране дейността на 

фирмата;Изготвяне на технически и финансови 

отчети

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

6

BG051PO001-

1.2.03-0500-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0500

"МАРИС 

ТРАВЕЛ" ЕООД

"Туристическа фирма" 8   19 822,48   19 822,48 Област: Пловдив 

Oбщина: Пловдив 

4000 Пловдив бул. 

БЪЛГАРИЯ 194, ет. 

5, ап. 22

Община - 

Пловдив

 Подготовка и внасяне на документите за лиценз в 

МИЕТ;Наемане на подходящо помещение за офис на 

ТА;Закупуване на необходимите материали и 

консумативи за дейността;Сключване на договор с 

оператор за телефон и интернет

(Поддръжка на помещение за дейността)

;Поръчка изготвяне на интернет сайт и закупуване на 

лицензиран софтуеър

(Придобиване на ДНА)

;Оборудване на офиса с подходяща офис техника.

(Придобиване на компютри, хардуеър и други ДМА)

;Закупуване на инвентар за офиса:

 шкаф, стол

(Придобиване на стоп.инвентар)

;Закупуване на климатик

(Придобиване на други ДМА)

;Наемане на персонал – 1 бр. туристически консултант 

и осигуряване на трудово (Възнаграждение на 

самонаетото лице и наетия персонал)

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес
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Официален адрес на 

кандидата

М
я

с
т
о

 н
а

 и
з
п

ъ
л

н
е

н
и

е
 н

а
 

д
е

й
н

о
с

т
и

т
е

№

Индикатори за изпълнение 

Име на проекта

П
р

о
д

ъ
л

ж
и

т
е

л
н

о
с

т

Безвъзмездна 

финансова 

помощ в лв.

Обща стойност на 

проекта в лв.

Н
о

м
е

р
 н

а
 д

о
го

в
о

р
/з

а
п

о
в

е
д

 в
 

И
С

У
Н

Н
о

м
е

р
 п

р
о

е
к
т
 в

 И
С

У
Н

Име на кандидата Основни дейности/Резюме

7

BG051PO001-

1.2.03-0339-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0339

"ИВАНЕЛИ 6" 

ЕООД

"Стартиране на 

търговска дейност от 

безработно лице - 

ИВАНЕЛИ МАРКЕТ"

6   19 696,38   19 696,38 Област: Плевен 

Oбщина: Плевен 

5839 Буковлък ул. 

"Илинден" 1

Община - 

Плевен

 Дейност№ 1 Управление на проекта;Дейност№ 2 

Избор на външи изпълнители и доставка на 

оборудване на търговския обект;Дейност№ 3  

Назначаване на персонал на търговския 

обект;Дейност№ 4  Избор на външи изпълнители и 

доставка на стоки /материали/;Дейност№ 5  

Осъществяване на стопанска дейност на 

фирмата.;Дейност№ 6  Осигуряване на 

публичност и визуализация.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

8

BG051PO001-

1.2.03-0485-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0485

"БЪДИ - 

КОМЕРС" ЕООД

"Печеливша формула - 

от традиционния до 

специализирания 

онлайн магазин за 

фураж"

4   18 819,66   19 217,46 Област: Монтана 

Oбщина: Лом 3600 

Лом ул. "СТЕФАН 

ХАДЖИЙСКИ" 26

Община - Лом  Дейност 1: Дългосрочно наемане на помещение и 

публично обявяване на проекта;Дейност 2: 

Разработване на стратегия за развитие на 

фирмата, вкл. и пазари от граничния регион и 

съседните страни – Румъния и Сърбия;Дейност 3: 

Обучение в он-лайн търговия и сключване на 

договори за доставка на фуражи в района; 

;Дейност 4: Проучване и закупуване на  

трнспортен автомобил и доставка с монтаж на 

оборудване в търговския обект;;Дейност 5 :  

Доставка на офис техника  и стартиране на 

дейността на традиционния и онлайн магазин в 

Лом;;Дейност 6:Отчитане на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

9

BG051PO001-

1.2.03-0329-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0329

ЕТ "КОПИ СТАР-

ВЕЛИЧКА 

ДИМИТРОВА"

"Създаване на 

книжарница за офис 

услуги "Копи стар"

6   19 580,30   19 580,30 Област: Плевен 

Oбщина: Плевен 

5800 Плевен ул. 

СОЛУН 6, вх. В, ет. 

5, ап. 9

Община - 

Плевен

 Дейност№ 1 Управление на проекта;Дейност № 2 

Избор на външи изпълнители и доставка на 

оборудване на търговския обект;Дейност № 3  

Назначаване на персонал на търговския 

обект;Дейност № 4  Избор на външи изпълнители 

и доставка на стоки /материали/;Дейност № 5  

Осъществяване на стопанска дейност на 

фирмата;Дейност № 6  Осигуряване на 

публичност и визуализация

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

10

BG051PO001-

1.2.03-0417-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0417

"ГРАД Н" ЕООД "Създаване на 

заведение за бързо 

обслужване "Пан Блин"

4   19 999,95   19 999,95 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Приморски

"Мир" No 3, вх. 2, 

ет. 5, ап. 13

Община - 

Варна

 Дейност 1.                                                         

Управление и мониторинг на проекта;Дейност 2                                                 

Стартиране дейността на собственото 

предприятие;Дейност 3

3.1.  Регистрация на нов обект за търговия с 

храни, получаване на разрешителни, лицензи, 

сключване на договори

3.2  Изработване и внедряване на НАССР 

система

3.3  Закупуване на стопански инвентар.                       

3.4 Дейности, св;Дейност 4

Разкриване на работни места

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

11

BG051PO001-

1.2.03-0431-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0431

"ЯРКИ 

ЦВЕТОВЕ" ЕООД

"Подпомагане 

стартирането на 

самостоятелен бизнес 

на "Ярки цветове" 

ЕООД"

4,03   19 810,80   19 810,80 Област: Шумен 

Oбщина: Шумен 

9700 Шумен 

СТЕФАН ЯНЕВ No 

12, ет. 2, ап. 2

Община - 

Шумен

 Доставка на Flatbet DTG принтер и 

термопреса;Доставка на материали и консумативи 

за стартиране на дейността;Осигуряване на 

трудови възнаграждения на самонаетото лице и 

персонала;Прилагане на мерки за информиране и 

публичност

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

12

BG051PO001-

1.2.03-0466-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0466

ЕТ "ТЕДИ-

ТЕОДОРА 

СЕВДЕЛИНОВА"

"Заедно можем повече - 

стартиране на 

цветарски магазин"

6   18 495,36   18 495,36 Област: Видин 

Oбщина: Видин 

3700 Видин ЖК. 

ПЛИСКА, бл. 1, вх. 

А, ет. 1, ап. 2

Община - 

Видин

 №1 Наемане на помещение и извършване на 

ремонтни дейности 

;№ 2. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността;№3. Първоначално закупуване на 

материали за стартиране на цветарски магазин

;№ 4. Осигуряване на трудово възнаграждение на 

самонаетото лице и наетите 2 лица за работа в 

цветарския магазин;№ 5. Организация и 

управление на проекта.;№ 6. Информираност и 

публичност.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

13

BG051PO001-

1.2.03-0524-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0524

"МИЛА - 07" 

ЕООД

"Студио за фото, 

рекламни, копирни и 

принт услуги"

6   19 666,11   19 666,11 Област: Пловдив 

Oбщина: 

Калояново 4173 

Калояново ул. "Хан 

Аспарух" 7

Община - 

Калояново

 Управление, наблюдение, финансов контрол и 

отчетност;Текущ ремонт. ;Осигуряване на 

необходимия персонал ;Закупуване на техника, 

софтуер, оборудване, материали и консумативи. 

;Рекламиране;Извършване на фото, рекламни, 

копирни и принт услуги.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

14

BG051PO001-

1.2.03-0373-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0373

"НУТРИШЪН 

КОНСУЛТ" ЕООД

Стартиране на 

собствен бизнес на 

"Нутришън Консулт" 

ЕООД

4   19 794,56   19 794,56 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София ЖК. Яворов, 

бл. 29, вх. Б, ет. 5

Община - 

Столична

 Дейност 1: Оборудване на офис;Дейност 2: 

Подготовка на промоционални пакети и 

разпространение ;Дейност 3: Подбор и 

назначаване на втори сътрудник във 

фирмата;Дейност 4: Информиране и 

публичност;Дейност 5: Управление на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2
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BG051PO001-

1.2.03-0422-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0422

ЕЙНДЖЪЛ ТУР 

ЕООД

Създаване и развитие 

на туристическа 

агенция "Ейнджъл Тур"

6   18 940,52   18 940,52 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София п.к. 

1309,Ж.К.СВЕТА 

ТРОИЦА,бл.378,вх.

А,ет.2,ап.4

Община - 

Столична

 1. Издаване на лиценз за туроператор;2. 

Назначаване на екип по изпълнението на 

проекта.;3. Наемане на офис (разходи за наем). 

;4. Придобиване  на ДМА;5. Придобиване на 

ДНА;6. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи.;7.Осигуряване на публичност и 

визуализация;8. Стартиране на основната дейност 

на фирмата и планиране на текущи месечни 

разходи за осъществяването и.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

16

BG051PO001-

1.2.03-0322-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0322

ЕТ "Мултимарк - 

Поля Млъзева"

"Откриване на магазин 

за обувки Euroshop"

4   19 772,60   19 772,60 Област: Плевен 

Oбщина: Плевен 

5800 Плевен ЖК. 

Сторгозия, бл. 1, 

вх. В, ет. 2, ап. 4

Община - 

Габрово

 Дейност 1  Избор и наемане на 

помещение;Дейност 2 Озаконяване;Дейност 3 

Доставка и монтаж на оборудване;Дейност 4  

Закупуване на уебсайт на електронния 

магазин;Дейност 5 Първоначално зареждане със 

стока;Дейност 6  - Подбор и наемане на 

персонал;Дейност 7 Информиране и 

публичност;Дейност 8 Стартиране на стопанската 

дейност;Дейност 9 Вътрешен мониторинг и 

контрол на проектните дейности

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

17

BG051PO001-

1.2.03-0369-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0369

СИТАРА 9 ЕООД "Реализация на 

предприемаческа идея 

за отваряне на малка, 

бутикова пекарна"

8   17 928,42   17 928,42 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Приморски

Битоля No 13, ет. 5, 

ап. 21

Община - 

Варна

 Дейност 1: Определяне на екип по проекта и дейности 

по управление и администриране на проекта;Дейност 2: 

Организиране и провеждане на тръжни процедури в 

съответствие с изискванията на ПМС 69/2013

;Дейност 3: Изработване на стратегия за дейността на 

Ситара 9 ЕООД.;Дейност 4: Закупуване на оборудване, 

необходимо за дейността на Ситара 9 ЕООД;Дейност 5: 

Закупуване на материали, необходими за реализацията 

на проекта;Дейност 6: Провеждане на обучение на 

персонала във връзка с производствената дейност 

;Дейност 7:  Осигуряване на трудови възнаграждения и 

осигуровки за сметка на работодателя, на самонаетото 

лице и наетия персонал за срок от 3 месеца  

;Дейност 8: Осигуряване на средства за наем за 

производственото и търговско помещение за срок от 3 

месеца;Дейност 9: Публичност на проекта 

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

18

BG051PO001-

1.2.03-0387-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0387

"ОРТО 2012" 

ЕООД

"Учебен чуждоезиков 

център с внедрена 

виртуална класна стая"

6,03   19 998,78   19 998,78 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Одесос

бул. 8-ми 

Приморски полк No 

70, ап. 11

Община - 

Варна

 1. Успешен проектен и стратегически 

мениджмънт;2. Широка публичност и 

визуализация на проекта;3. Организация по 

откриване на чуждоезиков учебен център, 

модерно оборудван, съвременно обзаведен и 

достатъчно привлекателен за хора от различни 

възрасти;4. Наемане на квалифициран персонал и 

осигуряване на устойчиви работни места за 

работа в учебния център;5. Разработване и 

адаптиране на чуждоезикови учебни програми, 

разпространение на информация за обучение във 

„виртуална класна стая” и подготовка по 

сформиране на групи

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

19

BG051PO001-

1.2.03-0400-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0400

"МОНИПРЕС 

КОНСУЛТ" ЕООД

"Създаване на кантора 

за счетоводни услуги 

"Монипрес консулт" 

ЕООД"

6   13 741,61   13 741,61 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Владислав 

Варненчик

ж.к. Владислав 

Варненчик, бл. 13, 

вх. 4, ет. 5, ап. 96

Община - 

Варна

 1.	Осигуряване на ефективно управление на 

проекта.

;2.      Осигуряване на публичност и визуализация 

на проекта и информиране на обществеността за 

отпуснатата БФП;3.	Подготовка на стратегия за 

стартирането на самостоятелна стопанска 

дейност на предприятието;3.	Оборудване на 

новосъздаденото предприятие с необходимите за 

дейността техника, софтуер, хардуер, материали и 

консумативи.;3.	Разкриване на 2 работни места, 

наемане на персонал и обучение .

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

20

BG051PO001-

1.2.03-0463-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0463-

C0001

ЕТ "СТЕЛА - 2012 

СТЕЛА 

ЩИЛИЯНОВА"

"Стартиране на 

самостоятелна 

стопанска дейност 

"Фризьорски салон"

6   13 466,03   13 466,03 Област: Ямбол 

Oбщина: Стралджа 

8680 Стралджа ул. 

"Филип Тотю" 5

Община - 

Ямбол

 Дейност 1: Изготвяне на стратегия за стартиране 

на дейнoстта на предприятието;Дейност 2: Ремонт 

на фризьорски салон;Дейност 3: Обучение за част 

от професия „Маникюр” и “Педикюр”

;Дейност 4: Първоначално закупуване на 

материали;Дейност 5: Закупуване на оборудване 

за дейността на фризьорския салон;Дейност 6: 

Осъществяване на стопанска дейност;Дейност 7:  

Дейности за информация и публичност;Дейност 8:  

Организация и управление на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

21

BG051PO001-

1.2.03-0521-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0521-

C0001

"КРИС КОНСУЛТ 

05" ЕООД

Стартиране на фирма 

за счетоводни услуги

3   16 688,22   16 688,22 Област: Пловдив 

Oбщина: 

Калояново 4171 

Главатар ул. "2-РА" 

15

Община - 

Пловдив

 1.Освежаване на помещението;2.Наемане на 

квалифициран персонал;3.Закупуване на 

необходимото оборудва-не;4.Изграждане на 

система за контрол на доставките;5.Избор на 

доставчици;6. Система за финансово управление 

и контрол

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

22

BG051PO001-

1.2.03-0342-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0342

"РАДЕЯ 51" 

ЕООД

"Създаване на магазин 

за строителни 

материали и горива"

6   18 147,26   18 147,26 Област: Плевен 

Oбщина: Долна 

Митрополия 5860 

Крушовене ул. 

"Христо Ботев" 3

Община - 

Долна 

Митрополия

 Дейност 1. Организация и управление на 

проекта;Дейност 2 „Изготвяне на стратегия и 

стартиране на собствено предприятие”;Дейност  3 

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;Дейност 4. Назначаване на персонал 

на фирмата и осигуряване на трудовите им 

възнаграждения ;Дейност 5. Публичност и 

визуализация на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 3
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23

BG051PO001-

1.2.03-0347-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0347

"Мастър дент" 

ЕООД

Самостоятелна медико-

техническа 

лаборатория

7   18 803,92   18 803,92 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София 

п.к.1614,ЖК. 

ГОРНА 

БАНЯ,ул.ОБЗОР 10

Община - 

Столична

 1.Регистрация на медико-техническа 

лаборатория.;2. Наемане на квалифициран 

персонал;3.Обучение на наетия 

персонал;4.Подбор и закупуване на необходимите 

за работа оборудване,  материали и 

консумативи.;5. Визуализация и публичност;6. 

Представяне на услугите и продуктите  на Медико-

техническата лаборатория на стоматологичните 

практики.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

24

BG051PO001-

1.2.03-0263-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0263

"ИВЕНТ- АУТО" 

ЕООД

"Развитие на 

самостоятелна 

стопанска дейност в 

сферата на 

авторемонтните услуги"

12   18 751,06   18 751,06 Област: Стара 

Загора Oбщина: 

Стара Загора 6000 

Стара Загора 

Петър Парчевич 2, 

вх. Д, ет. 6, ап. 114

Община - 

Стара Загора

 1.Управление на проекта;2.Инвестиционна 

дейност;3.Осигуряване на заетост;4.Разработване 

на стратегия за развитие на 

фирмата;5.Информиране и публичност

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

25

BG051PO001-

1.2.03-0498-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0498

"ДИМАС 1" ЕООД "Изграждане и 

въвеждане в 

експлоатация на кафе-

аперитив"

12   19 693,53   19 693,53 Област: Пловдив 

Oбщина: Пловдив 

4000 Пловдив ул. 

ПОП ТОДОР 

ЕВТИМОВ 10, ет. 1

Община - 

Пловдив

 1. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за  3 

месеца.;2. Първоначално закупуване на суровини 

и материали.;3. Закупуване на оборудване, 

необходимо за дейността на фирмата.;4  

Извършване на ремонтни работи в помещения, в 

които се извърша дейността на фирмата.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

26

BG051PO001-

1.2.03-0375-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0375

"КИРИЛОВИ ВЕТ" 

ЕООД

"С грижа за животните" 3   16 474,68   16 474,68 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9023 Варна район р-

н Владислав 

Варненчик

Ниш No 10

Община - 

Варна

 1. Управление на проекта ;2. Организационна 

подготовка по придобиване на разрешителни за 

осъществяване на дейността и въвеждане на 

предназначеното помещение в експлоатация;3. 

Наемане и трайно назначаване на квалифициран 

персонал за успешното функциониране на 

ветеринарната амбулатория;4. Първоначално 

закупуване на необходимите съоръжения, 

оборудване, материали и консумативи, свързани с 

дейността на ветеринарната амбулатория;5. 

Визуализация и публичност на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

27

BG051PO001-

1.2.03-0353-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0353

"Фаст 

Девелопмент" 

ЕООД

Устойчиво развитие на 

Фаст Девелопмент 

ЕООД чрез създаване 

на устойчива заетост

6   19 243,30   19 243,30 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София район 

Възраждане,п.к.130

9,ул.Зайчар 

104,вх.А,ап.1

Община - 

Столична

 Дейност 1: Осигуряване на трудови 

възнаграждения на самонаетото лице и наетия 

персонал за не повече от 3 месеца;Дейност 2: 

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;Дейност 3: Осигуряване на работно 

помещение;Дейност 4: Разходи за осигуряване на 

публичност;Дейност 5: Закупуване на оборудване, 

необходимо за дейността на компанията;Дейност 

6: Организация и управление

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

28

BG051PO001-

1.2.03-0445-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0445

"КРИСМОН 

СТРОЙ" ЕООД

"За красива община 

Тервел - да направим 

дома, бизнеса и 

образованието на 

децата си безопасни, 

естетични и уютни"

10   19 904,08   19 904,08 Област: Добрич 

Oбщина: Тервел 

9450 Тервел ул. 

ВИТ No 8

Община - 

Тервел

 1.Организация и управление;2.Осигуряване на 

начален оборотен капитал;3.Осигуряване на 

начален инвестиционен капитал.

;4. Осигуряване на трудов ресурс;5. Информиране 

и публичност

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

29

BG051PO001-

1.2.03-0384-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0384

"ДИМИТРИЯ" 

ЕООД

"Създаване на магазин 

за хранителни стоки 

"Димитрия" ЕООД"

4,03   19 969,43   19 969,43 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Приморски

Чаталджа No 49, 

вх. В, ет. 7

Община - 

Варна

 Организация и управление на проекта.;Дейности, 

свързани с публичност и визуализация на 

проекта.;Изготвяне на стратегия и стартиране на 

дейността на предприятието.;Дейност свързана с 

изплащането на наема на наетото помещение и 

режийните разходи по него ( ток, вода).;Изготвяне 

на разрешителни и лицензии, свързани със 

стартиране на дейността.;Придобиване на 

дълготрайни материални активи и на дълготрайни 

нематериални активи.;Осигуряване на трудови 

възнаграждения на самонаетото лице и наетия 

персонал.;Първоначално закупуване на 

материали и консумативи.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

30

BG051PO001-

1.2.03-0404-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0404

"ИНТЕРНЕТ 

РЕКЛАМА - 

ВАРНА" ЕООД

"Стартиране на 

самостоятелна 

стопанска дейност на 

фирма "Интернет 

реклама - Варна" 

ЕООД

4   19 811,01   19 811,01 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Одесос

УЛ. СТЕФАН 

СТАМБОЛОВ No 

31-33, ет. 2, ап. 5

Община - 

Варна

 Дейност 1: Осигуряване на възнаграждение и 

осигуровки на самонетото лице;;Дейност 2: 

Осигуряне на трудови възнаграждения на наетия 

персонал;Дейност 3: Наем на  помещение за 

офис;Дейност 4: Закупуване на материали и 

консумативи;Наименование на дейността: 	Дейност 

5: Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;Дейност 6: Изготвяне 

на фирмен сайт;Дейност 7: Получаване на 

франчайз права върху дадения район;Дейност 8: 

Управление и администриране на 

проекта.;Дейност 9: Публичност и информиране.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

31

BG051PO001-

1.2.03-0411-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0411

СОФИ ГОЛД 

ЕООД

Производство на едри 

и дребни кожено 

галантерийни изделия

4   19 999,99   19 999,99 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София 

п.к.1359,ЖК.Люлин,

бл.509,вх.А,ет.5,ап.

20

Община - 

Столична

  Дейност 1: Екип за управление.;Дейност 2: 

Стартиране на информациона кампания.;Дейност 

3:  Наемане на помещение.;Дейност 4:  

Закупуване на машини и ръчни инструменти, 

закупуване на оборудване;Дейност 5: Закупуване 

на материали и консумативи.;Дейност 6: Подбор и 

наемане на персонал.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес
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32

BG051PO001-

1.2.03-0419-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0419

"АЛИКСЕНА" 

ЕООД

"Създаване на 

устойчиво предприятие 

за реклама и 

посредничество при 

продажба на 

софтуерни продукти и 

консултантски услуги"

5   19 750,00   19 750,00 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9002 Варна район р-

н Приморски

НИКОЛА 

МИХАЙЛОВСКИ 

No 1, ет. 15, ап. 59

Община - 

Варна

 Дейност 1: Организация и управление на 

проекта;Дейност 2: Визуализация и публичност на 

проекта;Дейност 3: Осигуряване на трудови 

възнаграждения на самонаетото лице и наетия 

персонал;Дейност 4: Първоначално закупуване на 

материали и консумативи за стартиране работата 

на новото предприятие;Дейност 5: Закупуване на 

оборудване (ДМА и ДНА) необходимо за 

стартиране на новото предприятие;Дейност 6: 

Осигуряване на условия за стартиране на 

дейността - изготвяне на маркетингова стратегия, 

наемане на офис, банково обслужване

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

33

BG051PO001-

1.2.03-0349-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0349

Ируна Ленс 

ЕООД

Създаване на фирма 

за търговия на едро и 

дистрибуция на 

оптични рамки, 

слънчеви очила и 

аксесоари

3   19 794,00   19 794,00 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София р-н 

Триадица,п.к. 

1404,ЖК.Гоце 

Делчев,бл.234,ет.2,

ап.9

Община - 

Столична

 Дейност 1: Назначаване  на 2 – ма служители и 

осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 

месеца;Дейност 2: Поръчка и закупуване на 

първоначално количество оптични рамки, слънчеви 

очила и аксесоари колекции 2013 ;Дейност 3: Наемане 

на помещение за склад с шоурум за изпълняване на 

дейността по проекта осигуряване средства за наем за 

3 месеца;Дейност 4: Изработване на табела и стикери 

по образец на Договарящия орган;Дейност 5: 

Отпечатване на рекламни брошури на фирмата  за 

дистрибутора ;Дейност 6:  Сключване на договори  

и/или осигуряване на средства за 3 месеца за режийни 

разходи на фирмата – Ел. Енаргия; Водоснабдяване; 

Отопление; доставка на интернет; Мобилни телефони; 

Сигнално охранителна дейност.;Дейност 7: Закупуване 

на необходимото за дейността  оборудване – 

материални и нематериални дълготрайни активи.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

34

BG051PO001-

1.2.03-0340-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0340

"ИЛИЯНКАР" 

ЕООД

"Изграждане на учебен 

център за обучение на 

водачи на МПС 

категория В"

6   19 244,59   19 244,59 Област: Плевен 

Oбщина: Плевен 

5800 Плевен пл. 

"ВЪЗРАЖДАНЕ" 1, 

ет. 1

Община - 

Плевен

 1. Визуализация  и публичност

;2. Администриране на проекта;3. Назначаване на  

персонал 

;4. Избор на изпълнители и обезпечаване 

дейността на фирмата с машини, оборудване, 

техника и материали;5. Изготвяне на 

документация и получаване на разрешителен 

режим за дейността на фирмата.

;6. Осъществяване на стопанска дейност на 

фирмата

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

35

BG051PO001-

1.2.03-0538-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0538

"ГРАФИКАРТ 

2000" ЕООД

"Създаване на арт 

ателие за гравиране и 

сублимация"

5   19 732,28   19 732,28 Област: Плевен 

Oбщина: Плевен 

5800 Плевен ул. 

"ДРИН" 1, ет. 1, ап. 

1

Община - 

Плевен

 Дейност№1

Организация и управление на проекта

;Дейност№2

Закупуване на машини за гравиране и сублимация 

за арт ателието

;Дейност№3

Закупуване на материали за сублимация и 

гравиране, за дейността на арт ателието

;Дейност№4

Самонаемане на безработното лице и 

осигуряване на заетост

;Дейност№5

Осъществяване на стопанската дейност на 

предприятието на предприемача.

;Дейност№6

Осигуряване на публичност и визуализация.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

36

BG051PO001-

1.2.03-0346-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0346

ДАРИЕЛ 2012 

ЕООД

Образователен център 

"Знам и мога"

5   18 809,81   18 809,81 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София 

п.к.1618,ЖК.Манаст

ирски 

ливади,ул.Мур 

35,ет.4,ап.12

Община - 

Столична

 1.Подбор и наемане на персонал;2.Обучение на 

персонала;3.Подбор на доставчици и закупуване 

на необходимите за работа оборудване, 

обзавеждане и материали;4.Публичност и 

визуализация;5.Информиране и консултиране на 

кандидат-потребители;6.Предоставяне на 

услугите на образователния център на 

клиентите;7.Управление на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

37

BG051PO001-

1.2.03-0290-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0290

"ВЕНМАР 

ТРЕЙД" ООД

"Послание за промяна: 

"Нека храната бъде 

ваше лекарство, а 

лекарството - ваша 

храна" Хипократ"

6   19 888,76   19 888,76 Област: Велико 

Търново Oбщина: 

Велико Търново 

5000 Велико 

Търново ул. 

"Читалищна" 6

Община - 

Велико 

Търново

 1.	Намиране на подходящо търговско помещение 

под наем;2.	изваждане на разрешителни за 

търговска дейност;3.	закупуване на обзавеждане  и 

оборудване  ;4.	закупуване на стока за 

първоначалното зареждане на търговския 

обект;5.	назначаване на управител и 

консултант;6.	поръчване и изработване на 

материалите за публичност и 

визуализация;7.	разкриване на търговския обект 

;8.	търговска дейност ;9.	разнообразяване и 

дообогатяване на асортимента от стоки и услуги 

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

38

BG051PO001-

1.2.03-0418-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0418

"КРИСИ 09" 

ЕООД

"Създаване на копирен 

център за услуги в 

полза на бизнеса и 

учебния процес"

3   16 676,92   16 676,92 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Одесос

УЛ. ЦАР ИВАН 

ШИШМАН No 17

Община - 

Варна

 Дейност 1: Организация и управление;Дейност 2: 

Наемане на помещение;Дейност 3 : Осигуряване 

на информиране и публичност на проектното 

предложение;Дейност 4: Закупуване на преносим 

компютър и софтуер за двуизмерно /2D/ 

проектиране, конструиране и създаване на 

документация;Дейност 5: Закупуване на 

машини;Дейност 6: Закупуване на 

консумативи;Дейност 7:  Назначаване на 

самонаетото лице и подбор на персонал за 

позицията Оператор копирна техника;Дейност 8: 

Изплащане на възнаграждения на 

самоосигуряващото се лице и наетия персонал

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

39

BG051PO001-

1.2.03-0574-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0574

РИО България 

ЕООД

Осъществима мечта 4,03   19 682,26   19 682,26 Област: Шумен 

Oбщина: Шумен 

9700 Шумен Ул. 

"Вичо Папзов" №6, 

вх. А

Община - 

Шумен

 1. Дейности на екипа;2. Закупуване на 

оборудване;3. Първоначално закупуване на 

материали;4. Осигуряване на трудови 

възнаграждения на самонаетото лице и наетия 

персонал		

;5. Осигуряване на публичност и визуализация 		

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес
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40

BG051PO001-

1.2.03-0458-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0458

"Без граници" 

ООД

Образование без 

граници - прилагане на 

иновативни методи в 

чуждоезиковото 

обучение

6   19 313,42   19 313,42 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София район 

Триадица,п.к. 

1463,ул.УДОВО 6

Община - 

Столична

 1. Сформиране на управленски екип;2.Създаване 

на интернет сайт;3. Наемане на помещение;4. 

Придобиване на дълготрайни материални 

активи;5.Придобиване на дълготрайни 

нематериални активи;6. Първоначално закупуване 

на материали и консумативи ;7. Подбор на 

персонала и изплащане на трудови 

възнаграждения и осигуровки;8. Публичност и 

визуализация на проекта;9. Контрол и отчетност 

на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

41

BG051PO001-

1.2.03-0444-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0444

"ЕЛЕОРА" ЕООД "Изработване на 

пакети с детски играчки 

и частна ритуална 

зала"

12   14 656,63   14 656,63 Област: Добрич 

Oбщина: Добрич-

град 9300 Добрич-

град бул. РУСИЯ, 

бл. 59, ет. 4, ап. 25

Община - 

Добрич-град

 Дейност № 1 Управление на проект;Дейност № 2 

Закупуване на материали;Дейност №3 Закупуване 

на оборудване;Дейност № 4 Наемане на персонал

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

42

BG051PO001-

1.2.03-0536-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0536

СЛАВЕКС-

МИЛКО 

МЛАДЕНОВ 

ЕООД

Мобилни мебелни 

услуги и дърводелство

6   16 480,81   16 480,81 Област: Смолян 

Oбщина: Златоград 

4987 Старцево 

УЛ.Кольо Фичето 

№ 1

Община - 

Златоград

 1.	Сформиране на екип, разработване на 

вътрешни процедури (проектно изпълнение, 

вътрешен контрол), организационно-

административни дейности и 

отчетност;;2.	Доставка и монтаж на  необходимото 

оборудване;;3.	Визуализиращи и  рекламни 

дейности;;4.	Назначаване на персонал и 

осигуряване на неговата заетост;;5.	Изпълнение на 

фирмените бизнес услуги ;

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

43

BG051PO001-

1.2.03-0467-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0467

"ЦИЦЕРОН" - 13 

ЕООД

"Добра храна-успешна 

работа"

5   19 719,66   19 719,66 Област: София 

област Oбщина: 

Правец 2161 

Правец 

ЖК.СЕВЕР,УЛ.ДИ

МИТЪР 

ГРЪНЧАРОВ,бл.30

1,вх.А,ет.5,ап.15

Община - 

Правец

 1.	Дейност 1. Провеждане на мерки за 

информираност.;Дейност 2.  Закупуване на 

оборудване.;Дейност 3. Първоначално закупуване 

на материали;Дейност 4.  Провеждане на 

обучение по дигитална компетентност;Дейност 5.  

Реализиране основната дейност на дружеството. 

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

44

BG051PO001-

1.2.03-0361-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0361

"РУЛЕР-

ВЕЛИКОВ 91" 

ЕООД

"Фирма за 

производство на 

обувки"

5   19 941,10   19 941,10 Област: Плевен 

Oбщина: Гулянци 

5971 Брест ул. 

"България" 43

Община - 

Гулянци

 1.	Информиране и публичност;2.	Стартиране на 

дейността на предприятието

;3.	Подбор и обучение на наетия персонал

;4.	Закупуване на оборудване;5.	Първоначално 

закупуване на материали и 

консумативи;6.	Вътрешен мониторинг;7. 

Приключване и отчитане на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

45

BG051PO001-

1.2.03-0413-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0413

ДА МАРЧИ ЕООД Разкриване на 

търговски обект за 

продажба на платове, 

шивашки материал и 

ремонт на дрехи.

9   19 685,44   19 685,44 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София п.код 

1335,ЖК.ЛЮЛИН,б

л.158,ет.12,ап.63

Община - 

Столична

 Дейност 1. Организация и управление на 

проекта;Дейност 2. Разкриване и опериране с 

банкова сметка по проекта ;Дейност 3. Изготвяне 

на стратегия за работа на търговския обект 

;Дейност 4. Намиране и вземане под наем на 

подходящо помещение за осъществяване на 

самостоятелна стопанска дейност;Дейност 5. 

Закупуване на касов апарат и обзавеждане за 

търговския обект;Дейност 6. Първоначално 

закупуване на платове и шивашки материали и 

откриване на търговския обект;Дейност 7. 

Закупуване на шевни машини и шивашко 

оборудване;Дейност 8. Осигуряване на 

публичност и визуализация

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

46

BG051PO001-

1.2.03-0357-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0357

"К-И 12" ЕООД Създаване, 

учредяване, 

стартиране и развитие 

на Търговска фирма, 

предлагаща услуги за 

разплащания чрез Easy 

Pay и Western Union.

6   19 563,91   19 563,91 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София 

п.к.1172,ЖК. 

Дианабад,бл.41,ет.

11,ап.57

Община - 

Столична

 Дейност 1: Организиране на екип за управление 

на проекта;Дейност 2: Наемане на 

помещение;Дейност 3: Сключване на договор като 

подагенти с Търговските представители;Дейност 

4: Ремонтни дейности;Дейност 5: Закупуване на 

офис обзавеждане;Дейност 6: Закупуване на 

компютри и хардуери;Дейност 7: Закупуване на 

машини и съоръжения;Дейност 8: Изграждане  и 

доставка на интернет връзка;Дейност 9: 

Закупуване на система за сигурност и 

противопажарна охрана,СОТ;Дейност 10:  

Самозалепващи се стикери и табела;Дейност 11: 

Наемане на служители;Дейност 12: Закупуване на 

други ДМА;Дейност 13: Закупуване на материали 

и консумативи;Дейност 14: Откриване на банкова 

сметка

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

47

BG051PO001-

1.2.03-0401-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0401

"БИОДЕСС" 

ЕООД

"Създаване на 

търговски обект за 

предлагане на био 

храни"

8   19 673,96   19 673,96 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9003 Варна район р-

н Аспарухово

ул. НИШАВА No 5, 

ет. 2, ап. 5

Община - 

Варна

 1.Управление и реализиране на проектните 

дейности и осигуряване на информираност и 

публичност

;2.Наемане на подходяща търговска площ и 

закупуване на нужното оборудване за целите на 

проекта;3.Осигуряване на постоянно работно 

място на целевата група

;4.Осигуряване на първоначалното зареждане на 

предприятието с необходимите материали и 

суровини за неговото функциониране на 

пазара.;5.Осигуряване на информиране и 

публичност по проекта с цел информиране на 

широкота общественост.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес
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48

BG051PO001-

1.2.03-0497-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0497

"ЕНЧЕВ И ЕНЧЕВ 

КОНСУЛТ" ООД

"Нов старт" 6   19 569,52   19 569,52 Област: Пловдив 

Oбщина: Карлово 

4300 Карлово 

ул."Ген. Карцов" 52, 

ет. 8, ап. 29

Община - 

Карлово

 Дейност 1 - Организация и управление на 

проекта, вътрешен контрол на 

изпълнението;Дейност 2 - Избор на изпълнители 

;Дейност 3 - Осигуряване на публичност за 

проекта;Дейност 4 – Изготвяне на стратегия за 

бъдещата дейност на фирмата;Дейност 5 – 

Строително-ремонтни дейности в наетия офис на 

фирмата.;Дейност 6 – Провеждане на подбор за 

назначаване на персонал.;Дейност 7 – Закупуване 

на офис оборудване и обзавеждане.;Дейност 8 - 

Закупуване на материали и консумативи;Дейност 

9 – Изготвяне на страница в Интернет;Дейност 10 

– Стартиране на самостоятелна стопанска 

дейност на „Енчев и Енчев консулт” ООД;Дейност 

11 – Финален технически и финансов доклад

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

49

BG051PO001-

1.2.03-0260-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0260

"М Д СИСТЕМС" 

ЕООД

"М Д Системс - от 

бизнес идея към 

работещ бизнес 

модел"

8   19 967,01   19 967,01 Област: Стара 

Загора Oбщина: 

Стара Загора 6000 

Стара Загора ул. 

"Ген.Иван 

Пашинов" 35, ет. 4, 

ап. 8

Община - 

Стара Загора

 Дейност 1. Самонаемане и старт на дейността на 

фирмата ;	Дейност 2. Организация на 

производствената дейност и инвестиционна 

подкрепа 	;	Дейност 3. Рекламна дейност на 

фирмата ;Дейност 4. Производство и търговия 

;Дейност 5. Популяризиране на проекта;Дейност 6. 

Управление на проекта 

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

50

BG051PO001-

1.2.03-0286-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0286

"Евростоклотс" 

ЕООД

Създаване на 

дискаутър за 

бързоборотни стоки в 

централната част на 

София

3   18 841,91   18 841,91 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София ж.к. ОВЧА 

КУПЕЛ, 

ул.ВОЙВОДИНА 

МОГИЛА No 3

Община - 

Столична

 Дейност 1 Стартиране на проекта

;Дейност 2

Закупуване на материали (свързана с разходи за 

закупуване на материали).

;Дейност 3

Закупуване на консумативи (свързана с разходи за 

закупуване на консумативи).

;Дейност 4

Да се наеме  помещение за магазин (свързана с 

разходи за наем на помещение).

;Дейност 5

Да се наеме персонал за работа в магазина 

;Дейност 6

Да се наеме ръководител на проекта (свързана с 

разходи за организация и управление на проекта ).

;Дейност 7

Разкриване на разплащателна сметка на фирмата 

(свързана с разходи за банкови такси ).

;Дейност 8

Закупуване на компютър , мишка ,монитор , 

клавятура(свързана с разходи за компютр и 

хардуер )

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

51

BG051PO001-

1.2.03-0425-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0425

ЗРВ ЕООД Заваръчна 

работилница

4   19 973,44   19 973,44 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София 

п.к.1324,Ж.К.ЛЮЛИ

Н,бл.720,вх.В,ет.5,а

п.84

Община - 

Столична

 Дейност 1: Формиране на екипа за управление на 

проекта;Дейност 2: Придобиване  на ДМА;Дейност 

3:Първоначално закупуване на 

материали;Дейност 4:Първоначално закупуване 

на консумативи;Дейност 5:Осигуряване на трудови 

възнаграждения на самонаетото лице за не 

повече от 3 месеца ;Дейност 6:Производство на 

метални конструкции и части за тях,производство 

на метална ама,механично обработване на 

метали,производство на строителен и мебелен 

обков, производство на други метални   изделия 

,некласифицирани другаде

;Дейност 7:

Ремонт на метални изделия,машини и 

съоръжения

;Дейност 8: Визуализация на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

52

BG051PO001-

1.2.03-0344-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0344

Лилиум 25 ЕООД Откриване на бутик за 

цветя "Лилиум 25" 

ЕООД

3   12 493,35   12 493,35 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София кв.Горна 

Баня,ул.Николай 

Хрелков 

29Б,бл.60,вх.А,ет.3,

ап.8

Община - 

Столична

 Дейност 1: Формиране на екипа за управление на 

проекта;Дейност 2:

Обучение на наетия персонал- 45 учебни часа.

;Дейност 3:

Извършване на ремонтни работи в помещения, в 

които се извършва дейността на предприятието.

;Дейност 4:

Първоначално закупуване на материали

;Дейност 5:

Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието.

;Дейност 6:

Осигуряване на трудови възнаграждения на  

наетия персонал за не повече от 3 месеца 

;Дейност 7:

Производство на аранжировки

;Дейност 8:

Продажба  на цветя, почва, саксии, опаковане и 

подаръци.

;Дейност 9:

Разработване на сайт на предприятието с 

интернет магазин

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

53

BG051PO001-

1.2.03-0374-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0374

"ХОУМ БЕСТ" 

ЕООД

Комплексно 

обслужване в областта 

на недвижимите имоти.

4,03   18 916,70   18 916,70 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район 

Приморски, ул. 

"Васил Кънчев" 13, 

ет. 4, ап. 11

Община - 

Варна

 1. Организация и управление на проекта.;2. 

Осигуряване на информиране и публичност на 

проекта.;3. Наем и експлоатация на офис 

помещение.;4. Осигуряване на възнаграждение и 

осигуровки на самонаетото лице.;5. Първоначално 

закупуване на материали и консумативи 

необходими за дейността на предприятието.;6. 

Закупуване на оборудване, машини и съоражения 

необходими за дейността на предприятието;7. 

Придобиване на стопански инвентар.;8. 

Придобиване на компютри и хардуер;;9. 

Производство и стартиране на корпоративен 

уебсайт.;10. Създаване на база данни с актуални 

обекти за продажба;

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес
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54

BG051PO001-

1.2.03-0503-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0503

Директ Мийтинг 

Пойнт ЕООД

Стартиране 

самостоятелна 

стопанска дейност на 

"Директ Мийтинт 

Пойнт" ЕООД

9   13 787,57   13 787,57 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София 

п.к.1220,ЖК.Надеж

да-2,ул.Хаджи 

Мано Стоянов 

22,ап.4

Община - 

Столична

 Организация и управление на проекта, вътрешен 

контрол на изпълнението.;Подготовка за 

първоначално закупуване и доставка на ДМА и 

ДНА в съответствие с ПМС № 69/11.03.2013 

г.;Закупуване и доставка на ДМА и 

ДНА.;Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице;Осигуряване на публичност за 

проекта.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

55

BG051PO001-

1.2.03-0474-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0474

"Актив В - Валя 

Владимирова" 

ЕООД

"Местен проектен офис 

- област Враца"

6   18 705,60   18 705,60 Област: Враца 

Oбщина: Враца 

3000 Враца ул. 

"Околчица" 62, вх. 

Б, ап. 30

Община - 

Враца

 Дейност 1: Екип по проекта;Дейност 2: 

Поддръжка на офис;Дейност 3: 

Закупуване;Дейност 4: Назначаване;Дейност 5: 

Обучение;Дейност 6: Стратегия;Дейност 7: 

Визуализация;Дейност 8: Отчетност

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

56

BG051PO001-

1.2.03-0392-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0392

"МЛАДЕКС 

СПОРТ" ЕООД

"Искам да стана като 

Бербатов"

6   19 746,66   19 746,66 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Одесос

Константин Иречек 

No 4, ет. 1, ап. 1

Община - 

Варна

 Изготвяне на стратегия  за дейността 

;Организация и управление на 

проекта;Публичност и визуализация на проекта 

;Подготовка и организация  на 

дейността;Стартиране стопанската дейност на 

фирмата.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

57

BG051PO001-

1.2.03-0379-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0379

"БЕЗГЛУТЕНОВ 

СВЯТ" ЕООД

Сладкарски цех 

"Безглутенов свят"

6   19 301,34   19 301,34 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Одесос

Преслав No 37, вх. 

Б, ап. 1

Община - 

Варна

 1. Ефективно управление на проекта;2. 

Публичност на проектните дейности;3. Дейност по 

стратегическо планиране, организация на 

дейността и създаване на  цех за производство и 

търговия със сладкарски и хлебни изделия, 

включително безглутенови, диетични и 

диабетични;4. Наемане и обучение на 

новоназначения персонал за работа в 

производствения цех;5. Ресурсно обезпечаване на 

бизнеса с достатъчно материали, необходими 

консумативи и подходящо оборудване.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

58

BG051PO001-

1.2.03-0564-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0564

"Конкър Студио" Стартиране на 

фотоателие за магнити 

- "Конкър Студио" 

ЕООД

11   19 498,02   19 498,02 Област: Сливен 

Oбщина: Нова 

Загора 8900 Нова 

Загора ул. 

"Димитър 

Благоев"20 вх. А 

ет. 2 ап. 4

Община - Нова 

Загора

 Дейност 1:  Подготвителен етап: Установяване на 

система за управление на проекта		

;Дейност 2:  Провеждане на процедури по избор 

на доставчици		;Дейност 3: Закупуване и доставка 

на оборудване, машини, материали и консумативи		

;Дейност 4: Обучение на самонаетото лице с 

новозакупеното оборудване		;Дейност 5: Наемане 

на персонал и осигуряване на трудови 

възнаграждения на персонала и самонаетото лице 

за срок от 3 месеца, финансирани от ЕСФ		;Дейност 

6: Осъществяване на търговска дейност на 

„Конкър Студио“ и реализиране на срещи с 

потенциални клиенти		

;Дейност 7: Действия за публичност и 

визуализация.		

;Дейност 8: Мониторинг, отчитане и одит на 

проекта.		

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

59

BG051PO001-

1.2.03-0533-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0533

"ВЕНИМИЛА" 

ЕООД

Пицария "Мила" 10   19 829,20   19 829,20 Област: Смолян 

Oбщина: Неделино 

4990 Неделино ул. 

АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБИЛИЙСКИ 

82

Община - 

Неделино

 1.Покупка на строителни материали и изпълнение 

на ремонта;Ж;2.	Доставка и монтаж  на  

оборудване, покупка на стопански инвентар и  

материали;;3.	Назначаване на персонал за бизнес 

дейността и екип по проекта;;4.	Откриване на 

заведението, дейности по реклама и  

визуализация;;5.	Предоставяне на бизнесуслугата, 

съгласно приложения бизнесплан;;6. Техническа и 

финансова отчетност;

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

60

BG051PO001-

1.2.03-0275-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0275

ЕТ "Бутрев - 

Рашид Рашидов"

"Фирма за 

каменоделски услуги"

5   19 941,36   19 941,36 Област: Разград 

Oбщина: Лозница 

7284 Чудомир ул. 

"Еделвайс" 2

Община - 

Лозница

 1.	Информиране и публичност;2.	 Стартиране на 

дейността на предприятието

;3. Закупуване на оборудване

;4.Първоначално закупуване на материали и 

консумативи

;5.Вътрешен мониторинг

;6. Приключване и отчитане на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

61

BG051PO001-

1.2.03-0297-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0297

"За теб" ЕООД Юридическа кантора за 

"За теб"

6   17 380,10   17 380,10 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София ж.к. 

ДРАГАЛЕВЦИ, 

ВИТОШКА 

ЗОРНИЦА No 3А, 

вх. А, ап

Община - 

Столична

 Дейност 1 „Избор на изпълнители по правилата на 

договаряне, посочени в ПМС № 69 от 11.03.2013 г. 

за следното: •	Осигуряване на публичност и 

визуализация на проекта. •	Доставка на оборудване 

и авеждане за създаването на две работни места.

•	Изра;Дейност 2 „Дейности за обезпечаване на  

визуализация и публичност на проекта.”;Дейност 3 

„Наемане на офис и закупуване на оборудване и 

обзавеждане за създаването на две работни места, 

необходимо за дейността на 

предприятието”;Дейност 4 „Закупуване на интернет 

сайт”;Дейност 5 „Доставка на офис консумативи и 

материали”;Дейност 6 „Заплащане на такса за 

процесуално представителство, стартиране на 

ефективна дейност и осигуряване на трудови 

възнаграждения на самонаетото лице и наетия 

персонал”;Дейност 7 „Управление, мониторинг и 

отчитане на проекта”

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес
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62

BG051PO001-

1.2.03-0439-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0439

"ПОЛИПОД" 

ЕООД

Създаване на цех за 

метални иделия и 

услуги

4   11 453,15   11 453,15 Област: София 

област Oбщина: 

Драгоман 2210 

Драгоман п.код 

2210, ул.Три уши 16

Община - 

Драгоман

 1.Заплащане на осигуровки;2.Заплащане на 

командировки;3.Закупуване на материали ;4. 

Закупуване на консумативи;5. Дейности по 

публичност и визуализация;6. Разходи за вода, 

електричество, отопление, поддръжка на 

помещения, необходими за изпълнение на 

дейностите по проекта;7. Разходи за изготвяне на 

стратегия;8. Разходи за банкови такси;9. Разходи 

за други такси;10. Придобиване на оборудване, 

машини и съоръжения;11. Закупуване на 

транспортно средство;12. Закупуване на 

стопански инвентар;Разходи за счетоводни услуги

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

63

BG051PO001-

1.2.03-0527-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0527

"ЗАКУСКИ 

СВЕТЛАНА" 

ЕООД

Вкусно и доходно 

производство на 

закуски и хлебни 

изделия

12   18 910,83   18 910,83 Област: Смолян 

Oбщина: Златоград 

4985 Долен ул. 

"Васил Левски" № 

12

Община - 

Златоград

 ДЕЙНОСТ 1 - Изготвяне на стратегия за развитие 

на бизнеса и оценка за изпълнението й;ДЕЙНОСТ 

2 - Сформиране на екип,  подбор  на персонал, 

назначаване на персонал;;ДЕЙНОСТ 3 - 

Подготвителни дейности за въвеждане в 

експлоатация и стартиране на 

дейността;;ДЕЙНОСТ 4 - Доставка на оборудване,  

инвентар и първоначално закупуване на 

материали ;ДЕЙНОСТ 5 - Изпълнение на  

бизнесдейността – функциониране на бизнеса, 

съгласно разработената стратегия;;ДЕЙНОСТ  6 - 

Дейност  за визуализация и 

публичност.;ДЕЙНОСТ 7 - 	Организационни 

дейности

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

64

BG051PO001-

1.2.03-0426-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0426

"НЕО ИРУКА" 

ЕООД

"Микро Грийн" 3   14 303,00   14 303,00 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София п.к.1326,жк 

Обеля-

2,бл.226,вх.В,ет.2,а

п.50

Община - 

Столична

 Дейност 1 „Сформиране на екип за организация и 

управление, наемане на персонал”;Дейност 2 

„Избор на подизпълнители и доставчици”;Дейност 

3 „Изготвяне на стратегия”;Дейност 4 „Доставка на 

активи и материали. Подготовка на търговски 

обект”;Дейност 5 „Мерки за информиране и 

публичност”

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

65

BG051PO001-

1.2.03-0273-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0273

Лектон ЕООД Създаване на 

предпоставки за 

успешен старт на 

дейността на Лектон 

ЕООД

5   19 169,22   19 169,22 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София ул. Шести 

Септември № 18

Община - 

Столична

 Дейност 1 – 

Осигуряване на възнаграждения за самонаетото 

лице и наетия персонал

;Дейност 2 – 

Организация и управление на проекта

;Дейност 3 – 

Първоначално закупуване на материали – 

печатарска хартия 

;Дейност 4 - Наемане на специфично 

производствено оборудване – печатарска 

машина;Дейност 5- Информиране и публичност

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

66

BG051PO001-

1.2.03-0381-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0381

"УЕЙК 

КЪМПАНИ" 

ЕООД

"Подкрепа за 

стартирането на 

самостоятелна 

стопанска дейност на 

фирма Уейк Къмпани 

ЕООД"

8   19 444,52   19 444,52 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Приморски

БИТОЛЯ No 20, ет. 

4, ап. 8

Община - 

Варна

 Дейност 1 – Сформиране на екип за  организация 

и протичане на дейностите по проекта.;Дейност 2: 

Стартиране на стопанската дейност на фирмата и 

наем на офис помещение;Дейност 2.1 :  

Разработване на бизнес стратегия за развитие на 

фирмата;;Дейност 3:  Оборудване на 

предприятието с необходимите активи-материали, 

консумативи, ДМА и ДНА;;Дейност 4:  

Визуализация, информиране и публичност на 

проекта;;Дейност 5: Дейности свързани с 

управлението и наблюдението на проекта.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

67

BG051PO001-

1.2.03-0484-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0484

"БИЕЛ ГУМИ 

СЕРВИЗ" ЕООД

"Стартиране на Център 

за продажба и ремонт 

на гуми"

4   19 889,00   19 889,00 Област: Монтана 

Oбщина: Монтана 

3400 Монтана ул. 

"Тунджа" 5

Община - 

Монтана

 1.Сформиране на екип за организация и 

управление на проекта;2.Доставка на материали и 

консумативи, свързани с дейността по 

организация и управление;3.Стартиране на 

дейността на предприятието;4.Изготвяне на 

стратегия ;5.Първоначално закупуване на 

материали;6.Закупуване на оборудване, 

необходимо за дейността на 

предприятието;7.Създаване на условия за 

заетост;8.Информиране и публичност

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

68

BG051PO001-

1.2.03-0364-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0364

"АВРЕТО" ЕООД Производство и печат 

на фаянсови изделия и 

други изделия от 

керамика, текстил, 

метал и дърво

6   19 983,71   19 983,71 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София ЖК. 

МЛАДОСТ 

1,бл.73,вх. 

7,ет.4,ап.12

Община - 

Столична

 1. Назначаване на счетоводител по проекта на 

трудов договор;2. Закупуване на касов апарат и 

факс апарат. ;3. Визуализация;4. Закупуване на 

печатно оборудване;5. Закупуване на консумативи 

за печат – мастила, касети, почистващ разтвор, 

лакове, трансферни харти и др.;6. Закупуване на 

компютърна система;7. Закупуване РИП софтуер 

за обработка на изображенията и отпечатване/ 

съвместимост между различните материали и 

принтера.;8.Закупуване на машини за 

предварителна и пост обработка – Термопреса, 

компресор, бояджйски пистолети и др.;9. 

Закупуване на машина за водно рязане на 

плочки;10. Закупуване на фаянсови плочки със 

светъл фон;11. Закупуване на други материали за 

печат.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес
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69

BG051PO001-

1.2.03-0306-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0306

"Л ПРОДЖЕКТ 

КОНСУЛТИНГ" 

ЕООД

Стартиране на 

самостоятелна 

стопанска дейност - 

търговия с прежди и 

аксесоари

3   19 996,01   19 996,01 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София ж.к. Люлин, 

бл. 635, вх. Б, ет.7, 

ап.41

Община - 

Столична

 Дейност 1 – Създаване на организация за 

протичане на дейностите по проекта.;Дейност 2 – 

Наемане на помещение за извършване на 

дейността и подготовка за стартиране;Дейност 3 – 

Закупуване на оборудване и материали;Дейност 4 

– Назначаване на персонал;Дейност 5 – Обучение 

на персонала;Дейност 6 – Закупуване и 

инсталиране на складов софтуер,  фискален 

принтер и баркод четец ;Дейност 7 - Действия за 

публичност и информираност на 

обществото;Дейност 8 - Месечно и финално 

отчитане на дейностите по проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

70

BG051PO001-

1.2.03-0288-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0288

"Далия Фуудс" 

ЕООД

Изграждане на 

работилница за 

тестени изделия и 

закуски -Далия Фуудс 

ЕООД

4   19 862,68   19 862,68 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София ПК 1618

район Овча купел

ул. БУЗЕМСКА No 

до бл.1

Община - 

Столична

 Дейност 1: Сформиране екип за изпълнение на 

проекта;Дейност 2: Провеждане на процедури за 

избор на подизпълнители за планираните по 

проекта доставки. Закупуване на материали, 

консумативи и оборудване.;Дейност 3: 

Информиране  и публичност по проекта.;Дейност 

4: Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за 2 

месеца.;Дейност 5: Отчитане на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

71

BG051PO001-

1.2.03-0506-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0506

"НИМЕКС - ММ" 

ЕООД

Бизнес-план за 

откриване на "Меден 

маркет"

3   19 808,10   19 808,10 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София 

УЛ."Московска" 

27,вх.А,ет.1,ап.2

Община - 

Столична

 Дейност 1 Сформиране на екип по управление на проекта. 

Планиране на задачите за изпълнение, във връзка със 

стартирането на дейността на дружеството. ;Дейност 2 Наемане 

на подходящо помещение за търговска дейност. ;Дейност 3 

Откриване на банкова сметка. Разплащане с Договарящия орган. 

;Дейност 4 Подаване на документи за вписване на дружеството в 

информационния масив ърговска дейност“ на съответната 

община, в чийто район попада търговският обект.Подаване на 

документи в БАБХ за получаване на зазрешително за търговия с 

храни.; Дейност 5 Изработване на рекламна табела по образец на 

Агенция по заетостта, свързана с разходи за публичност и 

визуализация, и рекламни стикери. 

Изработка на визитки и флаери. ;Дейност 6 Закупуване на 

необходимото обзавеждане и оборудване за търговския обект, 

касов апарат, както и компютър и мултифункционално устройство 

- придобиване на дълготрайни материални активи. ;Дейност 7 

Зареждане със стоки и консумативи. ;Дейност 8 Наемане на 

персонал и започване на ефективна работа.

;Дейност 9 Обучение на персонала

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

72

BG051PO001-

1.2.03-0330-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0330

"АУТО И ТИМ" 

ЕООД

"Създаване на малък 

бизнес - пункт за 

диагностика и ремонт 

на автомобили"

6   18 525,10   18 525,10 Област: Плевен 

Oбщина: Плевен 

5884 Брестовец ул. 

ЛОВЕШКА 6

Община - 

Плевен

 Дейност 1. Организация и управление на 

проекта;Дейност  2. Първоначално закупуване на 

материали и консумативи;Дейност 3. Закупуване 

на оборудване, необходимо за дейността на 

предприятието;Дейност 4. Назначаване на 

персонал на фирмата и осигуряване на трудовите 

им възнаграждения ;Дейност 5. Обучение на 

наетия персонал;Дейност 6. Публичност и 

визуализация на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

73

BG051PO001-

1.2.03-0464-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0464

"Странджа мебел 

ГП" ЕООД

"Работилница за услуги 

и изработка на изделия 

от дърво, метал и 

текстил"

9   18 893,39   19 837,66 Област: Ямбол 

Oбщина: Ямбол 

8600 Ямбол ЖК. 

Васил Левски, бл. 

1, вх. Б, ет. 1, ап. 1

Община - 

Ямбол

 Управление и отчетност на 

проекта;Първоначалното закупуване на 

материали и консумативи. ;Закупуване и доставка 

на оборудване,  машини и съоръжения: ;Избор и 

наемане на помещение;Инсталиране и пускане в 

експлоатация. Доставка на машини и 

оборудване;Осигуряване на трудови 

възнаграждения /включително и осигуровки/ на 

самонаетото лице и наетия персонал 

;Осигуряване на публичност и информираност

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

74

BG051PO001-

1.2.03-0356-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0356

Дивна ДН ЕООД Магазин за пакетирани 

стоки

12   19 258,98   19 258,98 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София ЖК. Дружба 

2,бл.215,вх.Б,ет.4,а

п.37

Община - 

Столична

 Дейност 1 Закупуване на рекламна табела по образец на Агенция 

по заетостта, свързана с разходи за публичност и визуализация. 

/т.4.2. от бюджет/;Дейност 2 Закупуване на един стационарен 

компютър,касов апарат,кафе-машина свързано с придобиване на 

дълготрайни материални активи. /т.2.1. от бюджета/

;Дейност 3 Закупуване на материали

;Дейност 4 Закупуване на консумативи 

;Дейност 5 Започване на ефективна работа на магазина за 

пакетирани стоки Целта е свързана с разходи за трудови 

възнаграждения на физически лица, пряко ангажиране с 

изпълнението на финансираните дейности.

;Дейност 6 Заплащане на сметки за електроенергия, вода, 

отопление през зимата, мобилен телефон и достъп до интернет , 

свързано е с разходи за заплащане на външни услуги. /група А, 

т.4.3. от бюджета/

;Дейност 7 Закупуване на материали за стартиране на  ОНЛАЙН 

търговия, свързано с разход за материали  за изпълнение на 

дейноста по проекта. ;Дейност 8 Изготвяне на онлайн страница за 

търговия. Основна дейност в сферата на услуги, предлагани от 

фирмата.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

75

BG051PO001-

1.2.03-0480-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0480

"НИ-ВЕС 87" 

ЕООД

"Дървообработващ и 

мебелен цех"

5   19 795,09   19 795,09 Област: Враца 

Oбщина: Мездра 

3100 Мездра 

ул.СТРАНДЖА 7

Община - 

Мездра

 Закупуване на машини и оборудване и наемане 

на помещение;Назначаване на 

персонал;Закупуване  на материали за стартиране 

на дейността.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

76

BG051PO001-

1.2.03-0450-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0450

"Д И Д АВТО" 

ЕООД

"Автомивка и 

автоуслуги - бързо и 

качествено!"

4   17 402,14   17 402,14 Област: Сливен 

Oбщина: Нова 

Загора 8900 Нова 

Загора ЖК. 

ТРАКИЯ, бл. 16, ет. 

1, ап. 1

Община - Нова 

Загора

 Дейност 1: Сформиране екип за изпълнение на 

проекта;Дейност 2: Провеждане на процедури за 

избор на подизпълнители за планираните по 

проекта доставки. Закупуване на материали, 

консумативи и оборудване;Дейност 3: 

Информиране  и публичност по проекта;Дейност 

4: Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за 2 

месеца;Дейност 5: Отчитане на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 10
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77

BG051PO001-

1.2.03-0486-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0486

"ЯЧКИН" ЕООД "Създаване на депо за 

търговия с дърва за 

огрев"

4   19 800,94   19 800,94 Област: Монтана 

Oбщина: Монтана 

3400 Монтана ул. 

СТЕФАН 

СТАМБОЛОВ 23

Община - 

Монтана

 1.Първоначално закупуване на 

материали;;2.Закупуване на оборудване, 

необходимо за дейността на 

предприятието;;3.Осигуряване на трудови 

възнаграждения на само наетото                                         

лице и наетия персонал за не                       повече 

от 3 месеца;       

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

78

BG051PO001-

1.2.03-0396-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0396

"БАТ СТОЙЧИН" 

ЕООД

"Магазин за пчелен 

инвентар и 

консумативи"

4   8 476,32   8 476,32 Област: Варна 

Oбщина: Долни 

чифлик 9118 

Пчелник "Паисий 

Хилендарски" No 

27

Община - 

Долни чифлик

 1. Управление и публичност на проекта;2. 

Осъществяване на текущ ремонт и стратегическо 

целеполагане;3. Първоначално обзавеждане, 

оборудване и зареждане на търговския обект;4. 

Създаване на заетост и стартиране на 

търговската дейност в магазина

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

79

BG051PO001-

1.2.03-0518-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0518

"СПРИНГ - 

ДИЗАЙН" ЕООД

"Рекламно студио - нов 

бизнес модел в 

предприемачеството"

6   19 924,13   19 924,13 Област: Пловдив 

Oбщина: Пловдив 

4000 Пловдив ЖК. 

Тракия, бл. 188, вх. 

А, ет. 6, ап. 17

Община - 

Пловдив

 Организация и управление на проекта;Подготовка 

и избор на изпълнител/и съгласно ПМС 

№55.;Първоначално закупуване на материали за 

реализиране на проекта.;Информация и 

публичност;Изготвяне на стратегия. Закупуване на 

оборудване.;Осигуряване на трудови 

възнаграждения на самонаетото лице и наетия 

персонал;Анализ на постигнатите резултати

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

80

BG051PO001-

1.2.03-0452-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0452

"Списанието" 

ЕООД

Подкрепа за 

стартиране и развитие 

на интернет издание - 

финансиране на 

успешни идеи с поглед 

в бъдещето.

10   18 885,12   18 885,12 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София 

ЖК.ФОНДОВИ 

ЖИЛИЩА,ул.ПРА

ЖКА 

ПРОЛЕТ,бл.4,вх.А,

ет.4,

Община - 

Столична

 1.Провеждане на процедури за избор на 

доставчици на предвидените по проекта 

оборудване, материали и 

консумативи.;2.Провеждане на цялостна 

информационна кампания в съответствие с 

изискванията на програмата.;3.Първоначално 

закупуване на необходимите за реализиране на 

проекта материали и консумативи.;4.Закупуване 

на оборудване, необходимо за дейността на 

предприятието.;5.Стартиране на същинската 

дейност на предприятието.;6.Мониторинг, контрол 

и отчетност на цялостната дейност на проекта в 

пълно съответствие с правилата на 

програмата.;7.Оценка на ефекта и анализ на 

постигнатите резултати.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

81

BG051PO001-

1.2.03-0501-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0501-

C0001

"АРТ 

РАБОТИЛНИЦА" 

ООД

Ателие за арт и 

приложни дейности

6   19 148,34   19 148,34 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София район 

Красно 

село,п.к.1612,КВ.Х

ИПОДРУМА,УЛ.Юн

ак 22

Община - 

Столична

 1.Формиране на екип за организация и 

управление;2. Наемане на помещение;3. 

Закупуване на ДМА и стопански инвентар;4. 

Закупуване ДНА;5.Наемане на персонал 

;6.Закупуване  на материали и 

консумативи;7.Визуализация;8.Обучение на 

наетия персонал

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

82

BG051PO001-

1.2.03-0266-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0266

"СЪКСЕСС" 

ЕООД

"Фирма за 

конструиране и 

моделиране на 

облекла чрез CAD 

система"

12   17 885,26   17 885,26 Област: Кюстендил 

Oбщина: Дупница 

2600 Дупница ул. 

"Свети Иван 

Рилски" 76, вх. А, 

ет. 5

Община - 

Дупница

 Дейност 1: Формиране на екипа за управление на 

проекта;Дейност 2:

Закупуване на оборудване необходимо за 

дейността на фирмата

;Дейност 3:

Наем на оборудване свързано с дейността на 

предприятието

;Дейност 4:

Първоначално закупуване на материали

;Дейност 5:

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице  за не повече от 3 месеца 

;Дейност 6:

Публичност и визуализация по проекта 

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

83

BG051PO001-

1.2.03-0382-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0382

"Джурова Сън" 

ЕООД

Собствен бизнес 

соларно студио - по-

високи доходи, по-

добър живот

4   17 480,88   17 480,88 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София ЖК.Гео 

Милев,Стефан 

Киров 

5,бл.42,вх.А,ет.3,ап

.7

Община - 

Столична

 1 Сформиране на екип по проекта;Наемане на 

помещение;3 Избор на доставчици;4 Доставки ;5 

Наемане на рецепционист;6 Реклама, 

визуализация ;7 Стартиране дейността на 

фирмата;8 Изготвяне на технически и финансови 

отчети

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

84

BG051PO001-

1.2.03-0437-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0437

"Сребрист бряг" 

ЕООД

"Предприемчивост за 

развитие на малък и 

среден бизнес чрез 

създаване на 

заведение за бързо 

хранене "Морско око" в 

гр. Балчик"

3   18 799,96   18 799,96 Област: Добрич 

Oбщина: Балчик 

9601 Балчик Рила 

No 3

Община - 

Балчик

 1.Дейности свързани с организация и управление 

на проекта.;2.Дейности свързани с осигуряване на 

публичност и визуализация;3.Дейности свързани с 

текущи ремонтни дейности;4.Подготовка на 

документи за разрешение за работа на 

заведението;5.Дейности свързани с закупуване на 

оборудване, съоръжения и стопански 

инвентар.;6.Подбор на служители за изпълнение 

целите на проекта на позициите готвачи и 

сервитьор.;7.Дейности свързани със закупуването 

на стоки, необходими за стартиране на дейностт 

на заведението.;8.Откриване и функциониране на 

бистро „Морско око“;9.Вътрешен мониторинг и 

оценка на дейностите по проекта.;10. Месечно и 

финално отчитане на дейностите по проекта.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес
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85

BG051PO001-

1.2.03-0271-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0271

ЕТ "САМИ - 

СААМИ КУНЧ"

"Мебелен магазин - за 

удобство и уют във 

всеки дом на Якоруда и 

околността"

12   18 581,15   18 581,15 Област: 

Благоевград 

Oбщина: Якоруда 

2790 Якоруда ул. 

"Кожух" 16

Община - 

Якоруда

 Дейност 1. Управление на проекта.;Дейност 2. 

Извършване на ремонтни дейности на 

помещението, където ще се осъществява 

дейността на новосъздадения магазин.

;Дейност 3. Проучване и анализ на нуждите на 

населението, за предоставяне на качествена и 

достъпна услуга.;Дейност 4. Закупуване на 

материали и консумативи необходими за 

дейността на предприятието.;Дейност 5. 

Назначаване на подходящи безработни хора и 

осигуряване на трудови възнаграждения и 

осигуровки на самонаетото лице и наетия 

персонал за  3 месеца.;Дейност 6. Финално 

отчитане;Дейност 7. Информиране и публичност 

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

86

BG051PO001-

1.2.03-0371-

C0002

BG051PO001-

1.2.03-0371

"Лидия - Хепи 

Шоп" ЕООД

Създаване на магазин 

за облекла Аутлет

6   18 998,24   18 998,24 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София ЖК. 

ДРУЖБА - 

2,бл.225,вх.А,ет.7,а

п.27

Община - 

Столична

 Изготвяне на стратегия на дейостта на 

предприятието ;Първоначално закупуване на 

материали;Закупуване на оборудване, 

необходимо за дейността на предприятието 

;Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал ;Наемане на 

помещение за търговска дейност;Осигуряване на 

информиране и публичност

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

87

BG051PO001-

1.2.03-0393-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0393

"ВАЛИМАРК" 

ЕООД

"Хлебарница" 6   19 880,12   19 880,12 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9020 Варна район р-

н Младост

ж.к. 

ВЪЗРАЖДАНЕ, бл. 

15, вх. 2, ет. 7, ап. 

44

Община - 

Варна

 Организация, управление и публичност на 

проекта;Разработване на стратегия на 

фирмата;Наемане на подходящо 

помещение;Оборудване на 

помещението;Осигуряване на работни 

места;Стартиране на стопанска дейност на 

предприятие

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

88

BG051PO001-

1.2.03-0351-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0351

КАТЕРИНА БУКО 

ЕООД

Шивашко ателие - 

ушиване и корекция на 

всички водове облакла 

и аксесоари към тях.

6   18 601,43   18 601,43 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София ЖК. ГОРНА 

БАНЯ, ВОЙНИШКА 

ПЕСЕН 5А

Община - 

Столична

 1-Осигуряване на заетост;2-Организация и 

управление;3-Закупуване на машини и 

обурудване;4- Закупуване на материали;5- 

Информираност и публичност;6- Наемане на 

помещение

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

89

BG051PO001-

1.2.03-0534-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0534

"КРИС И КО 84" 

ЕООД

"Стартиране на 

собствен бизнес - 

магазин за хранителни 

и промишлени стоки 

"ЕВРОМИНИ 

МАРКЕТ", с. 

Паталеница"

5   18 837,78   18 837,78 Област: Пазарджик 

Oбщина: 

Пазарджик 4400 

Пазарджик ул. 

Никола 

Фурнаджиев 7Б, ет. 

3, ап. 9

Община - 

Пазарджик

 Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;Първоначално 

закупуване на материали;;Осигуряване на трудови 

възнаграждения на самонаетото лице и наетия 

персонал за  3 месеца

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

90

BG051PO001-

1.2.03-0308-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0308

КИРАК ЕООД Проектиране на нови 

връзки за конструкция 

и топлоизолационни 

слоеве към сглобяеми 

сгради в сеизмични 

райони

6   18 784,40   18 784,40 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София р-н Илинден

ж.к. СВЕТА 

ТРОИЦА,бл.351,вх.

Б,ет.

Община - 

Столична

 1. Изготвяне на стратегия на бизнеса / ред Ат.4.5. от 

бюджета/;2.Закупуване на рекламна табела по образец на Агенция 

по заетостта, свързана с разходи за публичност и визуализация. 

/т.4.2. от закупуване на два преносими компютъра и на един 

принтер, скенер и факс, свързано с придобиване на дълготрайни 

материални активи. /Б.2.1. от бюджета/;4.Закупуване на софтуерен 

продукт, свързана с разход за придобиване на дълготрайни 

нематериални активи.;5. Закупуване на консумативи, свързана с 

разход за стартиране  на дейността.;6. Назначаване на работници 

на трудови договори във фирмата. Осигуряване дейност на наетия 

персонал. Тази цел е свързана с разходи за трудови 

възнаграждения на физически лица, пряко ангажиране с 

изпълнението на основните дейности. /А1.1. от бюджета/;7. 

Заплащане на сметки за електроенергия, вода, телефон и достъп 

до интернет . Свързана е с разходи за заплащане на външни 

услуги. /група А, т.4.3. от бюджета/;Дейност 8

Закупуване на материали свързани с изработката на укрепителни 

механизми необходим на съответна сграда ( ноу хау ), Целта е 

свързана с разход за материали необходими за основната дейност 

на фирмата. / приложение А, т.3.1. от бюджета/

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

91

BG051PO001-

1.2.03-0440-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0440

ЕТ "БЕАТРАКС - 

ТОДОР ВАЧЕВ"

"Нов избор при 

отопление за 

гражданите на община 

Тервел"

10   19 779,12   19 779,12 Област: Добрич 

Oбщина: Тервел 

9450 Тервел УЛ. 

СТЕФАН 

КАРАДЖА No 27

Община - 

Тервел

 Дейност 1: Организация и управление;Дейност 2: 

Първоначално закупуване на материали;Дейност 

3: Закупуване на касов апарат, необходим за 

основната дейност;Дейност 4: Назначаване на 

работници и служители;Дейност 5: Информиране и 

публичност

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

92

BG051PO001-

1.2.03-0516-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0516

ЕТ "КАЛИ-

КАЛИНКА 

ГЕОРГИЕВА"

ЗДРАВЕМАРКЕТ 

"КАЛИ"

12   19 857,25   19 857,25 Област: Смолян 

Oбщина: Златоград 

4980 Златоград 

УЛ.Стефан 

Стамболов 129

Община - 

Златоград

 1. 	Ремонт;;2.	Доставка на оборудване и 

първоначално зареждане с материали;;3. 

Изготвяне на стратегия за развитие на 

бизнеса;;4.	Дейности по предоставяне на бизнес 

услугата;;5. Отчети и организационни дейности

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

93

BG051PO001-

1.2.03-0380-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0380

"РСП-КОНСУЛТ" 

ЕООД

"Мобилни 

консултантски услуги"

3   19 404,51   19 404,51 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9019 Варна район р-

н Младост

УЛ. РАДОСТ No 7, 

вх. Б, ет. 1, ап. 23

Община - 

Ветрино

 Дейност 1: Организация на дейността на дружеството: 

самонаемане, осигуряване на трудово възнаграждение на 

самонаетото лице и стартиране на бизнеса;Дейност 2: 

Организация и управление: сформиране на Екип за изпълнение 

на проекта и осигуряване на трудови възнаграждения на наетия 

персонал;Дейност 3: Първоначално закупуване на материали, 

нужни за изпълнението на проекта;Дейност 4: Изготвяне на 

Стратегия за стартиране дейността на дружеството и проектен 

мениджмънт за постигане успешна реализация на 

проекта;Дейност 5: Подготовка на тръжна документация и 

закупуване на транспортно средство - автомобил за нуждите на 

мобилната услуга;Дейност 6: Обечение на самонаетото лице във 

връзка с  развитие на стартиращия бизнес и работния 

процес;Дейност7: Организиране на  опознавателни, 

разяснителни  и обучителни срещи с потенциални клиенти на 

територията на изпълнение на проекта;Дейност 8: Дейности по 

информация и публичност за постигане на широка 

информираност за изпълнението на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес
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94

BG051PO001-

1.2.03-0412-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0412

САНИ 1999 

ЕООД

Създаване на 

транспортно-

дистрибуторска фирма

6   17 747,00   17 747,00 Област: София 

област Oбщина: 

Сливница 2200 

Сливница 

п.к.2200,ул.”Максим 

Горкий” 

26,вх.Б,ет.4,ап.25

Община - 

Сливница

 Наемане на помещение;Закупуване на компютър 

и хардуер;Закупуване на машини, съоръжения и 

оборудване;Закупуване на стопански 

инвентар;Наемане на персонал;Закупуване на 

материали и консумативи и други материални 

активи;Дейности по публичност и 

визуализация;Разходи за вода, електричество, 

отопление, поддръжка на помещения, необходими 

за изпълнение на дейностите по проекта;Разходи 

за изготвяне на стратегия

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

95

BG051PO001-

1.2.03-0328-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0328

"АБРИ КАР" 

ЕООД

"Създаване на сервиз 

за обслужване и 

ремонт на автомобили"

6   19 577,91   19 577,91 Област: Плевен 

Oбщина: Плевен 

5800 Плевен бул. 

ХРИСТО БОТЕВ 

36, вх. А, ап. 10

Община - 

Плевен

 Дейност № 1   Организация и управление на 

проекта;Дейност № 2  Закупуване на материали и 

оборудване и наемане на помещение за 

осъществяване на дейността на 

фирмата.;Дейност № 3 Назначаване на персонал 

на фирмата;Дейност № 4  Осъществяване на 

стопанска дейност на фирмата;Дейност № 5  

Осъществяване на дейности по информираност и 

публичност

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

96

BG051PO001-

1.2.03-0435-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0435

"ЗОРНИЦА - 

ЦВЯТКОВА" 

ЕООД

"Предприемачеството 

в семейния бизнес и в 

полза на модерна 

България"

7,07   19 409,96   19 409,96 Област: Добрич 

Oбщина: Балчик 

9600 Балчик 

ул.Иван Вазов No 

14

Община - 

Балчик

 1. Организация и управление на проекта;2. 

Публичност и визуализация;3. Организиране и 

провеждане на тръжни процедури;4. 

Първоначална доставка на материали за 

стартиране на дейността.  ;5. Доставка на 

оборудване и стопански инвентар.  ;6. Подбор и 

назначаване на персонал на позициите Сервитьор 

и Барман  ;7. Изготвяне на стратегия за 

развитие;8. Официално откриване на кафе – 

сладкарница „Зорница”

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

97

BG051PO001-

1.2.03-0470-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0470

"Албрис" ЕООД Създаване на 

сладкарски цех 

"Албрис"

5   18 625,84   18 625,84 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София 

п.к.1231,Ж.К."Наде

жда",бл.464,вх.Б,ет.

6,ап.68

Община - 

Столична

Заплащане на наем  ;Придобиване на оборудване, 

машини и съоръжения; придобиване на стопански 

инвентар: Закупуването на съответното 

специализирано оборудване 

/2 бр. маси – инокс/е необходимо за стартиране на 

съответното производство ;разходи за 

първоначално закупуване на консумативи:;разходи 

за разрешителни, лицензии и др. такси, свързани 

със стартиране на дейността ;разходи за 

дейности, свързани с осигуряване на публичност и 

визуализация ;разходи за Невъзстановим данък 

върху добавената стойност /за разделите от група 

А/

;разходи за Невъзстановим данък върху 

добавената стойност /за разделите от група Б/. 

;разходи за трудови възнаграждения и осигуровки 

от страна на работодателя за самонаетото лице и 

наетия персонал: ;разходи за режийни

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

98

BG051PO001-

1.2.03-0399-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0399

"ПРЕЙД" ЕООД "Коктейл-бар с детски 

кът "Прейд"

7   19 755,67   19 755,67 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Одесос

ул. БРАТЯ 

ГЕОРГИЕВИЧ, бл. 

15, вх. З, ет. 1, ап. 

20

Община - 

Варна

 1.Управление и реализиране на проекта;2. 

Извършване на ремонтни дейности в собствено 

помощение, оборудване и осигуряване на нужните 

разрешителни за дейността;3. Назначаване на 

персонал в новосъздаденото предприятие;4. 

Закупуване на материали и консумативи свързани 

с основната дейност на 

предприятието;5.Осигуряване на публичност и 

визуализация на проекта чрез изработване на 

рекламни табели и стикери с логото на ОП РЧР и 

ЕСФ.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

99

BG051PO001-

1.2.03-0420-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0420

"ФОРМА ДИ 

КОЛОРЕ" ЕООД

"Изграждане на център 

за интериорен и 

екстериорен дизайн"

6   19 782,76   19 782,76 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Приморски

ул. Подвис No 30

Община - 

Варна

 1.Създаване на организация за протичане на 

дейностите по проекта.;2.Публичност и 

информираност на обществото.;3.Наемане на 

помещение ;4. Оценка и отчетност.;5.Изготвяне на 

стратегия и стартиране на дейността;6. 

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече 

от 3 месеца ;7.Обучение на наетия персонал;8. 

Първоначално закупуване на 

материали,консумативи и закупуване на 

оборудване ,необходимо за дейността на 

предприятието

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

100

BG051PO001-

1.2.03-0405-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0405

ЕТ "БИЛЯНА 

БОРИСОВА - ЕМ"

"Стартиране на 

консултантска дейност 

и адвокатска практика"

6   12 265,79   12 265,79 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район 

Одесос, ул. 

СЕЛИОЛУ 12, вх. 

А, ет. 2, ап. 7

Община - 

Варна

 Дейност 1 : Организация  и ефективно управление на 

проекта. ;Дейност  2 : Осигуяване на информираност, 

публичност и визуализация за проекта . ;Дейност 3 : 

Изготвяне на стратегия  и стартиране дейността на 

собственото предприятие.

;Дейност 4 : Подготовка на кандидатура за адвокатска 

практика- внасяне на такси .

;Дейност 5 : Придобиване на  техника - лаптоп , 

многофункционално устройство за принтиране, 

копиране и сканиране на документи, климатик . ;Дейност 

6 : Първоначално закупуване на материали и 

консумативи. ;Дейност 7 : Осигуряване на оборудване 

;Дейност 8 : Придобиване на ДНА- специализиран 

софтуер,обслужващ дейността  . ;Дейност 9 : 

Осъществяване на обучение на самонаетото лице  - 

компютърен курс. ;Дейност 10 : Осигуряване на 

издръжка на предприятието- заплащане на наем на 

офис, разходи за интернет и банкови такси;Дейност 11: 

Изплащане на възнаграждение на самонаетото лице

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес
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101

BG051PO001-

1.2.03-0259-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0259

"КИПРУС - 83" 

ЕООД

Здравословни и вкусни 

макарони

12   17 855,25   32 629,15 Област: Кърджали 

Oбщина: Кирково 

6898 Тихомир с. 

Тихомир

Община - 

Кирково

   1.Сформиране на екип за изпълнение на 

дейностите по проектното предложението.;2  

Ремонт на помещенията в които ще се 

произвеждат и съхраняват суровините и готови 

продукти. ;3.  Закупуване на машини за 

производство на макаронени изделия;4. 

Закупуване на суровини необходими за 

изработване на материали от закупените машини.;  

5. Реализация на готовите продукти в търговската 

мрежа, магазини, складове и др. Осъществяване 

усточивост на проектните дейности от 

реализираните продукти въз основа на 

произведената продукция;6.Финансово техничен 

отчет.

 и в  предвид на това , че продукта които ще се 

произвежда е част от попостояното потребление 

на българина и въз основа на произведена и 

пласирана продукция при увелечен пазарен дял 

ще бъдат наети нови лица чрез Агенция п

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

102

BG051PO001-

1.2.03-0338-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0338

ЕТ "Гайтани-Нина 

Костадинова"

Работилница за 

фолклорни изкуства

4   19 279,48   19 279,48 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София район 

Триадица,п.к.1408,

ЖК.СТРЕЛБИЩЕ,у

л.ТРАЯНОВИ 

Врата № 18,вх.Б, 

ет.3, ап.5

Община - 

Столична

 1. Подготовка и наемане на помещение;2. 

Подготовка и изработване на рекламни 

материали;3. Подготовка и закупуване на 

материали за изработка на фолклорни костюми;4. 

Подготовка и разпространение на рекламни 

материали;5. Подготовка и закупуване на касов 

апарат;6. Подготовка и закупуване на микрофон;7. 

Подготовка и закупуване на лаптоп;8. Подготовка 

и закупуване на тонколони;9. Подготовка и 

закупуване на компакт дискове;10. Подготовка и 

закупуване на музикални инструменти;11. 

Подготовка и закупуване на реквизит;12. 

Подготовка и наемане на репетитор по Български 

народни хора и танци

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

103

BG051PO001-

1.2.03-0284-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0284

"АТЛАНТИС 

2012" ЕООД

Производство на 

тестени изделия и 

закуски

12   19 064,52   19 064,52 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София жк Зона Б-

18,бл. 12, 

ет.14,ап.73, пк 1309

Община - 

Столична

 1.	Наемане на счетоводител.                                       

Предвиждат се разходи за дейността.;2.	Наемане 

на подходящо помещение;3.	Закупуване на 

оборудване;4.	Наемане на квалифициран 

персонал. Предвиждат се разходи за 

дейността.;5.	Закупуване на суровини и 

материали;6.	Информиране и публичност

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

104

BG051PO001-

1.2.03-0403-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0403

"ЕЛБОРИНА" 

ЕООД

"Център за красота и 

здраве"

5   19 622,94   19 622,94 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9023 Варна район р-

н Владислав 

Варненчик

ж.к. ВЛ. 

ВАРНЕНЧИК, бл. 

213, вх. 1, ет. 9, ап. 

33

Община - 

Варна

 1. Управление, реализиране на проекта и 

разработване на стратегия на новия бизнес-модел 

Елборина ЕООД;2.Наемане и оборудване на 

подходящо за дейността помещение за целите на 

проекта;3. Осигуряване на 2 постоянни работни 

места в новостартиралото предприятие ;4. 

Стартиране работният процес на предприятието 

Елборина ЕООД чрез осигуряване на 

необходимите доставки на материали и 

консумативи;5. Осигуряване на информиране и 

публичност по проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

105

BG051PO001-

1.2.03-0311-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0311

"Социални 

Клубове" EООД

Социални центрове в 

подкрепа на 

развитието на 

семейния бизнес

8   12 724,33   12 724,33 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София ж.к. Люлин, 

бл. 954, ет. 2, ап. 4

Община - 

Столична

 Дейност 1: Организация и управление на 

проекта;Дейност 2: Изготвяне на стратегия за 

пазарна реализация на услугите на „Социални 

клубове“ ЕООД;Дейност 3: Обучение на наетия 

персонал;Дейност 4: Първоначално закупуване на 

материали;Дейност 5: Закупуване на 

оборудване;Дейност 6: Осигуряване на трудови 

възнаграждения на наетия персонал;Дейност 7: 

Визуализация и публичност на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

106

BG051PO001-

1.2.03-0390-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0390

ЕТ "ЧАР-СИЛВИЯ 

ИВАНОВА"

"Развитие на 

фризьорски и 

козметични услуги"

9   17 287,24   17 287,24 Област: Варна 

Oбщина: Девня 

9160 Девня УЛ. 

Г.С.РАКОВСКИ No 

16

Община - 

Девня

 Дейност 1

Организация и управление на проекта

;Дейност 2:

Осигуряване на публичност и визуализация.

;Дейност 4:

Поддръжка на салона

;Дейност 5:

Закупуване на оборудване и обзавеждане

;Дейност 6:

Закупуване на материали и консумативи

;Дейност 7:Откриване на банкова сметка ;Дейност 

3:

Осигуряване възнагражденията на персонала за 3 

месеца.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

107

BG051PO001-

1.2.03-0354-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0354

"Йо Мари 26" 

ЕООД

Частна детска градина 

за деца от три годишна 

възраст до 

постъпването им в 

първи клас

7   18 961,06   18 961,06 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София 

п.к.1303,пл.ВЪЗРА

ЖДАНЕ 

3,ет.3,ап.21

Община - 

Столична

 1. Наемане на имот;2.Подбор и наемане на 

персонал;3.Придобиване на ДМА;4.Осигуряване 

на публичност и визуализация ;5. Набавяне на 

документи и лиценз за стартиране на дейността по 

проекта;6.Закупуване на материали и консумативи

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

108

BG051PO001-

1.2.03-0303-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0303

СИГУР 

БЪЛГАРИЯ 

ЕООД

Авточасти и аксесоари 

за вашия автомобил

4   19 907,84   19 907,84 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София гр. София 

1336

район Люлин

ж.к. жк Люлин-3, бл. 

352, ет. 3, ап. 13

Община - 

Столична

 1.Наемане на помещение за извършване на 

търговска дейност;

;2.Осигуряване на оборудване  и обзавеждане за 

магазина;;3.Първично зареждане на търговския 

обект с материали и консумативи за 

осъществяване на дейността на 

организацията;;4.Закупуването на широка гама от 

продукти за продажба;;5.Наемане на персонал и 

осигуряване на възнаграждения;;6.Осигуряване на 

визуализация  и публичност на проекта;

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес
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109

BG051PO001-

1.2.03-0449-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0449

"МЕЙКТРИКС" 

ЕООД

"Стъпка към успеха" 6   18 262,06   19 223,22 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София Ж.К.БЕЛИ 

БРЕЗИ,ул.ХАЙДУШ

КА ГОРА 

59,вх.А,ет.1,ап.6

Община - 

Столична

 Дейност 1

Организация и управление на проекта

;Дейност 2

Провеждане на тръжни процедури

;Дейност 3

Закупуване на оборудване и материали.

;Дейност 4 

Дейности за информация и публичност

;Дейност 5

Стартиране на бизнеса.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

110

BG051PO001-

1.2.03-0406-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0406

"УАЙТ ХАУС 

КОНСУЛТ" ЕООД

"Нови хоризонти" 6   19 522,65   19 522,65 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район 

Владислав 

Варненчик, ЖК. ВЛ. 

ВАРНЕНЧИК, бл. 

216, вх. 7, ет. 4, ап. 

202

Община - 

Варна

 1. Публичност и управление на дейностите по 

проекта;2. Наемане и оборудване на подходящо 

за дейността помещение;3. Създаване на 

постоянна заетост на целевата група;4. 

Стартиране дейността на предприятието.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

111

BG051PO001-

1.2.03-0262-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0262

"ПЛАМЪК - 

РЕЙСИНГ" ЕООД

"Насърчаването 

развитието на 

самостоятелна 

стопанска дейност на 

новостартиращото 

предприятие "Пламък - 

Рейсинг" ЕООД" 

12   19 643,60   19 643,60 Област: Стара 

Загора Oбщина: 

Стара Загора 6000 

Стара Загора ул. 

ОБОРИЩЕ 1, вх. А, 

ет. 2, ап. 4

Община - 

Стара Загора

 Администриране на проекта;Информиране и 

публичност;Инвестиционна подкрепа;Разкриване 

на 2 нови работни места;Разработване на 

стратегия за развитие на новостартиращото 

предприятие

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

112

BG051PO001-

1.2.03-0295-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0295

"ИИН" ЕООД "Стартиране на 

новоучредена фирма в 

сферата на услугите"

12   12 736,91   12 736,91 Област: Велико 

Търново Oбщина: 

Велико Търново 

5000 Велико 

Търново ул. 

ФИЛИП ТОТЮ 24, 

вх. Б, ап. 10

Община - 

Велико 

Търново

 Първоначално закупуване на материали 

;Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието ;Осигуряване на 

трудовите възнаграждения на самонаетото лице и 

наетия персонал и финансово обезпечаване 

организацията на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

113

BG051PO001-

1.2.03-0389-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0389

"ИНТЕХ 

ДИЗАЙН" ЕООД

"Иновативен и 

ергономичен дизайн за 

интериора на вашия 

дом или офис"

6   19 838,16   19 838,16 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна ж.к. 

Младост, бл. 156, 

ап. 43

Община - 

Варна

 1.Управление, изпълнение и публичност на 

проекта;2. Разработване на стратегия на 

предприятието Интех Дизайн ЕООД;3.Наемане на 

производствено помещение и закупуване на 

оборудване;4.Отваряне на работни места в 

новосъздаденото предприятие;5.Закупуване на 

материали и консумативи, изработване на мостри 

и наемане на мострена зала

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

114

BG051PO001-

1.2.03-0280-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0280

"Дари Стил" 

ЕООД

Шивашки цех 12   19 301,80   19 301,80 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София ж.к. Горна 

Баня,ул. Ехо № 8, 

п.к.1614

Община - 

Столична

 Дейност 1

Ремонт 

;Дейност 2

Закупуване на рекламна табела по образец на 

Агенция по заетостта

;Дейност 3

Закупуване на производствено оборудване

;Дейност 4

Закупуване на материали

;Дейност 5

Наемане на персонал

;Дейност 6

Ефективно стартиране на дейността, свързана с 

разплащания за електроенергия, телефони и др.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

115

BG051PO001-

1.2.03-0327-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0327

ЕТ "ГПД 65 - 

ГИНКА 

ДИМИТРОВА"

"Откриване на магазин 

за всекидневни и 

спортни дрехи и 

обувки"

3   19 350,95   19 350,95 Област: Ловеч 

Oбщина: Тетевен 

5725 Черни Вит ул. 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

122

Община - 

Тетевен

 Дейност 1: Формиране на екипа за управление на 

проекта;Дейност 2

Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото предприятие и придобиване на 

разрешителни от външна фирма.

;Дейност 3:

Първоначално закупуване на оборудване

;Дейност 4:

Направа на реклами и стикери

;Дейност 5:

Първоначално закупуване на материали

;Дейност 6:

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия

персонал за не повече от 3 месеца 

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

116

BG051PO001-

1.2.03-0427-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0427

"ФЕЙТ М" ЕООД Старт за "Фейт М" 5   19 682,86   19 682,86 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София район 

Средец,п.к. 

1000,ул. Граф 

Игнатиев 6

Община - 

Столична

 1.	Организация и управление на 

проекта;2.	Изготвяне на стратегия и стартиране 

дейността на собственото 

предприятие;3.	Обучение на наетия персонал 

;4.	Първоначално закупуване на материали 

;5.	Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;6.	Осигуряване на 

трудови възнаграждения на самонаетото лице и 

наетия персонал за не повече от 3 месеца 

;7.	Публичност и визуализация;8.	Сертифициране 

по стандарт EN 15038:2006 „Преводачески услуги. 

Изисквания относно предоставянето на услугата“

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 15
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117

BG051PO001-

1.2.03-0267-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0267

"АБВ-ЛЕС" ЕООД "Създаване и развитие 

на микропредприятие 

за превоз на товари и 

товаро-разтоварна 

дейност"

10   16 073,48   16 073,48 Област: 

Благоевград 

Oбщина: 

Благоевград 2700 

Благоевград ЖК. 

"Еленово", бл. 172, 

ет. 1, ап. 1

Община - 

Благоевград

 Дейност 1: Сформиране на екип по проекта и 

определяне на дейностите по изпълнение на 

проекта ;Дейност 2: Изготвяне на стратегия за 

развитие на дейността на АБВ-ЛЕС ЕООД 

;Дейност 3: Издаване на лиценз за извършване на 

превоз на товари ;Дейност 4: Организация по 

провеждане на процедури по ПМС 69 за 

определяне на доставчик за необходимите 

материали и консумативи свързани с дейността на 

АБВ-ЛЕС ЕООД и изпълнението на проекта 

;Дейност 5 : Закупуване на необходимото 

оборудване за нуждите на проекта ;Дейност 6 : 

Закупуване на необходимите суровини,  

материали и консумативи свързани с 

реализацията на проекта и дейността на АБВ-ЛЕС 

ЕООД ;Дейност 7 : Провеждане на обучения за 

наетите по проекта лица в АБВ-ЛЕС ЕООД 

;Дейност 8 : Осигуряване на трудовите 

възнаграждения и осигуровките за сметка на 

работодателя на самонаетото лице и наетите 

служители в АБВ-ЛЕС ЕООД за срок от 3 

месеца;Дейност 9: Осигуряване на публичност и 

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

118

BG051PO001-

1.2.03-0402-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0402

"ВИАВЕРИ" ООД "Създаване на 

иновативен модел за 

развитие на 

специализиран магазин 

за детски обувки"

3   19 801,46   19 801,46 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район 

Приморски, ул. 

"ПЕТЪР 

СКОРЧЕВ" 3, вх. Д, 

ет. 4, ап. 18

Община - 

Варна

 1.	Организация и управление на проекта 

;2.	Изготвяне на стратегия ;3.	Наемане и 

оборудване на помещения за търговски цели и 

административна дейност;4.	Закупуване на 

материали ;5.	Подбор и назначаване на продавач – 

консултанта. Назначаване на самонаетото лице. 

Осигуряване на трудови 

възнаграждения;6.	Дейности по публичност и 

визуализация;7.	Създаване и разработване 

електронен магазин

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

119

BG051PO001-

1.2.03-0309-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0309

МИЛФЕСТ ЕООД Заетост чрез развитие 

на 

предприемачеството 

на Милфест ЕООД

6   19 735,44   19 735,44 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София ж.к. 

Люлин,бл.522,вх.А,

ет.7,ап.27

Община - 

Столична

 1. Организация и управление на проекта;2. 

Стартиране на дейността на новосъздаденото 

предприятие;3. Закупуване на материали ;4. 

Закупуване на оборудване ;5.Осигуряване на 

трудови възнаграждения на самонаетото лице и 

наетия персонал;6.Осигуряване на публичност на 

дейностите по проекта;

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

120

BG051PO001-

1.2.03-0415-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0415

ЕТ "НЕД И КО- 

НЕДКО 

ПАНАЙОТОВ"

"Магазин за продажба 

на храни и аксесоари 

за домашни любимци 

"Бастет и Анубис"

4   19 195,50   19 195,50 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Приморски

УЛ.КЛОКОТНИЦА 

No 11, ет. 7, ап. 155

Община - 

Варна

 Наемане на офис;Ремонт на 

помещението;Закупуване на материали и 

консумативи;Обзавеждане на 

помещението;Наемане на служител;Изработване 

на рекламни материали

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

121

BG051PO001-

1.2.03-0539-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0539

"ЕЛИТ и СТИЛ" 

ЕООД

"Елит и стил" в 

козметиката и 

фризьорството

9   17 391,74   17 391,74 Област: Смолян 

Oбщина: Неделино 

4990 Неделино ул. 

БАБА ТОНКА 6

Община - 

Неделино

 1. Сформиране на екип,  назначаване на 

персонал, административни дейности;;2. 

Изпълнение на ремонтните дейности;3. Доставка 

на оборудване и материали;;4. Откриване на 

салон „Елит и стил”;5.  Дейност  на салона   по 

предлагане на фирмените услуги;

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

122

BG051PO001-

1.2.03-0535-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0535

ЕТ "СМК-75-

Стоян 

Карамфилов"

"Авторемонт и блясък 

за автомобила"

12   17 194,28   17 194,28 Област: Смолян 

Oбщина: Златоград 

4987 Старцево ул. 

"Граничар" 2

Община - 

Златоград

 1. Доставка на оборудване;2. Обособяване на 

групи услуги и предоставянето им;3. Оценка на 

предлаганите услуги и оптимизиране на най-

търсените;4. Организационни и финансови 

дейности 

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

123

BG051PO001-

1.2.03-0513-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0513

"СЕКЮРИТИ 

ГРУП 555" ЕООД

"Нови бизнес 

възможности - 

доставка и монтаж на 

системи за сигурност"

5   13 797,61   13 797,61 Област: Перник 

Oбщина: Перник 

2300 Перник 

ул.ЮРИЙ 

ГАГАРИН,бл. 11,вх. 

Б,ет. 3,ап. 12

Община - 

Брезник

 Дейност 1 Стартиране на дейност на собственото 

предприятие. Установяване на системи за 

управление;Дейност 2 Закупуване на оборудване, 

необходимо за дейността на 

предприятието;Дейност 3 Първоначално 

закупуване на материали;Дейност 4 Осигуряване 

на трудови възнаграждения на самонаетото лице 

и наетия персонал за не повече от 3 

месеца;Дейност 5 Популяризиране на проекта и 

действия за прозрачност;

;Дейност 6 Мониторинг и отчетност на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

124

BG051PO001-

1.2.03-0269-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0269

"АЛФА ОМЕГА 

КОНСУЛТ" ЕООД

"Развитие чрез 

предприемачество. 

Стартиране на бизнес"

12   19 807,75   19 807,75 Област: 

Благоевград 

Oбщина: Петрич 

2850 Петрич ул. "Д-

Р АСЕН 

ЗЛАТАРОВ" 18

Община - 

Петрич

 Дейност 1: Управление на проектните 

дейности;Дейност 2: Текущ ремонт;Дейност 3: 

Доставка на оборудване, обзавеждане и 

софтуер;Дейност 4: Наемане на персонал. 

Създаване на структура, организация, 

разработване на длъжностни характеристики и 

трудови договори. Стартиране на предприятието.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

125

BG051PO001-

1.2.03-0292-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0292

ЕТ "МАДИЯ - 

МАРИЯ 

СПАСОВА"

"Създаване на 

счетоводна кантора"

7   18 416,50   18 416,50 Област: Велико 

Търново Oбщина: 

Свищов 5250 

Свищов 

ул.НИКОЛА 

СЛАВКОВ 5, ет. 2, 

ап. 4

Община - 

Свищов

 Наименование на дейността: 	1.	Наем на офис 

;2.Покупка на компютри,хардуер,софтуер  

;3.Назначаване и обучение на персонал  ;4. 

Закупуване на оборудване  

;5.Закупуване на материали и консумативи 

;5.	Дейности за информираност и публичност

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес
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126

BG051PO001-

1.2.03-0429-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0429

"РОСИТА 73" 

ЕООД

"Създаване на 

иновативен модел за 

развитие на салон за 

маникюр и педикюр 

"Росита 73"

3   8 172,03   8 172,03 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Младост

ж.к. "Възраждане", 

вх. Б, ет. 1

Община - 

Варна

 1.	Организация и управление на проекта 

;2.	Изготвяне на стратегия ;3.	Наемане и 

оборудване на помещения за търговски цели и 

административна дейност;;4.	Закупуване на 

материали и консумативи;5.	Дейности по 

публичност и визуализация

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

127

BG051PO001-

1.2.03-0447-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0447

"КАЛИЯ 21" 

ЕООД

Салон за красота 

"Калия 21"

4   19 257,32   19 257,32 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София 

п.к.1359,ЖК.Люлин,

бл.425,вх.А,ет.8,ап.

21

Община - 

Столична

 Дейност 1 - Наемане на помещение.;Дейност 2 - 

Изготвяне на конструктивно становище на 

помещението, съгласно изискванията на 

ЗУТ.;Дейност 3 - Изваждане на разрешително на 

помещението за извършване на козметични 

услуги и заплащане на държавните такси за 

това.;Дейност 4 - Закупуване на необходимото 

оборудване.;Дейност 5 - Закупуване на 

консумативи и материали.;Дейност 6 - Изготвяне 

на информационно табло, самозалепващи се 

стикери и рекламни материали на салона за 

красота.;Дейност 7 - Наемане на персонал. 

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

128

BG051PO001-

1.2.03-0462-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0462

"ТИНК ГРИЙНИ" 

ЕООД

"Стартиране 

развиването на 

самостоятелна 

стопанска дейност за 

проектиране, 

изграждане и 

поддръжка на зелени 

площи"

6   18 077,69   18 077,69 Област: Ямбол 

Oбщина: Ямбол 

8600 Ямбол ул. 

ШИПКА 16, вх. Б, 

ет. 4, ап. 16

Община - 

Ямбол

 Дейност 1: Подготовка на стопанската дейност на 

предприятието;Дейност 2: Стартиране  на 

стопанската дейност на предприятието;Дейност 3: 

Информиране, публичност и 

визуализация;Дейност 4: Организация и цялостно 

управление на проекта

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

129

BG051PO001-

1.2.03-0505-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0505

"КРАСИ СТИЛ 76" 

ЕООД

"Ново начало" 4   19 603,20   19 603,20 Област: Пловдив 

Oбщина: Пловдив 

4000 Пловдив  ул. 

"Кичево" 14, ет. 7, 

ап. 28

Община - 

Пловдив

 Наименование на дейността: 1	Организация и 

управление;Наименование на дейността: 

2	Публичност и визуализация;Наименование на 

дейността: 3	Закупуване на оборудване, 

необходимо за дейността на 

фирмата;Наименование на дейността: 

4	Обезпечаване с материали и 

консумативи;Наименование на дейността: 

5	Наемане на производствено 

помещение;Наименование на дейността: 

6	Наемане на персонал;Наименование на 

дейността: 7	Производствена дейност 

;Наименование на дейността: 8	Изработване на 

стратегия 

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

130

BG051PO001-

1.2.03-0532-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0532

"УНИВЕРМАГ" 

ЕООД

"Създаване на 

интернет сайт - 

интернет магазин"

12   19 495,16   19 495,16 Област: Пловдив 

Oбщина: Пловдив 

4000 Пловдив ул. 

"Беласица" 47

Община - 

Пловдив

 1. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за  3 

месеца.;2. Първоначално закупуване на суровини 

и материали.;3. Закупуване на оборудване, 

необходимо за дейността на фирмата.;4. 

Обучение на наетия персонал.  

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

131

BG051PO001-

1.2.03-0391-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0391

"Грийн Тера 2013" 

ЕООД

"Създаване на 

дизайнерски център с 

магазин за LED-

осветление "Грийн 

Тера 2013" ЕООД"

4   17 994,78   17 994,78 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Одесос

бул. Сливница No 

60, ет. 3, ап. 7

Община - 

Варна

 1.	Осигуряване на ефективно управление на 

проекта.;2.      Осигуряване на публичност и 

визуализация на проекта и информиране на 

обществеността за отпуснатата БФП;3.	Подготовка 

на стратегия за стартирането на самостоятелна 

стопанска дейност на предприятието;4. Наемане 

на офис и осигуряване на добри условия за 

работа.;5.	Закупуване на необходимите за 

дейността техника, хардуер и обзавеждане.;6.         

Наемане на персонал.;7.   Закупуване и монтаж на 

мостри, материали и консумативи.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

132

BG051PO001-

1.2.03-0363-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0363

"ТЕКРИС АРТ" 

ЕООД

"Създаване на арт 

работилница за 

изработка и ремонт на 

бижута от благородни 

метали"

5   19 446,58   19 446,58 Област: Плевен 

Oбщина: Плевен 

5800 Плевен ул. 

БЕЛАСИЦА 25, ет. 

3, ап. 6

Община - 

Плевен

 1. Осъществяване на мерки за визуализация  и 

публичност ;2. Администриране и управление на 

проекта;3. Назначаване на  персонал 

;4. Избор на изпълнители и обезпечаване 

дейността на фирмата с машини, оборудване, 

техника материали и консумативи.;5. Изготвяне на 

документация и получаване на разрешителен 

режим за дейността на фирмата.

;6. Осъществяване на стопанска дейност на 

фирмата

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

133

BG051PO001-

1.2.03-0383-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0383

"Лотос Флорист 

Студио" ЕООД

"Иновативна услуга-

доставка "Just in time" 

на цветя

12   19 450,00   19 450,00 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София 

ЖК.ДРУЖБА 

2,бл.220,вх.А,ет.1,а

п.3

Община - 

Столична

 Доставка „Just in time“ на цветя;Аранжиране   на 

цветя и доставка;Инженеринг на интериорно и 

екстериорно озеленяване

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес
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134

BG051PO001-

1.2.03-0386-

C0002

BG051PO001-

1.2.03-0386

"КИПОС 12" 

ЕООД

"Стартиране на 

самостоятелна 

стопанска дейност - 

разкриване на 

"Цветарница Алекс" за 

онлайн и директна 

търговия"

4   18 447,69   18 447,69 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Одесос

Фредерик Кюри No 

66, вх. В, ет. 4, ап. 

8

Община - 

Варна

 1. Изготвяне на стратегия за стартиране 

дейността на предприятието;2. Обучение на 

наетия персонал за работа в Интернет среда и 

електронна търговия;3.  Закупуване на 

оборудване 

;4. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;5. Изработване на сайт за 

електронна търговия;6. Осигуряване на трудови 

възнаграждения на самонаетото лице и наетия 

персонал

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

135

BG051PO001-

1.2.03-0482-

C0002

BG051PO001-

1.2.03-0482

"КиКо-91" ЕООД "Специализиран 

магазин "Панда" - 

храни, добавки и 

аксесоари за домашни 

животни в гр. Враца"

7   17 857,21   17 857,21 Област: Враца 

Oбщина: Враца 

3000 Враца 

ул.НАЙДЕН ГЕРОВ 

2, вх. А, ет. 3, ап. 7

Община - 

Враца

 Дейност 1: Организация и управление на 

проекта.;Дейност 2: Закупуване на оборудване и 

материали за стартиране дейността на 

фирмата;Дейност 3: Подбор на персонала в 

специализиран магазин”Панда”-храни, добавки и 

аксесоари за домашни животни собственост на 

„КиКо-91” ЕООД;Дейност 4: Информиране и 

публичност

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

136

BG051PO001-

1.2.03-0376-

C0002

BG051PO001-

1.2.03-0376

ЕТ "ТРАНСПИТ - 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВ"

"Транспортни услуги 

"Транспит"

4   19 994,63   19 994,63 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9020 Варна район р-

н Младост

с.о. ПЧЕЛИНА No 

317

Община - 

Варна

 1. Подготовка по организация и развитие на 

бизнес-модел за транспортни услуги чрез 

стратегическо планиране;2. Закупуване на 

необходимите средства, материали и консумативи 

за стартовото обезпечаване на бизнес идеята;3. 

Обучение и назначаване на необходимия 

персонал за постигане на устойчиво предлагани 

надеждни и качествени услуги в новосъздадената 

организация;4. Организация за предлагане на 

качествени таксиметрови услуги в регион Варна;5. 

Проектен мениджмънт, визуализация и 

публичност

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

137

BG051PO001-

1.2.03-0432-

C0002

BG051PO001-

1.2.03-0432

"ХЕЛИКА - М" 

ЕООД

"Стопанска дейност, 

основана на човешкия 

потенциал - "Хелика-М" 

ЕООД"

4   19 882,54   19 882,54 Област: Шумен 

Oбщина: Шумен 

9700 Шумен ул. 

ЦАР ИВАН 

АЛЕКСАНДЪР No 

26, вх. 1, ет. 2, ап. 3

Община - 

Шумен

 1.Сформиране на екип за управление на 

проекта;2.Избор, наемане на търговско 

помещение и ремонт;3.Доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на технологично 

оборудване и стопански инвентар.;4.Инсталиране 

на POS система в обекта;5.Подбор и наемане на 

персонал;6.Въвеждане в експлоатация на 

търговския обект;7.Закупуване на материали и 

консумативи 

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

138

BG051PO001-

1.2.03-0407-

C0002

BG051PO001-

1.2.03-0407

"УЕБШОП 

БЪЛГАРИЯ" 

ЕООД

"Уеб-дизайн студио - 

модел за успешен 

старт на собствен 

бизнес"

6,03   19 173,89   19 173,89 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна ул. 

КУКУШ 3, ет. 3, ап. 

7

Община - 

Варна

 1. Организация и управление на проекта;2. 

Информиране и публичност по проекта, относно 

отпуснатата безвъзмездна финансова помощ;3. 

Осигуряване на условия за стартиране на 

дейността на предприятието;4. Закупуване на 

необходимото оборудване за стартиране на 

дейността на предприятието;5. Закупуване на 

материали и консумативи за дейността на 

предприятието ;6. Изговяне на стратегия за 

развитие и стартиране на дейността на 

новосъздаденото предприятие ;7. Наемане, 

обучаване и осигуряване на заетост и трудови 

възнаграждения от работодателя за самонаетото 

лице и наетия персонал, за не по малко от 3 

месеца

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

139

BG051PO001-

1.2.03-0476-

C0002

BG051PO001-

1.2.03-0476

ЕТ "ИЗГРЕВ - 

ВАЛЕРИ 

КРУМОВ"

"Развиване на 

самостоятелна 

стопанска дейност - 

създаване на 

хранителен магазин ЕТ 

"Изгрев - Валери 

Крумов" в с. 

Михайлово"

7   17 375,54   17 375,54 Област: Монтана 

Oбщина: Монтана 

3400 Монтана 

ул.ВАРДАР 20

Община - 

Хайредин

 Дейност 1: Организация и управление на 

проекта.;Дейност 2:  Закупуване на оборудване и 

материали;Дейност 3: Подбор на персонала в 

ЕТ”Изгрев-Валери Крумов”;Дейност 4: 

Информиране и публичност

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

140

BG051PO001-

1.2.03-0442-

C0002

BG051PO001-

1.2.03-0442

"ЖАСИ И АЛЕКС" 

ЕООД

"Стартиране на 

самостоятелна 

стопанска дейност"

4   19 894,16   19 894,16 Област: Добрич 

Oбщина: Добрич-

град 9300 Добрич-

град ул. "Волга" No 

56, вх. А, ет. 7, ап. 

21

Община - 

Добрич-град

 Дейност 1. Промоция на проекта. Организация и 

координация на проектните дейности. Изготвяне на 

междинен техни-чески и финансов отчет и иницииране 

на второ искане за предоставяне на средства.;Дейност 

2. Закупуване на втора част от дълготрайните 

материални активи , материали и консумативи. 

Изработване на рекламни плакати. Изготвяне на 

междинен технически и финансов отчет и иницииране 

на второ  искане за предоставяне на средства.;Дейност 

3 . Закупуване на трета част от материалните активи, 

материалите и консумативите. Изготвяне на междинен 

технически и финансов отчет и иницииране на трето  

искане за предоставяне на средства.;Дейност 4.

Закупуване на останалата   част от дълготрай-ните 

материални активи,  материали и консу-мативи. 

Изготвяне на финален технически и финансов отчет и 

иницииране на окончателно   искане за възстановяване 

на средства.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

141

BG051PO001-

1.2.03-0372-

C0002

BG051PO001-

1.2.03-0372

"ВАЛЕНУС" 

ЕООД

"Валенус" 6   19 994,35   19 994,35 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9027 Варна район р-

н Младост

ж.к. МЛАДОСТ, бл. 

103, вх. 4, ет. 3, ап. 

93

Община - 

Варна

 1. Наемане  на магазин  и разработване на 

стратегия за развитието на бизнеса.;2. Закупуване 

на оборудване и стопански инвентар и зареждане 

на магазина със стоки , материали и 

консумативи.;3. Назначаване на  служители и 

организиране осъществяването на продажби.;4. 

Визуализация и публичност на проекта.;5. 

Организация и управление на проекта.

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес
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142

BG051PO001-

1.2.03-0416-

C0002

BG051PO001-

1.2.03-0416

"СЕНТИНА" 

ЕООД

"Създаване на 

"Сентина" ЕООД - 

магазин за подаръчни 

артикули"

4,07   16 303,98   16 303,98 Област: Варна 

Oбщина: Варна 

9000 Варна район р-

н Одесос

ул.Капитан Райчо 

No 30, ап. 2

Община - 

Варна

 1.	Осигуряване на ефективно управление на 

проекта.

;2.      Осигуряване на публичност и визуализация 

на проекта и информиране на обществеността за 

отпуснатата БФП;3.	Подготовка на стратегия за 

стартирането на самостоятелна стопанска 

дейност на предприятието;3.	Оборудване на 

новосъздаденото предприятие с необходимите за 

дейността техника, презентационни стелажи, 

работни плотове, материали и консумативи.;5.	Да 

се изработи он-лайн магазин на 

фирмата;3.	Разкриване на 2 работни места, 

наемане на персонал .

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

143

BG051PO001-

1.2.03-0479-

C0002

BG051PO001-

1.2.03-0479

"АРХПРОЕКТ - 

ПАСИВНИ 

КЪЩИ" ЕООД

Развитие на 

самостотелна 

стопанска дейност чрез 

изграждане на 

новосъздадено 

предприятие за 

проектиране с 

насоченост "Пасивни 

къщи" - енергийно 

ефективни и 

екологични сгради

6   18 412,35   18 412,35 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София 

п.к.1233,ЖК.Фондо

ви 

жилища,бл.4,вх.В,е

т.5,ап.73

Община - 

Столична

 Дейност 1: Организация и управление на проекта 1.1.Сформиране 

на екип за организция и управление на проекта; 1.2. Сключване на 

граждански договори с членовете на екипа; 1.3. Осигуряване на 

възнаграждения на екипа по проекта; 1.4.  Водене на 

докум;Дейност 2: Инвестиционни дейности свързани със 

закупуване на ДМА и ДНА - компютри, софтуер и оборудване, 

необходими за дейността предприятието 2.1.  Проучване на 

оферти от доставчици на компютри и хардуер, софтуер и 

оборудване. 2.2. Избор ;Дейност 3 : Закупуване на материали и 

консумативи 3.1.  Първоначално закупуване на материали; 

3.2.	Закупуване на консумативи необходими за дейността на 

предприятието. ;Дейност 4: Публичност и визуализация на проекта 

4.1.  Изготвяне на информационна  табела за проекта по образец; 

4.2.     Изработване на стикери по проекта по образец; ;Дейност 5: 

Маркетинг и реклама 5.1.	Посещение на населени места из 

страната с цел популяризиране предмета на дейност на фирмата 

и предоставяне на информационни рекламни материали. 

5.2.	Разясняване предимствата на Пасивните Къщи. 

5.3.	Осъществяване;Дейност 6: Осигуряване на заетост 

6.1.	Осигуряване на заетост на безработното лице, успешно 

преминало обучение по Компонент I и регистрирало предприятие; 

6.2.	Подбор на персонал; 6.3.	Осигуряване на заетост на второ 

безработно лице, като служител  

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

144

BG051PO001-

1.2.03-0341-

C0002

BG051PO001-

1.2.03-0341

"Еуфория ОК" 

ЕООД

Изграждане на 

новосъздадено 

предприятие за 

стартиране на 

предприемачески 

бизнес за създаване на 

сувенири, възраждащи 

и популяризиращи 

българските традиции 

и обичаи

6   19 767,96   19 767,96 Област: София 

град Oбщина: 

Столична 1000 

София п.код 1303, 

бул. Христо Ботев 

№ 99

Община - 

Столична

 1.	Дейност: Управление на проекта

Сформиране на екип;

;2.	Дейност: Локация на работното помещение

Избор и наемане на офис/работно помещение

;3. Дейност:  Ремонтна дейност на работното 

помещение

;4. Дейност :  Оборудване на работното 

помещение

Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието

;5. Дейност: Усигуряване на материални и 

нематериални  активи

   Първоначално закупуване на материали и 

консумативи; изработване на интернет страница

 

;6.	Дейност: Подбор и назначаване на персонал.

;7. Дейност: Пътни, дневни и командировъчни

Командировки на екипа по основна дейност с цел 

срещи и осигуряване контакти, предлагане оферти 

и предоставяне мостри на бъдещи контрагенти, 

преговаряне и договаряне

;8. Дейност: Публичност и визуализация на 

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

145

BG051PO001-

1.2.03-0441-

C0001

BG051PO001-

1.2.03-0441

"ДЕНИ 1987" 

ЕООД

"Развитие на 

предприемачеството и 

подобряване условията 

на живот чрез 

създаване на Аптека" 

8   19 990,92   19 990,92 Област: Добрич 

Oбщина: Генерал 

Тошево 9561 

Спасово ул. 

ДВАДЕСЕТ И 

ОСМА No 5

Община - 

Генерал 

Тошево

 Дейност 1. Дейности по организация и управление 

на проекта;Дейност 2. Дейности по подготовка и 

провеждане на тръжни процедури;Дейност  3. 

Дейности за визуализация и информиране на 

обществеността;Дейност 4. Лицензиране на 

дейността на Аптеката ;Дейност 5. Доставка на 

оборудване и стопански инвентар ;Дейност 6. 

Първоначална доставка на материали за 

стартиране на дейността ;Дейност 7. Набиране, 

подбор и назначаване на персонал 

;Дейност 8. Разработване на стратегия за 

развитие 

 брой лица, заети в създадените 

предприятия 1 година след 

приключване на 

финансирането;брой 

новосъздадени предприятия, 

посредством инициативи за 

подкрепа на малкия бизнес

 2 681 385,43  2 698 462,56
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