
Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

1

BG051PO001-1.2.03-1696-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1696 "ФЛОРИАНТИ" ЕООД

Н/П

"Стартиране на 

самостоятелна стопанска 

дейност - Център за търговия 

и услуги "Флорианти""

6

18 600,97 18 600,97

Община Сливен, гр. Кермен 8870,  ул. 

„Българка” N2

Област: Сливен  

Община: Сливен  Град 

: Кермен

Дейност 1: Изготвяне на стратегия за стартиране 

дейнoстта на собственото предприятие

Дейност 2: Обучение на самонаето лице по: 

„Дигитална компетентност”

Дейност 3: Първоначално закупуване на материали 

Дейност 4: Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието

Дейност 5: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за не повече 

от 3 месеца

Дейност 6: Публичност и визуализация на проекта

Дейност  7: Управление и отчетност на проекта 

1

2

BG051PO001-1.2.03-1663-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1663 "ВЕСТЕДИ 1" ЕООД

Н/П

"Създаване на фирма за 

изграждане, монтаж, 

поддръжка и ремонт на 

хладилници и хладилни 

инсталации"

3

19 965,61 19 965,61

гр. Бургас, ж.к. “Меден рудник”, 

бл. 72, вх. 5, ап. 92

Област: Бургас          Община: 

Бургас               Град: Бургас

Реализацията на проекта включва следната 

съвкупност от дейности: назначаване на екип за 

организация и управление на проекта; осигуряване 

на помещение; първоначално закупуване на 

материали и суровини, необходими за дейността; 

закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на фирмата; публичност и визуализация; 

назначаване на персонал. 

1

3

BG051PO001-1.2.03-1448-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1448

"ЕВРОКИК 

КОНСУЛТ" ЕООД

Н/П "Учебен център "Еврокик"" 10

19 668,87 19 668,87

гр. Варна 9000, ул. „Презвитер Козма“ 

11, партер

Област: Варна        Община: 

Варна            Град: Варна

1. Ефективен проектен мениджмънт

2. Стартегическо планиране на дейността на фирма 

„Еврокик Консулт“ ЕООД;

3. Модернизиране на център за професионално 

обучение чрез инвестиции в обзавеждане, 

оборудване и онлайн система за обучение;

4. Процедура по лицензиране на учебен център 

„Еврокик“;

5. Доставка на първоначално необходими материали 

и консумативи за провеждане на учебна дейност;

6. Разкриване на нови работни места, обучение и 

създаване на устойчива заетост в центъра;

7. Визуализация и публичност на проектните 

дейности.

1

4

BG051PO001-1.2.03-1445-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1445

"ФАСТ ФУУД 

ПРОДУКТ" ЕООД

Н/П "Фаст бургер" 4

19 996,12 19 996,12

гр. Варна, ул. „Хан Тервел” № 29, бл. 

13, вх. Б, ет. 6, ап. 162

Област: Варна        Община: 

Варна     Град / село: Варна

1. Организиране, оборудване и привеждане в 

действие на подходящ търговски обект за бързо 

хранене;

2. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи, необходими за предлагане на 

качествена храна и достатъчно богат асортимент;                                                                                

3. Разкриване на работни места и осигуряване на 

трудово възнаграждение за самонаетото лице и за 

допълнително наето лице в рамките на проекта;

4. Стратегическо развитие на дейността на фирмата;

5. Проектно управление и публичност.

1

5

BG051PO001-1.2.03-1584-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1584

"ЦВЕТЕЛИНА 2013" 

ЕООД

Н/П

„Създаване, стартиране и 

развитие на неспециализиран 

магазин за хранителни и 

нехранителни стоки“

4

19 940,18 19 940,18

гр. София, обл. София, общ. 

Столична, ж.к. Люлин 7, ул. „Арх. 

Георги Ненов“ №25, вх. В, ет. 1, ап. 

5

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: София

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде търговия с хранителни и нехранителни 

стоки..

Основните дейности по настоящия Проект ще бъдат:

1. Стартиране и управление на Проекта;

2. Осигуряване на трудови възнаграждения за 

самонаетото лице и наетия персонал;

3. Изготвяне на стратегия за развитие на 

новосъздаденото предприятие;

4. Наемане на търговско помещение, където 

магазинът да стартира и осъществява дейността си;

5. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи за изпълнението на Проекта;

6. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

7. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия.

1

6

BG051PO001-1.2.03-1764-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1764

"ДИ АЙ 76 КОНСУЛТ" 

ЕООД

Н/П
"Шанс за професионална 

реализация"
6

19 743,12 19 743,12

Гр. София, ж.к. „Дървеница“, бул. 

„Андрей Ляпчев“ №34, ет. 1, ап. 4

Област:  София       Община:     

София           Град : София

Дейност 1:  Организация и управление на проекта.

Дейност 2: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице

Дейност 4: Първоначално закупуване на материали и 

консумативи

Дейност 3: Наемане на офис за нуждите на 

реализиране на дейността на дружеството

Дейност 5: Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието 

Дейност 6: Публичност и информация

1

7

BG051PO001-1.2.03-1283-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1283

"ПЕРСОНА ГРАТА" 

ЕООД

Н/П

"Стартиране на успешен бизнес 

в сферата на услугите, чрез 

създаване на соларно студио"

4

19903,16 19 903,16

ГР. РУСЕ 7000, УЛ. „ЩИП” № 

7

Област:  Русе        Община:  Русе              

Град / село: Русе

Дейност 1 - Организация и управление на проекта;

Дейност 2 - Визуализация и публичност на проекта;

Дейност 3 – Закупуване и доставка на оборудване;

Дейност 4 - Доставка на материали и консумативи; 

Дейност 5 - Осигуряване на трудово възнаграждение 

на самонаетото лице за не повече от 3 месеца;

1

8

BG051PO001-1.2.03-1598-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1598

"ВИКТОРИЯ ДИЗАЙН 

СОФТ" ЕООД

Н/П

"Моята успешна бизнес идея - 

фирма за изработка на 

компоненти за уебсайтове"

4

19 628,95 19 628,95

София - 1309, община: Столична, район 

Илинден, ж.к. Гевгелйски, бл.8,  вх.Г, 

ет.6, ап. 59

Област: гр. София – град;  

Община: Столична  

Град: София

1. Организация и управление на проекта.

2. Избор на изпълнители за реализиране на доставки 

и услуги във връзка с изпълнение на дейностите по 

проекта.

3. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи.

4. Закупуване на ДМА и ДНМ, необходими за 

дейността на предприятието.

5. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца.

6. Обучение на наетото лице за осъществяване на 

функциите на „Административен асистент”.

7. Осигуряване на информация и публичност по 

1

9

BG051PO001-1.2.03-1695-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1695 "ДЕЙНАМИКС" ЕООД

Н/П "Домашен майстор" 4

19 855,64 19 855,64

Област Сливен Община Сливен  с. 

Самуилово 8865    ул. Българка No 15

Област:   Сливен              

Община: Сливен                 Село: 

Самуилово 

Дейност 1: Закупуване на активи и оборудване за 

дейността 

Дейност 2: Първоначална доставка на стоки и 

материали

Дейност 3: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на  наетото и самонаетото лице за 3 месеца

Дейност 4: Визуализация и оповестяване

1

10

BG051PO001-1.2.03-2140-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2140 "Д. КЬОСОВА" ЕООД

Н/П

"Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност - хранителен 

магазин с кафене в с. Кузьово, 

община Белица"

12

17452,01 17452,01

п.код 2788, с. Кузьово, община Белица, 

област Благоевград

Област: Благоевград             

Община:   Разлог                                                 

село: Кузьово

Дейност 1: Организация и управление на проекта, 

вкл. подготовка и провеждане на тръжни процедури 

по реда на ПМС 69/2013 г. 

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 3 месеца

Дейност 5: Осигуряване публичност и визуализация 

на проекта

1

11

BG051PO001-1.2.03-1703-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1703

"ПЕРФЕКТ-М77" 

ЕООД

Н/П "Модерен уют" 9

15 219,48 15 219,48

с. Тополчане 8800, община Сливен, ул. 

Иван Динев Желев № 6

Област: Сливен  Община: 

Сливен  село: Тополчане 

Дейност 1: Изготвяне на стратегия за стартиране 

дейнoстта на собственото предприятие

Дейност 2: Първоначално закупуване на материали 

Дейност 3: Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието

Дейност 4: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за не повече 

от 3 месеца

Дейност 5: Публичност и визуализация на проекта

Дейност 6: Организация и управление  на проекта 

1

12

BG051PO001-1.2.03-1796-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1796

"КРИСТАЛ ЛУКС" 

ЕООД

Н/П
"Подкрепа за стартиране на 

самостоятелен бизнес"
6

19 794,40 19 794,40

гр. София 1700, район Витоша, ул. 

Проф. Христо Вакарелски, бл. 19, вх. А, 

ет. 4, ап. 14

Област:        София              

Община:         Столична       Град: 

София

Дейност 1: Дейности по организация и управление.

Дейност 2: Създаване на Стратегия за развитие на 

стартиращото предприятие.

Дейност 3: Създаване на онлайн магазин на 

предприятието.

Дейност 4: Закупуване на оборудване и 

първоначални материали за стартиране на 

дейността.

Дейност 5: Стартиране на дейността на 

предприятието и осигуряване на заетост.

Дейност 6: Дейности по информация и публичност.

1

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 

предприятия

Име на проекта
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м
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финансова помощ в 

лв.

Обща стойност на 

проекта в лв.

Сключени договори по процедура BG 051РО001-1.2.03 "Насърчаване стартирането на проекти 

за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент ІІ" - СЕСИЯ 6
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 

предприятия
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П
р

о
д

ъ
л

ж
и

т
е

л
н

о
с

т
 (

в
 

м
е

с
е

ц
и

)

Безвъзмездна 

финансова помощ в 

лв.

Обща стойност на 

проекта в лв.
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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

13

BG051PO001-1.2.03-1788-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1788 "ИТ Одит" ЕООД

Н/П

"Създаване и развитие на 

бизнес в сферата на 

информационната сигурност - 

одит на информационни 

технологии"

12

18 134,01 18 134,01

област Софийска, община Столична,  

гр. .София пк.1618 , ж.к. "Бъкстон" ул. 

„Вихрен" бл.160, вх.Г, ет.2, ап.77

област Софийска, община 

Столична,  гр. .София пк.1618 , 

ж.к. "Бъкстон" ул. „Вихрен" 

бл.160, вх.Г, ет.2, ап.77

1. Разходи за банкови такси;

2. Искане за предварително плащане към 

договарящия орган;

3. Сървър;

4.  Копие на сървъра;

5. Интернет и Телефон;

6. Международни стандарти;

7. Офис оборудване;

8. Административни материали за предприятието;

9. Публичност и визуализация;

10. Допълнителна Публичност ;

11. Работна станция;

12. Търсене на квалифициран персонал;

13. Разходи за трудови и други възнаграждения;

14. Тонизиращи напитки и чистота;

15. Таблет PC;

16. Разработване на програми за провеждане на ИТ 

Одити за услуги едно, две и три; подобряване;

17. Превод на ISO27k инструментариума ;

18. Тестване на виртуални хакерски атаки;

19. Тестване на нови интернет приложения и 

добавянето има като услуга съм предложенията от 

websiteget.com 

1

14

BG051PO001-1.2.03-1723-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1723

"АУЕЙКЪНИНГ" 

ЕООД

Н/П

"Подкрепа за създаване и 

развитие на масажно студио 

АУЕЙКЪНИНГ ЕООД"

6

15 261,18 15 261,18

област София (столица), община 

Столична

гр. София 1680, р-н Красно село, ж.к. 

Борово, бл. 229, ет. 8, ап. 39

Област:      София                

Община:     Столична           Град: 

София

Дейност 1: Дейности по организация и управление.

Дейност 2: Създаване на стратегия за развитие на 

предприятието.

Дейност 3: Закупуване на оборудване, 

първоаначални материали и консумативи за 

стартиране на дейността на предприятието.

Дейност 4: Стартиране на дейността на 

предприятието и осигуряване на заетост.

Дейност 5: Дейности по информация и публичност. 

1

15

BG051PO001-1.2.03-2000-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2000

"СТРОЙ СИСТЕМС 

72" ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на фирма за 

строително-ремонтна дейност"

3

19035,12 19 035,12

гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, 

ж.к. „Васил Левски“ № 6, вх. Д, ет. 6, 

ап. 102,

Област: Видин, Община: Видин, 

Град / село: Видин

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде създаване на фирма за строитлено-

ремонтна дейност.

Основните дейности по настоящия Проект ще бъдат:

1. Сформиране на ефективен екип за организация и 

управление на Проекта;

2. Оборудване на офис, където студиото да стартира 

и осъществява дейността си;

3. Избор на 2 безработни лица за бояджия и общ 

работник, които ще са пряко ангажирани с 

изпълнението на финансираните дейности и 

сключване на трудови договори. Сключване на ДУК 

със самонаетото лице;

4. Изготвяне на стратегия за развитие на 

новосъздаденото предприятие;

5. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи за изпълнението на Проекта;

6. Първоначално закупуване на материали;

7. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия.

1
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BG051PO001-1.2.03-1710-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1710 "Амели студио" ЕООД

Н/П
"Стартиране и развитие на 

Амели Студио ЕООД"
12

17 734,18 17 734,18

гр. София 1612, ж.к. Красно село, ул. 

„Дебър“, бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 22

Област:    София;                  

Община: Столична Община;               

Град: София;

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2: Първоначално закупуване на материали 

необходими за основната дейност на „Амели Студио“ 

ЕООД

Дейност 3: Наемане на подходящо помещение 

необходимо за функционирането на фотостудио 

„Амели студио“

Дейност 4: Закупуване на оборудване, необходимо за 

осъществяване на основната стопанска дейността на 

фотостудио „Амели Студио“

Дейност 5: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за период от 

3 месеца

Дейност 6:  Осигуряване на публичност и 

визуализация на проекта

1

17

BG051PO001-1.2.03-1700-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1700

"МОБИЛ СЕРВИЗ 

2013" ООД

Н/П
"Мобилен сервиз за хардуер и 

софтуер"
3

19 918,55 19 918,55

обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. 

„Диньо Нойков” 26, вх.Б, ет.3, ап.9

Община: Сливен, Община: Нова 

Загора, Град: Нова Загора

Сформиране на екип за управление на проекта; 

Закупуване на транспортно средство;

Закупуване на материали за първоначалното 

стартиране на дейността;

Създаване на ново работно място и осигуряване на 

трудови възнаграждения на управителя на фирмата 

и наетото лице;

Визуализация и публичност на проекта.

1

18

BG051PO001-1.2.03-1826-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1826

"МЕБЕЛИ КАРЛА" 

ЕООД

Н/П

"Създаване на търговски обект 

специализиран в продажбите на 

матраци и мебели"

3

19 999,99 19 999,99 гр. Ямбол, ул. „ Паисий Хилендарски 7

Област: Ямбол   Община: Ямбол   

Град: Ямбол

За успешната реализация на проекта се предвиждат:

Дейност 1: Създаване на организация за изпълнение 

дейностите по проекта;

Дейност 2: Първоначално закупуване на материали;

Дейност 3: Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

Дейност 4: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за не повече 

от 3 месеца;

Дейност 5: Информиране и публичност.

1

19

BG051PO001-1.2.03-1578-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1578

"СОФИЯ СЪНЛАЙТ" 

ЕООД

Н/П

„Създаване, стартиране и 

развитие на Студио за 

солариум“

3

19 062,92 19 062,92

гр. Банкя, общ. Столична, обл. 

Софийска, ул. „Варна“ № 110

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: Банкя

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде създаване на студио за солариум.

Основните дейности по настоящия Проект ще бъдат:

1. Сформиране на ефективен екип за организация и 

управление на Проекта;

2. Наемане на офис, където студиото да стартира и 

осъществява дейността си

3. Избор на 1 безработно лице за продавач-

консултант, който ще е пряко ангажиран с 

изпълнението на финансираните дейности и 

сключване на трудов договор. Сключване на ДУК със 

самонаетото лице;

4. Изготвяне на стратегия за развитие на 

новосъздаденото предприятие;

5. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи за изпълнението на Проекта;

6. Първоначално закупуване на материали;

7. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия.

1
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BG051PO001-1.2.03-1702-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1702

"ЕЙ ПИ ЕЙЧ СОЛАР 

ПРОДЖЕКТ" ЕООД

Н/П

"Зелена светлина"

4

19 120,29 19 120,29

гр. Сливен 8800,  ул. Сава Филаратов  N 

48

Област: Сливен  Община: 

Сливен  град Сливен 

Дейност 1: Изготвяне на стратегия за стартиране 

дейнoстта на собственото предприятие

Дейност 2: Първоначално закупуване на материали 

Дейност 3. Обучение на самонаетото лице по част от 

професия "Монтьор на енергийни съоръжения и 

инсталации"

Дейност 4: Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието

Дейност 5: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за не повече 

от 3 месеца

Дейност 6: Публичност и визуализация на проекта

Дейност 7: Организация и управление  на проекта 

1

21

BG051PO001-1.2.03-1408-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1408

"ИЙСТ ПОЙНТ ГРУП" 

ЕООД

Н/П

"Производство на трикотажни 

облекла"

6

19 998,58 19 998,58

Обл. Варна, общ.Суворово, гр.Суворово 

9170 ул. „Цар Иван Асен”12

Област:     Варна   Община: 

Суворово    Град: Суворово

1. Управление на проекта и проектните дейности; 

2. Доставка на специализирани машини за 

производство на трикотажни облекла;

3. Осигуряване на първоначално необходимите 

материали и консумативи;

4. Създаване на устойчиви работни места;

5. Разработване на стратегия за развитие на 

дейността;

6. Публичност по проекта.

1
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BG051PO001-1.2.03-1462-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1462 "ШАРКА" ЕООД

Н/П

"Създаване на "Шарка" ЕООД - 

работилница за бутикови, 

настолни сувенири и аксесоари 

от хартия"

4

19 999,92 19 999,92 гр.Варна, ул.Сава Геренов 18

Област: Варна     

Община:  Варна        

Град / село: Варна

1. Осигуряване на ефективно управление на проекта.

2. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проекта и информиране на обществеността за 

отпуснатата БФП 

3. Наемане на помещение за дейността на фирмата.

4. Закупуване на материали, консумативи и ДМА за 

дейността на фирмата. 

5. Осигуряване на 1 работно място

6. Изготвяне на стратегия за успешна самостоятелна 

стопанска дейност на предприятието.

7. Осъществяване на контакти с потенциални клиенти 

и изготвяне на оферти с мостри.

1
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BG051PO001-1.2.03-1492-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1492 "ЗОДИКА" ЕООД

Н/П СТРЕМЕЖ – „СТРатегия за 

съврЕМенно професионално 

обучение и производство на 

работно облекло,  спортни и 

танцови костюми и аксесоари”

6

19 925,85 19 925,85

България гр.Варна ул.’’Струга’’ 33 ет.7 

ап.50

Област: Варна          

Община: Варна               

Град / село: Варна

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Изготвяне на стратегия и стартиране на 

дейността

Дейност 3: Наемане на персонал и неговото обучение

Дейност 4: Първоначално закупуване на материали и 

оборудване

Дейност 5: Визуализация и популяризиране на 

проекта.

1
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BG051PO001-1.2.03-1622-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1622 Актив Мен ЕООД

Н/П

Изграждане на интернет 

магазин

6

19 415,64 19 415,64

гр. София, ж.к. Връбница - 2, бл. 632, 

вх. В, ап. 44

Област: София-град 

Община: Столична Град: 

София

1. Изработване на софтуер, дизайн, оформление и 

програмиране на интернет страницата на онлайн 

магазина; 2. Наемане на офис; 3. Закупуване на 

компютри и оборудване; 4. Закупуване на материали 

и консумативи; 5. Изготвяне на стратегия за развитие 

на дейността на новосъздаденото предприятие; 6. 

Изготвяне на материали за визуализация и 

популяризиране на проекта; 7. Организация и 

управление на проекта.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;
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BG051PO001-1.2.03-1680-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1680

"При чорбаджийката" 

ЕООД

Н/П

"Старт в бизнеса"

12

19 808,99 19 808,99

област Пловдив, община Карлово, гр. 

Калофер, ул. „Васил Левски“ №18

Област: Пловдив, 

Община: Карлово, Град 

Калофер, 

ул. „Васил Левски“ №18

1. Сформиране на екип  за управление,  

администриране и мониторинг на проекта

2. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието

3. Първоначално закупуване на материали и  

консумативи за дейността на заведението

4. Наемане на работа на 2 лица

5. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и  двете наети лица.

6. Обучение на наетите лица.

7. Мероприятия, съобразени с изискванията на ЕС, 

свързани с информиране и публичност  относно 

изпълнение на проекта 

1
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BG051PO001-1.2.03-1449-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1449 "ЕНИКРА" ЕООД

Н/П

"СК Еникра"

12

19 995,17 19 995,17

гр.Варна, област Варна, община Варна, 

Ж.К.Владислав Варненчик бл.407, вх.8, 

ет.8, ап.135

Област: Варна          

Община: Варна                

Град: Варна

1. Подготовка и организация на устойчив модел за 

финансово-счетоводна кантора и създаване на 

самостоятелно функционираща стопанска единица.

2. Доставка на необходимото оборудване и 

обзавеждане за стартиране на дейността и и 

обособяване на работния процес на счетоводната 

кантора;

3. Информационно и софтуерно осигуряване на 

счетоводна кантора.

4. Организация и контрол по доставяне на 

първоначално необходими материали и консумативи, 

обезпечаващи работния процес;

5.Създаване на устойчиви работни места чрез 

насърчаване на социалното включване и заетост в 

сферата на финансово-счетоводния контрол;

6. Информиране и публичност на проектните 

дейности;

7. Ефективно проектно и стратегическо управление

1
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BG051PO001-1.2.03-1437-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1437 "ДИДИСТА 69" ЕООД

Н/П
"Бизнес старт производство на 

бутикови мебели за баня"
6

20000 20 000,00

гр. Пловдив, 4002, област Пловдив, 

община Пловдив, район Централен, 

бул. „Свобода“ 35, ет. 1 ап. 2

Област:  Пловдив       

Община: Пловдив       

Град: Пловдив

1. Управление и организация 

2. Изготвяне на стратегия за развитие на дейността

3. Закупуване на оборудване и обзавеждане

4. Закупуване на суровини и материали

5. Наемане на трайно безработни лица

6. Информиране и публичност

1

28

BG051PO001-1.2.03-1258-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1258 "АДРИЯ" ЕООД

Н/П
Подпомагане стартирането и 

развитието на „АДРИЯ” ЕООД
10

19780,99 19 780,99

гр. Русе 7002, ул. Вардар № 27, вх. А, 

ет.4, ап. 14

Област:              Русе        

Община:         Русе       

Град: Русе

Дейност 1: Дейности по организация и управление на 

проекта.

Дейност 2: Подготовка на стартирането на 

първоначалната дейност на агенцията.

Дейност 3: Създаване на стратегия за стартиране и 

развитие на дейността на предприятието.

Дейност 4: Стартиране на първоначалната дейност 

на агенцията.

Дейност 5: Дейности по информация и публичност.

1
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BG051PO001-1.2.03-1843-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1843

"ЛАХМАДЖУН" 

ЕООД

Н/П "Такси Лахмаджун" 11

17731,2 17 731,20

област Кърджали, община Кирково

с. Старейшино 6880

ул.№20 Област:Кърджали  

Община:Кирково Град / 

село:Подкова

1. Организация и управление на проекта;

2.Първоначално закупуване на материали;

3.Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

4.Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал;

5.Информиране и публичност.

1
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BG051PO001-1.2.03-1727-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1727

"ВЕМ - ВАНЯ 

МИХАЙЛОВА" ЕООД

Н/П

Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност чрез 

разкриване на салон за красота 

"Скарлет"

6

18644,87 18 644,87

гр. Перник 2304, област Перник

ул. „Благой Гебрев” Бл.56, ет.2, ап.5

Област: Перник   Община: 

Перник    Град: Перник

Дейност1: Управление на проекта

Дейност2:Разработване на стратегия и стартиране на 

собствена стопанска дейност

Дейност3:Обучение на наетия персонал

Дейност4:Първоначално закупуване на материали за 

дейността

Дейност5:Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието

Дейност6:Осигуряване на трудови възнаграждения 

на само наетото лице и наетия персонал

Дейност7:Публичност и визуализация на проекта

1
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BG051PO001-1.2.03-1858-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1858

"АЛФА ЕВРО 

КОНСУЛТ" ЕООД

Н/П

„Организиране и развитие на 

дружество за бизнес 

консултантски услуги, 

разработване и управление на 

проекти”

6

19 331,62 19 331,62

Гр.София, бул. Черни връх №7, ет.1, 

ап.1

Област: София-град, 

Община: Лозенец,  

Град/село: София

Управление на проекта -организационен старт на 

проекта,

Избор на външна организация за изработване на 

стратегия за работата на новосъздаденото 

предприятие. 

Избор на подходящ офис и сключване на договор за 

наем. Избор на доставчик и доставка на офис 

оборудване, стопански инвентар, материали и 

консумативи. 

Подбор и наемане на служител - назначаване на 

сътрудник. 

Дейности по визуализация, информиране и 

публичност.

1
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BG051PO001-1.2.03-1866-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1866 "АЛФАТРАДО" ЕООД

Н/П

Езиков център и агенция за 

превод "Алфатрадо"

6

19 680,89 19 680,89

гр. София, район Триадица, п.код 1463, 

ЖК. ТРИАДИЦА, ул. НИКОЛА 

СЛАВКОВ 48, вх. 1, ет. 1, ап. 2

Област:София-град  

Община: Триадица  Град 

/село:София

Стартиране на дейността 

Публичност и визуализация на проект

Създаване на основните документи на фирмата :

Правилник за вътрешния ред, правила за работната 

заплата, процедури, бланки, технически документи, 

документи по здраве и безопасност и опазване на 

околната среда.

Подбор назначаване, обучение и инструктиране на 

персонал. 

Проучване на пазари, установяване на делови 

контакти, сключване на договори за реализация на 

услугите.

Избор на доставчици (съгласно процедурата, 

определена в насоките за кандидатстване) и 

Първоначално закупуване на материали;

Изготвяне на месечни отчети за услугата.

Набиране на потенциални клиенти за предлаганата 

услуга

Продажба на произведените услуги.

Изготвяне на междинни технически и финансови 

отчети

Изготвяне на годишен технически и финансов отчет 

при приключване на проекта.

1
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BG051PO001-1.2.03-1593-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1593 "ВкусоТека" ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на търговска фирма, 

предлагаща производство и 

продажба на хранителни 

продукти"

6

19 997,75 19 997,75

гр.София

ж.к. Люлин, бл. 521, вх. Г, ет. 8, ап. 92

Област: СОФИЯ, 

Община: СТОЛИЧНА, 

Град: СОФИЯ

(информационни дейности);

собственото предприятие;

помещение, в което ще се извършва дейността на 

предприятието;

дейността на предприятието;

консумативи;

самонаетото лице и наетия персонал. 

отчет при приключване на проекта;

1
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BG051PO001-1.2.03-1660-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1660

"АБАГАР - 2013" 

ЕООД

Н/П

"Създаване на книжарница"

12

19 900,37 19 900,37

гр. Бургас, ж.к. “Меден рудник”, 

бл. 39, вх. Б, ет.6, ап. 30.

Област: Бургас          

Община: Бургас               

Град: Бургас

Реализацията на проекта включва следната 

съвкупност от дейности: назначаване на екип за 

организация и управление на проекта; осигуряване 

на помещение; първоначално закупуване на 

материали и суровини, необходими за дейността; 

закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на фирмата; публичност и визуализация; 

назначаване на персонал. 

1
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BG051PO001-1.2.03-1510-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1510

"КРУМОВТРЕЙДИНВ

ЕСТ" ЕООД

Н/П

"Магазин за хранителни стоки"

9

19 994,03 19 994,03

област Варна, община Дългопол, 

с.Партизани, ул.Първа №9

Област: Варна           

Община: Дългопол    

село: Партизани

1. Ефективно проектно управление;

2. Разработване на стратегия за стартиране и 

развитие на търговското предприятие;

3. Въвеждане на търговския обект в експлоатация и 

организиране на доставки за магазинно оборудване и 

обзавеждане;

4. Зареждане на търговския обект с достатъчно 

количества първоначални стоки и материали;

5. Създаване на нови работни места с гарантирана 

устойчивост;

6. Публичност на проектните дейности и 

визуализация

1
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BG051PO001-1.2.03-2101-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2101

"СВЕТЛИНАТА 2013" 

ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на магазин за 

домашни потреби"

3

19687,44 19 687,44

област Плевен, община Плевен, гр. 

Плевен 5806

ж.к. Дружба, бл. 125, вх. Б, ет. 6, ап. 23

Област: Плевен    

Община: Плевен      Град / 

село:Плевен

Формиране на екип и управление на проекта;

Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности);

Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото предприятие;

Наемане на търговско помещение, в което ще се 

извършва дейността на предприятието;

Закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на предприятието;

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца;

Обучение на наетия персонал;

1
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BG051PO001-1.2.03-1845-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1845 "МЕЧО 73" ЕООД

Н/П "Кафе-Аперитив" 11

19918,65 19 918,65

област Кърджали, община Кирково

с. Старейшино 6880

ул.№20 Област:Кърджали  

Община:Кирково Град / 

село:Подкова

1. Организация и управление на проекта;

2.Първоначално закупуване на материали;

3.Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

4.Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал;

5.Информиране и публичност.

1
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BG051PO001-1.2.03-1837-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1837 "ДРАГО 2013" ЕООД

Н/П
"Фризьорски и козметичен 

салон ЛИЛИ"
11

19027,83 19 027,83

с.Завоя 6885, област Кърджали, община 

Кирково, кв.Завоя № 41А
Област:Кърджали  

Община:Кирково Град / 

село:Кирково

1. Организация и управление на проекта;

2.Първоначално закупуване на материали;

3.Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

4.Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал;

5.Информиране и публичност.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;
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BG051PO001-1.2.03-1731-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1731 "ФЕБОС" ЕООД

Н/П

"Подкрепа за 

конкурентноспособен бизнес на 

ФЕБОС ЕООД"

4

19906,8 19 906,80

Област Перник, община Перник

гр. Перник 2304, ж.к. Изток, ул. 

Клемент Готвалд, бл. 10, вх. Б, ет. 4, ап. 

26
Област: Перник       

Община: Перник     Град : 

Перник

1. Организация и управление на проекта.

2. Избор на изпълнители за реализиране на доставки 

и услуги във връзка с изпълнение на дейностите по 

проекта.

3. Първоначално закупуване на материали.

4. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието.

5. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца.

6. Осигуряване на информация и публличност по 

проекта.

1
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BG051PO001-1.2.03-1659-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1659

"БУРГОС КЛИЙН" 

ЕООД

Н/П

"Създаване на фирма за 

професионално почистване"

10

19789,85 19789,85

8000, гр.Бургас, ж.к.”Бр.Миладинови”, 

бл.93, вх.3, ет.8, ап.54

Област: Бургас          

Община: Бургас               

Град: Бургас

Реализацията на проекта включва следната 

съвкупност от дейности: назначаване на екип за 

организация и управление на проекта; осигуряване 

на помещение; първоначално закупуване на 

материали и суровини, необходими за дейността; 

закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на фирмата; публичност и визуализация; подбор и 

назначаване на персонал. 

1
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BG051PO001-1.2.03-1392-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1392

"ХИДРО-ПЛАН" 

ЕООД

Н/П

"Строителни дейности, 

хидроизолация"

4

19 946,22 19 946,22

област Варна, община Варна

гр. Варна 9000

район р-н Приморски

ж.к. ЧАЙКА, бл. 1, вх. Г, ет. 1, ап. 2

Област:  Варна                    

Община:  Варна             

Град: Варна

1. Управление и администриране на проекта

2. Закупуване на оборудване, машини и съоръжения

3. Осигуряване на заетост в предприятието

4. Първоначално закупуване на материали

5. Осигуряване на публичност и визуализация

6. Разработване на маркетингова стратегия

1
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BG051PO001-1.2.03-1863-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1863

"ТРЕЙНИНГ ЛАБ" 

ЕООД

Н/П

"Подбор, оценка и развитие на 

човешките ресурси. 

Психологически, логопедични и 

педагогически консултации и 

терапия"

12

18518,85 18 518,85

гр.  Стара Загора 6000, ул. Генерал 

Гурко 135, вх. А, ет. 4, ап. 36 Област:  Стара Загора 

Община: Стара Загора   

Град: Стара Загора

1. Подготвителен период, свързан с проучване и 

осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал.

2. Първоначално закупуване на консумативи. 

Назначаване на подбрания в подготвителния период 

персонал.

3. Закупуване на обзавеждане и оборудване, 

специфично за дейността на фирмата.

1
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BG051PO001-1.2.03-1688-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1688

"АНИВАЛ БИЗНЕС 

КОНСУЛТ" ЕООД

Н/П

Прилагане на иновативни 

бизнес решения в услуга на  

предприемачеството 

4

19 962,36 19 962,36

София, кв. Хаджи Димитър, бл. 138, вх. 

А, ет. 2, ап. 6

Град: София, Област 

София

Община: Столична            

Основните дейности, предвидени в изпълнението на 

проектното предложение включват:

• Дейност  1 - Управление на проекта;

• Дейност 2 - Първоначално закупуване на 

консумативи;

• Дейност 3 - Закупуване на оборудване, необходимо 

за дейността на компанията;

• Дейност 4 - Осигуряване на трудови 

възнаграждения на самонаетото лице;

• Дейност 5 - Осигуряване на публичност и 

информиране.

1
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BG051PO001-1.2.03-2210-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2210 "Караджа-Ф" ЕООД

Н/П

„Стартиране  на нов бизнес 

модел в производството на 

гофрети и пици-бърза закуска”

9

19 823,83 19 823,83

област София (столица), община 

Столична

с. Казичене 1532, ТКЗС No 999

Област:София    

Община:София       Град / 

село:София 

Формиране на екип и управление на проекта;

Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности);

Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото предприятие;

Наемане на помещение, в което ще се извършва 

дейността на предприятието;

Закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на предприятието;

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал ;

1
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BG051PO001-1.2.03-1393-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1393 "ВАРИАНТ-В 1" ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на Търговска фирма, 

предлагаща услуги в областта 

на недвижимите имоти"

3

19 808,35 19 808,35

гр. Варна, ПК 9000, ул. Бр. Миладинови 

103, ет. 6, ап. 122

Област: Варна, Община: 

Варненска, Град: Варна

(информационни дейности);

собственото предприятие;

извършва дейността на предприятието;

дейността на предприятието;

консумативи;

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца;

автоматизиране на бизнес процесите и 

публикуването на оферти в интернет

отчети;

1
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BG051PO001-1.2.03-1433-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1433

"МЕЛА КОМЕРС" 

ЕООД

Н/П

"Склад за търговия на едро и 

дребно с месо"

12

19 954,50 19 954,50

гр.Варна, ж.к.”Владислав Варненчик”, 

бл.7, вх.12, ет.7, ап.98

Област:  Варна              

Община: Варна          Град 

/ село: Варна

1. Дейности по откриване на новото предприятие  

"МЕЛА КОМЕРС"ЕООД и  стартиране  ефективното  

управление  на проекта. 

2.Дейности по подбор и  наемане на подходящо за 

дейността помещение/хладилна камера/ за склад.

3.Дейности по създаване на ново работно място.

4.Дейности по осигуряване на широка 

информираност, публичност и    визуалицзация  сред 

населението на проекта.

5. Дейности за закупуване на дълготрайни активи. 

6.Дейности по закупуване на материали и 

консумативи.

7. Дейности по изработване на стратегия за 

развитието на предприятието.

1
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BG051PO001-1.2.03-2016-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2016

"ЕР ДИ ЕМ БРОКЕР 

11" ЕООД

Н/П
"Професионално управление на 

имоти"
4

19585 19 585,00

България, 5000 гр.Велико Търново, 

ул.”Драгоман” №23

Област: Велико Търново   

Община: Велико Търново                 

Град / село: Велико 

Търново                 

Дейност 1. Изготвяне на печеливша стратегия за 

стартиране и развитие на агенция “Професионално 

управление на имоти”.

Дейност 2.  Първоначалното обучение на наетия 

персонал.

Дейност 3. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи за стартиране дейността на агенция за 

професинално управление на имоти.

Дейност 4. Закупуване на оборудване, необходимо за 

обзавеждане на офис на агенция “Професионално 

управление на имоти”.

Дейност 5. Разработване и развитие на агенция за 

професинално управление на имоти.

Дейност 6. Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца.

Дейност 7. Информиране и публичност.

Дейност 8. Отчетност и контрол.

1
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BG051PO001-1.2.03-2034-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2034

ЕТ "НАДЯ-СТИЛ 74 - 

НАДЯ ГЕОРГИЕВА"

Н/П

"Създаване и утвърждаване на 

пазара на предприятие "Надя-

стил 74-Надя Георгиева" в 

сферата на фризьорските 

услуги"

8

14461,19 14 461,19

Област Враца, Община Враца, с. 

Костелево 3047, ул. Изгрев 4

Област:   Враца                   

Община: Враца               

село: Костелево

Дейност 1:

Управление и публичност на проекта

Дейност 2: 

Разработване на маркетингова стратегия

Дейност 3:

Наемане на подходящо помещение за фризьорски 

салон

Дейност 4:

Наемане на персонал

Дейност 5:

Закупуване на оборудване, машини, други ДМА и 

стопански инвентар

Дейност 6:

Ремонт на наетото помещение

Дейност 7:

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи

Дейност 8:

Издаване на лицензи, патенти и разрешителни

1
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BG051PO001-1.2.03-1426-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1426

"ПИСС ФЕШЪН" 

ЕООД

Н/П
"Шивашка работилница ПИСС 

ФЕШЪН"
7

19989,39 19 989,39

с. Царацово ПК 4204

ул. Александър Стамболийски 2А

Област:  Пловдив           

Община: Пловдив          

Град :  Пловдив

Дейност 1 - Осигуряване на помещение и гранд за 

покриване на месечна наемна цена и режийни 

разходи за 6 месеца; Дейност2-Сформиране на екип. 

Осигуряване на средства за възнаграждения и 

осигуровки за 2 месеца; Дейност 3– Закупуване на 

оборудване; Дейност 4- Изготвяне на СТРАТЕГИЯ; 

Дейност 5 –  Визуализация на проекта; Дейност 6 – 

Организация и управление на дейностите по проекта; 

Дейност 7–Старт на дейността;

1
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BG051PO001-1.2.03-1322-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1322

"ЕКОСОЛАР 13" 

ЕООД

Н/П

"Посреднически и 

административни услуги в 

соларния бизнес с изграждане 

на демонстрационна покривна 

фотоволтаична централа"

4

19792,12 19 792,12

гр. Разград, 7200, област Разград, 

община Разград, ул. "Венелин" № 7А

Област: Разградска                     

Община:  Разград              

Град: Разград

Дейност 1 : Управление и мониторинг на проекта.

Дейност 2 : Изготване на стратегия и стартиране 

дейността на предприятието.

Дейност 3 : Назначаване на персонала и осигуряване 

на трудови възнаграждения.

Дейност 4 : Закупуване на материали и консумативи.

Дейност 5 : Закупуване на технологично оборудване, 

инсталиране и пускане в експлоатация.

Дейност 6 : Обучение на наетия персонал

Дейност 7 : Осигуряване на публичност и 

визуализация.

1
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BG051PO001-1.2.03-1936-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1936 "Арт Мебел СМ" ЕООД

Н/П

"Създаване на цех за 

производство на мебели по 

поръчка и дърводелски услуги"

4

19602,45 19 602,45

Гр.Хасково , ул. Одрин 23   вх.Б ет. 1 

Ап. 5

Гр.Хасково

1. Организация и управление на проекта.

2. Избор на изпълнители за реализиране на доставки 

и услуги във връзка с изпълнение на дейностите по 

проекта.

3. Първоначално закупуване на материали.

4. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието.

5. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца.

6. Осигуряване на информация и публичност по 

проекта.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 
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BG051PO001-1.2.03-1576-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1576

"АВАБЕКС ГРУП" 

ЕООД

Н/П

„Нов бизнес модел в студио за 

красота” 

4

19 983,31 19 983,31

гр. София 1326, район р-н Илинден, 

ж.к. Обеля 2, бл. 239, вх. А, ет. 5, ап. 15

Област:София    

Община:София       Град / 

село:София 

Формиране на екип и управление на проекта;

Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности);

Наемане на търговско помещение, в което ще се 

извършва дейността на предприятието;

Закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на предприятието;

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал;

1
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BG051PO001-1.2.03-1981-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1981

"ДАРИЯ ТРЕЙДИНГ" 

ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на магазин за дамски 

дрехи и аксесоари"

6

19 969,23 19 969,23

обл. София, общ. Столична, гр. София, 

ж.к. Младост 3,  бл. 369, вх. А, ет. 6, ап. 

24

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

София

Основните дейности по настоящия Проект ще бъдат:

1. Сформиране на ефективен екип за организация и 

управление на Проекта;

2. Осигуряване на трудови възнаграждения за 

самонаетото лице и наетия персонал;

3. Изготвяне на стратегия за развитие на 

новосъздаденото предприятие;

4. Наемане на търговско помещение, където 

магазинът да стартира и осъществява дейността си;

5. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи за изпълнението на Проекта;

6. Първоначално закупуване на материали;

7. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия.

1
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BG051PO001-1.2.03-1432-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1432 "ТЕОДОТ" ЕООД

Н/П

"Професионални почистващи 

услуги и продажба на 

почистващи препарати"

10

19 820,85 19 820,85

гр.Варна, ул.Ана Феликсова 16, вх.5, 

ет.2, ап.5

Област:   Варна                   

Община:      Варна          

Град / село: Варна

Създаване и подготовка функционирането  на 

професионална почистваща фирма  и доставка на 

специалицирани техника и оборудване.

Първоначална доставка на материали и консумативи 

за надеждни и качествени почистващи услуги и 

продажба на почистващи препарати.

Разкриване на устойчиво работно място.

Осигуряване на публичност, визуализация и 

информиране на проекта.

Проектно управление и стратегическо планиране на 

бъдещи тенденции в почистващия бизнес.

1
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BG051PO001-1.2.03-2175-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2175 "РУКАЯ" ЕООД

Н/П

"Инвестиция за ново начало на 

млад предприемач в сферата на 

туризма"

5

19963,26 19 963,26

гр. София, пк 1421, област София 

(столица), община Столична, район р-н 

Лозенец, жк „Лозенец“, ул. „Богатица“ 

№20, вх.Б, ет.2, ап.11

Област:Благоевград    

Община:Белица    Град / 

село: Краище

1. Сформиране на екип , организационни, 

подготвителни и съпътстващи дейности;

2. Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности);

3. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото предприятие;

4. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

5. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

6. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самоосигуряващото се  лице и наетия персонал за  3 

месеца;

1
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BG051PO001-1.2.03-1801-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1801

"ЕМ ДЖИ БЮТИ 78" 

ЕООД

Н/П

„Създаване, учредяване, 

стартиране и развитие на 

Търговска фирма, предлагаща 

козметични и фризьорски 

услуги, маникюр и педикюр”

3

19 703,69 19 703,69

гр. София, обл. София, община 

Столична, район Витоша, кв. 

Симеоново, жк. София парк №5

Област: СОФИЯ, 

Община: СТОЛИЧНА, 

Град: СОФИЯ, кв. 

СИМЕОНОВО, жк. 

СОФИЯ ПАРК

1.Дейности, свързани с осигуряване на трудови 

възнаграждения;

2.Дейности, свързани със закупуване на  консумативи 

по проекта;

3.Дейности, свързани със закупуване на материали 

по проекта;

4.Дейности, свързани с разходи за наем по наетото 

помещение;

5.Дейности, свързани с обучението на персонала;

6.Дейности по информиране и публичност;

7.Дейности, свързани с извършване на ремонтни 

работи в наетото помещение;

8.Дейности, свързани със закупуване на оборудване 

и сотпански инвентар;

9.Дейности по организация и управление на проекта;

1
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BG051PO001-1.2.03-1830-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1830 ХИТ РИТЪМ ЕООД

Н/П

Спортен клуб

3

19 947,20 19 947,20

гр. София, ж.к. Разсадника, бул. Вардар, 

бл. 20, вх. А, ап. 16

Област: Софийска, 

Община: Столична, район 

Нови Искър, Град : гр. 

НОВИ ИСКЪР                     

Обучение на персонал, първоначално

закупуване на материали, осигуряване на разходите 

за трудови възнаграждения на самонаетото лице и 

на наетия персонал за не повече от 3 месеца, както и 

първоначален инвестиционен капитал,

свързан с развитието на основната дейност на 

предприятието.

Дейности на проектното предложение:

1. Организация и администрация на проектното 

предложение

2. Закупуване на материали и оборудване

3. Информиране и публичност за подкрепата на 

предприятието от ЕС и изработване на УЕБ САЙТ на 

ХИТ РИТЪМ

4. Заплащане на трудови възнаграждения на наетия 

персонал за 3 / три / месеца

1
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BG051PO001-1.2.03-1848-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1848

“ФОТОН 

МАРКЕТИНГ“" ЕООД

Н/П

Интернет магазин за стоки и 

продукти за профилактика на 

здравето

12

19 897,12 19 897,12

Гр. София 1330 Жк Красна поляна-2, 

бл.28, вх.А, ап.18 

Област: София-град             

Община:                Град / 

село: София

1. Изработване  на рекламна табела, стикери по 

образец на Агенция по заетостта и рекламни 

брошури.

2. Наемане на помещение за офис, закупуване на 

оборудване.

3. Закупуване на ДМА и изготвяне на ДНА. 

4. Първоначално закупуване  на консумативи и 

материали.

5. Трудови възнаграждения за не повече от 3 месеца.

6. Заплащане на такси.

7. Организация и управление на проекта.

1

59

BG051PO001-1.2.03-1926-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1926

"ПРОЕКТ КОНСУЛТ 

59" ЕООД

Н/П

"Стартиране на консултантски 

услуги по управление на 

проекти с финансиране от ЕС и 

други източници"

10

19 770,92 19 770,92

кв. Младост 2, бл. 245, вх.3, ет. 3, ап 24, 

София 1579

Област:  София  Община:  

София      Град / село: 

София

1.Управлeние на проекта; 2.Сформиране на екип;  

3.Проучвания за идентифициране на заинтересовани 

и нуждаещи се от предлаганата услуга; 4.Наемане на 

офис; 5.Оборудване на офис; 6.Закупуване на 

софтуеър; 7.Разработване на уебстраница; 

8.Публичност и визуализация според изискванията 

на ЕС; 9.Отпечатване на визитки;  10.Обучение; 

11.Закупуване на материали и консумативи; 

12.Наемане на персонал и осигуряване на трудови 

възнаграждения.

1
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BG051PO001-1.2.03-1697-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1697 "ГЕОСЪРВЕЙ" ЕООД

Н/П

Стартиране на дейност на 

геодезическа фирма

3

18 536,60 18 536,60

гр. Сливен 8800, кв. Клуцохор бл. 4, вх. 

Б, ет. 1, ап. 2

Област: Сливен Община: 

Сливен Град / село: 

Сливен

Основните дейности на проекта включват: 

Стартиране дейността на геодезическа фирма; 

Първоначално закупуване на материали, необходими 

за дейността на фирмата; Закупуване на оборудване 

и софтуер, необходимо за дейността на фирмата; 

Разкриване на работни места; Обучение на 

персонала; Изготвяне на стратегия за успешно 

развитие не новостартиралата фирма от експертна 

фирма; Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал; Рекламна 

дейност (информиране и публичност);

Като продукт от реализирането дейността по проекта 

ще се предлагат геодезически услуги на гражданите, 

стопански и нестопански организации и публични 

институции главно на територията на област Сливен. 

Геодезически услуги могат да бъдат структурирани в 

пет основни категории, както следва: общи 

геодезически услуги, в инвестиционното 

проектиране, в устройственото планиране, в 

строителството и в Кадастъра.

1
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BG051PO001-1.2.03-1464-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1464 "АУРИЕЛ" ЕООД

Н/П

"Студио "Красиво и здраво 

тяло"

4

19 871,72 19 871,72

гр. Варна, ул. МАКЕДОНИЯ No 121, ет. 

3, ап. 7

Област:       Варна               

Община:  Варна              

Град: Варна

1. Управление, отчитане и публичност на проекта.

2. Наемане на подходящо помещение.

3. Разработване на стратегия на Ауриел ЕООД.

4. Осигуряване на постоянно работно място за 

управителя.

5. Закупуване на необходимото оборудване.

6. Стартиране работния процес на фирмата чрез 

осигуряване на необходимите материали и 

консумативи.

1
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BG051PO001-1.2.03-1970-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1970

"ЦВЕТИНА - 2013" 

ЕООД

Н/П Сладкарски цех  Цветина 5

13567,5 13 567,50

гр. Берковица ул. ,,Тракия” №9

Област: Монтана    

Община: Монтана    Град  

Монтана

1.Организация и управление на проекта; 

2.Самонаемане  и самоосигуряване на безработното 

лице; 3.Наемане на помещение за осъществяване на 

дейността на фирмата; 4. Избор на външни 

изпълнители и доставка на оборудване и материали; 

5. Осъществяване на стопанска дейност на фирмата; 

6.Осъществяване на дейности по информираност и 

публичност.

1
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BG051PO001-1.2.03-1309-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1309

"ИНФО СЪРВИС - 

РУСЕ" ЕООД

Н/П

"Стартиране на самостоятелен 

бизнес в сферата на поддръжка 

на софтуер и хардуер"

6

10052,37 10 052,37

Гр. Русе, ул. Н. Й. Вапцаров № 

11, вх. 5, ет. 2

Област:  Русе        

Община:  Русе              

Град / село: Русе

Дейност 1 - Организация и управление на проекта;

Дейност 2 - Визуализация и публичност на проекта;

Дейност 3 – Наемане на помещение;

Дейност 4 - Закупуване и доставка на оборудване и 

обзавеждане;

Дейност 5 - Доставка на материали и консумативи; 

Дейност 6 - Осигуряване на трудово възнаграждение 

на самонаетото лице;

1
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BG051PO001-1.2.03-2193-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2193 "ПРЕШЪС ПЕТ" ЕООД

Н/П Зоомагазин Кралски любимци"" 5

19659,79 19 659,79

гр. Кюстендил, ул. Кокиче № 5

Област: Кюстендил 

Община: Кюстендил                       

Град/село: Кюстендил

1. Сформиране на екип по проекта 

2. Наемане на търговското помещение

3. Подаване на документи и получаване на 

разрешително за дейността от Агенция по храните

4. Избор на доставчици

5. Доставки

6. Първо зареждане на търговския обект със стоки

7. Наемане на едно безработно лице като асистент-

продажби

8. Осигуряване на визуализация и публичност по 

проекта и популяризиране предстоящата дейност на 

фирмата 

9. Стартиране дейността на фирмата

10. Изготвяне на технически и финансови отчети 

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4
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BG051PO001-1.2.03-1842-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1842 "НаВън" ЕООД

Н/П

„Създаване, стартиране и 

развитие на Търговска фирма, 

предлагаща стоки и услуги в 

областта на озеленяването”

3

19 058,60 19 058,60 София 1766, София Парк 36

Област: СОФИЯ, 

Община: СТОЛИЧНА, 

Град: СОФИЯ

(информационни дейности);

собственото предприятие;

извършва дейността на предприятието;

дейността на предприятието; 

блог/

стокови наличности

самонаетото лице за не повече от 3 месеца;

1
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BG051PO001-1.2.03-1587-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1587

"СВЕТИ ТРИФОН 

ЗАРЕЗАН" ЕООД

Н/П

Създаване на онлайн арт 

магазин за произведения на 

изкуството и ръчно изписване 

на реплики на православни 

икони

6

19 259,94 19 259,94

област София (столица), община 

Столична,  с. Мрамор 1261, ул. Любен 

Каравелов No 17А

Област: София–град, 

Община: Столична, село: 

Мрамор

1.Визуализация и публичност на проекта - табела, 

стикери и информация на интернет магазина. 

2.Закупуване на материали, необходими за първона-

чалното зареждане на магазина. 

3.Доставка на ДМА: лаптоп, климатик, мултифункцио-

нално устройство, касов апарат.

4.Доставка на ДНА - он-лайн магазин. Създаване на 

собствен арт он-лайн магазин - в него ще се 

предлагат богата гама произведения,  изработени от 

български творци (икони, картини, изделия от дърво, 

изделия от кожа, керамика и др.). Магазинът ще бъде 

преведен и на други езици.

5.Регистрация на домейн - необходим за адресиране 

на интернет магазина.

6.Хостинг - възможност за поддръжка на магазина на 

сървъри на провайдер, обезпечаване на интернет 

комуникацията с електронни e-mail адреси.

7. Изписване на реплики на православни икони - 

ръчно рисуване на икони с много качествени 

материали по класическа технология. 

7.1.Изработка на икони-сувенири – напечатване на  

изображение на икона върху МДФ плоскост. 

8. Търговска дейност - избор и преговори с български 

творци на художествени произведения и предлагане 

на продуктите им в електронния магазин.

9. Курс по фотография – за ръководителя на проекта.

10. Реклама на он-лайн магазина в google и facebook.

11. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самона-етото лице и на наетия персонал за 3 месеца.

12. Изготвяне на бизнес стратегия – начини за 

постигане на определено ниво на 

конкурентноспособност.

1
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BG051PO001-1.2.03-1744-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1744 "Блесидж ЛПД" ЕООД

Н/П

Стимулиране ефективното 

учене през целия живот 

посредством услуги в областта 

на разработването и 

управлението на проекти

7

9 739,73 9 739,73

гр. София, п.к. 1680, Столична община, 

район Красно село, ж.к. „Красно село“, 

бл. 9, вх. 5, ет. 7, ап. 115

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

София

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2: Изготвяне на стратегия за пазарна 

реализация на услугите на „Блесидж ЛПД“ ЕООД и 

стартиране дейността на фирмата

Дейност 3: Обучение

Дейност 4: Закупуване на оборудване

Дейност 5: Закупуване на материали и консумативи

Дейност 6: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на наетия персонал

Дейност 7: Визуализация и публичност на проекта

Дейност 8: Отчитане

1
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BG051PO001-1.2.03-1883-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1883 МЕЙКЪР ЕООД

Н/П

"Стартиране на фирма за 

проектиране на интернет 

сайтове и дизайн на рекламни 

материали"

7

19 687,10 19 687,10

гр. СОФИЯ, жк. ДРУЖБА – 1, бл. 157, 

вх. А, ет. 8, ап. 24

Област: СОФИЯ  

Община: СОФИЯ   Град / 

село: СОФИЯ

1. Осигуряване на трудови възнаграждения

2. Първоначално закупуване на материали

3. Осигуряване на публичност и визуализация

4. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието:

4.1. Придобиване на дълготрайни материални активи 

– ДМА

4.2. Придобиване на дълготрайни нематериални 

активи – ДНА

5. Организация на управление на проекта

1
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BG051PO001-1.2.03-2012-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2012 "БЛУМИНГ 07" ЕООД

Н/П "Дамски фитнес клуб ЗДРАВЕ" 5

19365,72 19 365,72

гр. Г. Оряховица, п.к. 5100, ул. 

„Борима“ № 14, ет. 2, ап. 6

Област: В.Търново  

Община: Г. Оряховица

  Град / село: Горна 

Оряховица

Дейност 1. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи за стартиране на Дамски фитнес клуб 

„Здраве и красота”.

Дейност 2. Закупуване на оборудване, необходимо за 

развитие на дамски фитнес клуб „Здраве и красота”.

Дейност 3. Разработване и развитие на Дамски 

фитнес клуб „Здраве и красота”.

Дейност 4. Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца.

Дейност 5. Информиране и публичност.

Дейност 6. Отчетност и контрол.

1
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BG051PO001-1.2.03-2033-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2033 "ПЕШО 56" ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на ателие за изработка 

на метални изделия"

3

19381,64 19 381,64

България,гр.Горна Оряховица, 

ул. Моно Тодоров,№74,ет.3

Област: Велико Търново;    

община: Лясковица;

село: Добри Дял

(информационни дейности);

собственото предприятие;

дейността на предприятието;

консумативи;

самонаетото лице за не повече от 3 месеца;

отчети;

отчет при приключване на проекта;

1
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BG051PO001-1.2.03-2040-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2040

"МАСАЖНО СТУДИО - 

НИКИ" ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на масажно студио с 

фризьорски услуги"

3

18864,29 18 864,29

гр. Павликени, ул. Атанас 

Хаджиславчев №21,вхА,ет 3,ап 9 

Област: Велико 

Търново;община:Павлике

ни;

град:Павликени

(информационни дейности);

собственото предприятие;

извършва дейността на предприятието;

дейността на предприятието;

консумативи;

самонаетото лице за не повече от 3 месеца;

отчети;

отчет при приключване на проекта;

1
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BG051PO001-1.2.03-1991-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1991

ЕТ "ДЕНИНИ- МЕТАЛ- 

ДИМО ПАНОВ"

Н/П
РАБОТИЛНИЦА ЗА 

МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ 
7

19846,94 19 846,94

гр. Видин 3700, ул. “Владикина” № 29

Област: Видин,   Община: 

Видин,       Град: Видин

Дейност 1: Организация и управление на проекта 

Дейност 2: Информиране и публичност

Дейност 3: Закупуване на оборудване и материали. 

Дейност 4: Подбор, назначаване на работа и 

провеждане на професионално обучение на 

персонала по проф. „Стругар”код.521100, сп. 

„Стругарство” код на  5211001„Стругарство” – 2 лица, 

минимум 45 часа.

1
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BG051PO001-1.2.03-2025-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2025 "ПУНКТ ВВ" ЕООД

Н/П

"Подпомагане стартирането на 

самостоятелна стопанска 

дейност на Студио за 

предпечатна подготовка, 

издателска дейност и 

полиграфически услуги 

"ПУНКТ ВВ""

4

19564,56 19 564,56

България, гр. Враца, ул. "Никола 

Войводов" №2, ап. 32

Област: Враца     

Община: Враца     Град / 

село: Враца

Дейност 1: „Проучване и сключване на договор за 

наем на подходящо помещение за дейността на 

студиото";

Дейност 2: "Първоначално закупуване на материали 

и консумативи за стартиране дейността на 

предприятието";

Дейност 3: "Подбор и наемане на работник";

                   "Обучение на наетия персонал"

Дейност 4: „Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца 

от проекта”;

Дейност 5: „Организация и управление на проекта";

Дейност 6: „Информиране и публичност”;

Дейност 7: „Придобиване на оборудване и софтуер 

за предпечатна подготовка"

Дейност 8: "Изготвяне на стратегия и стартиране 

дейността на собственото предприятие"

1
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BG051PO001-1.2.03-1513-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1513

ЕТ "СТЕЙСИ - 

СИЛВИЯ 

ГЕОРГИЕВА"

Н/П

„Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност за продажба 

на захарни изделия”

3

19770,02 19 770,02

гр. Пазарджик 4400, ул. "Христо Ботев" 

49, ет. 1, ап. 3
Област: Пазарджик    

Община: Пазарджик               

гр. Пазарджик

1.Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца.

2. Първоначално закупуване на материали.

3.Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието.

4. Информираност и публичност.

1

75

BG051PO001-1.2.03-2177-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2177

"ХАДЖИЕВИ 2013" 

ЕООД

Н/П
"Здраве и красота в полите на 

Пирин"
5

18240,08 18 240,08

Област Благоевград, Община Банско, 

гр. Добринище ПК 2777, ул. ”Иван 

Галчев” №6

Област: Благоевград        

Община: Банско                         

Град : Добринище

Дейност 1: Сформиране екип за изпълнение на 

проекта;

Дейност 2: Извършване на ремонтни дейности за 

собствена сметка. Избор на фирми за планираните 

по проекта доставки. Закупуване на материали и 

оборудване, необходимо за дейността на 

предприятието;

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.

1
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BG051PO001-1.2.03-1733-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1733 "ПАМА 1" ЕООД

Н/П Подкрепа за успех 6

18508,53 18 508,53

гр. Перник, кв. Твърди ливади 17, ап. 

39

Област:   Перник                   

Община:   Перник             

Град: Перник  

Дейност 1. Изготвяне на стратегия и стартиране 

дейността на „Пама 1” ЕООД 

Дейност 2. Осигуряване на самонаетото лице и 

наетия персонал

Дейност 3. Закупуване на необходимите материали и 

оборудване за стартиране на дейността 

Дейност 4. Закупуване на материали и оборудване за 

разширяване на дейността 

Дейност 5. Информация и публичност

Дейност 6. Управление на проекта

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4
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BG051PO001-1.2.03-2078-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2078

ЕЛЕКТРУМ - Стефка 

Няголова ЕООД

Н/П

Оборудване на офис за 

извършване на данъчно-

счетоводни консултантски 

услуги на клиенти - юридически 

и физически лица, 

осъществяващи стопанска 

6

19500,96 19 500,96

обл.Ямбол, общ.Ямбол, гр.Ямбол, 

ул."Янко Сакъзов" №29
Област: Ямбол                 

Община: Ямбол                 

Град: Ямбол

Дейност 1: Сформиране на екип по проекта.

Дейност 2: Наемане на офис-помещение, закупуване 

на оборудване и материали.

Дейност 3: Назначаване на служители.

Дейност 4: Мерки за публичност

1

78

BG051PO001-1.2.03-1637-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1637

ЕТ "МОНИ -Вельо 

Цаков"

Н/П

"За успешно начало"

5

19 955,40 19 955,40

с. Ямна,  п.код 2138,  обл.София ; 

община Етрополе, ж.к.  махала Черти 

град № 1

Област:  Софийска 

област    

Община:  община 

Етрополе    

Град/село:  с. Ямна

1. Мерки за публичност и визуализация;

2. Разработване на стратегия  и стартиране на 

дейността. 

3. Първоначално закупуване на материали.

4. Закупуване на оборудване.

5. Провеждане на  обучение по дигитална 

компетентност.

6. Реализиране дейността на новосъздаденото ЕТ.

1
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BG051PO001-1.2.03-1708-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1708 "ЕМ Денс" ЕООД

Н/П

"Танцувай с нас"

4

19 950,87 19 950,87

гр.София, ж.к. Левски „Г”, бл.31, вх.А, 

ет.3, ап.10

Област: София-столица, 

Община:  Столична,Град 

София

1. Организация и управление на проекта; 

2. Провеждане на обучение;

3. закупуване на материали и консумативи  за 

предприятието;

4. Дейности за информация и публичност ( с логото 

на ЕС и ЕСФ)

5. Закупуване на оборудване;

6. Назначаване на персонал.

1

80

BG051PO001-1.2.03-1968-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1968 "ВЕСТИВА" ЕООД

Н/П

Проект за развитие на 

самостоятелна стопанска 

дейност „Старата Пекарна”

3

15 336,67 15 336,67

гр.София, ж.к.Дървеница, бл.11, вх.Г, 

ап.127

Република България – 

район за планиране ниво 

NUTS II, държава членка 

на ЕС

Област:  София      Град / 

село: София

Дейност 1. Управление на проекта

Дейност 2. Подготовка и провеждане на процедури по 

ПМС 55/2007г.

Дейност 3. Избор и регистрация на търговски обект 

Дейност 4. Подбор и  наемане служители за 

новосъздаденото предприятие

Дейност 5. Доставка и монтаж на необходимото 

оборудване и съоръжения.

Дейност 6. Доставка на необходимите консумативи и 

материали.

Дейност 7. Информация и публичност, съгласно 

изискванията на Ръководството за информиране и 

публичност 

1

81

BG051PO001-1.2.03-1911-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1911 "СЕВИ-ПРО" ЕООД

Н/П

"Бюро за инженеро-

консултантска дейност, 

проектиране и надзор СЕВИ-

ПРО ЕООД"

4

18 402,82 18 402,82

гр.София, ж.к. Слатина, бл.28А, 

вх.Б, ет. 8, ап.42

Област: София-столица, 

Община:  Столична,Град 

София

1. Наемане на офис

2. Наемане на персонал

3. Екип за управление - наемане на счетоводител

4. Закупуване на материали

5. Закупуване на консумативи

6. Информиране и публичност

7. Изваждане на разрешителни и лицензии

8. Закупуване на ДМА

9. Командировки

10. Разходи за вода, електричество, отопление, 

поддръжка на помещения, необходими за 

изпълнение на проекта.

1

82

BG051PO001-1.2.03-1435-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1435 "БУТИК-И 62" ЕООД

Н/П

Създаване на агенция за 

организиране на радостни 

събития”Менделсон”

6

19 360,84 19 360,84

гр.Провадия , ул.”Патриарх 

Евтимий”№3 

Област:  Варна    

Община: Варна     Град 

:Варна 

1. Организиране, стартиране и текущо управление на 

проекта.

2. Назначаване на управителя- самонаето лице и 

осигуряване на трудовото му възнаграждение. 

3. Наемане и оборудване на помещение, подходящо 

за дейностите по проекта , в което да се извършва 

търговската и административна дейност на 

предприятието.

4. Подготовка и провеждане на процедури по ПМС 

55/2007 за  избор на изпълнители по доставката на  

услуги  ,оборудване, обзавеждане , материали и 

консумативи .

5. Провеждане на обучение на управителя. 

6. Изработване на стратегия за развитие на 

дейността . 

7. Закупуване на оборудване, обзавеждане 

,материали и консумативи, необходими за 

извършването на предлаганите услуги.

8. Дейности по публичност и визуализация.

1

83

BG051PO001-1.2.03-2102-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2102

"ПРОДУЦЕНТСКА 

КЪЩА ОНИКС 

ДИДЖЕЙ" ЕООД

Н/П

„Разкриване  на продуцентска 

къща за производство на 

музика, музикални предавания 

и музикални видеоклипове”

6

19932,44 19 932,44

гр. Славяново, п.к 5840,   община 

Плевен, област Плевен, ул. Маршал 

Толбухин 19

Област: Плевен             

Община: Плевен               

Град: Плевен

1.Организация и управление на проекта; 

2.Самонаемане на предприемача - 

самоосигуряващото се лице; 3. Наемане на 

помещение и оборудване за осъществяване на 

стопанската дейността на фирмата; 4. Избор на 

изпълнители и закупуване на компютърна техника, 

оборудване и материали; 5.Осъществяване на 

стопанската дейност на предприятието на 

предприемача; 6.Осъществяване на мерки за 

публичност и визуализация.

1

84

BG051PO001-1.2.03-2109-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2109

ЕТ "ИНМА - МАРИЯ 

ТЕОДОСИЕВА"

Н/П
"Разкриване на обект за бързо 

хранене"
6

19994,61 19 994,61 гр. Плевен, ул. Кала Тепе 48, ет.2

Област: Плевен      

Община: Плевен      Град / 

село:Плевен

1.Организация и управление на проекта;  

2.Закупуване на материали, консумативи, оборудване 

и наемане на помещение за осъществяване на 

дейността на фирмата; 3. Самонаемане на 

безработното лице за полагане на труд във фирмата; 

4. Осъществяване на стопанска дейност на фирмата; 

5. Осъществяване на дейности по информираност и 

публичност.

1

85

BG051PO001-1.2.03-2113-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2113

"ГАБИ ФЕШЪН 71" 

ЕООД

Н/П

„Създаване на студио за модни, 

официални и булчински 

облекла“

5

19243,56 19 243,56

гр .Плевен, ул.”Братя Миладинови” 

№26, ет.1, ап.3 Област: Плевен,  

Община: Плевен,    

Гр. Плевен

Предоставяне на услуги за изработване/ушиване на 

облекла, включително моден дизайн по 

индивидуални и/или колективни поръчки; продажби 

на готови облекла и/или образци чрез собствен 

електронен магазин в Интернет.

1

86

BG051PO001-1.2.03-2094-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2094

"АГЕНЦИЯ БВД" 

ЕООД

Н/П Агенция в помощ на хората 12

19445,1 19 445,10

Р България гр. Плевен, ж.к. 

„Сторгозия”, бл. 129, вх. „Б”, ет. 5, ап. 

42

Област: Плевен   

Община: Плевен   Град: 

Плевен

Предвидените дейности по проекта са:   

       -   Управление, организация, администриране и 

осчетоводяване;

       -   Разкриване на банкова разплащателна сметка;

       -   Изготвяне на стратегия за стартиране 

дейността на собственото предприятие;

       -   Наемане на офис помещение (Създаване на 

мултимедиен офис за управление, комуникация и 

обучение);

       -   Закупуване на стопански инвентар;

       -   Закупуване на компютри и хардуер;

       - Закупуване на двукомпонентна мултимедийна 

система за лекционни и нагледни обучения;

       -    Закупуване на динамичен и уеб оптимизиран 

интернет сайт;

       -    Първоначално закупуване на консумативи;

       -    Информиране и публичност;

       -    Сключване на абонаментни договори;

       -    Лицензи и разрешителни;

       - Предоставяне на услуги (обучение и 

подсигуряване на временна и постоянна работа на 

безработни лица, предоставяне на услуги на клиенти 

и извършване на посредническа дейност на пазара 

на труда).

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4
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BG051PO001-1.2.03-1368-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1368 ВИА АРТИС ЕООД

Н/П "Виа Артис" 5

19546,4 19 546,40

 област Пловдив, община Пловдив, гр. 

Пловдив 4000, ул. Славянска 19

Област: Пловдив, 

Община: Пловдив, град: 

Пловдив, ул. Славянска 

№ 19

Дейност 1: Сформиране на екип по проекта.

Дейност 2:  Наемане на персонал.

Дейност 3: Реновиране на помещение.

Дейност 4: Закупуване на материали и оборудване.

Дейност 5: Мерки за публичност.

1

88

BG051PO001-1.2.03-1781-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1781

"Си Консултинг Хаус" 

ЕООД

Н/П

„Създаване, стартиране и 

развитие на Търговска фирма, 

предлагаща счетоводни и 

консултантски услуги”

3

19 929,35 19 929,35

България, гр.Ихтиман, ул. Генерал 

Гурко №11, 

Област: СОФИЯ, 

Община: Ихтиман, Град: 

Ихтиман

(информационни дейности);

собственото предприятие;

извършва дейността на предприятието;

дейността на предприятието;

консумативи;

самонаетото лице за не повече от 3 месеца;

отчети;

отчет при приключване на проекта;

1

89

BG051PO001-1.2.03-1852-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1852

ЕТ "ПЕПА 

КАНДЖЕВА"

Н/П

Стартирането на самостоятелна 

стопанска дейност – магазин и 

онлайн магазин за модни дрехи 

и аксесоари 

4

19 977,96 19 977,96

София, ж.к Иван Вазов, ул. Димитър 

Манов 10, вх:А, ет: 1, ап. 3; 

Област:      Велико 

Търново                

Община: Горна 

Оряховица                Град / 

село: Горна Оряховица

Дейност 1:    Сформиране екип за изпълнение на 

проекта;

Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на 

подизпълнители за планираните по проекта доставки 

и услуги. Закупуване на материали, консумативи, 

ДМА и 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.

1

90

BG051PO001-1.2.03-1630-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1630

"ИВАА РЕСПЕКТ" 

ЕООД

Н/П

"Стил и уникалност"

5

19 938,52 19 938,52

гр. Ботевград 2140, бул.”България” № 

4, ет.1, ап. 1

Област:  Софийска 

област    

Община:  община 

Ботевград     

Град/село:  град 

Ботевград

1. Провеждане на мерки за информираност;

2. Изготвяне на  стратегия и стартиране на 

дейността.

3. Закупуване на оборудване.

4. Първоначално закупуване на материали.

5. Провеждане на  обучение по ключова 

компетентност.

6. Осъществяване  дейността на дружеството.

1

91

BG051PO001-1.2.03-1945-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1945

БЕХОЛДЕР ЕВРОПА 

ЕООД

Н/П

"24/7 DVB интернет магазин за 

търговия с хибридни, цифрови 

и други компютърни и 

телевизионни приемници и 

приставки, мултимедийни 

плейъри, таблетни компютри, 

12

19 773,20 19 773,20

София, ж.к. „Младост”-1, бл. 8, вх.”А”, 

ет.2, ап.6

Област:                      

Община:                Град / 

село:

Цялата територия на 

страната

Стартиране на търговска дейност с постепенно 

повишаване на търгувани количества и асортимент 

от стоки за осигуряване на положителни 

икономически резултати на новосъздадена фирма.

1

92

BG051PO001-1.2.03-1383-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1383 "Ревери" ЕООД

Н/П

"Интеграция на иновативни 

технологии в речния и морски 

туризъм чрез създаване на 

интернет страница"

6

15 341,92 15 341,92

гр.Варна ул.Карамфил, бл 35 , вх Б ап 

36

Област: Варна        

Община: Варна        Град / 

село: Варна

Дейност 1 – Създаване на организация и управление 

на проекта.

Дейност 2 – Възлагане на изпълнител за създаване 

на Уеб страница.Осигуряване на материали и 

консумативи за дейността на фирмата.

Дейност 3 – Наемане и заплащане на наем и 

режийните разноски на наетото помещение за 

извършване на туроператорска дейност; Закупуване 

на обзавеждане и оборудване необходимо за 

помещението..

Дейност 4 –  Формиране  на методика за подбор на 

незаети кадри на пазара на труд.     Разкриване на 

едно работно място и осигуряване на 

възнаграждения.

Дейност 5 –  Осигуряване на информиране и 

действия за прозрачност за разгласа в публичното 

пространство чрез информиране на обществото на 

проектното предложение.

Дейност 6 –  Мониторинг и оценка на дейностите по 

проекта

Дейност 7 – Счетоводно отчитане и изплащане на 

възнагражденията на персонала, зает с дейностите 

по проекта.

1
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BG051PO001-1.2.03-1390-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1390 "РИАЛ СЕНС" ЕООД

Н/П

"Вкус на истинско кафе"

12

19 991,83 19 991,83

област Варна, община Варна, гр.Варна, 

ж.к.Владислав Варненчик бл.407, вх.8, 

ет.8, ап.135

Област: Варна       

Община:Варна      Град / 

село:Варна

1. Управление и администриране на проекта

2. Наем на помещение.

3. Закупуване на оборудване.

4. Осигуряване на постоянно работно място в 

новостартиралото предприятие.

5. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи 

6. Разработване на стратегия на предприятието.

7. Публичност и визуализация

1
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BG051PO001-1.2.03-1419-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1419 "Аглея-2013" ЕООД

Н/П

Салон за красота ,,Аглея’’

5

15 391,11 15 391,11

гр. Варна  жк. Вл. Варненчик  бл.201 

вх.3 ет.5 ап.80

Област:  Варна   Община: 

Варна    Град: Варна

1. Ефективно управление на проектните дейности.

2. Визуализация и публичност на проектните 

дейности.

3. Подготовка и организация за стартиране на        

дейността, доставка на необходимите материали и 

консумативи. 

4. . Назначаване на квалифициран персонал и 

обучение.

5.  Доставка на необходимото  обзавеждане и 

оборудване.

6. Изготвяне на стратегия за развитие на бизнеса.

1
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BG051PO001-1.2.03-1514-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1514 "ЛАВАС" ЕООД

Н/П

"Реализация на 

предприемаческа идея за 

отваряне на бутиков магазин за 

вина, спиртни напитки и 

тютюневи изделия"

6

19 869,88 19 869,88

обл.Варна общ.Варна гр.Варна П.К. 

9003 район Аспарухово ул.”Мур” №14 

ет.2 ап.3

Област: Варна      

Община: Варна               

Град: Варна

Дейност 1: Определяне на екип по проекта и 

дейности по управление и администриране на 

проекта.

Дейност 2: Изготвяне на стратегия за дейността на 

Лавас ЕООД.

Дейност 3: Закупуване на оборудване необходимо за 

дейността на Лавас ЕООД.

Дейност 4: Закупуване на материали и консумативи 

необходими за реализация на проекта.

Дейност 5: Осигуряване на трудови възнаграждения 

и осигуровки за сметка на работодателя, на 

самонаетото лице и наетия персонал за срок от 3 

месеца.

Дейност 6: Осигуряване на средства за наем за 

помещение за извършване на търговската дейност за 

период от 3 месеца

Дейност 7: Публичност на проекта.

1

96

BG051PO001-1.2.03-1523-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1523

"ХЕПИ КАР 2013" 

ЕООД

Н/П

Изграждане на пункт за 

техническо обслужване и 

диагностика на 

леки,лекотоварни автомобили и 

бусове „Хепи кар“

12

18 226,41 18 226,41 гр. Аксаково 9154, ул. АКАЦИЯ No 4

Област:  Варна     

Община: Аксаково       

Град: Аксаково

1. Организиране, стартиране и текущо управление на 

проекта.

2. Подготовка и провеждане на процедури по ПМС 

69/2013 за избор на изпълнители по доставката на 

услуги, оборудване на помещение, материали и 

консумативи.

3. Създаване на стратегия за развитие на 

новорегистрираното предприятие. 

4. Оборудване на помещение, подходящо за 

дейностите по проекта и в което да се извършва 

административната дейност на предприятието. 

5. Закупуване на материали и консумативи, 

необходими за извършването на предлаганите 

услуги.

6. Дейности за информация и публичност по ОП 

„Развитие на човешките ресурси”. 

1
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BG051PO001-1.2.03-2027-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2027 "ЛОНДОН БИЙ" ЕООД

Н/П

"Езикова школа "Лондон Бий" 

ЕООД гр. Враца за 

организиране и провеждане на 

курсове по английски език за 

ученици от 2 до 12 клас"

12

18616,55 18 616,55

гр. Враца, ул. „Илия Кръстеняков“ №16, 

вх.А, ап.20

Област: Враца   

Община: Враца               

Град: Враца

1. Изплащане на осигуровки и възнаграждения на 

екипа за организация и управление; 2. Наемане на 

помещение; 3. Закупуване на оборудване: чинове и 

столове; 4. Закупуване на оборудване: мултимедиен 

проектор;  5. Закупуване на оборудване: 

интерактивна дъска; 6. Закупуване на материали и 

консумативи; 7. Реклама, информираност и 

публичност; 8. Закупуване на оборудване: касов 

апарат; 9. Закупуване на оборудване: климатик; 10. 

Закупуване на оборудване: компютър; 11. Изплащане 

на възнаграждения на учител.

1
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BG051PO001-1.2.03-1330-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1330 АРС 21 ЕООД

Н/П
"Старт на художествена школа 

АРС 21"
7

19726,89 19 726,89

Пловдив ПК 4015 

ул. Морава № 5

Област:  Пловдив           

Община:  Пловдив          

Град :  Пловдив

Дейност 1 – Наемане на ателие; Дейност 2 – 

Закупуване на оборудване; Дейност 3 – Придобиване 

на стопански инвентар; Дейност 4 – Закупуване на 

компютърна техника; Дейност 5 –  Изготвяне на 

СТРАТЕГИЯ, Дейност 6– Визуализация на проекта; 

Дейност 7 – Организация  и управление на 

дейностите по проекта; Дейност 8 –Подготовка на 

дейността; Дейност 9 –Старт на дейността;

1

99

BG051PO001-1.2.03-1415-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1415 Сървис тийм ЕООД

Н/П "Всичко за банята" 3

19847,92 19 847,92

гр. Пловдив 4004, област Пловдив, 

община Пловдив, район Южен,  ул. 

“Перуника“№49, ет.4

Област:         Пловдив             

Община: Пловдив               

Град: Пловдив

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 – Придобиване на ДМА

Дейност 5 – Закупуване на материали и консумативи

Дейност 6 – Стартиране на собствена стопанска 

дейност на „Сървис тийм” ЕООД

Дейност 7 – Заключителен доклад по проекта

1
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BG051PO001-1.2.03-1320-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1320 "СЦИЛА 80" ЕООД

Н/П "Детски център "Приказка"" 3

19996,8 19 996,80

гр.Разград,  ул.Абритус, № 13,  Вх.Г, 

Ап.11

Област:  Разград     

Община:  Разград  Град / 

село: Разград

1. Информиране и публичност

2. Стартиране на дейността на предприятието

3. Закупуване на оборудване

4. Първоначално закупуване на материали

5. Вътрешен мониторинг

6. Приключване и отчитане на проекта

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 
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BG051PO001-1.2.03-2195-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2195 "ГРАМАДИС" ЕООД

Н/П "САЛОН ЗА КРАСОТА-ИКИ" 6

19976,09 19 976,09

гр. Кюстендил 2500, ТРИ КЛАДЕНЦИ 

No 12, вх. Б, ет. 3, ап. 12

Област:Кюстендил

Община:Кюстендил Град / 

село: Кюстендил

1. Сформиране на екип , организационни, 

подготвителни и съпътстващи дейности;

2. Визуализация и публичност на проекта ;

3. Наемане на търговско помещение, в което ще се 

извършва дейността на предприятието;

4. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

5. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

6. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото  лице и наетия персонал за  3 месеца;

1
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BG051PO001-1.2.03-1901-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1901

"ДИВА-ТД 2013" 

ЕООД

Н/П
"Развитие на самостоятелна 

стопанска дейност"
3

19276,8 19 276,80

гр. Стара Загора, ул. Орфей, №3, ап.42

Област:  Стара Загора     

Община:     Стара Загора         

Град: Стара Загора

Дейност 1 - Създаване на организация за протичане 

на дейностите по проекта.

Дейност 2 – Наемане на помещение за реализиране 

на дейността.

Дейност 3 – Действия за публичност и 

информираност на обществото

Дейност 4 - Закупуване на материали – 

селскостопански продукти – пшеница и слънчоглед 

Дейност 5 – Осигуряване на трудови възнаграждения 

и осигуровки по КТ и КСО от страна на работодателя 

за лицето пряко ангажирано с изпълнението на 

финансираните дейности

1
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BG051PO001-1.2.03-1808-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1808

"ТЕОДЕС ТРЕЙД" 

ЕООД

Н/П

„Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност в областта на 

търговията“

6

19 939,25 19 939,25

гр. София, район Лозенец, ул. „Розова 

долина“ №16, ет.3

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

София

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде създаване на неспециализиран магазин, 

предлагащ богат избор от хранителни стоки, напитки, 

хлебни, захарни и сладкарски изделия.

Основните дейности по настоящия Проект ще бъдат:

1. Сформиране на ефективен екип за организация и 

управление на Проекта;

2. Осигуряване на трудови възнаграждения за 

самонаетото лице и наетия персонал;

3. Изготвяне на стратегия за развитие на 

новосъздаденото предприятие;

4. Наемане на търговско помещение, където 

магазинът да стартира и осъществява дейността си;

5. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи за изпълнението на Проекта;

6. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

7. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия.

1
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BG051PO001-1.2.03-1813-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1813 "ВЛАДЕКС-МС" ЕООД

Н/П

„АРТ ЦЕНТЪР-ЕКСТЕРИОРЕН 

ДИЗАЙН“

6

19 995,19 19 995,19

гр. София 1408,район р-н Триадица,ж.к. 

Иван Вазов, бул.Витоша No 123, ет. 2

Област:София(столица) 

Община:Столична Град / 

село: София

1. Сформиране на екип , организационни, 

подготвителни и съпътстващи дейности;

2. Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности);

3. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото предприятие;

4. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

5. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

6. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самоосигуряващото се  лице и наетия персонал за  3 

месеца;

1
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BG051PO001-1.2.03-1605-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1605

"ДИА - ДОМ И 

АРХИТЕКТУРА" 

ЕООД

Н/П

БЪЛГАРСКИЯТ ЕКО ДОМ

12

19 494,65 19 494,65

гр. София 1336, район р-н Люлин, ж.к. 

Люлин, бл. 649, ет. 7, ап. 41

Област:София-град    

Община:Столична    Град 

/ село: София

1. Сформиране на екип , организационни, 

подготвителни и съпътстващи дейности;

2. Визуализация и публичност на проекта;

3. Наемане на помещение;

4. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото предприятие;

5. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието, изработка на сайт;

6. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

7. Осигуряване на трудови възнаграждения на  

наетия персонал за  3 месеца;

8. Провеждане на обучение на наетия персонал;

1
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BG051PO001-1.2.03-1645-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1645 "ИЛТА 2012" ЕООД

Н/П

"Магазин за български 

хранителни стоки"

3

19 682,32 19 682,32

гр.София ж.к.Левски Г бл.35 вх.В ет.9 

ап.89 пк.1836

Област:София-град  

Община: Столична       

Град :София

Зона Б-5-3 ул.''Средна  

гора''  бл.24

За изпълнение  целите на проектното предложение, в 

предприятието ще се извършват дейности по:

-Сформиране на екип за организация и управление 

на проекта.

-Изплащане на възнаграждения и осигуровки за 

самонаетото лице и наетите от него служители, на 

екипа за организация и управление на проекта -за не 

повече от три месеца . 

-Извършване на ремонт за подготовка на 

помещението,в което се извършва основната 

дейност.

-Поръчка на оборудване ,машини и съоражения.

-Поръчка на материали и консумативи,които ще 

служат за основната дейност на предприятието.

-Назначаване на персонал.

-Визоализация  и информиране на публичността 

чрез поръчка на: табела по образец на ДО и стикери   

с логото на  Европейски съюз и Европейски 

Социален Фонд.

1
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BG051PO001-1.2.03-1762-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1762 АИС ЕКО ЕООД

Н/П

МОБИЛЕН МОДУЛ ЗА 

УНИВЕРСАЛНО 

ЕКОЛОГИЧНО ПОЧИСТВАНЕ

9

19 509,19 19 509,19

с.. Бистрица, 1444; община Столична, 

ул.  “Лопушки връх” No 37

МОБИЛЕН - Област: гр. 

София, Община: гр. 

София,           град София 

и други обекти на 

територията на страната

1. Закупуване на рекламна табела по образец на 

Агенция по заетостта

2.  Подбор и назначаване на оператор на 

машината.Сключване на трудов договор

3. Търсене,намиране и сключване на договор за 

охраняемо и отопляемо помещение

4. Окомплектоване с необходимото оборудване  

5. Избор и закупуване на необходимите транспортни 

средства/ремарке едноосно,теглич с конектор/ 

,компютри и хардуер,касов апарат 

6. Закупуване на консумативи и частично 

материали/гориво за гарантиране на ефективна 

работа  на фирмата 

7. Стартиране на ефективна работа  на фирмата

8. Заплащане на разходи за наем електроенергия, 

вода, отопление , свързано е с разходи за заплащане 

на външни услуги.

9. Разходи, необходими за осчетоводяване на 

стопанските операции.

1
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BG051PO001-1.2.03-1664-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1664

ЕТ "НАКАТА 2010 - 

МИРЕНА 

ГЕОРГИЕВА"

Н/П

"Създаване на търговски център 

специализиран в продажба на 

риболовни принадлежности"

3

19 999,99 19 999,99

гр. Поморие, ул. Морска, бл. 24, вх. 1, 

ап.1

Област: Бургас   Община: 

Поморие   Град: Поморие

Дейност 1: Създаване на организация за изпълнение 

дейностите по проекта;

Дейност 2: Първоначално закупуване на материали;

Дейност 3: Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

Дейност 4: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за не повече 

от 3 месеца;

Дейност 5: Информиране и публичност.

1
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BG051PO001-1.2.03-1825-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1825

ЕТ "КОНТРОЛ - 

КРЪСТИНА 

ДОЙЧЕВА"

Н/П "Разкриване на работилница за 

производство на изделия от 

дървен материал и 

предоставяне на дърводелски 

услуги"

5

19 998,05 19 998,05

гр.Елхово,п-

к.8700,общ.Елхово,обл.Ямбол,ул.Иван 

Николов №11,

Област: Ямбол            

Община: Елхово              

Град: Елхово

1.Управление на проекта 2. Избор на външи 

изпълнители и доставка на компютърна техника и 

оборудване на ЕТ „ „Контрол-Кръстина Дойчева”, 3. 

Самонаемане на безработното лице. 4. Избор на 

външи изпълнители и доставка на материали. 5. 

Осъществяване на стопанска дейност на фирмата. 6. 

Осигуряване на публичност и визуализация.

1
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BG051PO001-1.2.03-1382-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1382

"СЛЪНЧЕВ ДЕН - 

ИВАН УЗУНОВ" 

ЕООД

Н/П

„Слънчев ден - пицата за бързо 

хранене”

6

19938,97 19938,97

гр.Варна 9003, кв. „Аспарухово”, ж.к. 

‘Дружба” № 7

Област:  Варна          

Община:  Варна           

Град:  Варна

1.Осигуряване на производствена база.

   1.1.Наем на помещение за дейността на фирмата.

   1.2.Ремонт на наетото помещение според нуждите.

   1.3.Закупуване на оборудване.

   1.4.Наемане на персонал.

   1.5.Сключване на договори с доставчици.

   1.6.Закупуване и доставка на производствени 

материали.

   1.7.Заготовка (разработване на меню и 

калкулация).

   1.8.Процес на дистрибуция и продажби (реклама и 

промоции на продукта). Публичност и визуализация.

   1.9.Разрешителни.

2.Производствен процес.

   2.1.Закупуване на производствени материали.

   2.2.Заготовка на продукта.

   2.3.Пакетиране за клиента.

   2.4.Продажба.

1
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BG051PO001-1.2.03-1385-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1385 "АБАУТ АРХ" ЕООД

Н/П

"Интериор и Архитектура"

6

19 992,33 19 992,33

гр. Варна, ул. Гоце Делчев No:51; ет.2; 

ап.2

Област:  Варна                   

Община:     Варна             

Град: Варна

1. Успешно проектно управление и стратегическо 

планиране;

2. Публичност и визуализация на дейностите;

3. Доставка на материали и консумативи, 

необходими за качествено осъществяване на 

дейността, свързана с интериорен дизайн и 

архитектура;

4. Първоначално оборудване на офис помещение с 

две работни места за подпомагане проектирането на 

инвестиционни модели;

5. Разкриване на нови работни места с устойчива 

заетост.

1
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BG051PO001-1.2.03-1396-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1396

"И и Г Технолоджи" 

ЕООД

Н/П

"Интелигентен дом"

5

19 789,78 19 789,78

с. Гроздьово, община Долни чифлик, 

ул. Люляк” 7

Област: Варна                     

Община: гр.Варна                

Град / село: гр.Варна

Република България

1.Организация и управление на проекта.

2.Първоначално закупуване на материали.

3.Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието.

4. Стартиране на самостоятелна дейност и 

осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице.

5.Дейности по информиране и публичност.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 

предприятия
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П
р

о
д

ъ
л

ж
и

т
е

л
н

о
с

т
 (

в
 

м
е

с
е

ц
и

)

Безвъзмездна 

финансова помощ в 

лв.

Обща стойност на 

проекта в лв.

Н
о

м
е
р

 н
а
 д

о
го

в
о

р
 в

 

И
С

У
Н

К
о

м
п

о
н

е
н

т
 (

а
к
о

 е
 

п
р

и
л

о
ж

и
м

о
)

Н
о

м
е

р
 п

р
о

е
к
т
 в

 И
С

У
Н

Наименование на 

бенефициента
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партньора/ите

(ако е приложимо)

Основни дейности/РезюмеОфициален адрес на бенефициента
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й
н

о
с
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BG051PO001-1.2.03-1516-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1516 "АКВАТИКО" ЕООД

Н/П

"Изграждане на водна база за 

развлечения и водно-

атракционни услуги - модел за 

успешен старт на собствен 

бизнес"

5

19 954,38 19 954,38 Варна, ж.к. „Чайка” бл. 66, ап 23

Област: Добрич      

Община: Каварна          

Град : Каварна

1. Организация и управление на проекта

2. Информиране и публичност  по проекта относно 

отпуснатата безвъзмезна финансова помощ и 

източника на финансиране

3. Осигуряване на условия за стартиране на 

дейността на предпроятието 

4. Закупуване на необходимото оборудване за 

стартиране дейността на предприятието 

5. Закупуване на необходимите материали за 

дейността на предприятието

6. Изготвяне на стратегия за развитие и стартиране 

на дейността на предприятието

7. Наемане на персонал -  осигуряване на трудова 

заетост за самонаетото лице и трудови 

възнаграждения от страна на работодателя, за не по 

малко от 3 месеца.

1
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BG051PO001-1.2.03-2111-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2111

"ЙОВИ-СЙ-2012" 

ЕООД

Н/П
"Разкриване на селскостопанска 

аптека"
5

19997,35 19 997,35

гр. Плевен, община Плевен, област 

Плевен, п.к. 5800, ул. Стоян Заимов№ 

6, ет. 1, ап.1

Област: Плевен   

Община: Плевен   Град: 

Плевен

1. Администриране и управление на проекта; 

2. Назначаване на управител на търговския обект 

/самонаемане на безработното лице/; 

3. Избор на изпълнители и обезпечаване дейността 

на фирмата с машини, оборудване, техника и  

материали;

4. Осъществяване на стопанска дейност на фирмата; 

5. Осъществяване на мерки за визуализация  и 

публичност.

1
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BG051PO001-1.2.03-1273-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1273 "АРИ - 05" ЕООД

Н/П
"Производство на оградни 

панели"
7

10391,02 10 391,02

Област Русе, Община Русе, Град Русе,

П.к. 7020, ул. Студентска № 7, вх. 2, ет. 

4, ап. 23

Област: Русе   Община: 

Русе   Гр./Село: 

с .Семерджиево

Дейност 1 – Организация и управление на проекта.;

Дейност 2 - Визуализация и публичност на проекта;

Дейност 3 - Доставка на оборудване и обзавеждане;

Дейност 4 – Доставка на материали и консумативи; 

Дейност 5 - Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице за не повече от 3 месеца;

1
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BG051PO001-1.2.03-2169-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2169 "Фърн Дизайн" ЕООД

Н/П
"Мебел дизайн - онлайн магазин 

за мебели"
6

19891,04 19 891,04

град Разлог, ул.“Георги Финдрин“ № 

25, 2760

Област:    Благоевград            

Община:    Разлог            

Град : Разлог

Дейност 1: Организация и управление на дейностите 

по проекта

Дейност 2: Изготвяне на стратегия и стартиране 

дейността на собственото предприятие

Дейност 3: Разработване и оптимизация на интернет 

сайт 

Дейност 4: Организация и първоначално 

обезпечаване на оперативната дейност на „Фърн 

Дизайн” ЕООД

Дейност 5: Осъществяване на мерки за информация 

и публичност на дейностите по проекта.

1
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BG051PO001-1.2.03-2135-

C0001

Компонен

т ІІ
BG051PO001-1.2.03-

2135 "БЕЛВИТ" ЕООД

Н/П

"Цех за производство на детски 

шейни и други изделия от метал 

и желязо - ТИТАН стабилност, 

качество, сигурност"

4

19980,32 19 980,32

гр.Петрич, ул.”Свети Георги” 43
Област: Благоевград     

Община: Петрич               

 Град / село: Петрич
Производство на детски шейни и други изделия от 

метал и желязо.

1
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BG051PO001-1.2.03-2146-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2146

ЕТ "ВАЛЕНТИН 

ЛУМПАРОВ-ТАХО"

Н/П "Бистро /Снек-бар/  "ТАХО"  6

17563,86 17 563,86

гр. Сандански, общ. Сандански, обл. 

Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 10

Област:      Благоевград                

Община:   Сандански             

Град / село: Сандански

1. Организация и управление на проекта;

2. Закупуване на оборудване за дейността на 

фирмата

3. Наемане на помещение и осигуряване на 

разрешителни за работа

4. Първоначално закупуване на материали;

5. Наемане на 1 служител на фирмата и 

самоосигуряване на работодателя

Информиране и публичност на проекта.

1
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BG051PO001-1.2.03-2150-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2150

ЕТ "НИК - КОСТАДИН 

КОСТАДИНОВ"

Н/П "Здрав дух в здраво тяло" 6

17901,12 17 901,12

област Благоевград, община Струмяни, 

с. Струмяни 2825, ул. „Цар Симеон 

Велики“ №2

Област Благоевград,  

Община Струмяни, Село 

Струмяни 2825

Дейност 1 – Администриране и управление на 

проекта

Дейност 2 – Изготвяне на стратегия и стартиране 

дейността на собственото предприятие

Дейност 3 – Закупуване на оборудване, необходимо 

за дейността на предприятието

Дейност 4 – Първоначално закупуване на материали

Дейност 5 – Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за не повече 

от 3 месеца

Дейност 6  – Осигуряване на публичност и 

визуализация.

1
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BG051PO001-1.2.03-1897-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1897

"РАДАР - ТРЕЙД" 

ООД

Н/П
"Самостоятелна стопанска 

дейност"
3

19327,5 19 327,50

гр. Стара Загора, ул. „Димитър Наумов“ 

№112,ет.4,ап.8

Област:  Стара Загора     

Община:     Стара Загора         

Град: Стара Загора

Дейност 1 - Създаване на организация за протичане 

на дейностите по проекта.

Дейност 2 – Наемане на помещение за реализиране 

на дейността.

Дейност 3 – Действия за публичност и 

информираност на обществото

Дейност 4 - Закупуване на материали – 

селскостопански продукти – белен слънчоглед. 

Дейност 5 – Осигуряване на трудови възнаграждения 

и осигуровки по КТ и КСО от страна на работодателя 

за лицето пряко ангажирано с изпълнението на 

финансираните дейности.

1

121

BG051PO001-1.2.03-1999-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1999 "ФРЕШ 2013" ЕООД

Н/П

"Вендинг бизнес с машина за 

фреш от портокали"

3

19 838,00 19 838,00

област София, община Столична, гр. 

София,

ж.к. Изток, ул. „Академик Методи 

Попов“, бл. 64, вх. 1, ет. 1, ап. 3

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

София

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде производство и продажба на фреш от 

портокали, чрез вендинг машина.

1. Сформиране на ефективен екип за организация и 

управление на Проекта;

2. Наемане на складово помещение;

3. Осигуряване на трудови възнаграждения за 

самонаетото лице и наетия персонал;

4. Изготвяне на стратегия за развитие на 

новосъздаденото предприятие;

5. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи за изпълнението на Проекта;

6. Първоначално закупуване на материали;

7. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия.

1
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BG051PO001-1.2.03-1954-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1954

"ДЕЛИМАРКОВ 

КОНСУЛТ" ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на предприятие, 

предлагащо счетоводни и 

строително-ремонтни услуги"

6

19 715,96 19 715,96

област София (столица), община 

Столична

гр. София 1756, район р-н Студентски

ж.к. Дървеница, бл. 19, вх. Б, ет. 7, ап. 

58

Област:София    

Община:София       Град / 

село:София 

Формиране на екип и управление на проекта;

Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности);

Закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на предприятието;

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал;

1
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BG051PO001-1.2.03-1913-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1913

"еТРАНСПОРТАЛ" 

ООД

Н/П

"Създаване на компания за 

транспортни решения, 

предоставяни чрез интернет 

портал"

4

18 186,10 18 186,10

България, София, п.к. 1574, кв. 

Слатина, Бл. 76, Вх. А,    Ет. 3, Ап 14.

Област: София - Град    

Община: Столична                    

Град: София

Организация, управление и отчитане на проекта;

Наемане на персонал и заплащане на трудови 

възнаграждения за подготовка и осъществяване на 

стопанската дейност на новосъздаденото 

предприятие – разкриване на 3 бр. работни места;

Закупуване на материали и консумативи;

Публичност и визуализация на проекта; 

Закупуване на преносими компютри;

Изработване на интернет базирана електронна 

платформа.

1

124

BG051PO001-1.2.03-1665-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1665

"АВЕНЮ МЕДИЯ" 

ЕООД

Н/П

"Изграждане и развитие на нов 

информационен канал "Авеню 

медия"

4

19631,4 19631,4

гр. Бургас, ул. Любен Каравелов 61, ет. 

3, ап. 9

Област: Бургас       

Община: Бургас        

Град: Бургас

1. Изработване на информационен интернет сайт;

2. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

3. Доставка на материали и консумативи за 

стартиране на дейността;

4. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 (три) месеца;

5. Прилагане на мерки за информиране и 

публичност.

1

125

BG051PO001-1.2.03-1446-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1446 "ВУВУЗЕЛА" ЕООД

Н/П

"Фотографска работилница за 

портретна, детска и семейна 

фотография"

10

19 988,08 19 988,08 гр. Варна, кк Чайка бл. 44 вх Б ап. 2

Област  Варна,    Община  

Варна,     Град  Варна

1. Организация и управление на проекта;

2. Разработване на стратегия на фирмата;

3. Осигуряване на публичност и визуализация  на 

проекта;

4. Наемане на подходящо помещение, в което ще се 

извършва дейността на предприятието; 

5. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

6.Закупуване на оборудване, техника, стопански 

инвентар и други ДМА, необходими за дейността на 

предприятието;

7. Разкриване на устойчиво работно място.

1

126

BG051PO001-1.2.03-1508-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1508

"Стеди България" 

ЕООД

Н/П

"Сватбена агенция и магазин за 

цветя и сватбени аксесоари"

12

19 687,64 19 687,64

област Варна, община Варна

гр. Варна 9000

район р-н Одесос

Княз Ал.Батемберг, бл. 47, ап. 2

Област: Варна       

Община: Варна    Град: 

Варна

1. Управление на проекта 

2. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собствено предприятие 

3. Първоначално закупуване на материали 

4. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието 

5. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал 

6. Информиране, публичност и визуализация.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№
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бизнес план;

Брой новосъздадени 

предприятия

Име на проекта

П
р

о
д

ъ
л

ж
и

т
е

л
н

о
с

т
 (

в
 

м
е

с
е

ц
и

)

Безвъзмездна 

финансова помощ в 

лв.

Обща стойност на 

проекта в лв.

Н
о

м
е
р

 н
а
 д

о
го

в
о

р
 в

 

И
С

У
Н

К
о

м
п

о
н

е
н

т
 (

а
к
о

 е
 

п
р

и
л

о
ж

и
м

о
)

Н
о

м
е

р
 п

р
о

е
к
т
 в

 И
С

У
Н

Наименование на 

бенефициента

Име на 

партньора/ите

(ако е приложимо)

Основни дейности/РезюмеОфициален адрес на бенефициента

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

127

BG051PO001-1.2.03-2008-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2008

"НАТАЛИЯ 

НИКОЛОВА - 89" 

ЕООД

Н/П

„Удобство и комфорт за 

почивка в Тетевен- създаване, 

категоризиране и експлоатиране 

на места за настаняване 

„самостоятлни стаи”  

3

18865,1 18 865,10

България, област Ловеч, община 

Тетевен, гр. Тетевен, ул. „23 

септември“ № 7

Област: Ловеч;     Община: 

Тетевен;    Град:Тетевен;

1. Формиране на екип и управление на проекта

2. Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности)

3. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото предприятие

4. Наемане на помещение, в което ще се извършва 

дейността на предприятието – първи етаж от къща с 

три стаи, вестибюл и санитарен възел

5. Извършване на ремонтни дейности – шлайфане и 

лакиране на подова настилка (дюшеме)

6. Закупуване и монтаж на инвентар и оборудване, 

необходими за дейността на предприятието

7. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи

8. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице за период от 3 месеца

9. Обучение на самонаетото лице

10. Категоризиране на обекта

1

128

BG051PO001-1.2.03-2126-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2126

"ЕМ ПАУЪР 2013" 

ЕООД

Н/П "Създаване на кафе-аперитив" 6

18906,68 18 906,68

гр. Плевен, ул.” Катя Попова” №27, 

вх.А, ет. 1, ап. 1

Област: Плевен      

Община: Плевен      Град / 

село:Плевен

Организация и управление на проекта

Изготвяне на стратегия за стартиране и развитие на 

собствено предприятие 

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи

Закупуване на оборудване и обзавеждане

Назначаване на персонал на фирмата и осигуряване 

на трудовите им възнаграждения

Публичност и визуализация на проекта

1

129

BG051PO001-1.2.03-1278-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1278 "МУРСАЛИЦА" ЕООД

Н/П

Стартиране на самостоятелен 

бизнес - откриване на 

сладкарница

6

19770,24 19 770,24

гр. Русе, ул. П. Хитов №62, вх. 1, ет. 4

Област:  Русе        

Община:  Русе              

Град / село: Русе

Дейност 1 - Организация и управление на проекта;

Дейност 2 - Визуализация и публичност на проекта;

Дейност 3 – Наемане на помещение;

Дейност 4 - Закупуване и доставка на оборудване и 

обзавеждане;

Дейност 5 - Доставка на материали; 

Дейност 6 - Осигуряване на трудово възнаграждение 

на самонаетото лице и наетия персонал за период от 

3 месеца;

1

130

BG051PO001-1.2.03-1905-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1905

"ЕВРОПРОЕКТ 

ТРЕЙД" ООД

Н/П

"Самостоятелна стопанска 

дейност на "ЕВРОПРОЕКТ 

ТРЕЙД" ООД"

3

19276,8 19 276,80

гр. Стара Загора, ул. „Железни врата“ 

№14,ет.4,ап.8

Област:  Стара Загора     

Община:     Стара Загора         

Град: Стара Загора

Дейност 1 - Създаване на организация за протичане 

на дейностите по проекта.

Дейност 2 – Наемане на помещение за реализиране 

на дейността.

Дейност 3 – Действия за публичност и 

информираност на обществото

Дейност 4 - Закупуване на материали – 

селскостопански продукти – пшеница и слънчоглед 

Дейност 5 – Осигуряване на трудови възнаграждения 

и осигуровки по КТ и КСО от страна на работодателя 

за лицето пряко ангажирано с изпълнението на 

финансираните дейности

1

131

BG051PO001-1.2.03-1771-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1771

"КОМИТСКИ 

АНИМА" ЕООД

Н/П

"Студио за анимация, дизайн и 

постпродукция за игралното 

кино и рекламата"

6

17 537,06 17 537,06

София, общ. Столична, район Средец, 

ул. Съборна № 4, вх. В, ет. 2, ап. 5

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

София

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде създаване на студио за  анимация, дизайн и 

постпродукция за игрално кино и реклами

1. Сформиране екип за управление на Проекта

2. Избор на 2 безработни лица за сътрудници, които 

ще са пряко ангажирани с изпълнението на 

финансираните дейности и сключване на трудови 

договори с тях.

3. Изготвяне на стратегия за развитие на 

новосъздаденото предприятие на Кандидата;

4. Наемане на офис, където студиото да стартира и 

осъществява дейността си

5. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи за изпълнението на Проекта;

6. Закупуване на необходимите дълготрайни 

нематериални активи за изпълнението на Проекта

7. Техническо обезпечаване на Проекта с  материали 

и  консумативи 

8. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия.

1

132

BG051PO001-1.2.03-1786-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1786

ЕТ "ФРЕШХАУС-

Калоян Симеонов"

Н/П

ФРЕШ ХАУС: заведение за 

бързо и здравословно хранене 

5

19 901,05 19 901,05

гр. София 1000, район р-н Средец, 

Г.С.РАКОВСКИ No 157, вх. А, ет. 3, ап. 

9

Област:              Община:               

Град/село: 

София                 Столична                

София

1. Организация и управление 

2. Информиране и публичност

3. Идентифициране и наемане на подходящо 

помещение за извършване на дейността и плащане 

на наем

4. Подготовка на пакет от документи за откриване на 

заведение за бързо хранене

5. Изготвяне на система за анализ на опасностите и 

контрол на критичните точки (НАССР)

6. Изготвяне на стратегия за работа на 

новосъздаденото предприятие

7. Закупуване на ДМА, необходими за дейността 

8. Изработване на уеб сайт на заведението

9. Обучение на самонаетото лице

10. Осигуряване на трудово възнаграждение на 

самонаетото и наетото лице 

11. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи

1

133

BG051PO001-1.2.03-1600-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1600

СЛАДКО ЦАРСТВО 

ЕООД

Н/П

Кетъринг кухня

12

19 942,64 19 942,64

област София, община Столична, гр. 

София,

ж.к. Модерно предградие, ул. „Баба“ 

№1

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

София

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде: „Кетъринг кухня” съвременна кулинарна 

работилница в която се приготвят храни от 

българската и световната кухня: салати, супи, постни 

и месни ястия, както и кухненски десерти.

Основните дейности по настоящия Проект ще бъдат:

1. Сформиране на ефективен екип за организация и 

управление на Проекта;

2. Осигуряване на трудови възнаграждения за наетия 

персонал; 

3. Изготвяне на стратегия за развитие на 

новосъздаденото предприятие;

4. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи за изпълнението на Проекта;

5. Първоначално закупуване на материали;

6. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия.

1

134

BG051PO001-1.2.03-1597-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1597

"БЪТЪРФЛАЙ 

ДИЗАЙН" ЕООД

Н/П

„По- добър живот чрез 

изкуство“

6

19 897,25 19 897,25

ж.к. Люлин10, бл. 152, ап.58, ет.11, гр. 

София 1335

Област: София    

Община:  Столична          

Град: София

Сформиране на екип; търсене и наемане на  

помещение; наемане на персонал; осигуряване на 

публичност; закупуване на материали и консумативи; 

закупуване на преносим компютър; обучение; 

приключване на проекта.

1

135

BG051PO001-1.2.03-1990-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1990 "ПРО ДОМ" ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на търговска фирма, 

предлагаща услугата 

професионалне домоуправител"

3

9 015,00 9 015,00

г.София, 1592 ж.к.Дружба 1, бл.69, 

вх.А, ет.10, ап.42

Област: СОФИЯ, 

Община: СТОЛИЧНА, 

Град: СОФИЯ

Формиране на екип и управление на проекта;

 Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности);

            Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

 Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

              Изработване на уеб сайт с електронна 

домова книга;

 Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице  и наетия персонал за не повече от 

3 месеца;

 Изготвяне на междинни технически и финансови 

отчети;

 Изготвяне на финален технически и финансов отчет 

при приключване на проекта.

1

136

BG051PO001-1.2.03-1960-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1960 "ПРИНТИКА" ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на търговска фирма, 

предлагаща услуги в областта 

на информационните 

технологии"

3

19 694,52 19 694,52

София 1756, ул. „Жеко бойвода“ № 5, 

вх. 3, ет. 6, ап. 52

Област: СОФИЯ, 

Община: СТОЛИЧНА, 

Град: СОФИЯ

(информационни дейности);

собственото предприятие;

извършва дейността на предприятието;

дейността на предприятието;

консумативи;

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца;

отчети;

отчет при приключване на проекта;

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1
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BG051PO001-1.2.03-1976-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1976

"АМАТИ БЪЛГАРИЯ" 

ЕООД

Н/П

„Създаване, стартиране и 

развитие на Издателска дейност, 

печат и реклама“

3

16 784,50 16 784,50

с. Лозен, общ. Столична, обл. 

Софийска, ул. „Васил Левски“ № 28    

ПК 1151

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

Лозен

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде издателска дейност, печат и реклама.

1. Сформиране на ефективен екип за организация и 

управление на Проекта;

2. Оборудване на офис, където фирмата да стартира 

и осъществява дейността си;

3. Избор на 2 безработни лица за заемане на 

следните длъжности – дизайнер и редактор, които 

ще са пряко ангажирани с изпълнението на 

финансираните дейности и сключване на трудов 

договор. Сключване на ДУК със самонаетото лице;

4. Изготвяне на стратегия за развитие на 

новосъздаденото предприятие;

5. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи за изпълнението на Проекта;

6. Първоначално закупуване на материали;

7. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия.

1
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BG051PO001-1.2.03-1919-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1919

"ГЛОБАЛ КЛИЙН" 

ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на Търговска фирма, 

предлагаща услуги - 

професионално почистване на 

домове и сгради"

8

15724,94 15724,94 гр. София 1528, кв. Абдовица 74

Област: СОФИЯ, 

Община: СТОЛИЧНА, 

Град: СОФИЯ

(информационни дейности);

собственото предприятие;

дейността на предприятието;

консумативи;

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца;

отчети;

1
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BG051PO001-1.2.03-1705-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1705

"АУТО КЛИМА - 62" 

ЕООД

Н/П

Сервиз за ремонт и подръжка 

на хладилна и автоклиматична 

техника

6

19 767,34 19 767,34

обл Ямбол общ Тунджа с Победа ул 

Генерал Заимов 13

Област: Ямбол   Община: 

Ямбол  Град / село: 

Ямбол

Всички извършвани дейности са насочени към 

подготовка и осъщестяване на стопанската дейност 

на Сервиз за ремонт и подръжка на хладилна и 

автоклиматична техника

Основни дейности:

• Управление и отчетност на проекта; 

• Избор и наемане на помещение;

• Първоначалното закупуване на материали и 

консумативи;

• Закупуване и доставка на оборудване,  машини и 

съоръжения;

• Инсталиране и пускане в експлоатация доставените  

машини и оборудване;

• Осигуряване на публичност и информираност;

• Осигуряване на трудови възнаграждения 

/включително и осигуровки/ на самонаетото лице и 

наетия персонал; 

1
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BG051PO001-1.2.03-1505-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1505 "ДЕКУПАЖ" ООД

Н/П Развиване на традиционното 

изкуство ДЕКУПАЖ и 

предлагането на 

произведенията чрез 

съвременните интернет 

технологии

3

19 087,20 19 087,20 Варна, Ген. Гурко 13В 

Област:  Варна      

Община: Варна   Град: 

Варна

1. Организация на екипа

2. Изготвяне на стратегия

3. Създаване на работилница за декупаж

3.1. Подготовка на работната среда

3.2. Закупуване на оборудване

3.3. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи 

4. Изграждане на интернет магазин

4.1. Дизайн и домейн

4.2. Концепция и архитектура

4.3. Възлагане изработка на интернет магазина

5. Осигуряване на публичност и визуализация 

1
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BG051PO001-1.2.03-2120-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2120

"КРАСИМИР 

КРЪСТЕВ 2013" ЕООД

Н/П

"Разкриване на магазин за 

булченски рокли и сватбени 

аксесоари от безработно лице в 

рискова група над 55 годишна 

възраст"

6

19927,4 19 927,40

гр. Плевен, п.к. 5800, ул. Солун №13, 

ет.1, ап.3

Област: Плевен;  

Община: Плевен;  град: 

Плевен             

1.Управление на проекта. 2. Наемане на помещение 

за осъществяване на стопанската дейност на 

фирмата. 3. Самонаемане на безработното лице, за 

полагане на труд във фирмата. 4. Избор на външи 

изпълнители и доставка на материали и оборудване. 

5. Осъществяване и развитие на стопанска дейност 

на фирмата. 6. Осигуряване на публичност и 

визуализация.

1
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BG051PO001-1.2.03-2107-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2107

"ЦВЕТЯ ЗА ВАС" 

ЕООД

Н/П
"Създаване на цветарски 

магазин"
5

19999,91 19 999,91

гр. Никопол, п.к.  5940, община 

Никопол, област Плевен, ул. „Елия” № 

19

Област: Плевен         

Община: Никопол            

Град: Никопол

1. Администриране и управление на проекта; 

2. Самонаемане на безработното лице за полагане на 

труд във фирмата; 

3. Избор на изпълнители и доставка на оборудване и 

съоръжения;

4. Избор на изпълнители и обезпечаване дейността 

на фирмата с  материали;

5. Осъществяване на стопанска дейност на фирмата; 

6. Осъществяване на мерки за визуализация  и 

публичност.

1
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BG051PO001-1.2.03-2112-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2112

"НЕДЕЛНИК М" 

ЕООД

Н/П
"Разкриване на детски кът за 

игри на открито"
5

19999,17 19 999,17

гр. Плевен п.к. 5800, ул. «Серес» № 36, 

ет. 5

Област: Плевен,      

Община: Плевен,         

 Град : Плевен

1. Осъществяване на мерки за визуализация  и 

публичност;

2. Администриране и управление на проекта; 

3. Самонаемане на управителя на фирмата-

самоосигуряващо се лице; 

4. Избор на изпълнители и доставка на машини, 

оборудване, техника, материали и  консумативи;

5. Осъществяване на стопанска дейност на фирмата. 

1

144

BG051PO001-1.2.03-1543-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1543

"ВАЛ ПЕКС - СТРОЙ" 

ЕООД

Н/П

"Развиване на самостоятелна 

стпанска дейност във Вал Пекс-

Строй ЕООД"

6

17976,24 17 976,24

България, област Пазарджик, община 

Панагюрище,

гр. Панагюрище 4500

ул. „Тодор Влайков“ №26
Област: Пазарджик                     

Община: Панагюрище               

Град / село: град 

Панагюрище

дейност „Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието”.

дейност „Първоначално закупуване на материали”.

дейност „Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал, за не повече от 

3 месеца”.

дейност „Осигуряване на публичност и 

визуализация”.

1
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BG051PO001-1.2.03-2144-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2144

"Емили Инвест 2013" 

ЕООД

Н/П

"Развиване на самостоятелна 

стопанска дейност/ магазин за 

кафе, захарни изделия и 

алкохол/ в Емили Инвест 2013 

ЕООД"

6

19187,1 19 187,10

гр. Благоевград, ул. „Огражден” №17, 

вх. Б, ап. 21

Област:  Благоевград                    

Община:  Благоевград              

Град : Благоевград

1. Дейности за организация и управление на проекта.

2. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

новостартиралото предприятие /магазин за кафе, 

захарни изделия и алкохол/. Предвидената стратегия 

ще обхване стартиращата дейност на 

предприятието, идеята за развитието на 

предприятието, общи положения за сферата на 

дейност и отрасъла /търговия на дребно с кафе, 

захарни изделия и алкохол/, в който ще се развива 

предприятието. Ще се изготви план относно 

методите на управление на предприятието, 

организационната дейност и работните процеси в 

него, а така също и неговата бъдеща визия. 

3. Осигуряване на обучение на наетия персонал. С 

оглед постигане на заложените цели в проекта са 

предвидени дейности за предоставяне на обучение 

на персонала на новосъздаденото предприятие, 

които са в съответствие с приоритетните действия 

съгласно чл. 3 от Регламент 1081/2006. Обученията 

са съобразени със спецификата на стартиращия 

бизнес /магазин за кафе, захарни изделия и алкохол/ 

и необходимото за целта работно оборудване и 

технологии. В програмите на обученията ще бъдат 

включени дейности, които ще допринесат за 

развитие на стартиращия бизнес и работния процес. 

Също така, обученията ще съдържат хоризонтални 

принципи, като например въвеждане на 

информационно-обучителни модули за спецификите 

на отделните хоризонтални принципи и ще бъдат с 

продължителност от 45 учебни часа. Обученията ще 

се извършват в съответствие с установените нужди 

на новосъздаденото предприятие и и ще бъдат с 

насоченост към въвеждане в работния процес и 

работа с придобитото оборудване и технологии по 

1
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BG051PO001-1.2.03-1899-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1899

"ГЛОБУС - ИНК 2013" 

ЕООД

Н/П
"Развитие на самостоятелна 

стопанска дейност"
3

19326,8 19 326,80

гр. Стара Загора, ул. „Тунджа“ 

№7,ет.3,ап.7

Област:  Стара Загора     

Община:     Стара Загора         

Град: Стара Загора

Дейност 1 - Създаване на организация за протичане 

на дейностите по проекта.

Дейност 2 – Наемане на помещение за реализиране 

на дейността.

Дейност 3 – Действия за публичност и 

информираност на обществото

Дейност 4 - Закупуване на материали – 

селскостопански продукти – белен слънчоглед. 

Дейност 5 – Осигуряване на трудови възнаграждения 

и осигуровки по КТ и КСО от страна на работодателя 

за лицето пряко ангажирано с изпълнението на 

финансираните дейности

1
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BG051PO001-1.2.03-1778-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1778

"Евро Стандарт 

Контрол" ЕООД

Н/П „Създаване, стартиране и 

развитие на фирма – орган за 

контрол от вид С, извършваща  

специализирани контролни 

измервания и оценка на 

съответствието на факторите на 

работната и битовата среда”

3

16 262,61 16 262,61

гр. София 1680, район Витоша, ж. к. 

Манастирски ливади, ул. Тодор 

Каблешков № 55, вх. Б, ет. 3, ап. 10

Област: СОФИЯ, 

Община: СТОЛИЧНА, 

Град: СОФИЯ

(информационни дейности);

извършва дейността на предприятието;

дейността на предприятието;

по акредитация;

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца;

1
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BG051PO001-1.2.03-1797-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1797

"Лотос - БИОСТИЛ" 

ЕООД

Н/П

Стартиране на успешен бизнес в 

сферата на услугите, чрез 

създаване на масажно студио и 

биобутик

4

18 264,80 18 264,80

гр. София 1303, район Възраждане, ул. 

Брегалница 65, ет. 5, ап. 17

Област:    София                  

Община:    София            

Град / село: София

Дейност 1 - Организация и управление на проекта;

Дейност 2 - Визуализация и публичност на проекта;

Дейност 3 – Закупуване и доставка на оборудване;

Дейност 4 - Доставка на материали и консумативи; 

Дейност 5 - Осигуряване на трудово възнаграждение 

на самонаетото лице за не повече от 3 месеца;

1

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 13



Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 
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BG051PO001-1.2.03-1643-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1643

"ЦЕНТЪР ВЯРА" 

ЕООД

Н/П

Създаване на  „Център Вяра” 

–кинезитерапия, рехабилитация, 

възстановяване и масажи

7

19 742,33 19 742,33

гр. София, обл. София, общ. Столична, 

район Оборище, ул. „Кешан“ № 9, ет. 3

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

София

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде: кинезитерапия и рехабилитация, 

възстановяване и масажи.

1. Сформиране на ефективен екип за организация и 

управление на Проекта;

2. Наемане на помещение, където центърът за 

кинезитерапия, рехабилитация, възстановяване и 

масажи да стартира и осъществява дейността си;

3. Осигуряване на трудови възнаграждения за 

самонаетото лице и наетия персонал; 

4. Изготвяне на стратегия за стартиране дейността 

на новосъздаденото предприятие;

5. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи;

6. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

7. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия.

1
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BG051PO001-1.2.03-1632-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1632 "ДИСЪН" ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на търговска фирма, 

предлагаща фризьорски услуги, 

маникюр и педикюр"

6

18 778,50 18 778,50

обл. София, общ. Столична, гр. София, 

район Кремиковци, кв. Челопечене, ул. 

„Вачова“ № 9

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

София

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде: фризьорски услуги, маникюр и педикюр.

1. Стартиране и управление на Проекта;

2. Наемане на търговско помещение, където 

новосъздаденото предприятие да стартира и 

осъществява дейността си;

3. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал;

4. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

5. Първоначално закупуване на материали;

6. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проекта. 

1
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BG051PO001-1.2.03-1759-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1759

"ОБЩИ РЕМОНТИ" 

ЕООД

Н/П Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност на 

микропредприятие „ОБЩИ 

РЕМОНТИ“ ЕООД, свързана 

със  строително-ремонти 

дейности и ВиК обслужване.

4

19 781,03 19 781,03

гр.София ж.к.Дружба 2 бл.255 вх.Б ет.8 

ап.50

Област: София-град         

Община: Столична        

Град / село: гр.София

Откриване на банкова сметка за целите на проекта

Организация и управление, екип и изпълнители

Осигуряване на публичност и визуализация на 

проекта

Закупуване на материали и консумативи

Закупуване на оборудване, машини и съоражения

Закупуване на компютри и хардуер

 Създаване на уеб сайт  за популяризиране на 

дейността

1
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BG051PO001-1.2.03-1410-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1410

ЕТ "АНГЕЛ КИРИЛОВ 

2013"

Н/П

"Шоколадов дюнер"

5

19 978,43 19 978,43

гр. Берковица ул. ,Здравченица” 4 ет. 4 

ап. 12

Област: Варна           

Община: Варна            

Град: Варна

1.Организация и управление на проекта. 2. 

Самонаемане на самоосигуряващото се лице - 

собственик на фирмата. 3. Избор на външни 

изпълнители за обезпечаване на дейността на 

фирмата с нужните активи за стартиране на 

стопанска дейност, наемане на помещение и 

закупуване на  оборудване. 4. Осъществяване на 

стопанска дейност на фирмата. 5. Осигуряване на 

публичност и визуализация.

1
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BG051PO001-1.2.03-1497-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1497 "Грифт Офис" ЕООД

Н/П

Създаване на устойчиво 

предприятие за счетоводно-

консултантски услуги

6

17 097,12 17 097,12

гр.Варна,ул.Парижка Комуна 18 вх. Б 

ет.2 ап.12 

Област:Варна   Община: 

Варна     Град / 

село:Варна

1. Организация и управление на проекта. 

2. Визуализация и публичност на проекта.

3. Осигуряване на трудови възнаграждения и 

обучение на самонаетото лице и наетия персонал.

4. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи за стартиране работата на новото 

предприятие.

5. Закупуване на оборудване (ДМА и ДНА) 

необходимо за стартиране на новото предприятие.

6.  Осигуряване на условия за стартиране на  

дейността - изготвяне на маркетингова стратегия и 

наемане на офис.                           

1
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BG051PO001-1.2.03-1525-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1525

ЕТ "ФИЛИП- 

ЛЮДМИЛА 

НИКОЛОВА"

Н/П

"Създаване и развитие на 

заведение за бързо хранене 

"България""

4

17 182,98 17 182,98

гр. Варна, ж.к.”Възраждане”, бл. 3, ет. 

2, ап. 7

Област:   Варна                   

Община:  Варна             

Град: Варна

1. Организиране, стартиране и текущо управление на 

проекта.

2. Подготовка и провеждане на процедури по ПМС 

69/2013 за избор на изпълнители по доставката на 

услуги, наем на помещение, оборудване, материали 

и консумативи.

3. Създаване на стратегия за развитие на 

новорегистрираното предприятие. 

4. Наемане, обзавеждане и оборудване на 

помещения, подходящи за дейностите по проекта и в 

които да се извършва административната дейност на 

предприятието. 

5. Закупуване на материали и консумативи, 

необходими за извършването на предлаганите 

услуги.

6. Подбор, назначаване на служител и осигуряване 

на трудовото му възнаграждение. 

7. Дейности за информация и публичност по ОП 

„Развитие на човешките ресурси”.

1
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BG051PO001-1.2.03-2032-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2032 "ОРО 13" ЕООД

Н/П
„Изграждане на Фризьорски 

салон”
3

18178,39 18 178,39

област Велико Търново, община 

Велико Търново, с. Ресен 5060 ул. 

"Димо Рогев" No 6

Област: Велико Търново, 

Община: Велико Търново, 

Град: Велико Търново

(информационни дейности);

собственото предприятие;

дейността на предприятието;

консумативи;

самонаетото лице за не повече от 3 месеца;

отчети;

отчет при приключване на проекта;

1
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BG051PO001-1.2.03-2182-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2182 "БДА БЛЕСС" ЕООД

Н/П

"Разкриване на търговски обект 

за продажба на плодове, 

зеленчуци, консерви и 

биопродукти"

5

19999,98 19 999,98

гр. Плевен, п.к. 5800, ул. Тулча 9А, ет.3, 

ап.6
Област: Плевен             

Община: Плевен               

Град: Плевен

1. Организация и управление на проекта.; 2. 

Самонаемане на безработното лице за 

осъществяване на трудова дейност. 3. Избор на 

изпълнители и доставка на машини и оборудване, 

материали и консумативи. 4. Осъществяване на 

търговска дейност; 5. Осигуряване на публичност и 

визуализация.

1
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BG051PO001-1.2.03-2100-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2100 "АЛЕКС ВН" ЕООД

Н/П
„Къща за гости село Ковачевци 

”
3

19594,13 19 594,13

област Плевен, община Плевен, гр. 

Плевен 5800, Ул. ИВАН ВАЗОВ No 18, 

ет. 5, ап. 13

Област: Благоевград    

Община: Гоце Делчев       

Град / село: Ковачевица;

Формиране на екип и управление на проекта;

Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности); 

Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото предприятие;

Закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на предприятието;

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца;

Обучение на наетия персонал;

1
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BG051PO001-1.2.03-2046-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2046

"ПЕПО-РЕМОНТ" 

ЕООД

Н/П

"Изграждане и развитие на 

сервиз за ремонт и поддръжка 

на селскостопанска техника"

6

19068,08 19 068,08

обл. Плевен, общ. Никопол, с. 

Любеново п. код 5955

ул. ”Радецки”  № 1

Област: Плевен      

Община: Никопол     

с: Любеново

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 и СРМ

Дейност 4. Назначаване на персонал на фирмата и 

осигуряване на трудовите им възнаграждения

Дейност 5. Изготвяне на стратегия за реализирането 

на проекта

Дейност 6. Публичност и визуализация на проекта

1

159

BG051PO001-1.2.03-2013-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2013

ЕТ "ТЕРЕЯ-КОНСУЛТ - 

РОСИЦА КОСТОВА"

Н/П

„Създаване, стартиране и 

развитие на Търговска фирма, 

предлагаща счетоводни и 

консултантски услуги”

3

19999,55 19 999,55

Област Видин, Община Видин, с. Бела 

Рада, ул. Двадесета №7

Област: Плевен             

Община: Плевен               

Град: Плевен

1.Организация и управление на проекта, 2.Избор на 

доставчици и закупуване на компютърна техника, 

оборудване и материали, 3.Самонаемане на 

безработното лице за осъществяване на медицинска 

практика; 4.Осъществяване на стопанската дейност 

на предприятието на предприемача; 

5.Осъществяване на мерки за публичност и 

визуализация.

1
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BG051PO001-1.2.03-2039-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2039

"АЛЕКСАНДРИНА 

ТЕКС" ЕООД

Н/П

"Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност на 

"Александрина Текс" ЕООД"

6

19351,94 19 351,94

България, гр. Враца 3000, област Враца, 

община Враца, ул. „Дико Илиев“ № 14,

Област:  Враца      

Община:  Враца     

Град:Враца

1. Изготвяне на стратегия и стартиране на дейността 

на собственото предприятие.

2. Наем на помещение за стартиране и развитие на 

дейността на новосъздаденото предприятие.

3. Първоначално закупуване на материали.

4. Закупуване на оборудване, необходимо за 

стартиране на дейността на новосъздаденото 

предприятие.

5. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и едно наето лице за 3 месеца.

6. Информиране и публичност.

7. Управление на проекта.

1
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BG051PO001-1.2.03-2190-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2190

"ТАЙМС ТРАНСЛЕЙТ 

КЪМПАНИ" ЕООД

Н/П "За повече бизнес" 12

17868,55 17 868,55

2600 гр. Дупница, област Кюстендил, 

ул. "Булаир" № 7
Област: Кюстендил    

Община: Дупница  

Град / село: Дупница

1. Активиране на проекта.

2. Избор на изпълнители на дейностите по проекта.

3. Създаване на Бизнес център „Дупница”.

4. Визуализация и публичност на проекта.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;
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предприятия

Име на проекта
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BG051PO001-1.2.03-1834-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1834 "БАШЕВИ" ЕООД

Н/П
“Магазин за земеделска 

техника”
11

19803,35 19 803,35

с.Кирково 6884,област Кърджали, 

община Кирково, ул.”Граничар” № 2
Област:Кърджали  

Община:Кирково Град / 

село:Кирково

1. Организация и управление на проекта;

2.Първоначално закупуване на материали;

3.Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

4.Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал;

5.Информиране и публичност.

1
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BG051PO001-1.2.03-1867-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1867 "БАРИМОВА" ЕООД

Н/П

"Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност - заведение 

за бързо хранене"

9

19520,92 19 520,92

гр. Чирпан п.к. 6200, бул. „Г. 

Димитров” 56 вх. Б, ет.1, ап. 16
Р България Област: 

Стара Загора   Община:   

Чирпан            

 Град / село: Чирпан

Дейност 1 „Организация и управление на проекта. 

Вътрешен контрол върху изпълнението”

Дейност 2 „Наемане на помещение”

Дейност 3 „Информиране и публичност”

Дейност 4 „Издаване на разрешителни за дейност и 

постигане на изисквания на БАБХ”

Дейност 5 „Осигуряване на оборудване”

Дейност 6 „Купуване на обзавеждане”

Дейност 7 „Осигуряване на персонал”

Дейност 8 „Закупуване на материали и консумативи”

1
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BG051PO001-1.2.03-1784-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1784

"ШАМБАЛА МЕДИЯ" 

ЕООД

Н/П

ШАМБАЛА МЕДИЯ -  

креативна електронна медия за 

личностно развитие

6

17 432,26 17 432,26

гр. София 1632, район р-н Овча купел, 

ж.к. Овча купел 1, бл. 501, вх. Г, ет. 4, 

ап. 9

Област: София – град, 

Община: Столична, Град: 

София

Д 1: Избор на доставчици и изпълнители на услуги; Д 

2: Изготвяне на фирмена стратегия за стартиране на 

стопанската дейност на „ШАМБАЛА МЕДИЯ” ЕООД; 

Д 3: Доставка и инсталиране на ДМА (техническо 

оборудване), ДНА (2 лицензирани софтуера) и офис 

материали и консумативи за реализиране на 

проекта; Д 4: Подбор и назначаване на персонала на 

дружеството; Д 5: Подготовка за стартиране на 

стопанската дейност на дружеството; Д 6: 

Информиране и публичност на проекта; Д 7: 

Управление, мониторинг и отчет на проекта.

1
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BG051PO001-1.2.03-1789-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1789

"ГАЛЕРИЯ ФЕЕРИЯ" 

ЕООД

Н/П

„ГАЛЕРИЯ ФЕЕРИЯ“ – 

работилница за производство и 

продажба на български 

традиционни изделия

12

18 823,48 18 823,48

област София, община Столична, с. 

Панчарево 1137, Шуманец No 18А

Област: Столична                     

Община: София              

село: Панчерево

1. Първоначално закупуване на материали;

2. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на прадприятието;

3. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца;

4. Създаване и поддържане на интернет магазин;

5. Осигуряване на информация и публичност;

6. Организация и управление.

1
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BG051PO001-1.2.03-1800-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1800 "РУБИ САН" ЕООД

Н/П

„Създаване на предприятие за 

производство за 

дърворезбоване“

6

19 463,25 19 463,25

София, община Столична, ПК 1164, ул. 

„Персенк“ 51, ет. 3, ап. 12

Област:  Софийска, 

Община: Елин Пелин, 

Град/село: Елешница

Стартиране и управление на дейността;

Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

предприятието;

Наемане на персонал и осигуряване на трудови 

възнаграждения и осигуровки;

Осигуряване на публичност и визуализация;

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

Закупуване на ДМА и ДНА;

1
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BG051PO001-1.2.03-1588-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1588 "ОФИС СПОТ" ЕООД

Н/П

„Развиване на самостоятелна 

стопанска дейност, чрез 

създаване на офис спот – 

всичко за рекламата и офиса”

8

19 699,42 19 699,42

гр.София, р-н Връбница, жк. Обеля – 2, 

бл. 274, вх. А, ет. 7, ап. 20

Област: София  Община:   

София-град   Град / село: 

София

офиса;

помещение и покриване на режийните му разходи за 

6 м.;

осигурителни вноски за самонаетото лице и второто 

наето лице (продавач-консултант) за 3 месеца;

дейността на предприятието, а именно: гилотина, 

ламинатор, подвързваща машина, машина за топъл 

печат, в комплект с букви на кирилица, латиница и 

символи, ЕКАФП, сейф за ЕКАФП и каса, баркод 

скенер, външна рекламна табела, LED рекламен 

дисплей и ДНА – изработване на уебсайт платформа 

и интернет магазин и закупуване на складова 

програма;

артикула (описани подробно в бюджета на проекта 

Б1, А3.2.);

броя от 771 артикула (описани подробно в бюджета 

на проекта Б1, А3.1.);

1
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BG051PO001-1.2.03-1586-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1586

"ГАЛАНТ ФИНАНС" 

ЕООД

Н/П

„Създаване, стартиране и 

развитие на Търговска фирма, 

предлагаща счетоводни и 

данъчни услуги”

12

18 129,46 18 129,46

гр. София, кв. Хладилника, бул. Черни 

връх N 86, ет4, ап.7

Област: София град   

Община:   Столична      

Град:    София
Счетоводна и одиторска дейност: данъчни 

консултации

1
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BG051PO001-1.2.03-1742-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1742

"КРЕО 

ДИВЕЛОПМЪНТ" 

ЕООД

Н/П "Бутиково ателие за 

производство на официални 

облекла в лимитирани серии и 

текстилни аксесоари с 

екологична насоченост"

3

19 908,06 19 908,06

Област София (столица), община 

Столична, гр. София 1606, район 

Красно село, ул. „Владайска“ № 99-101, 

вх. А, ет. 3, ап. 27

Област: СОФИЯ, 

Община: СТОЛИЧНА, 

Град : СОФИЯ

собственото предприятие;

дейността на предприятието;

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца;

1
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BG051PO001-1.2.03-1971-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1971 "КАДЖИ" ЕООД

Н/П

„Създаване, стартиране и 

развитие на Кабинет за семейно 

консултиране, терапия, и 

лечебен масаж“

3

19 712,10 19 712,10

гр. София, община Столична, област 

София (столица), район Слатина, ул. 

„Слатинска“ No 83

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

София

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде създаване на Кабинет за семейно 

консултиране, терапия и масажи.

1. Сформиране на ефективен екип за организация и 

управление на Проекта;

2. Наемане на офис, където кабинета да стартира и 

осъществява дейността си

3. Избор на 3 безработни лица – психолог и двама  

масажисти, които ще са пряко ангажирани с 

изпълнението на финансираните дейности и 

сключване на трудов договор. Сключване на ДУК със 

самонаетото лице;

4. Изготвяне на стратегия за развитие на 

новосъздаденото предприятие;

5. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи за изпълнението на Проекта;

6. Първоначално закупуване на материали;

7. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

1
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BG051PO001-1.2.03-1923-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1923 "Панча-Арт" ЕООД

Н/П

"Създаване и стартиране на Арт-

център за приложни изкуства: 

керамика, театър, скулптура, 

дърворезба и декураж"

6

19 728,48 19 728,48

обл. София, общ. Столична, с. 

Панчарево, 

ул. „Ловджийска чешма“ № 40

Област: София, Община: 

Столична, Село: 

Панчарево

(информационни дейности);

дейността на предприятието;

консумативи;

самонаетото лице и наетия персонал

1
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BG051PO001-1.2.03-1517-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1517 "АХТАРИ ПРО" ЕООД

Н/П

"Производство на горивни 

камери за камини "АХТАРИ 

ПРО""

6

19 208,59 19 208,59

гр. Варна, обл. Варна, общ. Варна, ж.к. 

Вл. Варненчик 228, вх. 3, ет. 1, ап. 76

Област: Варна    Община: 

Варна     Град / село: 

Варна

1. Назначаване на персонал, свързан с 

администриране на проекта /ръководител, 

счетоводител/, който да следи за проектните 

дейности, навременното им изпълнение и отчитане.

2. Осигуряване на публичност на проекта по БФП 

чрез визуализация и реклама.

3. Наемане на помещение от минимум 50м2 със 

статут за производство и осигурен трифазен ток. 

Закупуване на необходимото материално-техническо 

оборудване за стартиране на бизнеса.

4. Подбор и назначаване на персонал, свързан с 

проектното предложение. Застраховане на наетия 

персонал срещу трудови злополуки. 

5. Проучване на оферти и закупуване на 

необходимите материали за производство; 

проучване на оферти  за възлагане на външни услуги 

по изработването на отделни детайли от настоящото 

производството. Изготвяне на стратегия за 

развитието на предприятието.  

6. Изработване, изпитание и лицензиране на  

изработените образци.

1
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BG051PO001-1.2.03-1354-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1354

"ГЛОРИЯ БЮТИ" 

ЕООД

Н/П

"Студио за маникюр и педикюр 

"Грация"

6

19 691,54 19 691,54

гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ж.к. 

„Александър Димитров”, бл. 1, вх. Б

Област: Добрич; Община: 

Генерал Тошево; Град: 

Генерал Тошево

За постигане на заложените цели проектът ще 

включва следните основни дейности:

дейността на собственото предприятие;

и консумативи;

за дейността на предприятието;

самонаетото лице за срок от 3 месеца;

визуализация на проектното предложение.

1
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BG051PO001-1.2.03-2114-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2114

"В ФРУКТ 

КЪМПАНИ" ЕООД

Н/П

"Разкриване на борса за 

търговия на едро с плодове и 

зеленчуци"

5

19999,58 19 999,58

гр. Плевен, община Плевен, област 

Плевен, ж.к. Дружба 424, вх.З, ет.2, ап.3

Област: Плевен          

Община: Плевен         

Град: Плевен

1. Организация и управление на проекта; 2. 

Самонаемане на безработното лице за полагане на 

труд във фирмата. 3. Избор на доставчици и 

закупуване на стоки /плодове и зеленчуци/, компютър 

и касов апарат за осъществяване на търговска 

дейност; 4.Осъществяване на стопанската дейност на 

фирмата; 5. Осигуряване на публичност и 

визуализация.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 

предприятия
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BG051PO001-1.2.03-2105-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2105

"ДАРИО ЧЕРАКЧИЕВ 

БЕТОН - 1970" ЕООД

Н/П

"Разкриване на фирма за 

направа на индустриални 

настилки"

5

19998,21 19 998,21

гр. Плевен, община Плевен, област 

Плевен, ул „Гюмюрджина” №1, ап.2

Област: Плевен      

Община: Гулянци      

Село: Сомовит

1.Организация и управление на проекта; 2. 

Самонаемане на безработното лице в 

новосъздадената фирма; 3. Избор на външни 

изпълнители и доставка на материали и  машини, за 

дейността на фирмата; 4.Осъществяване на 

стопанската дейност фирмата; 5.Осъществяване на 

дейности по информиране и публичност.

1
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BG051PO001-1.2.03-2099-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2099

ЕТ "Дева стил - Емилия 

Владова"

Н/П
„Разкриване  на салон за 

красота Дева стил”
5

16777,17 16777,17

гр. Долни Дъбник, община Долни 

Дъбник, област Плевен  ул. Христо 

Янчев №78, п.к. 5870 Област: ПЛЕВЕН      

Община: ДОЛНИ 

ДЪБНИК         Град: 

ДОЛНИ ДЪБНИК

1. Визуализация  и публичност

2. Администриране на проекта 

3. Самонаемане на безработното лице

4. Избор на изпълнители и обезпечаване дейността 

на фирмата с машини, оборудване, техника, 

материали, консумативи и помещение под наем.

5. Осъществяване на стопанска дейност на фирмата.

1
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BG051PO001-1.2.03-1537-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1537 "РИВАР" ЕООД

Н/П

"Разкриване на фирма за 

направа на индустриални 

настилки"

4

19975,92 19 975,92

България, гр. Белово, област 

Пазарджик, пк 4473, ул“Свети Климент 

Охридски“ №99

Област:Пазарджик    

Община:Белово    Град / 

село: Белово

1. Сформиране на екип , организационни, 

подготвителни и съпътстващи дейности;

2. Визуализация и публичност на проекта;

3. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото предприятие;

4. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

5. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

6. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самоосигуряващото се  лице и наетия персонал за  3 

месеца;

1
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BG051PO001-1.2.03-1296-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1296

 ЕТ Харизма-Йорданка 

Мачева

Н/П

"Устойчивост на малка фирма 

чрез търговия на маркови и 

традиционни козметични 

продукти, насочени към грижа 

за косата, за бенефициенти от 

различна възраст и пол."

6

19405,32 19 405,32

гр. Карлово 4300, област Пловдив, ул. 

"Иван Вазов" № 16 

Област:  Пловдив 

Община:  Карлово Град / 

село: Карлово

Дейност1.-Подготовка за стартиране на дейността на 

ново регистрираната фирма по проекта

• Текущ ремонт на помещението на магазина

• Включване на Управителя на фирмата в 45уч.ч. 

обучение по ИКТ ниво І

• Оборудване на търговската площ на магазина чрез 

материална и техническа обезпеченост 

• Подготовка и осъществяване на материална 

обезпеченост за стартиране на дейността на 

фирмата 

Дейност 2.-Отчетност и вътрешен мониторинг

Дейност 3.-Промоциране на проекта през целия 

период на изпълнение на проекта

Дейност 4 Организиране на кръгла маса за отчитане 

на добрите практики от проекта пред местната 

общност

1
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BG051PO001-1.2.03-1319-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1319 "ПЕПО 02" ЕООД

Н/П

"Стартиране на самостоятелен 

бизнес чрез оборудване на 

автосервиз и предоставяне на 

автомонтьорски услуги"

3

19858,76 19 858,76

гр. Силистра, ул. Баба Тонка № 1, вх. А, 

ет.3, ап.10, община Силистра, област 

Силистра

Област:       Силистра               

Община:   Силистра             

Град / село: Силистра

Доставка на дълготрайни материални активи, 

необходими за оборудване на автосервиза и 

стартиране на основната дейност; доставка на 

материали за първоначално стартиране на 

дейността на предприятието; Изработка и доставка 

на информационни материали и доставка на 

канцеларски материали за функциониране на 

предприятието и  за изпълнение на проекта; 

Изготвяне на стратегия за развитие на фирмата; 

Създаване на заетост за безработни лица и 

стартиране на работа на фирмата; Управление на 

проекта

1
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BG051PO001-1.2.03-2180-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2180

ЕТ "Борис Стоилков - 

ХАМЪР"

Н/П
"Оборудване на ковашка 

работилница "Хамър"
5

18060 18 060,00

гр. Сандански, ул. "Пирин" № 90А

Област: Благоевград                      

Община: Сандански

Град: Сандански

1. Първоначално закупуване на материали

Предвижда се в рамките на изпълнението на проекта 

да бъдат закупени следните материали: профилни 

железа; ламарини; тръби; пропан бутан; тел за 

телоподавка и др.

Тези материали ще бъдат вложени в рамките на 

изпълнението на проекта, като ще бъдат използвани 

за направата на инструменти, стелажи, абсорбатор 

за отвеждане на парите, получени в следствие на 

работния процес и пречистване на въздуха в 

работното помещение, и др.

2. Закупуване на оборудване необходимо за 

дейността на предприятието.

За да извършва стопанската си дейност, е 

необходимо Ковашка работилница „Хамър” да 

обезпечи своята база със специализирано 

оборудване.

Спецификата на дейността на фирмата 

предопределя нуждата от закупуване на следното 

оборудване: пневматичен ковашки чук; газово 

огнище; електрожен; ковашко менгеме; ръчен чук; 

клещи; вентилатор; шмиргел.

Това оборудване е свързано с идеята за развиване 

на собствения бизнес и ще бъде използвано пряко в 

ежедневната работа на фирмата. 

3. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца

За осъществяване на стопанската дейност на ET 

“Борис Стоилков – ХАМЪР”, ще бъдат разкрити две 

работни места, на които ще бъдат назначени на 

работа две лица.

I. Първото лице, което ще бъде назначено, е 

самонаетото лице, което е преминало успешно 

1
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BG051PO001-1.2.03-1787-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1787

"ДИ ЕМ БЕЙКЪРИ" 

ЕООД

Н/П

БЕЙКЪРИ ВИЛА: пекарна за 

тестени изделия 

5

19 162,36 19 162,36

област София (столица), община 

Столична, гр. София 1142, район р-н 

Средец, ул. ГЕН.ПАРЕНСОВ No 41, ет. 

2, ап. 8

Област:              Община:               

Град/село: 

София град         Младост                

София

1. Организация и управление 

2. Информиране и публичност

3. Идентифициране и наемане на подходящо 

помещение за извършване на дейността и плащане 

на наем

4. Изготвяне на система за анализ на опасностите и 

контрол на критичните точки (НАССР)

5. Изработване на уеб сайт на обекта

6. Изготвяне на стратегия за работа на 

новосъздаденото предприятие

7. Закупуване на ДМА, необходими за дейността

8. Осигуряване на трудово възнаграждение на 

самонаетото и наетото лице 

9. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи

1
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BG051PO001-1.2.03-1803-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1803

"БИ ЕС ЕН ПРИНТ" 

ЕООД

Н/П

„Създаване, стартиране и 

развитие на Издателска дейност, 

печат и реклама“

3

19 699,46 19 699,46

гр. София, общ. Столична, ж.к. 

„Бъкстон“, бл. 18, вх. Г, ет. 2, ап. 60

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

София

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде издателска дейност, печат и реклама.

1. Сформиране на ефективен екип за организация и 

управление на Проекта;

2. Оборудване на офис, където фирмата да стартира 

и осъществява дейността си;

3. Избор на 2 безработни лица за заемане на 

следните длъжности – продавач-консултанти, които 

ще са пряко ангажирани с изпълнението на 

финансираните дейности и сключване на трудов 

договор. Сключване на ДУК със самонаетото лице;

4. Изготвяне на стратегия за развитие на 

новосъздаденото предприятие;

5. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи за изпълнението на Проекта;

6. Първоначално закупуване на материали;

7. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия.

1

183

BG051PO001-1.2.03-1615-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1615 МИГ 56 ЕООД

Н/П

Градински център „Природен 

кът за всеки дом”

6

19 807,76 19 807,76

гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 701, вх. В, 

ет. 5, ап. 32

Област: Бургас        

Община: Бургас               

Град / село: Бургас, кв. 

„Крайморие”

1. Организация и управление на проекта;

2. Закупуване на оборудване, материали, семена и 

растения за функциониране на градинския център;

3. Строително ремонтни дейности;

4. Стартиране на стопанска дейност в градинския 

център и осигуряване на заетост;

5. Визуализация и публичност на проекта.

1

184

BG051PO001-1.2.03-1635-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1635

"ДАР ОТ ЗЕМЯТА" 

ЕООД

Н/П

"Интернет магазин за органични 

и екологични продукти"

12

18 785,83 18 785,83

гр. София, район Илинден, ж.к. 

„Гевгелийски”, блок № 5, вх. „А”, ет. 2, 

ап. 4

Област: София-град             

Община:                Град / 

село: София

1. Изработване на рекламна табела по образец на 

Агенция по заетостта.

2. Наемане и оборудване на помещение за офис. 

Изготвяне на интернет сайт 

3. Закупуване на консумативи и материали за 

интернет магазина.

4. Наемане на персонал и стартиране на ефективна 

работа на интернет магазина.

5. Заплащане на разходи, необходими за дейността 

на фирмата.

1
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BG051PO001-1.2.03-1633-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1633 "ЗД АКАУНТ" ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на търговска фирма, 

предлагаща счетоводни услуги"

12

19 808,96 19 808,96

гр. София, област София, община 

Столична, ж.к. Суха река, бл. 22а, вх. А, 

ет. 8, ап. 45

Област: СОФИЯ, 

Община: СТОЛИЧНА, 

Град: СОФИЯ

(информационни дейности);

извършва дейността на предприятието;

дейността на предприятието;

консумативи;

самонаетото лице и наетия персонал;

се извършва дейността на предприятието;

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 
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консултации за 
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бизнес план;

Брой новосъздадени 
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BG051PO001-1.2.03-1964-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1964 "Офисмейт" ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на онлайн 

книжарница, предлагаща 

продажба и доставка на 

канцеларски материали и офис 

консумативи"

6

19 856,55 19 856,55

област София, община Столична, гр. 

София,

ж.к. Дружба, бл. 507, вх. Б, ет. 7, ап. 55

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

София

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде: търговия на едро и дребно с канцеларски 

материали и офис консумативи.

1. Сформиране на ефективен екип за организация и 

управление на Проекта;

2. Наемане на складово помещение;

3. Осигуряване на трудови възнаграждения за 

самонаетото лице и наетия персонал;

4. Изготвяне на стратегия за развитие на 

новосъздаденото предприятие;

5. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи за изпълнението на Проекта;

6. Закупуване на необходимите дълготрайни 

нематериални активи за изпълнението на Проекта;

7. Първоначално закупуване на материали;

8. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия;

9. Изработка на Уеб сайт.

1
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BG051PO001-1.2.03-1927-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1927

"УЕБ ВИДЕО БГ" 

ЕООД

Н/П

„Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност на 

микропредприятие „УЕБ 

ВИДЕО БГ“ ЕООД, свързана 

със  заснемане, монтаж и 

популяризиране (чрез 

оптимизация) на аудио-

визуални продукти за нуждите 

на бизнеса, в интернет 

пространството“

5

19 037,76 19 037,76

гр.София, ж.к “Младост”1, блок 54А, 

вход 2, етаж 6, ап. 22

Област: София-град         

Община: Столична        

Град / село: гр.София

Дейност 1:   Организация и управление на проекта

Дейност 2:   Наем на помещение за изпълнение на 

дейността на предприятието

Дейност 3:   Разработване на стратегия за работа на 

новосъздаденото предприятие.

Дейност 4:   Осигуряване на публичност и 

визуализация Дейност 5:   Закупуване на материали 

и консумативи

Дейност 6:   Закупуване на оборудване, тясно 

свързано с дейността на “УЕБ ВИДЕО БГ” ЕООД,

Дейност 7:   : Подбор и осигуряване на заетост на 

безработни лица и самонаетото лице.

Дейност 8:   Изграждане на портфолио, намиране на 

клиенти, популяризиране на продукти и услуги

1
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BG051PO001-1.2.03-1478-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1478 "ПРОЦЕС 2012" ЕООД

Н/П

"Производство на архитектурно-

ландшафтни строителни 

елементи от изкуствен мрамор"

8

19 649,30 19 649,30

гр.Варна ж.к. „ Младост” Бл.132 вх.4 

ет.1 ап.47

Област:  Варна   Община: 

Варна  Град / село: Варна

1. Да се организира дейността на търговското 

дружество и ефективното управление на проекта.

2. Да се организира управлението и изпълнението на 

публичноста и  визуализация на ПП.

3.Да се организира наемането на производствено 

помещение и закупуването на оборудване, машини и 

стопански инвентар.  

4. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи.

5.Да се назначи квалифициран персонал, да се 

организира и стартира производствената дейност на 

предприятието.

1
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BG051PO001-1.2.03-1488-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1488

"ФОРТУНА КРЮ" 

ЕООД

Н/П

"Школа за шофьорски курсове и 

кафе-аперитив "Фортуна Крю""

8

19 870,03 19 870,03

област Варна, община Варна

с. Тополи 9140

ул. ТОДОР ИЛ. ДОНЧЕВ No 9

Област: Варна                      

Община: Варна           

село: Тополи

1. Управление, администриране и осигуряване на 

публичност по проекта.

2. Оборудване на помещение за провеждане на 

обучения на водачи на МПС

3. Оборудване на помещение за извършване на 

търговска дейност

4. Осигуряване на работни места в предприятието

5. Разработване на маркетингова стратегия на 

предприятието

6. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи необходими за обучителната дейност

7. Първоначално закупуване на стока за търговската 

дейност.

8. Издаване на лицензи и разрешителни.

1

190

BG051PO001-1.2.03-1967-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1967

ЕТ "ИВОНА - 

ИВАЙЛО ПАВЛОВ"

Н/П

"Откриване и развитие на 

център за заваряване на цветни 

метали и сервиз за ремонт на 

автомобилни детайли"

6

18013,8 18 013,80

гр. Монтана, п.к. 3400

ж.к. Младост 2, бл.14, вх.Н, ет.1, ап1

Област: Монтана, 

Община: Монтана, Град: 

Монтана 

Дейност 1: Подготвителни дейности за започване 

дейността на фирмата. 

Дейност 2: Закупуване на оборудване и обучение на 

персонала за работа с него.

Дейност 3: Първоначално закупуване на материали и 

консумативи.

Дейност 4: Същинска дейност по демонтаж, 

заваряване и монтаж на детайли от алуминий, 

магнезиеви сплави, неръждаема стомана, чугун и др. 

Дейност 5: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал.

Дейност 6: Управление на проекта.

Дейност 7: Информиране и публичност.

1
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BG051PO001-1.2.03-1980-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1980 ВЕНИ ЛОМ ЕООД

Н/П

"Инвестицията в разфасовки и 

заготовки - гаранция за местна 

заетост"

4

19243,45 20 286,16

гр. Лом - 3600, ул. "Георги Спасов" № 

22

Област:   Монтана     

Община:  Лом        Град / 

село: Лом

Първа дейност: наемане на помещение и публично 

обявяване  на  проекта;                                                       

Втора дейност:обособяване на хладилна камера;                                                                                                           

Трета дейност: наемане и обучение на 2 общи 

работници;                                                                               

Четвърта дейност: доставка и монтаж на   

оборудване;                                                                                                

Пета дейност: стартиране на разфасовачната и 

търговска дейност  на "ВЕНИ ЛОМ" ЕООД ;                                      

Шеста дейност:  разработване на стратегия за 

развитие на фирмата и отчитане на проекта;

1

192

BG051PO001-1.2.03-1267-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1267

ЕТ "Гранит-Сийка 

Хаджиева"

Н/П "Феерия в гранит и камък" 7

19863,24 19 863,24

с. Старцево 4987

ул. „Топчиеви Поляни”  № 9

Област:  Смолян                    

Община:  Златоград

Село :     Старцево

В настоящото проектно предложение  са включени  

следните  основни дейности, които са в съответствие 

с предварително разработения бизнесплан за 

фирмена дейност и насоките за кандидатстване:

1. Доставка и монтаж на  технологично оборудване;

2. Информационно-визуализиращи дейности, 

откриване на работилницата;  

3. Доставка на оборотни материали за фирмената 

дейност;

4.  Предоставяне на  фирмени услуги;

5. Административни и организационни дейности;

1

193

BG051PO001-1.2.03-1261-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1261 РЕАКТ 33 ЕООД

Н/П

"Стартиране на малък успешен 

бизнес на територията на 

община Попово"

3

19921,43 19 921,43

гр. Попово 7800

ул. БАРИКАДНА No 8

Област: Търговище, 

община Попово, град 

Попово

Дейност 1 – Организация и управление на проекта.;

Дейност 2 - Визуализация и публичност на проекта;

Дейност 3 - Наемане на работно помещение;

Дейност 4 - Доставка на оборудване;

Дейност 5 – Доставка на материали ; 

Дейност 6 - Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за не повече 

от 3 месеца;

1

194

BG051PO001-1.2.03-1313-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1313

"СТУДИО АВРАМОВ" 

ЕООД

Н/П

"Развиване на самостоятелна 

стопанска дейност, чрез 

създаване на ателие за 

щамповани тениски"

6

16341,96 16 341,96

гр. Русе 7019, ул Ганчо 

Карамаждраков No 6, вх. 3, ет. 6

Област: Русе  Община: 

Русе   Град / село: Русе

осигурителни вноски за самонаетото лице за 3 

месеца;

дейността на предприятието, а именно: компютър, 

мултифункционално устройство (копир, принтер, 

скенер), външен харддиск; закупуване на ДНА: офис 

пакет, уебсайт платформа и програма за растерна 

графика.

канцеларски (хартия копирна 5 кашона, кламери 4 

кутии, телбод, телчета за телбод 2 бр, антителбод, 

перфоратор, коректор лента, папки класьори 10 бр, 

папки пластмаса 50 бр., СД 100 бр, ДВД 50 бр., 

пликове за дискове 100 бр., текстмаркери 1 комплект, 

джоб-папка 10 пакета, разделители 5 пакета, молив 

автоматичен 2 бр.), щампи 30 бр и тениски 480 бр.

проекта чрез поставяне на информационна табела и 

3 стикера;

1

195

BG051PO001-1.2.03-2164-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2164

"ДЕСИ СТИЛ 24" 

ЕООД

Н/П

"Успешен старт и развиване на 

самостоятелна стопанска 

дейност /шивашко ателие и 

магазин/ в Деси Стил 24 ЕООД"

6

19995,12 19 995,12

гр. Симитли п.к. 2730, ул. „Цар 

Симеон” 25

Област:  Благоевград                    

Община:  Симитли              

Град : Симитли

1. Дейности за организация и управление на проекта.

2. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

новостартиралото предприятие / шивашко ателие и 

магазин/. Предвидената стратегия ще обхване 

стартиращата дейност на предприятието, идеята за 

развитието на предприятието, общи положения за 

сферата на дейност и отрасъла/производство на 

облекло и други аксесоари за облеклото/, в който ще 

се развива предприятието. Ще се изготви план 

относно методите на управление на предприятието, 

организационната дейност и работните процеси в 

него, а така също и неговата бъдеща визия. 

3. Осигуряване на обучение на наетия персонал. С 

оглед постигане на заложените цели в проекта са 

предвидени дейности за предоставяне на обучение 

на персонала на новосъздаденото предприятие, 

които са в съответствие с приоритетните действия 

съгласно чл. 3 от Регламент 1081/2006. Обученията 

са съобразени със спецификата на стартиращия 

бизнес /шивашко ателие и магазин/ и необходимото 

за целта работно оборудване и технологии. В 

програмите на обученията ще бъдат включени 

дейности, които ще допринесат за развитие на 

стартиращия бизнес и работния процес. Също така, 

обученията ще съдържат хоризонтални принципи, 

като например въвеждане на информационно-

обучителни модули за спецификите на отделните 

хоризонтални принципи ще бъдат с 

продължителност от 45 учебни часа. Обученията ще 

се извършват в съответствие с установените нужди 

на новосъздаденото предприятие и и ще бъдат с 

насоченост към въвеждане в работния процес и 

работа с придобитото оборудване и технологии по 

настоящата процедура.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 
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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

196

BG051PO001-1.2.03-1791-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1791

"Стела Инвестмънт" 

ЕООД

Н/П

ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО 

ХРАНЕНЕ - „ГРИЛ” 

3

17 143,00 17 143,00

град София, община Столична, р-н 

Красна Поляна, кв. Разсадника, бул. Ал. 

Стамболийски 239, вх. А. ет.5, ап. 14.           

Област: София Община:  

Столична   Град: София: 

Централната градска 

част. 

1. Откриване на банкова сметка. 2. Назначаване на 

екипа за управление на проекта (ръководител проект 

и счетоводител). 3. Наемане на персонал. 4. 

Обучение на персонала. 5. Наемане на помещение. 

Помещението ще се намира в централната градска 

част на гр. София.  6. Осигуряване на лицензи и 

разрешителни необходими за стартиране дейността 

на проекта. 7. Осигуряване на публичност и 

визуализация. 8. Закупуване на ДМА  (оборудване, 

машини и инвентар за стартиране  дейността по 

проекта). 9. Закупуване на консумативи. 10. 

Закупуване на материали. 

1

197

BG051PO001-1.2.03-1575-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1575

"МОРИС ЕФЕКТ" 

ЕООД

Н/П

„Създаване, разработване и 

развитие на Търговска фирма за 

производство и търговия на 

сладкарски и тестени изделия”

3

19 801,14 19 801,14 Гр. Нови Искър, ул. Билка 2

Област: СОФИЯ, 

Община: СТОЛИЧНА, 

Град: СОФИЯ

(информационни дейности);

извършва дейността на предприятието;

дейността на предприятието;

консумативи;

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца;

отчети;

отчет при приключване на проекта;

1

198

BG051PO001-1.2.03-1571-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1571 "ЧОКОФРЕДО" ЕООД

Н/П

Създаване и развитие на  ЗОО 

Магазин –

„Чокофредо „ 

3

19 816,81 19 816,81

ГР.СОФИЯ П.К. 1335 ЖК.ЛЮЛИН 

БЛ.145 ВХ.1 ЕТ.10 АП. 51

Област: София      

Община:  Столична             

Град: София

Създаване на основните документи на фирмата - 

Правилник за вътрешния ред, Правила за работна 

заплата, процедури, бланки, технически документи, 

документи по здраве и безопасност и опазване на 

околната среда.

Подбор, назначаване, обучение и инструктиране на 

персонал.

Проучване на пазарната ниша, установяване на 

делови контакти, сключване на договори за 

реализация на услугата.

Избор на доставчици /съгласно процедурата 

определена в насоките за кандидатстване/ и 

първоначално закупуване на стоки.

Стартиране на доставки от избраните доставчици.

Изготвяне на месечни отчети за услугата.

Продажба на стока.

Изготвяне на междинни технически и финансови 

отчети.

Изготвяне на годишен технически и финансов отчет 

при приключване на проекта. J210

1

199

BG051PO001-1.2.03-1629-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1629

ЕТ "ВАЛЕРИЯ-

ВАЛЕРИЯ РАДЕВА"

Н/П

Студио за проектиране на 

интериор и продажба на арт 

предмети и облекло

5

19 748,91 19 748,91

гр. Габрово, ул. Клокотница №9а, ет.5, 

ап.13

Област: София             

Община: София            

Град София

Сключване на договор за наем на помещение за 

студиото, освежителен ремонт, обзавеждане и 

оборудване на студиото, осигуряване на публичност 

на проекта и реклама на студиото, първоначално 

закупуване на материали, изграждане на интернет 

сайт на студиото, изработка на арт предмети /тази 

дейност ще се извършва от управителя и от 

техническия сътрудник/, изработка на модна 

колекция /наемане на един работник- квалифициран 

шивач/, изготвяне на интериорни решения /тази 

дейност ще се извършва от управителя/ , оформяне 

на документация за приключване на проекта /тази 

дейност ще се извършва от ръководителят на 

проекта/.

1

200

BG051PO001-1.2.03-1719-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1719

ЕТ "Вилс-92-Виолета 

Добрева"

Н/П

"Евро старт"

5

19 703,20 19 703,20

гр.Ботевград, пкод 2140, община 

Ботевград, обл.  Софийска,  ул  „Хан 

Аспарух’’№ 2

Област:  Софийска 

област    

Община:  община 

Ботевград     

Град/село:  град 

Ботевград

1. Мерки за публичност и визуализация;

2. Разработване на стратегия  и стартиране на 

дейността. 

3. Първоначално закупуване на материали.

4. Закупуване на оборудване.

5. Провеждане на  обучение по дигитална 

компетентност.

6. Реализиране дейността на новосъздаденото ЕТ.

1

201

BG051PO001-1.2.03-1898-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1898

"Елеганс Инспайърс" 

ЕООД

Н/П

"Създаване на ателие за 

изработка и продажба на 

кожени изделия и аксесоари"

3

19 421,53 19 421,53

област София (столица), община 

Столична

гр. София 1784

район р-н Младост

ж.к. Младост 1, бл. 132, вх. 2, ет. 1, ап. 

5а

Област: София    

Община: Столична   

 Град / село: София

Формиране на екип и управление на проекта;

Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности);

Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото предприятие;

Наемане на търговско помещение, в което ще се 

извършва дейността на предприятието;

Закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на предприятието;

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца;

Обучение на наетия персонал;

1

202

BG051PO001-1.2.03-1667-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1667

"ИКА МЕБЕЛ 

ДИЗАЙН" ЕООД

Н/П

"Производство за мебели за 

дома и градината"

4

19 861,22 19 861,22

България, гр.Айтос 8500, област Бургас, 

община Айтос, ул.”Кирил и Методий” 

№ 30

Област:  Бургас        

Община: Айтос      Село: 

Лясково

Основните дейности за реализацията на проекта са : 

Първоначално закупуване на материали; Закупуване 

на машини и оборудване; Осигуряване на трудово 

възнаграждение на самонаетото лице и осигуровки 

за сметка на работодател за три месеца;

1

203

BG051PO001-1.2.03-1676-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1676 "УСПЕХ 3110" ЕООД

Н/П

Създаване на салон за красота

10

19 977,50 19 977,50 гр. Бургас, ул. "Рилска" № 48, ет. 2

Област: Бургас          

Община: Бургас               

Град: Бургас

Реализацията на проекта включва следната 

съвкупност от дейности: назначаване на екип за 

организация и управление на проекта; осигуряване 

на помещение; първоначално закупуване на 

материали и суровини, необходими за дейността; 

закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на фирмата; публичност и визуализация; подбор и 

назначаване на персонал. 

1

204

BG051PO001-1.2.03-1398-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1398 "Стилипс" ЕООД

Н/П

„Нов модел за приготвяне и 

доставка на пици”

10

19 984,76 19 984,76

гр.Варна кв.Вл.Варненчик бл.17 вх.2 

ет.3 ап.24

Област: Варна           

Община:  Варна              

Град :Варна

Дейност 1: Създаване на организация за протичане 

дейностите по проекта

Дейност 2: Стратегия за стартиране дейността на 

предприятието

Дейност 3:  Избор на помещение 

Дейност 4: Закупуване на ДМА и НМА за 

предприятието

Дейност 5: Разкриване на едно работно място

Дейност 6: Закупуване на хранителни продукти за 

предприятието 

Дейност 7: Закупуване на материали за 

предприятието

Дейност 8: Осигуряване на информиране и 

публичност на проектното предложение

1

205

BG051PO001-1.2.03-1441-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1441

"СИНГЪЛ СИКРЕТ" 

ЕООД

Н/П

“Създаване на детска занималня 

- СИНГЪЛ СИКРЕТ ЕООД”

6

19 999,88 19 999,88

Гр. Варна ул. Каймакчалан No 6, ет. 4, 

ап. 18

Област:  Варна    

Община:  Варна      Град / 

село: Варна

1. Осигуряване на ефективно управление на проекта.

2.  Осигуряване на публичност и визуализация на 

проекта и информиране на обществеността за 

отпуснатата БФП

3.   Наемане на  помещение за дейността на 

фирмата.

4. Закупуване  на ДМА

5. Закупуване на материали и консумативи за 

стартиране дейността на предприятието

6. Осигуряване на 1 устойчиво работно място

7. Подготовка на стратегия за стартирането на 

самостоятелна стопанска дейност на предприятието 

1

206

BG051PO001-1.2.03-1503-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1503

ЕТ "СЛАВОСЛОВЪ - 

СТОЯНА СТОЕВА"

Н/П "Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност с предмет 

преводачески, консултантски и 

маркетингови услуги"

6

12 240,17 12 240,17

гр. Варна 9004, ул. Хаджи Димитър 14, 

ап. 11

Област:      Варна                

Община: Варна                

Град: Варна

1. Дейности на екипа

2. Закупуване на оборудване

3. Първоначално закупуване на материали

4. Осигуряване на трудови възнаграждения

5. Осигуряване на публичност и визуализация

1

207

BG051PO001-1.2.03-2018-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2018 "ВАЛЕНТИ 23" ЕООД

Н/П Детски център „Вселена” 7

18787,7 18 787,70

5000 гр.Велико Търново, ул.”Драгоман” 

№23

Област: Велико Търново   

Община: Велико Търново                 

Град / село: Велико 

Търново                 

Дейност 1. Изготвяне на печеливша стратегия за 

стартиране и развитие на детски център «Вселена».

Дейност 2. Извършване на ремонтни работи в 

помещения, в които се извърша дейността на детски 

център «Вселена».

Дейност 3. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи за стартиране дейността на детски 

център «Вселена».

Дейност 4. Разработване и развитие на детски 

център «Вселена».

Дейност 5. Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца.

Дейност 6. Информиране и публичност.

Дейност 7. Отчетност и контрол.

1

208

BG051PO001-1.2.03-2123-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2123 "ВИКТРОН" ЕООД

Н/П

"Стартиране на стопанска 

дейност по доставка и монтаж 

на охранителни системи и 

видеонаблюдение"

5

19999,59 19 999,59

гр. Плевен, община Плевен, област 

Плевен, п.к. 5800, ул. Г.С.Раковски 

№48, ап.4

Област: Плевен Община: 

Плевен   Град: Плевен

1.Организация и управление на проекта. 2. 

Самонаемане на безработното лице за полагане на 

труд във фирмата. 3. Избор на външи изпълнители и 

доставка на оборудване, съоръжения компютри и 

хардуер. 4. Изработка на уеб – сайт на фирмата 5. 

Избор на външи изпълнители и доставка на 

материали. 6. Осъществяване на стопанска дейност 

на фирмата. 7. Осигуряване на публичност и 

визуализация.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 
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209

BG051PO001-1.2.03-2098-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2098 "ПЗИ 2013" ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на магазин за 

домашни потреби"

3

19692,48 19 692,48

област Плевен, община Плевен, гр. 

Плевен 5806

ж.к. Дружба, бл. 125, вх. Б, ет. 6, ап. 23

Област: Плевен    

Община: Плевен      Град / 

село:Плевен

Формиране на екип и управление на проекта;

Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности);

Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото предприятие;

Наемане на търговско помещение, в което ще се 

извършва дейността на предприятието;

Закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на предприятието;

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца;

Обучение на наетия персонал;

1

210

BG051PO001-1.2.03-1989-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1989

"Прециз Консулт С" 

ЕООД

Н/П
"Счетоводни услуги и 

консултации"
3

19676,67 19 676,67

гр.Видин 3700, ж.к. ,,Крум Бъчваров”, 

бл.3, вх.А, ет.3, ап.8

Област: Видин , Община: 

Видин , Град Видин

Управление на проекта.

Визуализация,  информираност и публичност на 

проекта и реклама.

Трудова заетост на лицата по проекта за 12 месеца 

след приключването му .

Закупуване на оборудване и софтуерни програми, 

изработване на сайта.

Изработване на стратегия на стартиращата  фирма.

Обучение на персонала.

1
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BG051PO001-1.2.03-2155-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2155

ЕТ "РЕШИДЕ 

АРАПОВА"

Н/П "Моят шанс за ново начало" 6

18691,87 18 691,87

гр. Якоруда, ул . П. Р. Славейков № 8А

Област: Благоевград    

Община:Якоруда  

Град:Якоруда

Дейност 1. Управление на проекта.

Дейност 2. Подготовка на документация за 

провеждане на тръжни процедури и възлагане на 

обществени поръчки по ЗОП

Дейност 3. Подбор  на персонала за работа в 

предприятието.

Дейност 4. Стартиране дейността на предприятието 

– разкриване на нов хранителен магазин

Дейност 5. Дейност за осигуряване на публичност.

1
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BG051PO001-1.2.03-1918-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1918

"ФИНАНС Н 2013" 

ЕООД

Н/П
"Откриване на счетоводна 

кантора"
10

19880,36 19880,36

гр. Стара Загора, ул. "М. Кусев" 36, ет. 

5, ап. 8

Област: СТАРА ЗАГОРА    

Община: СТАРА  ЗАГОРА

Град: СТАРА ЗАГОРА

1. Извършване на текущ ремонт на наето помещение 

за организиране   на счетоводна кантора

2. Доставка на планираните активи за обзавеждане, 

оборудване и  първоначално закупуване на 

необходимите канцеларски материали за 

счетоводната дейност

3. Разкриване на нови две устойчиви работни места 

за работа в счетоводната кантора

4. Визуализация и публичност по проекта

5. Екипно  управление  и  организация  на проекта 

1
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BG051PO001-1.2.03-1628-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1628

"АГРО БИО ВИТА – 

ЗЕМЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И 

ХРАНИ" ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на магазин за био 

продукти"

12

19 977,71 19 977,71

обл. София, общ. Столична,  гр. София, 

район Оборище, бул. „Янко Сакъзов“ 

№60, ет.1, ап.7

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

София

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде: Търговия на дребно с био продукти.

1. Сформиране на ефективен екип за организация и 

управление на Проекта;

2. Осигуряване на трудови възнаграждения за 

самонаетото лице и наетия персонал;

3. Изготвяне на стратегия за развитие на 

новосъздаденото предприятие;

4. Наемане на търговско помещение, където 

магазинът да стартира и осъществява дейността си;

5. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи за изпълнението на Проекта;

6. Първоначално закупуване на материали;

7. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия.

1
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BG051PO001-1.2.03-1992-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1992

"СПОРТ СЪРВИСИС" 

ЕООД

Н/П

"Стартиране на дейността на 

СПОРТ СЪРВИСИС ЕООД"

5

19 182,80 19 182,80

гр. София 1592, район р-н Искър, ж.к. 

"Дружба", бл. 50, вх. А, ет. 2, ап. 5

Област:  София                  

Община:    Столична

Град / село: София

• Дейност  1 - Управление на проекта;

• Дейност 2 - Осигуряване на трудови 

възнаграждения на самонаетото лице и на наетия 

персонал;

• Дейност 3 - Закупуване на материали и 

консумативи, необходими за дейността на 

компанията;

• Дейност 4 – Закупуване на спортно оборудване, 

необходимо за дейността на компанията;

• Дейност 5 - Осигуряване на публичност и 

информиране.

1
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BG051PO001-1.2.03-1997-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1997

"ЕМ СИ ЕС ДЖИ" 

ЕООД

Н/П

"Развиване на самостоятелна 

стопанска дейност чрез 

създаване на фирма за 

строително-монтажна и 

ремонтна дейност"

6

19 297,95 19 297,95

гр. София, район „Младост”, кв. 

Горубляне, ул. Цветна градина № 15

Област: София Община:   

София   Град / село: 

София

осигурителни вноски за самонаетото лице и второто 

наето лице (монтьор) за 3 месеца;

дейността на предприятието, а именно: компютър–2 

бр., мултифункционално устройство (копир, принтер, 

скенер, факс), моторен трион–бензинов, моторна 

косачка–бензинова, храсторез, бормашина, ударна–2 

бр., акумулаторен винтоверт, шлайфери 2 вида, 

електрически трион, циркуляр, перфоратор, пистолет 

за боядисване, виброшлайф, електрическа косачка, 

водоструйна система, валяк за трамбоване, 

листосъбирач; бюро – 2 бр., стол – 2 бр., контейнер – 

2 бр., офис секция, както и ще се създаде уебсайт 

платформа.

от 42 артикула, описани подробно в бюджета на 

проекта Б1, А3.1.;

проекта чрез поставяне на информационна табела и 

25 стикера;

1
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BG051PO001-1.2.03-1978-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1978 "МайФууд.БГ" ЕООД

Н/П

"Стартиране на собствен бизнес 

- Магазин за пресни плодови и 

зеленчукови сокове и салати"

6

19 954,62 19 954,62 гр. София, ул. Проф. Кирил Попов 5

Област:  София      

Община: Столична       

Град / село: София

1. Подготовка, организиране и реализация на проекта

2. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото предприятие 

3. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието, закупуване на 

материали и консумативи

4. Функциониране на магазина за пресни плодови и 

зеленчукови сокове и салати; Осигуряване на 

трудови възнаграждения на самонаетото лице и 

наетия персонал

5. Информиране и публичност.

1
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BG051PO001-1.2.03-1943-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1943

"ЗЕЛЕН КВАДРАТ" 

ЕООД

Н/П

"Дървеничково - детски център 

за игра и обучение"

12

16 941,85 16 941,85

гр.София,общ.Столична,р-н Слатина, 

ж.к.Христо 

Смирненски,бл.28,вх.1,ет.12,ап.57

Област: София-град  

Община: Студентска       

 Град/село: София

1. Публичност и визуализация на проекта

2. Трудови възнаграждения

3. Закупуване на материали

4. Изграждане на парна инсталация

5. Придобиване на стопански инвентар

1
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BG051PO001-1.2.03-1944-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1944

"БЛУБЪРД КАРГО" 

ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на търговска фирма, 

предлагаща спедоторски 

услуги"

12

19 458,15 19 458,15

Област София, община Столична, гр. 

София, ж.к. Младост 1, бл.50, вх.7, 

ап.150, ет.5

Област: СОФИЯ, 

Община: СТОЛИЧНА, 

Град: СОФИЯ

Район: Летище София

(информационни дейности);

собственото предприятие;

извършва дейността на фирмата;

дейността на предприятието;

консумативи;

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца;

1
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BG051PO001-1.2.03-1814-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1814

"ЕДЕЛВАЙС 64" 

ЕООД

Н/П

Фризьорски салон 

"ЕДЕЛВАЙС"

4

17 192,36 17 192,36

гр. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев", бл. 66, 

вх. А, ет. 2, ап. 6

Област:   Ямбол, 

Община:  Ямбол,  Град / 

село: Ямбол

Дейност 1:  Наемане на помещение за фризьорски 

салон

Дейност 2:  Доставка на оборудване за фризьорския 

салон

Дейност 3: Първоначална доставка на суровини и 

материали

Дейност 4: Осигуряване на възнаграждения на 

самонаетото лице и назначения персонал за три 

месеца

Дейност 5:  Визуализация, информиране и 

публичност на  проекта

1

220

BG051PO001-1.2.03-1427-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1427

"ХАРМОНИЯ - 

ВАРНА" ЕООД

Н/П

""Хармония-Варна" ЕООД - 

магазин за ядки и вкусотийки"

5

19 999,03 19 999,03

гр. Варна ж.к. Младост 144 вх.4 ет.6 

ап.17 

Област:  Варна    

Община:  Варна      Град / 

село: Варна

1. Осигуряване на ефективно управление на проекта.

2. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проекта и информиране на обществеността за 

отпуснатата БФП

3. Наемане на търговско помещение за дейността на 

фирмата.

4. Закупуване  на ДМА

5. Закупуване на материали и консумативи за 

стартиране дейността на предприятието

6. Подготовка на стратегия за стартирането на 

самостоятелна стопанска дейност на предприятието 

7. Осигуряване на 1 устойчиво работно място

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 

предприятия
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BG051PO001-1.2.03-1458-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1458 "СТОДЕЛ-БГ" ЕООД

Н/П

"С любов към хората и морето"

6

19 662,52 19 662,52 гр.Варна,п.к.8002,ул.Генерал Гурко 86

Област: Варна   

Община:Варна    Град : 

Варна

1. Управление на Проекта -  Провеждане на 

ежеседмични оперативки за контрол резултатите от 

дейността; Изготвяне на технически отчети; 

изготвяне на графици за тръжни процедури; 

изготвяне на месечни справки и отчети; водене на 

комуникация с договарящия  орган /ДО/; изготвяне на 

документи по отчет на Проекта, Набиране и обучение 

на персонал.

2. Наемане на персонал – Кандидата ще открие 

работни места/самонаето лице/, а след успешен 

старт ще наеме и ще обучи наетите лица в 

правилата на най-добрите европейски търговски 

практики. 

3. Закупуване на материали – Ще бъдат закупени 

всички категории ветроходни облекла и обувки/стока 

за първоначално зареждане на магазина/, които ще 

бъдат реализирани в рамките на изпълнение на 

проекта. Кандидата ще бъде нов „играч“ на пазара  в 

България в продажбата на дребно и едро на облекла 

, обувки и аксесори за ветроходци, сърфисти и 

всички любители на водни спортове , както и за 

професионални и любители риболовци. 

Предлаганите дрехи и обувки са подходящи и за 

всички, които предпочитат спортния начин на 

обличане.

4. Осигуряване на помещение за дейността по 

Проекта - За реализацията на Стратегията, бизнес 

плана и успешното стартиране на дейността ще бъде 

нает магазин за продажби на дребно,консултации на 

клиенти, продажби по каталог.

5. Осигуряване на публичност и визуализция на 

Проекта. - Кандидатът  ще приложи подходящи 

мерки за информиране и публичност  съгласно 

правилата на: Регламенти на  Европейската комисия, 

1
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BG051PO001-1.2.03-2042-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2042

ЕТ "МММ Тур - 

Михаил Милев"

Н/П "Моят бизнес - моят нов живот" 4

16628,53 16 628,53

с. Велчево, дом 140, община В. 

Търново, област В. Търново

Област:   В. Търново                   

Община:    В. Търново           

Град / село: с. Велчево

1. Текущ ремонт на къща, строена преди 100 г. в 

региона на В. Търново, съживена по проекта като 

място за настаняване (по Закона за туризма) – за 

осъществяване на дейността на новосъздаденото 

предприятие.

2. Организация, управление и мониторинг на проекта.

3. Дейности, свързани с информираност и 

публичност 

4. Първоначално закупуване на материали за 

извършване на дейността на новостартиралото 

предприятие 

5. Придобиване на дълготрайни материални активи 

за извършване на дейността на новостартиралото 

предприятие 

6. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

наетите във фирмата му лица до 1 г., на 

ръководителя на проекта за 4 месеца. 

1
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BG051PO001-1.2.03-2011-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2011

"Ванис Къмпани" 

ЕООД

Н/П "Фитнес център ВАНИС" 12

19413 19 413,00

с.Галата, ул. Христо Ботев 41 

общ.Тетевен, обл.Ловеч

Област: Ловеч  Община: 

Тетевен   Град / село: 

с.Галата

Дейност 1: Подготовка по проекта 

Дейност 2: Откриване на фитнес центъра 

Дейност 3: Първоначално закупуване на материали 

Дейност 4: Осигуряване на трудово възнаграждание 

на самонаетото лице. 

Дейност 5: Отчетност

Дейност 6: Публичност и визуализация на проекта

Дейност 7: Мониторинг и оценка на проекта

1
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BG051PO001-1.2.03-2121-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2121

ЕТ "НАСЛАДА-СОНЯ 

ИЛИЕВА"

Н/П

"Разкриване на цех за 

производство на тестени и 

сладкарски изделия"

5

19937,37 19 937,37

гр. Койнаре, общ. Червен Бряг, обл. 

Плевен, ул. Ал. Матросов 7, п.к. 5986

Област:Плевен    

Община:Червен бряг         

Град:Койнаре

1. Организация и управление на проекта; 2. Избор на 

изпълнители и доставка на оборудването за цеха. 3. 

Избор на изпълнители и доставка на материали и  

консумативи. 4. Самонаемане на безработното лице 

за полагане на труд във фирмата; 5.Осъществяване 

на стопанската дейност на фирмата; 6.Осигуряване 

на публичност и визуализация.

1
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BG051PO001-1.2.03-2124-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2124 "БИОПРО 9605" ЕООД

Н/П
Създаване на магазин за био 

храни и храни за диабетици.
6

19323,96 19 323,96

гр. Плевен, ж.к. ”Сторгозия”, бл. ШПК 

1, ет. 6, ап. 24

Област: Плевен    

Община: Плевен   Град: 

Плевен

Предвидените дейности по проекта са:

- Организация и управление на проекта

- Закупуване на оборудване и обзавеждане на обекта, 

с цел качествено постигане на заложените цели

- Предлагане на разнообразие от сертифицирани 

храни, които са екологично чисти, както и на храни за 

диабетици 

- Назначаване на ерудиран персонал във фирмата и 

осигуряване на трудовите му възнаграждения

- Публичност и визуализация на проекта

1

226

BG051PO001-1.2.03-2045-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2045 "КАМОР-88" ЕООД

Н/П

"Разкриване на сервиз за 

баланс, монтаж-демонтаж и 

вулканизация на гуми"

5

19999,96 19 999,96

гр. Плевен, п.к. 5800, ж.к. Дружба 334 

вх. Е, ет.2, ап.3

Област: Плевен      

Община: Плевен      Град / 

село:Плевен

1.Организация и управление на проекта;  

2.Закупуване на материали и оборудване и наемане 

на помещение за осъществяване на дейността на 

фирмата; 3.Самонаемане  и самоосигуряване на 

безработното лице; 4.Осъществяване на стопанска 

дейност на фирмата; 5.Осъществяване на дейности 

по информираност и публичност

1

227

BG051PO001-1.2.03-2095-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2095

ЕТ "НГ - НЕДКО 

ГЕОРГИЕВ"

Н/П

"Разкриване на работилница за 

производство на кошери и 

ремонт на пчеларски инвентар"

5

19999,29 19 999,29

гр.Плевен, п.к.5800, община Плевен, 

област Плевен, ул. „Средна гора №7, 

ап.2

Област:  Плевен           

Община: Плевен              

Село: Мечка

1.Управление на проекта 2. Избор на външи 

изпълнители и доставка на компютърна техника, 

оборудване и материали,  3. Самонаемане на 

безработното лице, 5. Осъществяване на стопанска 

дейност на фирмата, 6. Осигуряване на публичност и 

визуализация.

1

228

BG051PO001-1.2.03-1467-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1467

"ДОМИНАТОР - ИКП" 

ЕООД

Н/П

Създаване на "Доминатор-ИКП" 

ЕООД - успешна бизнес 

инициатива

8

19732,08 19 732,08

ОБЛ. ПЛОВДИВ, ОБЩ. ПЛОВДИВ, 

ГР. ПЪРВОМАЙ, УЛ. "ВАСИЛ 

АПРИЛОВ" № 5

Област:     Пловдив                 

Община: Първомай                

Град / село: Първомай

Дейност 1: Назначаване на персонал на фирмата; 

Дейност 2: Първоначално закупуване на материали и 

придобиване на санитарни разрешителни; 

Дейност 3: Осъществяване на стопанска дейност на 

фирмата; 

Дейност 4: Осигуряване на информираност и 

публичност за проекта;

Дейност 5: Организация и управление на проекта, 

вътрешен контрол на изпълнението; 

1
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BG051PO001-1.2.03-1271-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1271

"ПОЗИТИВ 

КОНСУЛТ" ЕООД

Н/П "Счетоводна кантора Позитив" 6

10306,8 10 306,80 Гр. Русе, ул. Дойран 11

Област: Русе, Община: 

Русе, Град: Русе

Дейност 1 – Организация и управление на проекта.;

Дейност 2 - Визуализация и публичност на проекта;

Дейност 3 - Наемане на търговско помещение;

Дейност 4 - Доставка на оборудване и обзавеждане;

Дейност 5 – Доставка на материали и консумативи; 

Дейност 6 - Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице за не повече от 3 месеца;

1

230

BG051PO001-1.2.03-2158-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2158 "СТЕФФ СТИЛ" ЕООД

Н/П

"Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност чрез 

създаване на малко шивашко 

ателие за дамско облекло"

9

19125,36 19 125,36

Гр. Благоевград 2700, област 

Благоевград, общ. Благоевград, ул. 

Прилеп №12

Област: Благоевград    

Община: Благоевград   

Град: Благоевград

Дейност 1: Определяне на екип по проекта и 

дейности по управление и администриране на 

проекта

Дейност 2: Изготвяне на маркетингова стратегия за 

развитието на предприятието.  

Дейност 3: Закупуване на материали и консумативи, 

необходими за реализацията на проекта 

Дейност 4: Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на Стефф стил ЕООД

Дейност 5:  Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за срок от 3 

месеца  

Дейност 6: Публичност на проекта

1

231

BG051PO001-1.2.03-2191-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2191 "Мишел 03" ЕООД

Н/П
"Създаване на търговски обект 

"Кафе аперитив - Мишел"
3

19948,18 19 948,18

гр. Бобошево, Община Бобошево, 

Област Кюстендил, ул. „Тиха струма” 

№ 9
Област: Кюстендил, 

Община: Бобошево, Град: 

Бобошево

Формиране на екипа за управление на проекта и 

наемане на персонал – продавач-консултант и 

счетоводител;

Информиране и публичност относно полученото 

безвъзмездно финансиране;

Доставка и монтаж на оборудване;

Доставка на материали;

Доставка на консумативи;

Стартиране на стопанската дейност;

1

232

BG051PO001-1.2.03-2073-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2073

РАФАЕЛ КОНСУЛТ 

ЕООД

Н/П

“ЛАБОРАТОРИЯ ЗА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА” 

(Създаване и развитие на 

Център за Превантивна и 

Текуща интердисциплинарна 

консултация, терапия, 

предоставяне на индивидуална 

и групова помощ, 

взаимопомощ и обучение в 

техники за адаптация в 

условията на бързо ексалираща 

стресова среда и фактори на 

6

19734,32 19 734,32

БЪЛГАРИЯ, област София, община 

Столична, гр.София, п.к. 1113 район р-

н Изгрев, ул. "132" No 15, ет. 3, ап. 13

Област: София-град     

Община: Столична                         

Град  София 

1. Наемане на помещение                                                                                                                                     

2. Организация и управление на настоящия проект.                                                                                                    

3. Закупуване компютри и оборудване                                                                                                                                          

4. Закупуване на материали и консумативи.                                                                                                           

5. Изготвяне на интернет страница.                                                  

6. Изготвяне на материали за популяризиране и 

визуализация на проекта                                                                                                                            

7. Наемане на 1 служител.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 
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BG051PO001-1.2.03-1793-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1793 "ЕДНА - 2012" ЕООД

Н/П

СПОРТНА ШКОЛА Подвижни 

игри и          Мини волейбол

5

16 437,35 16 437,35 гр.София,ул.”Синьо езеро”№8

Област:София         

Община:Софийска                           

Град / село:София

1. Създаване  на Спортна школа.

2. Наемане на квалифициран персонал.

3. Обучение на наетия персонал.

4. Подбор и закупуване на необходимите за работа 

оборудване,  материали и консумативи.

5. Публичност и визуализация на проекта.

6. Представяне на услугите и дейността 

предоставяни от ЕДНА-2012.

ЕДНА-2012 ще  обучава и занимава деца със спорт и     

по-специално с Подвижни игри и Мини волейбол. 

Упражненията ще  са съобразени с възрастта на 

децата.                                                                                                                                

1
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BG051PO001-1.2.03-1828-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1828 "ТЕА АЛБА" ЕООД

Н/П

„Изкуство и чай”

5

18 445,26 18 445,26

гр. София 1407 район Лозенец ж.к. 

ЛОЗЕНЕЦ, ул. ТРЕПЕТЛИКА No 19, 

бл. 16, вх. А, ет. 4, ап. 10

Област: София-град   

Община:  Лозенец    Град 

/ село: София-град

Дейност 1: Управление на проекта и организация на 

дейността

Дейност 2: Уреждане на трудовите правоотношения 

на самонаетото лице. 

Дейност 3: Разработване на стратегия (за развитие 

на дейността) 

Дейност 4: Наемане на помещение. 

Дейност 5: Закупуване на консумативи и материали, 

необходими за дейността по проекта

Дейност 6: Закупуване на оборудване обзавеждане и 

стопански инвентар, необходими за дейността на 

фирмата 

Дейност 7: Закупуване на ДНА, необходими за 

дейността на фирмата 

Дейност 8: Други дейности свързани с изпълнението 

на проекта

Дейност 9: Информиране и публичност (Дейности, 

свързани с осигуряване на публичност и 

визуализация) 

1
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BG051PO001-1.2.03-1592-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1592 "АРТЕРЕЙ" ЕООД

Н/П

"Артерей - различното училище 

по изкуства"

12

16 881,90 16 881,90

гр. Костинброд, ул.“Ас.Златаров“10А, 

ет.4,ап.8, ЖК Плиска

Област:  София                    

Община: Столична               

Град / село: София

Област:  Пловдив                    

Община: Пловдив               

Град / село: Пловдив

Организиране на детски курсове и занимания по 

изкуства, по иновативна европейска програма за 

развитие на потенциала на децата, на различни 

теми, с културна и образователна цел:

-Изучаване на чужди езици чрез изкуство и 

интерактивни занимания свързани с изкуство.

-Комуникация и „Опознай Света“ чрез изкуство и 

интерактивни занимания свързани с изкуство.

1
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BG051PO001-1.2.03-1949-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1949

"АСИ КОНСУЛТ" 

ЕООД

Н/П "Го бейонд" - център за 

развитие и забавление на деца и 

млади хора

12

18 489,88 18 489,88

София 1404, Манастирски ливади, ул. 

Борис Димовски 10А, ет.2, ап.14

Област:      София     

Община: София  Град / 

село: София

Откриване на център за развитие и забавление на 

деца и млади хора чрез адаптирани световни 

програми и техники, организиране и координиране на 

семинари и всички други съпътстващи дейности.

1

237

BG051PO001-1.2.03-1756-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1756

"МИЛЕНИУМ 2015" 

ЕООД

Н/П

"Успешно начало и възможност 

за достоен труд"

5

19 997,48 19 997,48

София,1172,  бул „Драган Цанков“ 

бл.59 вх.Е ап.19

Община:София  

Град:София

1. Организация и управление на проекта.

2. Осигуряване на подходящо помещение, наем  и 

разходи по подръжка на магазина..

3. Първоначално закупуване на материали

4. Закупуване на ДМА.

5. Публичност и визуализация

6. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за 5 месеца по 

време на проекта и 12 месеца след това.

7. Изготвяне на стратегия

1
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BG051PO001-1.2.03-1404-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1404 "АЛИЯ И М" ЕООД

Н/П

"Създаване на студио за масажи 

и ароматерапия "Алия и М" 

ЕООД"

6

19 999,98 19 999,98

гр. Варна, ж.к.Вл.Варненчик 20 вх.15 

ет.4 ап.12

Област: Варна     

Община:  Варна        

Град / село: Варна

1. Осигуряване на ефективно управление на проекта.

2. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проекта и информиране на обществеността за 

отпуснатата БФП 

3. Изготвяне на стратегия за успешна самостоятелна 

стопанска дейност на предприятието.

4. Наемане на  помещение за дейността на фирмата.

5. Закупуване на необходимите за дейността 

оборудване, техника,  материали и консумативи. 

6. Осигуряване на 1 устойчиво работно място

7.  Изработване на интернет сайт – магазин.

1
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BG051PO001-1.2.03-1412-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1412

"МЕЛДИ МЕДЖИК" 

ЕООД

Н/П

Разкриване на студио за красота 

„Magic”

4

16 916,50 16 916,50

Гр. Провадия-9200, ул. “Георги 

Димитров” № 12, вх.Б, ет.3, ап.5

Област: Варна      

Община: Провадия     

  Град / село:Провадия

1.Организация и управление на проекта

2.Назначаване и обучение на персонала

3. Подготовка на помещението и оборудване

4. Закупуване на консумативи и материали 

5.Откриване на студиото и предлагане на услуги

6. Публичност и информация

1
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BG051PO001-1.2.03-1520-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1520 "АСИТРОН" ЕООД

Н/П

„Купете  книга!”

5

19 514,02 19 514,02 гр.Варна, ул.”Константин Павлов” № 4.

Област:  Варна        

Община: Варна         Град:  

Варна

Създаване на (стопанска дейност) собствен бизнес с 

идея – Книгоразпространение.

1.  Създаване на екип за организация и управление.

2.  Провеждане на процедура за избор на доставчици 

и доставка на необходимото обзавеждане и 

оборудване.

3. Провеждане на процедура за избор на доставчик и 

доставка на необходимите материали. 

4. Наемане на помещение.

5. Неамане на персонал.

6. Провеждане на инфорцационна и рекламна 

кампания.  

1

241

BG051PO001-1.2.03-2003-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2003 "Арт Виво" ЕООД

Н/П

"Откриванне на ателие за 

изработване на арт-стъкло и арт-

керамика"

6

18704,85 18 704,85

с. Сливек,ул.”Стара 

планина”2а,общ.Ловеч

Област: Ловеч  

Община:Ловеч  

Село:Сливек, ул”Стара 

планина „2а

Закупуване на ДМА-оборудване, необходимо за 

дейността на предприятиeто: пещ за стъкло, пещ за 

керамика, компресор, шлайф за стъкло и др.

Закупуване на материали: стъкла за фюзинг и 

тифани, глина, глазура, консумативи: калъпи за 

огъване на стъкло, свредла, компас за стъкло, хартия 

за фюзинг, медна лента за тифани, елмаз и др.

Изработка и доставка на информационни материали, 

за изпълнение на проекта

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото и наетото лице

Обучение на наетия персонал

Управление на проекта

1

242

BG051PO001-1.2.03-2127-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2127

ЕТ "БЪРЗИНА-

ЦВЕТАН ПЕЛОВ"

Н/П

"Стартиране на малък бизнес за 

предоставяне на почистващи и 

хигиенни услуги и търговия с 

почистващи и санитарни 

материали"

5

19999,01 19 999,01

гр. Плевен, област Плевен, п.к. 5800, ул. 

Емануил Васкидович № 30
Област: Плевен             

Община: Плевен               

Град: Плевен

1.Управление на проекта 2. Самонаемане на 

самоосигуряващото се лице - собственик на фирмата 

3. Избор на външи изпълнители за доставка на 

оборудване и материали 4. Осъществяване на 

стопанска дейност на фирмата. 5. Осигуряване на 

публичност и визуализация.

1

243

BG051PO001-1.2.03-2179-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2179 "ВАСИЛЕВ-92" ЕООД

Н/П
"Разкриване на магазин за 

хранителни стоки"
5

19999,61 19 999,61

с. Крушовица, община Долни Дъбник, 

област Плевен, п.к. 5881, ул. Никола 

Вапцаров № 14
Област: Плевен      

Община: Долни Дъбник                 

село: Крушовица

Организация и управление на проекта;  Закупуване 

на материали, консумативи и оборудване за 

осъществяване на дейността на фирмата; 

Самонаемане на безработното лице за полагане на 

труд във фирмата; Осъществяване на стопанска 

дейност на фирмата; Осъществяване на дейности по 

информираност и публичност.

1

244

BG051PO001-1.2.03-2115-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2115

ЕТ "ЕМАНУИЛ - 

МИРОСЛАВ 

АТАНАСОВ"

Н/П

"Разкриване на фурна за 

производство на хляб и 

закуски"

5

19998,67 19 998,67

гр. Койнаре, община Червен бряг, 

област Плевен, ул Кап. Петко Войвода” 

№ 25

Област: Плевен     

Община: Червен бряг      

Село: Глава

1.Организация и управление на проекта; 

2.Самонаемане на безработното лице; 3. Избор на 

външни изпълнители и доставка на машини, 

оборудване,  материали и консумативи; 4. 

Осъществяване на стопанска дейност на фирмата; 

5.Осъществяване на дейности по информираност и 

публичност.

1

245

BG051PO001-1.2.03-2037-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2037

"ЕЛЗА - ЕВРО 

КОНСУЛТ" ЕООД

Н/П
"Нов бизнес-перспектива за 

успех"
5

19724,78 19 724,78

гр. Враца, област Враца, община Враца, 

ул. „Страцин” № 33

Област: Враца          

Община: Враца           

Град: Враца

1. Организация и управление на проекта.

2. Закупуване на материали и оборудване за 

първоначално стартиране дейността на „Елза – евро 

консулт” ЕООД - организиране на професионални 

обучения, консултиране и разработване на проекти 

по български и международни програми и 

счетоводни услуги и подготовка на документи за 

лицензиране на център за професионално обучение 

в НАПОО

3. Подбор и наемане на персонал на новоразкрити 

работни места във фирма „Елза – евро консулт” 

ЕООД на длъжностите: Експерт, обучение и 

квалификация – 1 бр., Експерт, програми и проекти – 

1 бр., Технически секретар – 1 бр. Кандидатстване, 

оценка и класиране на кандидатите.     

4. Информиране и публичност

1

246

BG051PO001-1.2.03-1963-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1963

"ИМПЕРИЯ АЙК" 

ЕООД

Н/П

"Специализиран магазин 

"Зоомания" - храни, добавки и 

аксесоари за домашни животни 

гр.Монтана"

7

19172,96 19 172,96

гр. Монтана, област Монтана, община 

Монтана, ул. „Г. С. Раковски” № 6

Област: Монтана    

Община:  Монтана    Град: 

Монтана

1. Организация и управление на проекта

2. Закупуване на оборудване и материали за 

първоначално стартиране на Специализиран 

магазин „Зоомания”- храни, добавки и аксесоари за 

домашни животни.

3. Подбор на персонала във фирмата за извършване 

на дейността продавач-консултант,  счетоводител и 

дресьор на кучета. Кандидатстване, оценка и 

класиране на кандидатите.

4. Информиране и публичност

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№
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BG051PO001-1.2.03-1974-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1974

"ЗНАНИЕ ПЛЮС - 

МОНТАНА" ЕООД

Н/П

"Изграждане на Център за 

професионално обучение 

"ЗНАНИЕ ПЛЮС - 

МОНТАНА""

6

19903,45 19 903,45

гр. Монтана, ул.”Н. Вапцаров” 

№173

Област: Монтана              

Община: Монтана                

Град: Монтана

1. Стартиране на дейността на фирмата, получаване 

на лиценз за създаване на ЦПО и наемане на 

персонал;

2. Закупуване на материали и консумативи;

3. Закупуване на оборудване за офис и обучителна 

зала;

4. Информация и публичност;

5. Организация и управление на проекта.

1

248

BG051PO001-1.2.03-1405-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1405 Трафик Ойл-БГ ЕООД

Н/П

"Организиране и стопанисване 

на търговски комплекс-

Бензиностанция и автомивка с 

цел продажба на светли горива, 

аксесоари и консумативи за 

автомобили и автомивка"

12

19810,12 19 810,12

България, гр. Пловдив, 4004, област 

Пловдив, община Пловдив, район 

Южен,  ул. „Никола Впцаров“ 3 Г.

Област:  Пловдив 

Община: Марица   Град  

Раковски

1. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал.

2. Първоначално закупуване на суровини и 

материали.

3. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване 

за дейността на фирмата.

1

249

BG051PO001-1.2.03-1483-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1483

"МЕТОДИ 

ПАСКАЛЕВ" ЕООД

Н/П
"Старт на магазин за 

почистващи препарати e-fresh"
9

19965,35 19 965,35

Асеновград  ПК4230, област Пловдив;

община Асеновград, 

ул.Пирин № 1

Област:  Пловдив           

Община:  Асеновград          

Град :  Асеновград

Дейност 1 - Текущ ремонт на търговско помещение; 

Дейност 2– Закупуване на оборудване и стопански 

инвентар; Дейност 3 – Изработка на фирмен 

интернет сайт за on-line заявки и електронна 

търговия; Дейност 4 -Сформиране на екип и 

осигуряване на средства за заплати и осигуровки за 3 

месеца; Дейност 5 - Изготвяне на СТРАТЕГИЯ; 

Дейност 6 –  Визуализация на проекта; Дейност 7 – 

Организация и управление на дейностите по проекта; 

Дейност 8 – Първоначално зареждане със стока; 

Дейност 9 –Старт на дейността;

1

250

BG051PO001-1.2.03-1275-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1275

"ИСМАИЛ АХМЕДОВ - 

ИСМА" ЕООД

Н/П
"Производство и продажба на 

тестени изделия"
6

19696,91 19 696,91

гр. Русе, ул. Згориград № 30

Област:  Русе        

Община:  Русе              

Град / село: Русе

Дейност 1 – Организация и управление на проекта;

Дейност 2 – Визуализация и публичност на проекта;

Дейност 3 – Наемане на помещение;

Дейност 4 – Закупуване и доставка на оборудване;

Дейност 5 – Доставка на материали; 

Дейност 6 – Осигуряване на трудово възнаграждение 

на самонаетото лице и наетия персонал за период от 

3 месеца;

1

251

BG051PO001-1.2.03-1870-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1870 "ФИКС-СЗ" ЕООД

Н/П
"Собствен бизнес - патронаж за 

домашни любимци"
7

19689,65 19 689,65

гр. Стара Загора, кв. ТРИ ЧУЧУРА - 

СЕВЕР, бл. 81, ет. 8,

ап. 42

Област: Стара Загора

Община: Стара Загора

Град / село: Стара Загора

Дейност 1: Изграждане на устойчива структура за

управление на проекта.

Дейност 2: Наемане на помещение под наем и

извършване на козметичен ремонт.

Дейност 3: Закупуване на компютър и хардуер.

Дейност 4: Закупуване на оборудване.

Дейност 5: Закупуване на материали.

Дейност 6: Сключване на трудови договори на

самонаетия управител и наетото лице.

Дейност 7: Включване на наетото лице в курс:

„Хуманно отношение и защита на животните,

отглеждани в зоомагазини, развъдници, пансиони и 

приюти”

Дейност 8: Публичност и визуализация на проектните

резултати.

Дейност 9: Изготвяне на междинни отчети и

финален доклад за изпълнението на проекта.

1

252

BG051PO001-1.2.03-1922-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1922 "Джъст Ем" ЕООД

Н/П "Онлайн търговия на дребно" 12

19940,76 19 940,76

гр. Стара Загора

бул. "Цар Симеон Велики" No 288, ет. 2, 

ап. 14
Област:     Стара Загора                

Община:    Стара Загора            

Град: Стара Загора

• Първоначално закупуване на материали;

• Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

• Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице;

• Информиране и публичност на проектното 

предложение (визуализация).

1

253

BG051PO001-1.2.03-1775-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1775

"МЮЗИК АРТ 

ЦЕНТЪР" ЕООД

Н/П

"Школа за музикални и 

приложни изкуства"

12

19 813,62 19 813,62

гр. София, обл. София-град, община 

Столична, жк Зона Б-18, бл.11, ап.67

Област:София-град, 

Община:Столична, Гр / 

село: София

Дейност №1: Сформиране на екип за управление на 

проекта; 

Дейност №2: Разкриване на банкова сметка; 

Дейност №3: Наемане на офис и поддръжката му;

Дейност №4: Наемане на подходящия персонал и 

осигуряване на средства за възнаграждения;

Дейност №5: Закупуване на оборудване, компютри и 

хардуер; 

Дейност №6: Закупуване на обзавеждане;

Дейност №7: Закупуване на материали;

Дейност №8: Закупуване на консумативи;

Дейност №9: Информиране, рекламиране на 

дейността;

1

254

BG051PO001-1.2.03-1608-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1608

"КАРИНА И ДА 2013" 

ЕООД

Н/П

„Създаване и стартиране  на  

детски развлекателен център”

9

19 273,43 19 273,43

гр. София 1309, район р-н Илинден, 

ж.к. Света Троица, бл. 366, вх. Д, ет. 4, 

ап. 10

Област:София    

Община:София       Град / 

село:София 

Формиране на екип и управление на проекта;

Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности);

Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото предприятие;

Наемане на помещение, в което ще се извършва 

дейността на предприятието;

Закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на предприятието;

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал;

1

255

BG051PO001-1.2.03-1428-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1428

"НОВ ЖИВОТ - 

ВАРНА" ЕООД

Н/П

"Създаване на "НОВ ЖИВОТ - 

ВАРНА" ЕООД - студио за 

релакс, детокс и масжи"

5

19 948,80 19 948,80

гр. Варна ж.к. Младост 144 вх.4 ет.6 

ап.17

Област:  Варна    

Община:  Варна      Град / 

село: Варна

1. Осигуряване на ефективно управление на проекта.

2. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проекта и информиране на обществеността за 

отпуснатата БФП 

3. Изготвяне на стратегия за успешна самостоятелна 

стопанска дейност на предприятието.

4. Наемане на  помещение за дейността на фирмата.

5. Закупуване на необходимите за дейността 

оборудване и техника. 

6. Закупуване на материали и консумативи за 

стартиране на дейността.

7. Осигуряване на 1 работно място

8.  Изработване на интернет магазин.

1

256

BG051PO001-1.2.03-1442-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1442 "Тумбелина" ООД

Н/П

"Център за работа с деца - 

"ТУМБЕЛИНА" ООД"

5

20 000,00 20 000,00 гр. Варна бул. Мария Луиза 42 ет.2 ап.5

Област:  Варна    

Община:  Варна      Град / 

село: Варна

1. Осигуряване на  ефективно управление на проекта.

2. Осигуряване на  добра публичност и визуализация 

на проекта.

3. Наемане на подходящо помещение за детски 

център.

4. Осигуряване на 1 работно място .

5. Оборудване на новосъздаденото предприятие с 

необходимите за дейността техника, материали и 

консумативи.

6. Изработване на Интернет сайт.

1

257

BG051PO001-1.2.03-1456-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1456 "ЙОРДАНОВ-А" ООД

Н/П

"Дистрибуция на кабели и 

ел.материали "Йорданов-А" 

ООД"

3

19 979,78 19 979,78

гр. Варна бул. Мария Луиза No 42, ет. 2, 

ап.5

Област:  Варна    

Община:  Варна      Град / 

село: Варна

1. Осигуряване на  ефективно управление на проекта.

2. Осигуряване на  добра публичност и визуализация 

на проекта.

3. Подготовка на стратегия за стартирането на 

самостоятелна стопанска дейност на предприятието 

4. Наемане на персонал.

5. Оборудване на новосъздаденото предприятие с 

необходимите за дейността техника, материали и 

консумативи.

6. Изработване на Интернет магазин.

1

258

BG051PO001-1.2.03-1987-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1987

ЕТ "ИВАНОВ 89 - 

ПЕТЪР ИВАНОВ"

Н/П
"Подкрепа за разкриване на 

автоцентър"
6

18993 18 993,00

област Видин, община Видин

гр. Видин 3700, ж.к. ХИМИК, бл. 15, 

вх. Г, ет. 2, ап. 76

Област: Видин      

Община: Видин        Град / 

село:Видин

1. Управление на проекта.

2. Закупуване на материали;

3. Изработване на бизнес стратегия ;

4. Закупуване на консумативи;

5. Наемане на помещение за автосервиз;

6. Наемане на персонал за работа в автосервиза;

7. Разкриване на разплащателна банкова сметка;

8. Закупуване на стопански инвентар за оборудване 

на автосервиза;

9. Предоставяне на обучение по ключова 

компетентност 2 съгласно Европейската 

квалификационна рамка по английски език;

10. Популяризиране, реклама и PR, визуализация на 

проекта.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4
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BG051PO001-1.2.03-1353-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1353 „С ум и сърце” ЕООД

Н/П Център за работа с деца 6

19495,6 19 495,60

гр. Пловдив, ул. Иван Вазов No. 47, вх. 

А, ет. 2, ап. 20

Област:     Пловдивска                 

Община: Пловдив               

Град. Пловдив

1. Сключване на договори с екипа и организация и 

управление.

2. Наемане на подходящо помещение.

3. Подготвяне на тръжна документация и 

приложенията към нея, провеждане на тръжни 

процедури.

4. Доставка на материали, необходими за дейността 

на Центъра.

5. Доставка на оборудване, необходимо за 

изпълнение на дейностите.

6. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото и наетото лице за срок от 3 месеца.

7. Обучение на самонаетото и наетото лице.

8. Подготовка и реализиране на информационна 

кампания (табела, стикери), в съответствие с 

изискванията за информиране и публичност.

Заплащане на режийни разходи и наем на 

помещението за работа за срок от 6 месеца. 

1

260

BG051PO001-1.2.03-1453-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1453

"НК КОНСУЛТ 70" 

ЕООД

Н/П

"Стартиране на фирма за 

ремонт и поддръжка на битови 

електроуреди"

3

19692,02 19 692,02

гр.Сопот,ул.“Йордан 

Ненов“№13,вх.б,ет.3,ап.11

Област: Пловдив        

Община: Сопот               

Град: Сопот

1. наемане на помещение за извършване на 

заложената дейност

2. превеждане на помещението във вид отговарящ на 

нормативните изисквания за тъкъв вид дейност.

3. закупуване на необходимо оборудване 

4. закупуване на необходими материали и резервни 

части за стартиране на дейността 

1

261

BG051PO001-1.2.03-1268-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1268 "АТАЗОК" ООД

Н/П

"Стартиране на успешен бизнес 

в областта на продажбите на 

щампирани дизайнерски 

продукти"

3

17012 17 012,00 Гр. Русе, ул. Воден № 6

Област:  Русе        

Община:  Русе              

Град / село: Русе

Дейност 1 - Организация и управление на проекта;

Дейност 2 - Визуализация и публичност на проекта;

Дейност 3 – Наемане на помещение;

Дейност 4 - Закупуване и доставка на оборудване и 

обзавеждане;

Дейност 5 - Доставка на материали и консумативи; 

Дейност 6 - Осигуряване на трудово възнаграждение 

на самонаетото лице;

1

262

BG051PO001-1.2.03-1280-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1280 "БОБЕВИ 17" ЕООД

Н/П "Фирма за дърводелски услуги" 3

19997,36 19 997,36 гр. Цар Калоян ул. ‘Цар Иван Асен II” 3

България, Област: Русе, 

Община: Иваново, село: 

Сваленик

1. Информиране и публичност

2. Стартиране на дейността на предприятието

3. Закупуване на оборудване

4. Първоначално закупуване на материали

5. Вътрешен мониторинг

6. Приключване и отчитане на проекта

1

263

BG051PO001-1.2.03-2058-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2058 Абела Тур ЕООД

Н/П
Създаване на туроператорска 

агенция
6

20000 20 000,00

гр. София 1220, ж.к. Надежда, бл. 143, 

вх.Б, ап.36

Област: София-град     

Община: Столична                         

Град / село: София 

1. Наемане на офис;

2. Придобиване на туроператорски  лиценз;

3. Поръчка и изработка на интернет страница;

4. Закупуване на компютри и офис оборудване;                                                                                                          

5. Закупуване на материали и консумативи;

6. Поръчка и изработка на материали за 

визуализация и популяризиране на проекта;

7. Организация и управление на проекта.

1

264

BG051PO001-1.2.03-1799-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1799

ЕТ "Динор 69 – Даниел 

Ангелов"

Н/П

„Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност в областта на 

производството на хлебни и 

тестени изделия“

12

19 980,86 19 980,86

гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. 

София, ул. „Царчино“  № 11Б

Област: София, Община: 

Ихтиман, Град: Ихтиман

(информационни дейности);

новосъздаденото предприятие;

самонаетото лице и наетия персонал;

1

265

BG051PO001-1.2.03-1854-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1854

УНИВЕРСАЛ КСН 

ООД

Н/П

” Производство и продажба на 

продукти от полиетиленово 

фолио ”

4

19 967,82 19 967,82 гр. София , ул. ” Любляна ” , № 8

Област: София - град          

Община:  ” Столична ”            

Град / село: София , ул. „ 

Любляна ” № 8

Производство и продажба на продукти от 

полиетиленово фолио.

1.Закупуване на рекламна табела по образец на 

Агенция по заетостта

2.Закупуване на машинка за лепене на 

полиетиленови пликове

3.Закупуване на материали необходими за  

производствения процес.

4.Изплащане на трудови възнаграждения и 

осигуровки за сметка на работодателя на 

самонаетото лице и на наетия персонал.

5.Закупуване на машина за маркиране , сгъване и 

пренавиване , необходива за производствения 

процес.

1

266

BG051PO001-1.2.03-1642-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1642

"Адвентконсулт13" 

ЕООД

Н/П

Създаване на автосервиз

4

16 686,90 16 686,90

гр. София 1113, Акад. Г. Бончев бл.29 

oофис 117

Област:       София-град  

и  София-област,                               

Град : София

1. Сформиране на екип по проекта.

2. Закупуване на оборудване.

3. Закупуване на материали.

4. Закупуване на консумативи.

5. Наемане на 1 служител освен управителя.

6. Изготвяне на стратегия.

7. Създаване и поддържане на интернет сайт.

Визуализация, информиране и публичност.

1

267

BG051PO001-1.2.03-1624-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1624

"ИНТЕРДЖИ 2000" 

ЕООД

Н/П

"Развиване на самостоятелна 

стопанска дейност чрез 

създаване на застрахователен 

брокер от Интерджи 2000 

ЕООД" 

12

18 705,22 18 705,22

Град София, бул. Мадрид № 17, ет. 2, 

ап. 5

Област: София                     

Община:   София-град             

Град / село: София

надзор за застрахователен брокер на „Интерджи 

2000” ЕООД и стартиране на дейността;

осигурителни вноски за самонаетото лице за 3 

месеца;

и покриване на режийните му разходи за една 

година;

дейността на предприятието, а именно: лаптоп - 2бр, 

МФУ (принтер, скенер, копир) и метален шкаф, 

заключващ се (за съхранение на застрахователни 

полици);

канцеларски материали (копирна хартия, химикали, 

моливи, телбод и телчета, перфоратор, папки-

класьори, папки-джоб, компакт и ДВД дискове, флип-

папки, кламери, тиксо и други), консумативи (тонер за 

МФУ);

проекта чрез поставяне на информационна табела и 

4 стикера (на лаптопите, МФУ и металния шкаф) и 

други.

1

268

BG051PO001-1.2.03-1662-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1662 "ЗЕНВИ" ЕООД

Н/П

"Създаване на рекламно студио 

"Зенви""

5

19 949,32 19 949,32

8500 гр. Айтос, община Айтос, област 

Бургас, ул. "Паркова" № 22А

Област:   Бургас                   

Община:  Айтос              

Град / село: Айтос

1. Организация, управление и мониторинг на проекта

2. Доставка на оборудване 

3. Доставка на материали и консумативи за 

стартиране на дейността 

4. Трудова дейност на самонаетото лице. 

5. Дейности за информиране и публичност на 

проекта и ОПРЧР. 

1

269

BG051PO001-1.2.03-1822-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1822

"ИВЕЛ КОНСУЛТ 

2013" ЕООД

Н/П

"Създаване, управление и 

развитие на финансово-

счетоводен и бизнес център"

4

19 610,78 19 610,78 гр. Ямбол, ул. Цар Иван Шишман 4А

Област: Ямбол   Община: 

Ямбол   Град: Ямбол

Дейност 1: Създаване на организация за изпълнение 

дейностите по проекта;

Дейност 2: Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

Дейност 3: Извършване на ремонтни работи в 

помещения, в които се извърша дейността на 

фирмата;

Дейност 4: Закупуване на оборудване и софтуер, 

необходими за дейността на предприятието;

Дейност 5: Подбор и наемане на квалифициран 

персонал;

Дейност 6: Информиране и публичност.

1

270

BG051PO001-1.2.03-1460-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1460 "ДОРИАНА" ЕООД

Н/П

"Утвърждаване на ново 

предприятие "Дориана" ЕООД 

за обучение по етикет"

6

19 425,45 19 425,45

област Варна, община Варна

гр. Варна 9005

район р-н Приморски

ж.к. ЧАЙКА, бл. 20, вх. А, ет. 11, ап. 62

Област:  Варна                   

Община:  Варна              

Град / село: Варна

1. Управление и реализиране на проекта.

2. Закупуване на необходимото оборудване.

3. Осигуряване на заетост в предприятието.

4. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи.

5. Осигуряване на публичност и визуализация.

6. Разработване на маркетингова стратегия.

7. Разработване на уеб сайт на новостартиралото 

предприятие.

1

271

BG051PO001-1.2.03-1468-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1468

"СЪНИ БГ ИМОТИ" 

ЕООД

Н/П

"Създаване на действащо 

предприятие "СЪНИ БГ 

ИМОТИ" ЕООД в сферата на 

услугите за недвижими имоти"

6

19 867,54 19 867,54

гр.Варна, ул. ”Тодор Каблешков” 40, 

вх.А, ет.4, ап.10

Област: Варна                     

Община: Варна            

Град: Варна

1. Организация, управление и популяризиране на 

проекта.

2. Наемане на подходящо помещение за създаване 

на агенция за недвижими имоти.

3. Закупуване на компютри, хардуер и офис 

оборудване.

4. Закупуване на стопански инвентар за 

новостартиралото предприятие.

5. Създаване на уеб – сайт на новостартиралото 

предприятие. 

6. Осигуряване на постоянна заетост в 

предприятието.

7. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи за стартиране предлагане на услугите 

на предприятието.

8. Разработване на маркетингова стратегия на 

предприятието.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори
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BG051PO001-1.2.03-1476-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1476

"ЕВРОКОХЕЗИЯ" 

ЕООД

Н/П

"Утвърждаване на нов бизнес-

модел за консултиране по 

европейски програми и 

проекти"

10

19 088,69 19 088,69

област Варна, община Варна

гр. Варна 9000

район р-н Приморски

Подполковник Калитин No 28, ет. 3, ап. 

48

Област: Варна                     

Община: Варна               

Град: Варна

1. Управление, организация и администриране на 

проекта.

2. Наемане на подходящо помещение за стартиране 

дейността на предприятието.

3. Осигуряване на заетост за управителя в 

новостартиралото предприятие.

4. Закупуване на необходимото ДМА и ДНА за 

първоначално стартиране дейността на фирмата.

5. Закупуване на необходимия стопански инвентар за 

развитие дейността на предприятието.

6. Закупуване на други ДМА и обзавеждане.

7. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи.

8. Разработване на маркетингова стратегия.

Осигуряване на публичност и визуализация по 

проекта.

1

273

BG051PO001-1.2.03-1479-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1479

"СУПЕР КЛИМА" 

ЕООД

Н/П

"Автосервиз за диагностика и 

ремонт на автоклиматични 

системи"

6

19286,36 19 286,36

гр. Пловдив, ж.к. Тракия бл. 43 вх.Б  ет. 

7, ап. 35
Област: ПЛОВДИВ  

Община: ПЛОВДИВ                     

Град: ПЛОВДИВ

1. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал / още две лица/ 

за  3 месеца.

2. Първоначално закупуване на  материали.

3. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на фирмата.

4. Обучение на персонала

1

274

BG051PO001-1.2.03-1259-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1259

АНИМАРИ - АНЕЛИЯ 

МАРИНОВА ЕТ

Н/П Застрахователен представител 4

19813,44 19 813,44

гр.Разград ул.Бели лом 56 вх.А ап.14

Област: Разград       

Община: Разград        

Град : Разград

Дейност 1 - Организация и управление на проекта.;

Дейност 2 - Визуализация и публичност на проекта;

Дейност 3 - Доставка на оборудване и обзавеждане;

Дейност 4 - Доставка на материали и консумативи; 

Дейност 5 - Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за не повече 

от 3 месеца;

1

275

BG051PO001-1.2.03-2201-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2201

"ВЕЛАМИ ГРУП" 

ЕООД

Н/П

„Създаване на специализирано 

предприятие за комплексни 

покривни решения – „Велами 

Груп“ ЕООД“

7

19191,74 19 191,74

гр. Кюстендил, ул. "Илинден" №6

Област: Кюстендил   

Община: Кюстендил              

Град Кюстендил

„Управление на проекта“;

на стратегия и стартиране дейността на собственото 

предприятие“;

„Първоначално закупуване на материали“;

„Закупуване и доставка на оборудване, необходимо 

за дейността на предприятието“;

„Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал“;

„Информация и публичност“.

1

276

BG051PO001-1.2.03-1779-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1779 "Мебел - Ленд" ООД

Н/П

Създаване, стартиране и 

развитие на магазин за мебели – 

„Мебел - Ленд” 

3

19 993,06 19 993,06 гр. София кв. Симеоново ул. Буката 8

Област:   София    

Община:   София    Град:   

София 

сформиране на ефективен екип за организация и 

управление на проекта;

наемане на помещение за дейността на фирмата;

публичност и визуализация;

първоначално закупуване на материали 

придобиване на ДМА

придобиване на ДНА

подбор на едно безработно лице за търговски 

представител, който ще е на трудов договор

сключване на договор за управление и контрол на 

безработното лице , осигуряване на трудово 

възнаграждение и осигуровки на лицето  

1
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BG051PO001-1.2.03-1807-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1807 "УРБИКА" ЕООД

Н/П

Успешен старт

4

19 590,12 19 590,12

гр.Долна баня, ул.Св.св.Кирил и 

Методий 9

Област: София град    

Община: Столична    Град 

/ село: гр. София

1. Организация и управление на проекта;

2. Стартиране и функциониране на „УРБИКА” ЕООД:

2.1. Наемане на помещение;

2.2. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

2.3. Закупуване на оборудване;

2.4. Наемане на персонал и осигуряване на трудови 

възнаграждения на самонаетото лице и наетия 

персонал за не повече от 3 месеца  

3. Публичност и визуализация

1

278

BG051PO001-1.2.03-1872-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1872

"ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА 

ОГЛЕДАЛО" ЕООД

Н/П

"Център за дигитален печат"

3

19 333,77 19 333,77 гр. София, ул. "Н. Славейков" 48, ап. 2

Област: София град    

Община: Столична    Град 

/ село: гр. София

1. Създаване на основните документи на фирмата - 

Правилник за вътрешния ред, Правила за работна 

заплата, процедури, бланки, технически документи, 

документи по здраве и безопасност и опазване на 

околната среда.

2. Подбор, назначаване и инструктиране на персонал

3. Актуално проучване на пазари, установяване на 

делови контакти, сключване на договори за 

реализация на услугите

4. Избор на доставчици (съгласно процедурата, 

определена в НК) и първоначално закупуване на 

материали.

5. Текущи доставки от избраните доставчици.

6. Изготвяне на месечни отчети за услугите.

7. Продажба на произведените продукти.

8. Изготвяне на междинни технически и финансови 

отчети.

1

279

BG051PO001-1.2.03-1725-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1725

"ИНТЕРГРЕЙД 

ТРАВЪЛ" ЕООД

Н/П

"България - предпочитана 

туристическа дестинация"

4

19 961,12 19 961,12 гр.София ул.”Будапеща”  47

Област:   София – град, 

Община:Столична,  Град : 

София

1. Организация и управление на проекта; 

2. Закупуване на консумативи , необходими за 

стартирането на дейността;

3. Дейности за информация и публичност;

4. Провеждане на обучение;

5. Регистрация за туроператорска и туристическа 

агентска дейност - лиценз

6. Закупуване на оборудване;

7. Назначаване на персонал.

1

280

BG051PO001-1.2.03-1820-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1820

"ДЖИ ЕКСПРЕС 01" 

ЕООД

Н/П

"Представителство на 

куриерски услуги"

3

13 089,25 13 089,25

Област Ямбол; Град Ямбол, ж к  

Зорница бл. 2, вх.В ,ет.7 ,ап .98

Област Ямбол     Община 

Ямбол        Град Ямбол

Всички извършвани дейности са насочени към 

създаване на „Представителство на куриерски 

услуги”

•  Обучение;

• Закупуване и доставка на материали и консумативи;

• Закупуване и доставка на офис оборудване;

• Изготвяне на стратегия;

• Избор и наемане на помещение за офис;

• Осигуряване на трудови възнаграждения 

/включително и осигуровки/ на самонаетото лице и 

наетия персонал; 

• Осигуряване на публичност и информираност.

• Управление и отчетност на проекта.

1

281

BG051PO001-1.2.03-1493-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1493 "КУПАЛА" ЕООД

Н/П

"Моят бизнес - мое бъдеще"

5

19 989,48 19 989,48

гр. Варна ул.Д-р Железкова №53 ет.7 

ап.49

Област:Варна    Община: 

Варна       Град / село: 

Варна

1. Подготовка и избор на външни изпълнители на 

мерките по публичност и визуализация, осигуряване 

на материали и оборудване  пряко свързани с 

изпълнението на целите на проекта   

2. Закупуване и доставка на оборудване и материали 

, необходими за изпълнението на дейностите по 

проекта. Изготвяне на информационни материали.

3. Стартиране на същинска дейност по проекта.

Проектно управление, контрол и отчитане.

1
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BG051PO001-1.2.03-1507-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1507

"Варна Фюжън енд 

Кетъринг" ЕООД

Н/П

"Кетъринг услуги за специални 

поводи"

6

18 080,32 18 080,32

гр. Варна; ул.”Радост”; бл.3; вх.Б; ет.3; 

ап.12

Област: Варна       

Община: Варна       Град / 

село: Варна

Дейност 1: Организация и управление на проекта;

Дейност  2 : Наемане на помещение; 

Дейност  3: Закупуване на оборудване;

Дейност  4: Закупуване на материали и консумативи;

Дейност 5: Изготвяне на стратегия за развитие на 

предприятието;

Дейност  6 : Публичност и визуализация на проекта.

1

283

BG051PO001-1.2.03-2010-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2010 "Радинели 2013" ЕООД

Н/П
"Възстановяване и 

рехабилитация"
6

15601,5 15 601,50

гр. Велико Търново, кв. “Чолаковци“, 

ул. “Рада войвода“ 9, бл.47, вх.Б, ет.4, 

ап.11, пощ.код 5000

Област: Ловешка     

Община: Троян        Село: 

Шипково

Стартиране изпълнението на проекта със 

сформиране на екип за  управлението му.

1. Дейности за осигуряване на информиране и 

публичност по изпълнението на проекта.

2. Наемане на помещения за реализирането на 

проекта и упражняване на бъдещата дейност на 

фирмата. 

3. Изготвяне на стратегия във връзка с дейността на 

фирмата;

4. Назначаване на персонал и осигуряване на 

трудови възнаграждения за период от 3 месеца по 

изисквания на ДО; Обучение на част от наетия 

персонал.

5. Ремонт на две от наетите помещения

6. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи.

7. Закупуване и въвеждане в експлоатация на обекта.

8. Дейности за осигуряване на информиране и 

публичност по изпълнените дейности по проекта.

9. Приключване и отчет на проекта.

1
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BG051PO001-1.2.03-2110-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2110

"И и С Електроникс" 

ЕООД

Н/П
"Изграждане и развитие на 

автосервиз"
6

19986,16 19 986,16

обл. Плевен, общ. Плевен, гр.Плевен, п. 

код 5800 

ж. к ”Сторгозия” , ул. ”Мир”  №13

Област: Плевен      

Община: Плевен      гр: 

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

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;
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BG051PO001-1.2.03-2053-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2053

"ПЕШКОВА 2011" 

ЕООД

Н/П
"Разкриване на вечерен 

музикален клуб - дискотека"
5

19999,1 19 999,10

гр.София 1404, област София ,община 

Столична, р-н Триадица, жк «Гоце 

Делчев» ,бл.242, вх.б, ет 3,ап 53
Област: Плевен      

Община: Червен бряг     

Град: Червен бряг

1.Организация и управление на проекта; 

2.Закупуване на материали, консумативи и 

дълготрайни активи за обезпечаване дейността на 

фирмата; 3.Самонаемане на безработното лице за 

полагане на труд във фирмата; 4.Осъществяване на 

стопанска дейност на фирмата; 5.Осъществяване на 

дейности по информираност и публичност

1

286

BG051PO001-1.2.03-1545-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1545

"ФОРМИ МЕТАЛ - 

ЩЕРЕВ" ЕООД

Н/П
"Производство на изделиоя от 

метал и търговия с тях"
5

19203,22 19 203,22

България; обл. Пазарджик; общ. 

Пещера; гр. Пещера; п.к.4550; 

ул.”Трети март” 13

Област: Пазарджик    

Община: Пещера       

Град: Пещера

Дейност 1: Организация на управлението;

Дейност 2: Избор на фирми, доставчици на 

оборудване и материали за целите на проекта;

Дейност 3: Първоначално закупуване на материали и 

консумативи; 

Дейност 4:  Информираност и публичност, 

постигнати чрез изработка на табела, стикери и 

интернет страница;

Дейност 5: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самоосигуряващото се лице и наемане на 

производствено помещение;

Дейност 6:  Анализ на постигнатите резултати.

1
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BG051PO001-1.2.03-1420-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1420

"АВТОСЕРВИЗ 

МАРОВСКИ" ЕООД

Н/П

"Изграждане на доверен 

автосервиз за извършване на 

диагностика и авторемонтни 

услугу гр. Пловдив"

6

19657,3 19 657,30

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ЛУДА ЯНА” № 3, 

ет.2,  ап.4

Област: ПЛОВДИВ  

Община: ПЛОВДИВ                     

Град / село: ПЛОВДИВ

1. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал / още едно 

лице/ за  3 месеца.

2. Първоначално закупуване на  материали и 

консумативи.

3. Закупуване на дълготрайни материални активи 

/машини, съоръжения, оборудване, техника/, 

необходими за дейността на фирмата.

1

288

BG051PO001-1.2.03-1424-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1424 "АРТЛАЙН" ЕООД

Н/П

"Ателие за производство на 

рекламни сувенири и арт-

продукти посредством лазерно 

рязане и гравиране"

6

19640,25 19 640,25

България, гр. Пловдив, 4003, област 

Пловдив, община Пловдив, район 

Северен, ЖК „Кършияка“ ул. „Васил 

Левски“ 14, ет. 2 ап. 4

Област:  Пловдив 

Община: Пловдив   Град  

Пловдив

1. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал.

2. Първоначално закупуване на суровини и 

материали.

3. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване 

за дейността на фирмата.

1

289

BG051PO001-1.2.03-1439-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1439

"ПРОКОМ.БГ - НЕТ" 

ЕООД

Н/П

"Изграждане на магазин и офис 

за предлагане на спектър от 

техника и услуги в сферата на 

системите за сигурност"

6

18477,05 18 477,05

гр. Пловдив, бул. "Никола Вапцаров" 

83, ап.21 Област:  Пловдив 

Община: Пловдив   Град  

Пловдив

1. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице за 3 месеца;

2. Първоначално закупуване на суровини и 

материали;

3. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на фирмата.

1

290

BG051PO001-1.2.03-1262-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1262 Вемина Мебел ЕООД

Н/П
"Цех за производство на 

мебели"
6

19953,24 19 953,24

обл.Смолян ,общ.Смолян гр.Смолян 

ул“Персенк „№11

Област:  Смолян    

Община:  Смолян   

Град:Смолян

1.Ремонт на помещение  

2.Закупуване на Оборудване ДМА

3.Закупуване на материали 

4. Информираност и публичност - 

Публикации в медиите;

Издаване на рекламни материали: Брошури;

Информационна табела, 

1

291

BG051PO001-1.2.03-1282-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1282

"ПЛАНЕТ КЕЙКС 

ПАТИСЕРИ" ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на сладкарско ателие 

за бутикови торти и сладкиши"

3

19870,46 19 870,46

България, област Русе, община Русе, 

град Русе, ул. „Тулча” № 4, вх. 3, ет. 7

Област: Русе    Община: 

Русе      Град Русе 

Формиране на екип и управление на проекта;

Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности);

Наемане на търговско помещение и оборудване, в 

което ще се извършва дейността на предприятието;

Закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на предприятието;

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца;

1
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BG051PO001-1.2.03-2173-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2173 "КРИСТО 13" ЕООД

Н/П "Пица на парче" 4

19780,25 19 780,25

2890 с.Първомай ,ул.”Маркови 

кладенци”5

Област:  Благоевград , 

Община: Петрич             

с. Първомай  2890 ,  

ул.”Маркови кладенци” 5

1. Извършване на текущ ремонт на помещение и 

привеждането му в подходящ вид за експлоатация, 

като пицария;

2. Закупуване и монтаж на оборудване;

3. Наемане на персонал;

Закупуване на суровини и материали;

1

293

BG051PO001-1.2.03-2188-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2188 "АДДРИБЪЛ" ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на мобилно 

фото/видео студио с внедрена 

Green Screen технология"

4

16909,22 16 909,22

гр. Дупница, ж.к. „Развесена върба”, 

бл.3, ет.6, ап. 20

Област:  Кюстендил       

Община:   Дупница                   

Град / село: Дупница

дейността на фирмата.

самонаетото лице.

1
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BG051PO001-1.2.03-2196-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2196

"КАДАСТЪР-

ДУПНИЦА" ЕООД

Н/П

"Консултантски и технически 

дейности при извършване на 

геодезически и кадастрални 

услуги"

6

18536,48 18 536,48

гр.Дупница ул.Иван Шишман №70 ет.4 

ап.7

Област: Кюстендил   

Община: Дупница    Град : 

Дупница, /включително 

територията на Съдебен 

район-гр.Дупница/

За стартирането и изпълнението на настоящия 

проект е необходимо да се изпълни следния 

комплекс от дейности, които ще доведат до постигане 

на заложените цели:

1.Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собствено предприятие -Бизнес-план – Приложение 

№1;

2.Първоначално закупуване на материали и 

консумативи: всички закупени материали и 

консумативи ще бъдат изразходвани, вложени и 

реализирани в рамките на изпълнение на проекта.

3.Закупуване на оборудване и специализиран 

софтуер, необходими за дейността на 

предприятието: Основната дейност на 

предприятието, след стартиране на работата му е 

предоставяне на геодезически и кадастрални услуги. 

Тази дейност е свързана пряко със създаването, 

поддържането и изменението на цифрови модели на 

кадастрални карти и кадастрални планове, 

регулационни и застроителни планове и текстови 

бази към тях. Осъществяването на тази дейност се 

извършва на базата на преки геодезически 

измервания, обработката  и отразяването им в 

изброените карти и планове. Поради спецификата на 

тази дейност на предприятието и идеята за развитие 

на собствен бизнес в тази сфера в по-дългосрочен 

план,  е задължително  закупуването на 

предвиденото минимално оборудване за 

стартирането и развитието на дейността на 

предприятието. Предназначението на  предвиденото 

оборудване е специфично и приложимо само за 

геодезически измервания и обработката им, и 

използването му за осъществяване дейността на 

предприятието в дългосрочен план е задължителна и 

1
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BG051PO001-1.2.03-1851-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1851

"ТИ ЕНД ДИ 

ГОСПОДИНОВИ" 

ООД

Н/П

Магазин за дамски и мъжки 

обувки от български 

производители

5

19570,15 19 570,15

гр. Стара Загора, ул. Г.Столетов 43, 

ет.6, ап 13

Област:                      

Община:                Град / 

село:

Стара Загора           Стара 

Загора             Стара 

Загора

Сформиране на екип по проекта за стартиране на 

дейностите.

Доставка и монтаж на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието- компютър, бюро, касов 

апарат, принтер, магазинно оборудване.

Първоначално закупуване на материали -Закупуване 

на материали (дамски и мъжки обувки), които в 

рамките на проекта трябва да бъдат  разходвани, 

вложени или реализирани. 

Разработване на онлайн магазин за продажба на 

обувки

Наемане на две безработни лица от ДБТ Стара 

Загора. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца 

Откриване на магазина и започване на търговска 

дейност.

Визуализация – монтиране на информационна 

табела, изготвяне на самозалепващи се стикери с 

логото на ЕС и ЕСФ, с които да бъде обозначено 

закупеното по проекта оборудване и/или 

обзавеждане, изработване на хартиени торби с 

логото на ЕСФ и ЕСФ

Отчитане на проекта – подготовка за месечни 

доклади за напредъка на проекта до междинното 

звено, подготовка на финален технически и финансов 

отчет до междинното звено и управляващия орган.

1
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BG051PO001-1.2.03-1815-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1815

"А. Макс 8 

Консултинг" ЕООД

Н/П

МОЯТА УСПЕШЕНА БИЗНЕС 

ИДЕЯ

Еко-енергиийна и 

информационно насочена 

фирма за недвижими имоти

4

19 558,91 19 558,91

гр. София ул. "Йоан Екзарх" № 3  

Пощенски код Лозенец  1421

Област: гр. София – град;  

Община: Столична  

Град: София 

1. Организация и управление на проекта.

2. Избор на изпълнители за реализиране на доставки 

и услуги във връзка с изпълнение на дейностите по 

проекта.

3. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи.

4. Закупуване на ДМА и ДНМ, необходими за 

дейността на предприятието.

5. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца.

6. Обучение на наетото лице за осъществяване на 

функциите на „Административен асистент”.

Осигуряване на информация и публличност по 

проекта.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 

предприятия

Име на проекта
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Наименование на 

бенефициента

Име на 

партньора/ите

(ако е приложимо)

Основни дейности/РезюмеОфициален адрес на бенефициента
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BG051PO001-1.2.03-1718-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1718 "АЗ МОГА-Д" ЕООД

Н/П

"Развиване на самостоятелна 

стопанска дейност чрез 

създаване на фирма за 

професионално почистване на 

сгради и терени"

12

19 727,53 19 727,53

град София, Столична община, ж.к. 

Хаджи Димитър, бл. 94, вх. В, ет. 6, ап. 

58

Област: София Община:   

София   Град / село: 

София

осигурителни вноски за самонаетото лице и второто 

наето лице (работник) за 3 месеца;

дейността на предприятието, а именно: компютър, 

мултифункционално устройство (копир, принтер, 

скенер), машина за почистване екстрактор, 

професионална прахосмукачка, бюро, стол, етажерка 

2 бр, посетителски стол 2 бр, и изработване на 

уебсайт платформа.

канцеларски (хартия, папки, кламери, телбод и 

други), общо 204 броя от 17 артикула, описани 

подробно в бюджета на проекта Б1, А3.1.;

почистващи средства (препарати, кофа, парцал, 

гюдерия), общо 19 бр/л. от 11 артикула, описани 

подробно в бюджета на проекта Б1, А3.2; 

проекта чрез поставяне на информационна табела и 

10 стикера;

Организация и управление на проекта и други.

1
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BG051PO001-1.2.03-1713-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1713 ВИТОСТ ЕООД

Н/П

Професионална реализация за 

стартиращ бизнес на "Витост" 

ЕООД

4

19 795,34 19 795,34

гр. София 1229, ж.к. Надежда 3, бл. 

333, вх. Б, ет. 1, ап. 24 

Област: София        

Община: Столична     

Град: София

• Дейност 1: Окончателно сформиране на 

управленския екип (ръководител и счетоводител) на 

Проекта и ясно разпределение на задачите и 

отговорностите в този екип;

• Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на 

подизпълнители (доставка на оборудване, изготвяне 

на стратегия, закупуване на материали и дейността 

по визуализация на проекта) съгласно реда на ПМС 

№69;

• Дейност 3: Организация и осъществяване на 

дейностите по информиране и публичност;

• Дейност 4: Разработване на бизнес стратегия на 

предприятието;

• Дейност 5: Наемане на помещение (производствен 

цех);

• Дейност 6: Закупуване на оборудване 

• Дейност 7: Назначаване на трудов договор в 

предприятието на 1 бр. работник – машинен 

оператор-изделия от дърво

• Дейност 8: Първоначално зареждане със 

материали за стартиране работния процес за 

производство на мебели   

• Дейност 9: Изготвяне на финален отчет на Проекта.

1
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BG051PO001-1.2.03-1818-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1818 ЕТ "ЖИВКО ТАНЧЕВ"

Н/П

"Създаване на магазин за 

търговия с хранителни стоки"

6

19 327,14 19 327,14

обл Ямбол гр Елхово  Трети март бл8 

вхА ет3 ап9

Област: Ямбол   Община: 

Елхово  Град / село: 

Елхово

Всички извършвани дейности са насочени към 

подготовка и осъщестяване на стопанската дейност 

на            Създаване на магазин за търговия с 

хранителни стоки

Основни дейности:

• Управление и отчетност на проекта; 

• Текущ ремонт на помещение;

• Закупуване и доставка на оборудване,  машини и 

съоръжения;

• Инсталиране и пускане в експлоатация доставените  

машини и оборудване;

• Първоначалното закупуване на материали и 

консумативи;

• Осигуряване на публичност и информираност;

• Осигуряване на трудови възнаграждения 

/включително и осигуровки/ на самонаетото лице и 

наетия персонал; 

1
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BG051PO001-1.2.03-1512-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1512

"ЕВРОФИШИНГ" 

ЕООД

Н/П

"Създаване на ресторант 

"ЕВРОФИШИНГ" ЕООД"

3

19 997,06 19 997,06

гр.Варна, ул. Свети Константин и 

Елена 20

Област:  Варна    

Община:  Варна      Град / 

село: Варна

1. Осигуряване на  ефективно управление на проекта.

2. Осигуряване на  добра публичност и визуализация 

на проекта.

3. Назначаване на управителя по ДУК

4. Оборудване на новосъздаденото предприятие с 

необходимите за дейността техника, материали и 

консумативи.

Изготвяне на стратегия за стартирането на 

самостоятелна стопанска дейност на предприятието.

1
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BG051PO001-1.2.03-1378-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1378

"АРТ Е-МОУШЪН" 

ЕООД

Н/П
Творческа работилница Арт Е-

Моушън
4

19592,48 19 592,48

гр. Добрич, обл. Добрич, бул. "Трети 

март"12, ет. 3, ап. 9

Област: Добрич                 

Община: Добрич-град               

Град / село: Добрич

Дейност 1: Управление на проекта и отчитане на 

резултатите по него

Цялостно планиране на етапите по стартиране на 

дейностите по проекта; проследяване на коректното 

им изпълнение и своевремено отчитане на 

резултатите от проекта и представяне на отчетните 

документи на ДО.

Дейност 2: Осигуряване на работното помещение / 

магазин за дейността

Избор на икономически подходящо (отговарящо на 

зададените в Бюджета параметри) и стратегически 

разположено търговско помещение.

Дейност 3: Публичност и Визуализация на проекта; 

Интернет сайт на проектното предложение

Доставка на информационна табела и стикери и 

възлагане  и контрол на разработването на Интернет 

сайт на проектното предложение с банер на 

Оперативната Програма Развитие на чвешките 

ресурси.

Дейност 4: Закупуване на преносим компютър, 

оборудване и стопански инвентар. 

Закупуване, доставка и монтаж на предвидените в 

Бюджета преносим компютър, стопански инвентар и 

оборудване, необходими за стартиране на дейността 

по настоящия проект.

Дейност 5: Закупуване на материали и консумативи

Закупуване и доставка на материали и консумативи 

необходими за дейностите на проекта.

Дейност 6: Самонаемане на работна ръка и 

стартиране на търговска дейност

Подготовка и самонаемане на служител и стартиране 

реализацията на закупените материали – продажба 

или влагане в комплекти.

1
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BG051PO001-1.2.03-2014-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2014

ЕТ "РИТЪМ - ПЕТЪР 

ПАНАЙОТОВ"

Н/П

"Създаване на парти агенция 

като форма на самостоятелна 

стопанска дейност на фирма ЕТ 

Ритъм - Петър Панайотов"

6

10576,38 10 576,38

5000; Велико Търново;  ул. 

Черни връх 16

Област:     Велико 

Търново      Община: 

Велико Търново                            

Град: Велико Търново             

1.Стартиране на собствена икономическа дейност: 

съдаване на фирмата, закупуване на необходимото 

оборудване, намиране на клиенти на предлаганата 

услуга, разширяване на пазарите, затвърждаване 

устойчивото развитие на фирмата през следващите 

10 години.

2. Назначаване на постояна работа на две трайно 

безработни лица

3. Публичност и информиране на обществото за 

целите и резултатите от реализацията на проекта.

1
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BG051PO001-1.2.03-2125-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2125

"НЮ ИНТУИШЪН" 

ЕООД

Н/П

"Създаване на електронен 

магазин за спортни облекла и 

обувки"

5

19999,69 19 999,69

гр. Плевен, п.к. 5800, общ. Плевен, обл. 

Плевен, ул. Тулча 9А, ет.3, ап.6

Област: Плевен             

Община: Плевен               

Град: Плевен

1.Управление на проекта. 2. Самонаемане на 

безработното лице 3. Избор на външи изпълнители и 

доставка на компютърна техника и оборудване 4. 

Изработка на сайт на фирмата 5. Избор на външи 

изпълнители и доставка на материали /стоки/. 6. 

Осъществяване на стопанска дейност на фирмата. 7. 

Осигуряване на публичност и визуализация.

1

304

BG051PO001-1.2.03-1357-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1357 КИКИ и КЕЙТ ЕООД

Н/П
"Семейният бизнес-гаранция за 

успех"
5

19885,44 19 885,44

обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. 

Пловдив, ул. „Иван Арабаджията” N 3

Област:Пловдив Община: 

Пловдив Град / 

село:Пловдив

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Подготовка и осъществяване на 

самостоятелната стопанска дейност

2.1. Сключване  на  договор  за наем;                                                                   

2.2. Извършване  на  ремонтни  дейности ;   

2.3.  Закупуване  на  оборудване ;

2.4.  Първоначално закупуване на материали;

2.5. Сключване на трудови договори;

2.6 Стартиране на бизнеса

  Дейност 3:  Информиране и публичност                              

1

305

BG051PO001-1.2.03-2133-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2133 "АТОЛ 88" ЕООД

Н/П

Компонент 2 - Модерна 

туристическа и агентска 

дейност

12

18639,55 18 639,55

гр. Благоевград, ул. Трети Март 21

Област:                      

Община:                Град / 

село:

Благоевград                

Благоевград                     

Благоевград

Дейност на туристическа агенция 

Публичност и визуализация (информационни 

дейности);

Счетоводни дейности;

1

306

BG051PO001-1.2.03-1853-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1853

"ЦЕНТЪР 5-125" 

ЕООД

Н/П

ОТКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА 

ПРОФИЛАКТИКА НА 

ЗДРАВЕТО

12

19 043,49 19 043,49 гр. София, ул. Добромир Хриз 31 ап..1

Област: София-град             

Община:                Град / 

село: София

Изработване  на рекламна табела,стикери по 

образец на Агенция по заетостта и рекламни 

брошури

2.Наемане на помещение и оборудване

 3 Първоначално закупуване на материали и 

консумативи

4. Закупуване на ДМА

5. Трудови възнаграждения/ за не повече от 3 

месеца/

6. Организация и управление на проекта

7.Заплащане на сметки

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;
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бенефициента

Име на 

партньора/ите

(ако е приложимо)

Основни дейности/РезюмеОфициален адрес на бенефициента
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BG051PO001-1.2.03-1590-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1590

"СЪКСЕС ПРО 2012" 

ЕООД

Н/П

"Създаване на частна детска 

градина в гр. София"

5

19 842,76 19 842,76

Общ. Столична гр. София район 

Люлин бл.419 вх.Б ап.44

Област:Софийска , 

Община: Столична, Град 

:София 

1. Организация и управление на проекта.

2. Визуализация на проекта по Регламент (ЕК).

3. Намиране и подготовка на помещение под наем.

4. Лицензиране и осигуряване на лицензионните 

документи за извършване на дейността.

5. Придобиване на стопански инвентар, ДМА, ДНА 

6. Закупуване на материали и консумативи (свързана 

с разходи за закупуване на материали и 

консумативи).

7. Осигуряване на счетоводни услуги чрез 

счетоводна фирма.

1

308

BG051PO001-1.2.03-1717-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1717

ЕТ "Генади 66-Генади 

Петков"

Н/П

Производство на хлебни и 

тестени изделия

12

19 992,39 19 992,39

гр. Ботевград 2140, ул.”Александър 

Стамболийски” №44, област София, 

община Ботевград

Област:  София                   

Община:  Ботевград            

село:Литаково

Дейност 1. Организация и управление на проекта- 

 За успешно изпълнение на планираните дейности и 

постигане на заложените индикатори, ще бъдат 

привлечени външни експерти с опит в изпълнение на 

проекти. 

 Управлението и администрирането на проекта ще 

допринесе за успешно стартиране и реализиране на 

проекта. В тази връзка управлението на проекта  ще 

допринесе за устойчивостта във времето на 

дейността и постигнатите резултати.

Дейност 2. Провеждане на мерки за информация и 

публичност. 

 Планира се изпълнението на мерките  за 

информиране и публичност,  да създадат условия на 

прозрачност при изпълнение на дейностите по 

проекта и информираност на обществото за целите 

на проекта, резултатите и ефекта за целевите групи и 

общността.

  Ще бъде изработена информационна табела по 

образец на Агенция по заетостта - изпълнението на 

тази дейност е с цел спазване изискванията за 

визуализация на Оперативната програма за 

информиране на широката общественост и 

приобщаване на различни целеви групи към активно 

участие в програмата, в съответствие с т.9 Мерки за 

комуникация и публичност от Комуникационния план 

по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси – 2007г.-2013г.”.

Дейност 3. Изграждане на фурна за изпичане на 

хлебни и тестени изделия.

 Изградено основното съоръжение за изпичане на 

хлебните и тестени изделия.

Дейност 4. Извършване на ремонтни работи в 

помещения, в които се извърша дейността на 

предприятието.

1

309

BG051PO001-1.2.03-1831-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1831 "РЕТРО ЕУ" ЕООД

Н/П

"Стартиране на стопански 

дейности на "РЕТРО ЕУ" 

ЕООД"

4

19 543,00 19 543,00 гр. Ямбол, ул. „Драма“ 11А

Област:  Ямбол   

Община: Ямбол   Град / 

село: Ямбол

Дейност 1: Организация и управление на проекта – за 

успешното реализиране на проекта е необходима 

организационна дейност и контрол през целия 

период на изпълнение;

Дейност 2 : Избор и наемане на помещение за 

извършване на основната дейност на фирмата – 

дейността включва избор и наемане на подходящо 

помещение в района на гр.Ямбол, където ще се 

осъществява основната стопанска дейност; Дейност 

3: Доставка на оборудване и първоначално 

закупуване на материали - доставка на необходимото 

оборудване за възстановителните дейносто по 

автомобилите Оборудването ще се запази от 

кандидата минимум 5 години след приключване на 

проекта. В тази дейност е включено и 

първоначалното закупуване на материали, 

необходими зазапочване на стопанската дейност;

Дейност 4 : Подбор, наемане  и въвеждащо 

вътрешнофирмено обучение  на персонал – 

дейността обхваща избор и наемане на подходящ 

персонал за извършване на възсатновителните 

дейности. 

Дейност 5: Визуализация на проекта  - дейността 

включва осъществяване на информираност на 

обществеността, относно финансовата подкрепа на 

европейските фондове за изпълнението на проекта.

1

310

BG051PO001-1.2.03-1518-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1518 "Файн Арт" ЕООД

Н/П

Гравирайте  идеите  си

4

19 035,49 19 035,49 гр.Варна, ул.”Константин Павлов” № 4.

Област:  Варна       

Община: Варна       Град / 

село: Варна

1.  Създаване на екип за организация и управление.

2. Наемане на помещение.

3. Доставяне на необходимото оборудване.

4. Доставка на материали и консумативи.

5. Наемане на персонал.

6. Провеждане на информациона кампания в 

съответствие с изискванията на програмата.

1

311

BG051PO001-1.2.03-2048-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2048 "ДАНАЯ-13" ЕООД

Н/П

"Разкриване на кабинет за 

специализирана спортно-

медицинска и 

рехабилитационна дейност"

5

19999,39 19 999,39

гр. Плевен, община Плевен, област 

Плевен, ул. „Неофит Бозвели” №12, 

ет.2, ап.5

Област: Плевен             

Община: Плевен               

Град: Плевен

1.Организация и управление на проекта, 2.Избор на 

доставчици и закупуване на компютърна техника, 

оборудване и материали, 3.Самонаемане на 

безработното лице за осъществяване на медицинска 

практика; 4.Осъществяване на стопанската дейност 

на предприятието на предприемача; 

5.Осъществяване на мерки за публичност и 

визуализация.

1

312

BG051PO001-1.2.03-2079-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2079 "САН ЛУКА" ЕООД

Н/П

"Разкриване на специализиран 

магазин за чанти, портмонета, 

колани и други кожени 

аксесоари"

5

19999,35 19 999,35

гр. Плевен 5800, община Плевен, 

област Плевен, ж.к. „Сторгозия” бл1, 

вхД, ет.3, ап7

Област: Плевен          

Община: Плевен             

Град: Плевен

1. Администриране и управление на проекта; 

2. Самонаемане на безработното лице; 

3. Избор на доставчици и първоначално закупуване 

на материали и оборудване за дейността на 

фирмата;

4. Осъществяване на стопанска дейност на фирмата; 

5. Осъществяване на мерки за визуализация  и 

публичност.

1

313

BG051PO001-1.2.03-1994-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1994

"ИВА ДУНАВЦИ" 

ЕООД

Н/П

„Създаване, стартиране и 

развитие на Магазин за 

хранителни стоки“

3

19527,92 19 527,92

гр. Дунавци, общ. Видин, обл. Видин, 

ул.“Христо Ботев“ № 19

Област: Видин, Община: 

Видин, Град / село: 

Дунавци

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде създаване на студио за солариум.

Основните дейности по настоящия Проект ще бъдат:

1. Сформиране на ефективен екип за организация и 

управление на Проекта;

2. Наемане на помещение, където магазинът за 

хранителни стоки да стартира и осъществява 

дейността си.

3. Избор на 1 безработно лице за продавач-

консултант, което ще е пряко ангажирано с 

изпълнението на финансираните дейности и 

сключване на трудов договор. Сключване на ДУК със 

самонаетото лице;

4. Изготвяне на стратегия за развитие на 

новосъздаденото предприятие;

5. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи за изпълнението на Проекта;

6. Първоначално закупуване на материали;

Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия.

1

314

BG051PO001-1.2.03-1401-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1401

КРЕАТИВ - 2013 

ЕООД

Н/П

"Организация на търговски 

обект за продажба на пекарска 

и сладкарска продукция 

съобразена със здравословното 

хранене на базата на собствени 

рецептури и технологии"

6

19736,73 19 736,73

Пловдив 4000, ул. „Богомил“ 18, 

България

Област: Пловдив, Град 

Пловдив

1. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал / още две лица/ 

за  3 месеца.

2. Първоначално закупуване на  материали и стоки.

3. Закупуване на обзавеждане, необходимо за 

дейността на фирмата.

1

315

BG051PO001-1.2.03-1486-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1486

"ИМЕДЖИН 

СТУДИОС" ЕООД

Н/П "Интерактивно обучение" 9

19897,76 19 897,76

Пловдив, пк 4000, ул. „Ф. Македонски” 

21

Област: Пловдив                      

Община: Пловдив                

Град / село: Пловдив

Дейност 1: Сформиране и работа на екипа за 

организация и управление.

Дейност 2: Наемане на офис, закупуване на 

обзавеждане, офис техника и консумативи.

Дейност 3: Разработка на сценарий. 

Дейност 4: Запис на реплики.

Дейност 5: Изработка на софтуерния образователено-

развлекателен продукт.

Дейност 6: Тестване на продукта. 

Дейност 7: Първоначална доставка на материали. 

Дейност 8: Създаване на сайт.

Дейност 9: Осигуряване на възнаграждения за 

самонаетото лице и наетия служител за 3 месеца.

Дейност 10: Визуализация, информиране и 

публичност.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;
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BG051PO001-1.2.03-2168-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2168 "ВЕПО 2013" ЕООД

Н/П
"Стартиране на бизнес Модно 

облекло"
6

15836,47 15 836,47

гр. Благоевград,  жк. Струмско, ул. 

„Броди” 32, вх. Б, ет. 8, ап. 22

Област: Благоевград,  

Община: Благоевград,               

Град: Благоевград

Продажба на дамско и мъжко облекло и аксесоари.

Дейност 1:

Организация и управление на проекта, разработване 

на документи и отчети за извършените дейности по 

проекта

Дейност 2:

Провеждане на процедури за закупуване на 

оборудване и материали за стартиране търговска 

дейност в магазина и доставка

Дейност 3:

Информация и публичност

Дейност 4:

Сключване на договор за наемане на помещение за 

осъществяване на дейността

Дейност 5:

Стартиране на дейността

Дейност 6:

Провеждане на обучение за придобиване на ключови 

компетентности за работа с клиенти

Дейност 7:

Мониторинг и контрол на дейностите по проекта

1

317

BG051PO001-1.2.03-1777-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1777 "ИНАНА 8" ЕООД

Н/П
Развитие на самостоятелна 

стопанска дейност, чрез 

изграждане на новосъздадено 

предприятие „СПА СТУДИО с 

риби ГАРА РУФА“

6

18 628,50 18 628,50

гр.София 1303, СО-район Възраждане, 

ж.к. Зона Б-5, бл.16, вх.Г, ет.2, ап.65

Област:   София                       

Община:Столична

Град / село:   София

1. Подготвителни дейности

2. Инвестиционни дейности

3. Наемане на помещение

4. Закупуване на оборудване и материали за 

дейността

5. Публичност и визуализация на проекта

6. Подбор и назначаване на персонал

7. Анализ и оценка на проекта

1
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BG051PO001-1.2.03-1646-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1646

ЕТ "СТЕЛИУМ 1 - 

Габриела Георгиева"

Н/П

Холистичен център за здраве и 

красота „Алтернатива”  

7

19 081,51 19 081,51

5750 гр. Ябланица, община Ябланица, 

област Ловеч местност Братевец  3

Област:  София;  

Община: Ботевград;  Град  

Ботевград:

1. Организация и управление на проекта 

2. Закупуване на оборудване необходимо за 

дейността на  холистичния център

3. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи

4. Разработване  и реализиране на информационна 

кампания по проекта

5. Изготвяне  стратегия  и стартиране дейността на 

предприятието

6. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице  и/или  наетия персонал

7. Вътрешен мониторинг, оценка и счетоводно 

отчитане на дейностите по проекта

1
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BG051PO001-1.2.03-1626-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1626 "РЕМИНИТА" ЕООД

Н/П

"Кафе-пекарна"

6

19 286,47 19 286,47

гр гр БЪЛГАРИЯ

област София (столица), община 

Столична

гр. София 1612

район Красно село 

ж.к.Лагера бл.44 вх.Б ап.68.София, 

ж.к.Лагера бл.44 вх.Б ап.68

Област:   София                       

Община:Столична

Град / село:   София

1.Сключване на договор с Агенцията по заетостта 

като договарящ орган, за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ по ОП «Развитие на човешките 

ресурси» „Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност” - 

Компонент II”

2. Набавяне на разрешителни от:  Агенция по 

храните за турговия с  хлебни и сладкарски изделия, 

ХЕИ, Пожарната, Софийска вода, ЧЕЗ и Общината  

за търговска дейност

3. Намиране и сключване на договор с фирма за 

изработка на табела – „Проетът е осъществен с 

фин.подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от ЕСФ на 

Европейския съюз”  и с логото на ЕС и ЕСФ

4. Наемане на помещение

5. Закупуване на ДМА

6. Закупуване на материали за производството

7. Наемане на персонал и сключване на трудови 

договори 

1
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BG051PO001-1.2.03-1753-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1753

"Травел Нонстоп" 

ЕООД

Н/П

Опознай родината

4

19 961,13 19 961,13

гр. София ж.к. "Левски" Г бл. 29, вх. А, 

ет. 3, ап. 11

Област:   София – град, 

Община:Столична,  Град : 

София

1. Организация и управление на проекта; 

2. Закупуване на консумативи , необходими за 

стартирането на дейността;

3. Дейности за информация и публичност;

4. Провеждане на обучение;

5. Регистрация за туроператорска и туристическа 

агентска дейност - лиценз

6. Закупуване на оборудване;

7. Назначаване на персонал.

1
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BG051PO001-1.2.03-1952-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1952

"БАЛКАН СТОР" 

ЕООД

Н/П

Нова идея - нов шанс

5

19 936,44 19 936,44

София, п.к 1799,  ж-к Младост 2, бл 205 

вх 7 ап 124

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

София

1. Организация, вътрешен мониторинг, контрол и 

управление на проекта.

2. Запазване на търговска марка, закупуване на 

софтуер за интернет магазин и за складова 

програма.

3. Наемане на офис помещение за извършване на 

дейността на новосъздаденото дружество.

4. Закупуване на оборудване и обзавеждане, 

необходими за стартиране на дейността на 

предприятието.

5. Първоначално закупуване на материали.

6. Назначаване на 2 служители и осигуряване на 

средства за трудови възнаграждения и осигурителни 

вноски за самонаетото лице и персонала.

7. Визуализация и публичност на проекта.

1
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BG051PO001-1.2.03-1933-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1933

"АГРОУЕЙ 

БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Н/П

Стартиране на  магазин и он-

лайн магазин за продажба на 

резервни части за 

селскостопанска техника 

6

19 567,44 19 567,44

 гр. София, п.код 1000, ул.Доктор Петър 

Дертлиев” № 42

Област: Сливен        

Община:    Сливен        

Град / село: Нова Загора

1.Проектен старт;

2. Разкриване на търговски обект на територията на 

гр.Нова Загора;

3. Доставка на резервни части за магазин 

AGROWAY;

4. Наемане и обучение на персонал;

5. Създаване на електронен магазин AGROWAY ON-

LINE ;

6.Визуализация на проекта.

1
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BG051PO001-1.2.03-1761-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1761

"ДДД ГРУП 

БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Н/П

СТОП НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

12

19 999,04 19 999,04

гр.София, ж.к. „Младост” 4, бл. 463, 

вх.1, ет.5, ап.13

Област:   София                   

Община:  Столична              

Град / село: София

• Организация и управление на проекта

• Първоначално закупуване на материали

• Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието

• Осигуряване на трудови възнаграждение на 

самонаетото лице и наетия персонал

• Информация и публичност

1
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BG051PO001-1.2.03-1686-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1686 "УЕБДЕБ" ЕООД

Н/П

Компютърен Сервиз

6

19 557,64 19 557,64 Гр Поморие Ул Петър Берон 20

Област:        БУРГАС              

Община: БУРГАС              

Град / село: БУРГАС

Ремонт ,сервиз и продажба на компютърни части 

1.Назначаване на ръководния екип

2.Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото 

Предприятие

3.Наемане на офис

4.Закупуване на ДМА

5.Закупуване на материали и консумативи

6.Назначаване на персонал и Осигуряване на 

трудови възнаграждения на самонаетото лице и 

наетия 

персонал за не повече от 3 месеца

7.Публичност и информираност

8.Закупуване на лицензиран софтуер (windows and 

office)

1
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BG051PO001-1.2.03-1387-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1387 "БАТБАЯН" ЕООД

Н/П

"Търговия с ароматно кафе"

6

19 998,51 19 998,51

област Варна, община Варна

гр. Варна 9000

район р-н Приморски

Тодор Бояджиев No 3

Област: Варна                     

Община: Варна                

Град: Варна

1. Организация и управление на проекта.

2. Наемане на подходящо помещение.

3. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието.

4. Осигуряване на постоянна заетост в 

предприятието.

5. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи.

6. Разработване на стратегия на предприятието.

7. Публичност и визуализация.

1
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BG051PO001-1.2.03-1389-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1389

"КРАСИВОТО БГ" 

ЕООД

Н/П

"Производство на художествени 

продукти от керамика и стъкло"

6

19 994,53 19 994,53

гр. Варна район Приморски, ж.к. 

„Чайка“ бл. 26, вх. А, ет. 8, ап. 43

Област: Варна           

Община:   Варна             

Град: Варна 

1. Мениджмънт на проекта;

2. Разработване на стратегия за стартиране и 

развитие дейността на фирма „Красивото БГ“ ЕООД;

3. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване 

за обработка на керамична маса, стъкло и 

производство на художествени изделия;

4. Доставка на първоначално необходими материали 

и консумативи за производство на художествени 

изделия от керамика и стъкло;

5. Разкриване на работни места и запазване на 

устойчива заетост след професионално обучние;

6. Визуализация и публичност на проекта.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 

предприятия
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BG051PO001-1.2.03-1400-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1400

"БУЛЛИМПЕКС" 

ЕООД

Н/П

Откриване на магазин тип 

оутлет за продажба на облекло 

и обувки, подкрепен с он-лайн 

магазин

4

19 992,48 19 992,48 гр. Варна, ул.”Студентска” Nr.11, ап.5

Област: Варна, Община: 

Варна, Град Варна

Дейност 1: Организация и управление на проекта;

Дейност 2: Намиране на подходящо помещение,  

сключване на договор за наем и заплащането му;

Дейност 3: Закупуване на обзавеждане и оборудване 

и инсталацията му в наетото помещение. 

Привеждане на помещението в съответсвие със 

всички законови изисквания относно пожарна 

безопасност, трудова медецина.

Дейност 4: Закупуване и доставка на материали и 

консумативи за стартиране на дейността на 

фирмата;

Дейност 5: Разкриване на едно работно място на 

самонаетото лице(бенефициента) и намиране и 

назаначаване на един продавач консултант на 

постоянен трудов договор и осигоряване на 

възнаграждения

Дейност 6: Създаване на он-лайн магазин и 

оптимизиране на сайта. Създаване на фейс бук 

страница като част от маркетинговата стратегия на 

компанията

Дейност 7: Осигуряване на информиране и 

публичност на проектното предложение. Стартиране 

на рекламна кампан ия по откриване на търговския 

обект

1
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BG051PO001-1.2.03-1438-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1438

"МТ КОМЕРС 1983" 

ЕООД

Н/П

"Ново начало - по-добро 

бъдеще"

5

19 972,57 19 972,57

община Варна, град Варна, р-н 

Младост, ж.к Младост №102, вх.1,ет.4, 

ап.11

Област: Варна   Община: 

Варна      Град / село: 

Варна

Дейност1:  Избор на външни изпълнители, които ще 

реализират мерките по публичност и визуализация и 

такива, които ще доставят оборудването и 

необходимите материали.

Дейност2: Изготвяне на информационни материали, 

за популяризиране на проекта.

Дейност3:  Закупуване на оборудване и материали, 

необходимо за изпълнението на дейностите по 

проекта.

Дейност4:    Стартиране на същинската дейност по 

проекта

Дейност5:     Проектно управление, контрол и 

отчитане.

1
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BG051PO001-1.2.03-1338-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1338

"Ра-Хел 

Хаджииванова" ЕООД

Н/П

Подпомагане стартирането на 

самостоятелен бизнес -  „Ра-Хел 

Хаджииванова” ЕООД

3

10284,57 10 284,57

град Шумен 9700, област Шумен, 

община Шумен ул. „Константин 

Иречек” 4, ет. 1, ап. 1 Област: Шумен                 

Община: Шумен 

Град / село: Шумен

1. Закупуване и доставка на ДМА и ДНА.

2. Закупуване и доставка на материали и 

консумативи.

3. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и персонала.

4. Прилагане на мерки за информиране и 

публичност, съгласно нормативните изисквания.

1
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BG051PO001-1.2.03-2009-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2009

"Пи Си Сървисиз" 

ЕООД

Н/П "Пъстър бизнес" 4

19252,96 19 252,96

гр. Ловеч, жк Червен бряг, бл. 107 А, 

вх. А, ап. 8

Област: Ловеч       

Община: Ловеч       Град / 

село: Ловеч

Административни, рекламни и специализирани 

компютърни услуги 

Дейност 1 Наемане и обзавеждане на офис

Дейност 2 Закупуване и монтиране на оборудване

Дейност 3 Закупуване на материали

Дейност 4 Наемане на персонал

Дейност 5 Управление на проекта

1
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BG051PO001-1.2.03-2001-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2001

ЕТ "ПЪРВИ ЧАСТЕН 

РЕХАБИЛИТАЦИОНЕ

Н КАБИНЕТ - 

ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ"

Н/П
„Първи частен 

рехабилитационен кабинет”
6

16912,3 16 912,30

град Видин, община Видин, 

област Видин

град Видин, община 

Видин,  област Видин

Предлагане на здравни услуги в сферата на 

рехабилитацията.

Дейност 1- Стартиране на проекта

Дейност 2 – Закупуване на материали

Дейност 3 – Изработване на стратегия

Дейност 4 – Закупуване на консумативи

Дейност 5 – Наем на помещение

Дейност 6 – Сключване на трудов договор

Дейност 7 Сформиране на екип по проекта

Дейност 8 – Разкриване на разплащателна сметка

Дейност 9 – Закупуване на оборудване

1
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BG051PO001-1.2.03-1959-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1959 "ДАРИВИ" ЕООД

Н/П "За дома и градината от А до Я" 6

19698,98 19 698,98

гр. Монтана, п.к. 3400, жк. “Младост” 

№ 2, бл.44-4, вх.Г,  ет. 3, ап.9

Област: Монтана     

Община: Лом      Село: 

Комощица

Дейност 1: Управление и мониторинг на проекта.

Дейност 2: Изготвяне на стратегия и стартиране на 

собствено предприятие .

Дейност 3: Подготовка на помещението за търговска 

дейност.

Дейност 4: Осигуряване на информация и 

публичност.  

Дейност 5: Закупуване на оборудване.

Дейност 6: Доставка на материали /стоки/.

Дейност 7: Реализация на материалите /стоките/.

1
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BG051PO001-1.2.03-1965-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1965 "Л-ПИ" ЕООД

Н/П

"Разкриване на фирма за 

строително-монтажни 

дейности, свързани с 

изграждането на водопроводни, 

поливни системи, огради, 

заграждения и нестандартни 

строителни дейности"

5

19999,91 19 999,91

гр.Берковица, община Берковица, 

област Монтана, п.к. 3500,  ул. Мусала 

№4

Област: Монтана   

Община: Берковица   

Град: Берковица

1.Организация и управление на проекта 2. 

Назначаване на управител на фирмата /самонаемане 

на безработното лице/ 3. Избор на външи 

изпълнители и доставка на оборудване, съоръжения, 

материали и консумативи  4. Осъществяване на 

стопанска дейност на фирмата. 5. Осигуряване на 

публичност и визуализация.

1

334

BG051PO001-1.2.03-1528-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1528

"АРТ ОРНАМЕНТ" 

ЕООД

Н/П

Производство на изделия от 

естествени материали с 

декоративно орнаменти за 

интериор и екстериор

12

17785,84 17 785,84

гр. Брацигово 4579, ул. Васил 

Петлешков 44

Дейностите по 

производство на 

дружеството ще се 

извършват на 

територията на 

гр.Брацигово, а за 

разпространение на 

произведената продукция 

ще се работи по посока за 

покритие на цялата 

страна.

1.Общо управление (мениджмънт, контрол, 

отчетност) на проекта.

2.Избор на доставчици на проекта.

3.Дейности по публичност и визуализация на 

проекта.

4.Работа със социални групи.

5.Финансов анализ на резултатите от проекта за 

степента на развитие,  оценка на дейността чрез 

анкетно проучване, определяне на приоритети и 

задачи за следващия финансов период.

1

335

BG051PO001-1.2.03-1293-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1293 МН БЛАСТ ЕООД

Н/П "Старт на Ателие МН БЛАСТ" 6

19987,93 19 987,93

гр. Пловдив 4004,

област Пловдив, община Пловдив, 

ул. Македония № 79 вх. В ет.4

Област:  Пловдив           

Община:  Хисаря          

Град :  Хисаря

Дейност 1 - Текущ ремонт на ателие/магазин; 

Дейност 2– Обучение на служител; Дейност 3– 

Закупуване на оборудване и стопански инвентар; 

Дейност4-Узаконяване на дейността; Дейност 5 - 

Изготвяне на СТРАТЕГИЯ; Дейност 6 –  

Визуализация на проекта; Дейност 7 – Организация и 

управление на дейностите по проекта; Дейност 

8–Старт на дейността;

1

336

BG051PO001-1.2.03-1315-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1315 "МЕРТИ" ЕООД

Н/П "Кафе-сладкарница - "Мерти"" 6

19492,8 19 492,80

гр. Русе, ал. Бели брези 10, вх. 

4, ет. 2, ап. 3
Област: Русе, Община: 

Русе, Град: Русе

Дейност 1 – Организация и управление на проекта;

Дейност 2 – Визуализация и публичност на проекта;

Дейност 3 – Закупуване и доставка на оборудване;

Дейност 4 – Доставка на материали; 

Дейност 5 – Осигуряване на трудово възнаграждение 

на самонаетото лице и наетия персонал за период от 

3 месеца;

1

337

BG051PO001-1.2.03-2194-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2194

ЕТ "КИРИЛ ИВАНОВ - 

АНТАР"

Н/П

"Откриване на ателие за 

изработка на рекламни и 

сувенирни изделия"

5

19879,16 19 879,16

ПК 2500, гр. Кюстендил, кв. „Запад”  

бл.87  ет.4 ап.14

Област: Кюстендил     

Община: Кюстендил        

Град: Кюстендил

1. Организация и управление на проекта

2. Наемане на помещение

3. Закупуване на оборудване - CNC машина (фреза)

4. Първоначално закупуване на материали

5. Осигуряване на трудово възнаграждение на 

самонаетото лице за срок от 3 месеца

6. Информиране и публичност на проекта 

1

338

BG051PO001-1.2.03-1873-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1873 "МИТКОЛОР" ЕООД

Н/П
"Стартиране на авто-бояджийна 

дейност на "Митколор" ЕООД"
4

17674,86 17 674,86

гр.Крън, ул.”Орешак”№31

Област: Стара Загора  

Община: Казанлък    Град: 

Крън

Управление и администриране на проекта.

Първоначално закупуване на материали.

Закупуване на необходимо за технологичния процес 

оборудване.

Извършване на ремонтни работи на 

помещението(смяна на дограма на прозорци).

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал.

 Информиране и публичност на проекта.

1

339

BG051PO001-1.2.03-1776-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1776

ПРО БИЛДИНГС 

ЕООД

Н/П

Проект за развиването на 

информационното 

посредничество в сферата на 

имотите тип „ново 

строителство“ в София

3

16 200,16 16 200,16

София, Лозенец, ул. Червена стена, бл. 

12, вх. Б, ет.2, ап. 18

Област: София-град                       

Община:  Столична              

Град / село: София

Посреднически услуги за придобиване на недвижим 

имот, тип „ново строителство“; юридически и 

финансови консултации на потенциалните купувачи 

на недвижим имот, тип „ново строителство“

1

340

BG051PO001-1.2.03-1785-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1785

"СТАМПА 

АДВЕРТАЙЗИНГ" 

ЕООД

Н/П

„Създаване на студио за 

реклама и дизайн“

6

19 864,44 19 864,44

град Силистра, ул. „Кълъраш“ № 17, 

ет.6, ап. 40

Област:    София     

Община:  София     

 Град / село: София

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2: Наемане на помещение за студио за 

дизайни реклама

Дейност 3: Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието

Дейност 4: Осигуряване на заетост

Дейност 5: Закупуване на материали и консумативи 

за дейността на предприятието

Дейност 6: Осигуряване на информиране и 

публичност

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 

предприятия
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BG051PO001-1.2.03-1833-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1833 "КОРА 13" ЕООД

Н/П

РЕСТОРАНТ ЗА 

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ   

4

18 206,52 18 206,52

град София, община Столична, р-н 

Витоша, кв. Владая, ул. Проф.Иван 

Шишманов N 8                      

Област:  София   

Община:  Столична   

Град: София:

Централната градска част 

,бизнес зони 

1.Формиране на екип и управление на проекта2. 

Наемане на персонал. 3. Обучение на наетия 

персонал. 4. Наемане на помещение 5. Закупуване на 

ДМА  (оборудване, машини и инвентар за стартиране  

дейността по проекта). 6. Осигуряване на публичност 

и визуализация и изработване на други рекламни 

материали (брошури, плакати и меню). 7. 

Осигуряване на лицензи и разрешителни 

необходими за стартиране дейността на проекта. 8. 

Закупуване на материали и консумативи. 

1

342

BG051PO001-1.2.03-1722-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1722

"КОМКО 

ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Н/П

РАЗРАБОТКА И ИЗРАБОТКА 

НА ПРОМИШЛЕН ОБРАЗЕЦ, 

:„Автоматизиран детектор за 

метални включвания „

3

19 258,88 19 258,88

2140 БОТЕВГРАД, ул.”Букурска” 

No.16, ет.2

Област:                      

Община:                Град :

Софийска                  

Ботевград              

Ботевград

III.1. Първоначално закупуване на материали

III.2. Придобиване на ДМА-компютри и хардуеър

III.3. Придобиване на ДМА-оборудване

III.4. Придобиване на НМДА-софтуеър

III.5. Публичност и визуализация

III.6. Първоначално закупуване на консумативи

III.7. Трудово възнаграждение и осигуровки на 

самонаетото     лице за 3 месеца

III.8.  Разходи за организация и управление

1

343

BG051PO001-1.2.03-1745-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1745

"АЛТЪРНАТИВ УЕИ" 

ЕООД

Н/П

"Алтенативен свят" - София

3

19 872,37 19 872,37

гр. СОФИЯ, кв. Илиянци, ул. Грозден 

13

Област: Софийска, 

Община: Столична, гр. 

Софи – обект 1

Област: Софийска, 

Община: Костинброд, гр. 

Костинброд – обект 2             

Обучение на персонал, първоначално

закупуване на материали, осигуряване на разходите 

за трудови възнаграждения на самонаетото лице и 

на наетия персонал за не повече от 3 месеца, както и 

първоначален инвестиционен капитал,

свързан с развитието на основната дейност на 

предприятието.

Дейности по проекта:

1. Организация и администрация на проектното 

предложение

2. Закупуване на материали и оборудване

3. Информиране и публичност за подкрепата на 

предприятието от ЕС и изработване на УЕБ САЙТ на 

АЛТЪРНАТИВ УЕИ ЕООД

4. Заплащане на трудови възнаграждения на наетия 

персонал за 3 / три / месеца

1

344

BG051PO001-1.2.03-1760-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1760

"ДАНИСЪРВИЗ" 

ЕООД

Н/П

Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност на 

микропредприятие 

„ДАНИСЪРВИЗ“ ЕООД, чрез 

сервиз за автоуслуги и монтажи 

на пропанбутан и метан газ 

системи

8

19 774,34 19 774,34

БЪЛГАРИЯ, област София (столица), 

община Столична, гр. София 1582, 

район р-н Искър, ж.к. ДРУЖБА, бл. 

252, вх. А, ет. 8, ап. 23

Област: София-град         

Община: Столична        

Град / село: гр. София

Дейност 1:   Формиране на екипа за организация и 

управление на проекта

Дейност 2:   Откриване на разплащателна сметка за 

целите на проекта и осигуряване на публичност, чрез 

визуализация

Дейност 3:   Узаконяване на обект по смисъла на 

закона

Дейност 4:   Разработване на стратегия

Дейност 5:   Закупуване на материали и консумативи

Дейност 6:   Закупуване на необходимите ДМА

Дейност 7:   Осигуряване на трудова заетост за 

лицата от целевата група

Дейност 8:   ДНА – уеб сайт

1

345

BG051PO001-1.2.03-1823-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1823

"КАЛИНКА 

МАЛИНКА" ЕООД

Н/П

Детски център за почасово 

забавление и партита „Калинка 

Малинка” гр.Ямбол

3

19 722,12 19 722,12

гр.Ямбол, ж.к.”Зорница” бл.2, вх.”Б”, 

ет.7, ап.62

Област:                      

Община:                Град / 

село:

Ямбол                         

Ямбол                   Ямбол

Дейност 1: Закупуване на активи и оборудване за 

дейността 

Дейност 2: Първоначална доставка на стоки и 

материали

Дейност 3: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на  самонаетото лице за 3 месеца

Дейност 4: Визуализация и оповестяване

1

346

BG051PO001-1.2.03-1706-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1706

"БОНИ-90-

ЧАПКЪНОВА" ЕООД

Н/П

Детски център – МИКИ МАУС

6

15 466,82 15 466,82

обл Ямбол общ Елхово гр Елхово  ул 

Лом 36

Област: Ямбол   Община: 

Елхово  Град / село: 

Елхово

Всички извършвани дейности са насочени към 

подготовка и осъщестяване на стопанската дейност 

на            Детски център – МИКИ МАУС 

Основни дейности:

• Управление и отчетност на проекта; 

• Избор и наемане на помещение;

• Закупуване и доставка на оборудване,  машини и 

съоръжения;

• Инсталиране и пускане в експлоатация доставените  

машини и оборудване;

• Първоначалното закупуване на материали и 

консумативи;

• Осигуряване на публичност и информираност;

• Осигуряване на трудови възнаграждения 

/включително и осигуровки/ на самонаетото лице и 

наетия персонал; 

1

347

BG051PO001-1.2.03-1824-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1824

"К-МАРКЕТ 

МЕНИДЖМЪНТ" 

ЕООД

Н/П

Онлайн бутик "Стелария"

3

14 700,00 14 700,00

област Ямбол, община Елхово, гр. 

Елхово 8700, ул. Морава, бл. 10, вх. 

А, ет. 3, ап. 8

Област:  Ямбол                    

Община:    Елхово            

Град / село: гр. Елхово

1. Сформиране на екип за организация и управление 

на проекта

2. Наемане на офис помещение и трудоспособно 

физ. Лице като продавач-консултант

3. Създаване на маркетингова стратегия за бизнес 

идеята

4. Изграждане на интернет магазин с името 

www.stellaria.bg

5. Закупуване на стопански инвентар, компютри и 

хардуер за предприятието

6. Закупуване на консумативи и материали за 

предприятието

Информация и публичност по проекта

1

348

BG051PO001-1.2.03-1416-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1416 "И АЙ ЕС ДИ" ЕООД

Н/П

"Проектантско бюро - 

проектантски услуги по част 

"Конструктивна" в 

строителството"

7

17 501,70 17 501,70

гр. Варна, бул.”Генерал Колев” N87, 

вх.Г, ет.7, ап.98

Област:   Варненска   

Община:  Варна Град: 

Варна

1. Проекно управление

2. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проекта.

3. Осигуряване на необходимите компютърна техника 

и периферия.

4. Осигуряване на специализирани софтуерни 

продукти за проектантска дейност по част 

„Конструктивна”.

5. Осигуряване на офис помещение за извършване 

на дейността на предприятието и закупуване на 

стартово количество суровини и материали.

6. Провеждане на кампания за подбор на кадри.

7. Изготвяне на бизнес стратегия за дейността на 

предприятието за период от 3 години.

1

349

BG051PO001-1.2.03-1443-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1443

"КРЕАКТИВ ПР" 

ЕООД

Н/П

"Създаване на агенция за 

предоставяне на ПР услуги 

"Креактив ПР""

6

19 019,25 19 019,25

Пловдив 4000, ул. „Богомил“ 18, 

България

Област: Варна         

Община: Варна      Град: 

Варна

1. Организиране, стартиране и текущо управление на 

проекта.

2. Подготовка и провеждане на процедури по ПМС 

69/2013 за избор на изпълнители по доставката на 

услуги, наем на помещение, оборудване, материали 

и консумативи.

3. Създаване на стратегия за развитие на 

новорегистрираното предприятие. 

4. Наемане и оборудване на помещение, подходящо 

за дейностите по проекта и в което да се извършва 

административната дейност на предприятието. 

5. Закупуване на обзавеждане, необходимо за 

извършване на предлаганите услуги. 

6. Закупуване на материали и консумативи, 

необходими за извършването на предлаганите 

услуги.

Дейности за информация и публичност по ОП 

„Развитие на човешките ресурси”. 

1
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BG051PO001-1.2.03-2080-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2080

"КАЛОЯНОВ СТАН" 

ЕООД

Н/П

МАГАЗИН ЗА ТЪРГОВИЯ С 

ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, 

ЦИГАРИ И АЛКОХОЛ НА 

ЕДРО И ДРЕБНО

6

19587,1 19 587,10

гр. София, ж.к. „Надежда“-ІV, бл. 425, 

вх.“В“, ап. № 40

Област:Ловешка        

Община: Габровска

  село: Кметовци

Правилник за вътрешния ред, Правила за работната 

заплата, процедури, бланки, технически документи, 

документи по здраве и безопасност и опазване на 

околната среда.

персонал. 

контакти, сключване на договори за реализация на 

услугата.

определена в насоките за кандидатстване) и 

Първоначално закупуване на материали;

отчети

Изготвяне на годишен технически и финансов отчет 

при приключване на проекта.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;
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BG051PO001-1.2.03-2007-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2007

"НАТАЛИ - 2013" 

ЕООД

Н/П

„Да доведем света в Тетевен – 

стартиране на туроператорска 

дейност”

3

19473,44 19 473,44

България, област Ловеч, община 

Тетевен, гр. Тетевен, ул. „23 

септември“ № 7

Област: Ловеч;     

Община: Тетевен;    Град: 

Тетевен;

1. Формиране на екип и управление на проекта.

2. Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности).

3. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото предприятие.

4. Регистрация по Закона за туризма и получаване на 

удостоверение за регистрация на туроператорска 

дейност. 

5. Закупуване на инвентар и оборудване, необходими 

за дейността на предприятието.

6. Закупуване на софтуер за туроператор и 

изработване и оптимизация на уеб сайт на 

предприятието. 

7. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи.

8. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за срок от три 

месеца.

9. Обучение на наетия персонал.

1

352

BG051PO001-1.2.03-1993-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1993 "ЛМ СТРОЙ" ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на Фирма за 

производство на пенобетонни 

блокчета"

3

19782,16 19 782,16

гр. Дунавци, общ. Видин, обл. Видин, 

ж.к. "Васил Левски“ № 37

Област: Видин, Община: 

Видин, Град / село: 

Дунавци

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде създаване на фирма за строитлено-

ремонтна дейност.

1. Сформиране на ефективен екип за организация и 

управление на Проекта;

2. Наем на помещение, където студиото да стартира 

и осъществява дейността си;

3. Избор на 2 безработни лица за общи работници, 

които ще са пряко ангажирани с изпълнението на 

финансираните дейности и сключване на трудови 

договори. Сключване на ДУК със самонаетото лице;

4. Изготвяне на стратегия за развитие на 

новосъздаденото предприятие;

5. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи за изпълнението на Проекта;

6. Първоначално закупуване на материали;

7. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия.

1

353

BG051PO001-1.2.03-2041-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2041

"РАДИКА ФОРМ" 

ЕООД

Н/П "Ателие Радика Форм" 6

19462,5 19462,5

ул. "Гео Милев" 14, с. Крушовица, общ. 

Мизия, обл. Враца

Област:                      

Община:                Град / 

село:

Враца                          

Мизия                   

Крушовица

1. Създаване на екип за организация и управление. 

Стартиране проектните дейности и прилагане на 

методите за ръководство и контрол. Осигуряване 

публичност на проекта.

2. Подготовка за производство - Закупуване на ДМА -  

компютри и хардуер. Закупуване на стопански 

инвентар. Проектиране на образците на изделията, 

които ще се изработват в ателието.

3. Подготовка за производство - Закупуване на 

материали и консумативи. Закупуване на оборудване, 

машини и съоръжения. Наемане на персонал и 

обучение.

4. Наемане на служител, представител на целевата 

група безработни лица, обучение на наетото лице. 

5. Стартиране на производство.

6. Изработванена уеб сайт.

7. Изготвяне на стратегия за развитие

1

354

BG051PO001-1.2.03-2029-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2029

ЕТ "ИВАЛИНА 

ПАВЛОВА - АБ"

Н/П

"Стартиране и развитие на 

микро предприятие в сферата 

на търговията със строителни 

материали"

6

19821,76 19 821,76

България, област Враца, община Бяла 

Слатина, село Габаре, пк 3265, ул. 

„Скала“ № 9

Област:Враца(столица) 

Община:Бяла Слатина / 

село: Габаре

1. Сформиране на екип , организационни, 

подготвителни и съпътстващи дейности;

2. Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности);

3. Наемане на търговско помещение, в което ще се 

извършва дейността на предприятието;

4. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

5. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самоосигуряващото се  лице и наетия персонал за  3 

месеца;

1
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BG051PO001-1.2.03-2020-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2020 "СТЕВИ - СБ" ЕООД

Н/П
"Цех за производство на 

безалкохолни напитки - Бриз"
5

16719,25 16719,25

с. Лиляче, п.к 3051, област Враца, 

община Враца, ул. „Христо Ценов” 5

Област:  Враца            

Община: Враца           

Село: Лиляче

1. Организация и управление на проекта

2. Закупуване на оборудване и материали за 

първоначално стартиране на „Цех за производство 

на безалкохолни напитки – Бриз”

3. Подбор на персонала във фирмата за извършване 

на дейността продавач-консултант,  счетоводител и 

дресьор на кучета. Кандидатстване, оценка и 

класиране на кандидатите.

4. Информиране и публичност

1
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BG051PO001-1.2.03-2017-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2017

"РАЛЧЕВ - СИН" 

ЕООД

Н/П

Сервизна база за 

автотенекеджийски и 

автобояджийски услуги „Ралчев-

Син” ЕООД-гр. Бяла Слатина

12

13924,4 13 924,40

гр. Бяла Слатина, 3200, ул. „Кольо 

Черкеза” № 28, област Враца

Област:   Враца                   

Община:  Бяла Слатина              

Град: Бяла Слатина

1. Сформиране на екип за управление на  проекта. 

Управление на проекта. Създаване на вътрешни 

прaвила за работа, текущ мониторинг и организация 

на счетоводната отчетност.

2. Разработване на Стратегия за стартиране на 

дейността на предприятието

3. Информация и публичност

Разкриване на търговски обект – сервизна база за 

автотенекеджийски и автобояджийски услуги

1

357

BG051PO001-1.2.03-1564-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1564 ИГНАТОВ ТУР ЕООД

Н/П

"Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност за 

предлагане на услуги в сферата 

на туризма на Игнатов ТУР 

ЕООД"

3

19795,22 19 795,22

4400, гр. Пазарджик,

ул. „Константин Величков“ №5, ет.1, 

ап.1 Област: Пазарджик    

Община: Пазарджик               

гр. Пазарджик

1.Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за  3 месеца.

2. Първоначално закупуване на материали.

3.Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието.

4. Информираност и публичност.

1

358

BG051PO001-1.2.03-1403-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1403 „ЕКО ИДЕЯ” ЕООД

Н/П

ПОДКРЕПА ЗА СТАРТИРАНЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕНА 

ФИРМА „ЕКО ИДЕЯ” ЕООД

12

19611,8 19 611,80

4001 Пловдив, бул. Хаджи Димитър 66

Област: Пловдив,    

Община: Пловдив,     Град 

: Пловдив

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Подготовка и избор на доставчици на 

машини, материали, оборудване и обучение.

Дейност 3: Стартиране на дейността на 

предприятието

чрез наемане на безработни лица, включително 

самонаемане

Дейност 4: Организация и осъществяване на 

дейностите по информиране и публичност

1

359

BG051PO001-1.2.03-1450-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1450 "Новахостинг" ЕООД

Н/П

"Създаване на условия за 

стартиране на стопанска 

дейност от Новахостинг ЕООД"

9

19662,8 19 662,80

област Пловдив, община Пловдив, гр. 

Пловдив, ул. „Волга“ № 52

Област: Пловдив, 

Община: Пловдив, Град / 

село: Пловдив

Проектен старт – в тази дейност се включват 

сключването на договори с Управителя на 

дружеството и с нает служител, както и наемане на 

помещение за развиване на дейността. Предвижда 

се, също така, сключване на договор за доставка на 

Интернет със специфично качество, подходящо за 

типа на предлаганата услуга.

Доставка на хардуер и други ДМА – в изпълнението 

на тази дейност попада закупуването на основното 

оборудване, необходимо за стартиране на дейността 

на дружеството.

Доставка на материали и консумативи – предвижда 

се да бъдат сключени серия от договори с 

изпълнители, с оглед доставка на първоначално 

необходимите на дружеството материали и 

консумативи.

Дейности по информиране и публичност – съгласно 

Ръководството за информиране и публичност, ще 

бъдат изработени съответните информационни 

материали.

Основните дейности по проекта се изразяват, на 

първо място, в сключване на договори с Управител 

на дружеството и нает служител, както и наемане на 

помещение за развиване на дейността. На следващо 

място се предвижда закупуване на техника (хардуер), 

1

360

BG051PO001-1.2.03-1461-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1461

"Самостоятелна медико-

техническа 

лаборатория Здравец - 

ДН" ЕООД

Н/П

"Производство на 

специализирани медицински и 

помощни средства, предписани 

от лекар по дентална медицина"

6

17971,98 17 971,98

България, гр. Пловдив 4004, район 

Южен, ул. „Кичево 18, ет. 8, ап. 30

Област:  Пловдив и 

съседните на областта

1. Подготвителен период, свързан с проучване и 

осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал.

2. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи. Назначаване на подбрания в 

подготвителния период персонал.

3. Закупуване на обзавеждане и оборудване, 

специфично за дейността на фирмата.

1

361

BG051PO001-1.2.03-1939-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1939 "Лейди Ди - 54" ЕООД

Н/П
"Домашните "закуски на баба" 

чрез европейска технология"
3

19348,01 19 348,01

гр.Димитровград ул. Захари Зограф № 9

Област:  Хасково                    

Община: Димитровград               

Град Димитровград

1.Организация и управление на проекта

2. Наемане на помещение

3. Откриване на ново работно место.

4. Доставка на суровини,материали и  оборудване за 

производство на „Домашните закуски на баба”

5.  Осигуряване на  визуализация и публичност на 

проекта.

6. Разходи за изготвяне на стратегия и стартиране на 

дейността.

1

362

BG051PO001-1.2.03-1570-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1570 "НЮ АРТ - БГ" ЕООД

Н/П

"Ефективен бизнес модел за 

самостоятелна стопанска 

дейност"

4

19937,4 19 937,40

с.Пещера 2443 общ.Земен обл.Перник

Област:    Перник                  

Община:  Земен               

село: Пещера

Дейност 1 – Организация и управление на 

проектните дейности

Дейност 2 – Първоначално закупуване на материали

Дейност 3 – Закупуване на оборудване, необходимо 

за дейността на предприятието

Дейност 4 – Осигуряване на трудови възнаграждения 

на персонала

Дейност 5 – Публичност и информираност

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 
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BG051PO001-1.2.03-2056-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2056 "ТРИЛОК" ЕООД

Н/П

МОЯТ УСПЕШЕНA БИЗНЕС 

ИДЕЯ   Магазин за хранителни 

стоки от български 

производители в гр. София

6

19217,7 19 217,70

Гр. София, ж.к. „Княжево“, ул. 

„Лазарополе“ № 17, вх. 1, ет. 1, ап. 1

Област:    СОФИЯ                  

Община:  СОФИЯ              

Град / село:   СОФИЯ

проекта и реклама.

след приключването му.

фирма.

1

364

BG051PO001-1.2.03-1580-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1580

"АЛЕКС М ТРЕЙД" 

ЕООД

Н/П

„Производство и търговия с 

метални изделия“

7

19 797,95 19 797,95

гр. София, п.к.1336, ж.к.”Люлин”, 

бл.211, вх.Б, ет.3, ап.31

Област:  Столична   

Община:  Столична   

 Град / село: София

Д1 - Стартиране на Проекта.

Д2 - Зареждане на магазина

Д3 - Информираност на обществото

Д4 - Отваряне на търговския обект

Наемане на екип за управление

1

365

BG051PO001-1.2.03-1904-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1904

"МАРАВИОСО 

МУНДО" ЕООД

Н/П

Създаване и развитие на   

ДЕТСКИ МАГАЗИН – 

„МАРАВИОСО МУНДО „ 

3

19 054,26 19 054,26 с. Кокаляне п.к. 1191 ул. Искър 31

Област: София      

Община:  Столична             

Град: София

Създаване на основните документи на фирмата - 

Правилник за вътрешния ред, Правила за работна 

заплата, процедури, бланки, технически документи, 

документи по здраве и безопасност и опазване на 

околната среда.

- Подбор, назначаване, обучение и инструктиране на 

персонал.

- Проучване на пазарната ниша, установяване на 

делови контакти, сключване на договори за 

реализация на услугата.

- Избор на доставчици /съгласно процедурата 

определена в насоките за кандидатстване/ и 

първоначално закупуване на стоки.

- Стартиране на доставки от избраните доставчици.

- Изготвяне на месечни отчети за услугата.

- Продажба на стока.

- Изготвяне на междинни технически и финансови 

отчети.

- Изготвяне на годишен технически и финансов отчет 

при приключване на проекта. 

1

366

BG051PO001-1.2.03-1880-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1880 "Инклас" ЕООД

Н/П

Стартиране на проект за 

създаване на нов устойчив 

модел на иновативна школа за 

обучение по чужди езици, 

компютърни умения и 

личностно израстване "Инклас"

6

19 773,84 19 773,84

София, 1715, ж.к. Младост 4, бл. 458, 

вх. 7, ап.16

Област: София   Община: 

Столична   Град: София

1. Създаване на екип за управление на проекта на 

база квалификации. 2. Изготвяне на образователни 

програми, съобразени с възраст/познания/умения на 

различните групи обучаващи се. 3. Осигуряване на 

публичност на факта, че проектът се съфинансира от 

ОП РЧР и ЕСФ. 4. Наемане на подходящо за офис и 

класни стаи помещение. 5. Закупуване на 

необходимите компютри, хардуер и други 

необходими за стартиране на дейността 

материали/съоръжения; закупуване на необходимите 

щадящи околната среда транспортни средства. 6. 

Първоначално закупуване на материали – учебници, 

ученически и учителски тетрадки, речници, други 

учебни пособия и консумативи. 7. Закупуване на ДНА 

– CRM и изработка на уеб сайт на проекта и 

компанията.

1

367

BG051PO001-1.2.03-1499-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1499

"СМАРТФОН АПС" 

ЕООД

Н/П
"Създаване на мобилни 

приложения за смарт телефони 

и потребителите"

10

19 992,82 19 992,82

гр. Варна, ж.к. Възраждане, бл. 39, вх. 3, 

ет. 2, ап. 51

Област:                      

Община:                Град / 

село:

Варна                            

Варна                             

Варна

Изготвяне на стратегия; Наем на офис; Закупуване на 

оборудване; Закупуване на материали; Информиране 

на обществеността; Осигуряване на трудови 

възнаграждения за самонаетото лице.

1

368

BG051PO001-1.2.03-1371-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1371

"БАРАКУДА 0208" 

ЕООД

Н/П

"Изграждане на магазин за 

риболовни стоки и стоки за 

подводен риболов"

3

18 939,23 18 939,23

гр. Добрич, бул. 25 Септември 25, вх.А, 

ап.16

Област:                      

Община:                Град / 

село:

Добрич      Добрич                     

Балчик                                                                                             

1. Създаване на екип на проекта.

2. Организиране и стартиране дейността на 

търговския обект.

2.1. Закупуване на оборудване и материали за 

дейността.

2.2. Назначаване на необходимия персонал.

2.3. Стартиране на стопанската дейност.

3. Информиране и публичност

4. Мониторинг, контрол и отчитане на проекта. 

1

369

BG051PO001-1.2.03-2024-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2024

"АЛЛ АБАУТ 

КОНСУЛТИНГ" ЕООД

Н/П
"Откриване на офис за 

консултантски услуги"
6

19068,84 19 068,84

гр. Долни Дъбник, Община Долни 

Дъбник, бул. „Македония” 14

Област: Велико Търново     

Община:   Велико 

Търново             Град / 

село:  Велико Търново

Дейност 1 - Организация и управление на проекта, 

осигуряване на информираност и публичност на 

проекта

Дейност 2 - Изготвяне на Стратегия и стартиране на 

дейността на фирма „Алл Абаут Консултинг” ЕООД

Дейност 3 – Обучение на наетия персонал

Дейност 4 – Първоначално закупуване на материали

Дейност 5 – Закупуване на оборудване, необходимо 

за дейността на предприятието

Дейност 6 – Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за три 

месеца

1

370

BG051PO001-1.2.03-2093-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2093

ЕТ "ЗООТЕХ 2000-

ПЕТЪР ВИЧЕВ"

Н/П

"Създаване на заетост чрез 

стартиране на самостоятелна 

туристическа дейност"

6

12931,45 12 931,45

обл.Габрово ; общ.  Габрово ;с 

.Боженци
Област: Габрово

Община: Габрово 

Град/село : с. Боженци                                    

• Управление на проекта ;

• Осигуряване на заетост ;

• Купуване, инсталиране и тестване на оборудване, 

материали и консумативи необходими за дейността 

на фирмата ;

• Осигуряване на публичност , информираност  и 

официално откриване на туристическия обект. 

1

371

BG051PO001-1.2.03-1961-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1961

"АН - МАРТИН - 88" 

ЕООД

Н/П

"Развиване самостоятелна 

стопанска дейност -"Кафе-

сладкарница Мики Маус" 

гр.Монтана"

7

19514,47 19 514,47

гр.Монтана,п.к 3400, обл.Монтана, 

ул.”Вардар” № 2

Област: Монтана  

Община: Монтана  Град : 

Монтана

1. Организация и управление на проекта

2. Закупуване на  материали и оборудване за 

първоначално стартиране на дейността на фирмата

3. Подбор на персонала в „Кафе-сладкарница Мики 

Маус” собственост на „Ан-Мартин-88” ЕООД 

Информиране и публичност

1

372

BG051PO001-1.2.03-1549-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1549 "Еко Конструкт" ЕООД

Н/П

Склад за търговия с дървени 

материали, цех за обработване 

на дървени материали и 

продажба, производство на 

продукция от дървен материал 

и продажба.

6

19943,1 19 943,10

гр.Панагюрище,пощ.код 4500, ул.”Иван 

Комитата”№66

Област: Пазарджик                      

Община: Панагюрище               

Град: Панагюрище

1. Изготвяне на стратегия 

2. Наемане на помещение – сключване на договор с      

наемодател за помещението , в което ще се      

извършва  основната  дейност

3. Наемане на счетоводител, който да бъде включен 

в управленския екип.

4. Информиране и публичност .Поставяне на 

иформационни табели с емблемата на ЕС. 

Поставяне на стикери в предприятието с емблемата 

на ЕС. Изготвяне на визтни картички на 

предприятието с емблемата на ЕС.

5. Първоначално закупуване на материали – 

закупуване на материали необходими за търговия и 

производство  

6. Закупуване на касов апарат.

7. Закупуване на оборудване, необходимо за 

производствената дейност на предприятието 

–специализирани  машини,неоходими за 

изпълнението на производствената дейност на 

предприятието  

8. Наемане на работна ръка за изпълнението на 

конкретните дейности на предприятието.

9. Стартиране на търговската и производствена 

дейност.

10. Помесечно изплащане на възнагражденията на 

1

373

BG051PO001-1.2.03-1285-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1285 СЕВИ-1992 ЕООД

Н/П "Крайпътен супермаркет" 12

19857,34 19 857,34

област Смолян, община Мадан

с. Ловци 4908
Област: Смолян                      

Община:    Мадан

 село:  Ловци

1. Доставка и монтаж  на оборудване и оборотни 

консумативи;

2. Поставяне на табела за визуализация;

3. Изготвяне на стратегия за бизнес развитие;

4. Изпълнение на  фирмената  бизнесдейност 

5. Техническа и финансова отчетност;

1

374

BG051PO001-1.2.03-1286-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1286 НИКИ-НЕК ЕООД

Н/П Къща за гости с.Кутела 6

19423,49 30 095,27

гр.Смолян, ул.Орлица № 6

Област: Смолян  Община:  

Смолян  Град / 

село:Кутела

Дейност 1 – Формиране екип на проекта и 

определяне задълженията на всеки от тях.

Дейност 2 – Съставяне на 6 месечен план за 

действие

Дейност 3 – Запознаване на обществеността с 

целите и задачите на проекта

Дейност 4 - Подготовка на обекта за изпълнение на 

основната дейност. Профилактика и ремонт на 

сградата. Изваждане на необходимите разрешителни 

за дейността.

Дейност 5 – Подбор на персонал необходим за 

изпълнение на основната дейност

Дейност 6 - Обучение на персонала

Дейност 7 - Избор на доставчик на материали за 

зареждане на стаите, доставчик на оборудването и 

доставчик  на рекламна табела, стикери и брошури.

Дейност 8 – Назначаване на избрания и обучен 

персонал 

Дейност 9 – Зареждане на материалите и 

оборудването в обекта.

Дейност 10 – Откриване на обекта, пресконференция 

Дейност 11 – Посрещане на посетители в обекта

Дейност 12 – Съставяне на отчет за резултатите от 

проекта

1

375

BG051PO001-1.2.03-2142-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2142 "ПИО" ООД

Н/П
Подкрепа за инвестиране в 

консултантска дейност
3

14067,34 14 067,34

 гр. Благоевград, ул.,, Бр. Миладинови 

‘’ 5 А
Област:      Благоевград                

Община:    Благоевград            

Град / село: Благоевград

Откриване на работно място чрез наемане на офис , 

оборудването му с необходимия хардуер и софтуер, 

закупуването на инвентар, консумативи и създаване 

на организация за извършване на успешна 

консултантска дейност .

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 

предприятия
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бенефициента

Име на 

партньора/ите

(ако е приложимо)

Основни дейности/РезюмеОфициален адрес на бенефициента
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BG051PO001-1.2.03-2197-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2197 "СиКи ЛМ" ЕООД

Н/П Фризури за делник и празник 6

18793,36 18 793,36

област Кюстендил, община Кюстендил  

гр.Кюстендил, 2500, ж.к. Румена 

войвода, бл. 5, вх. Б, ет. 3, ап. 22

Област: Кюстендил   

Община:  Кюстендил   

Град / село: Кюстендил

Дейност 1: Управление на проекта

Организация и  мерки за изпълнение на дейностите 

по проекта и тяхното отчитане 

Дейност 2: Изготвяне на стратегия

Изпълнение на дейност по проекта, свързани с 

изготвянето на стратегия за развитие на 

предприятието

Дейност 3: Закупуване на компютър, оборудване и 

стопански инвентар

Изпълнение на дейности по проекта, свързани с 

първоначално закупуване на стопански инвентар, 

оборудване и преносим компютър

Дейност 4: Закупуване на материали и консумативи

Изпълнение на дейности по проекта, свързани с 

първоначално закупуване на материали и 

консумативи Дейност 5: Осигуряване на публичност и 

визуализация

Изпълнение на дейности, свързани с публичност и 

визуализация

Дейност 6: Назначаване на персонал и стартиране на 

дейността - предоставяне на фризьорски услуги

Изпълнение на дейности, свързани с наемането на 

персонал и стартиране дейността на собствения 

бизнес

1

377

BG051PO001-1.2.03-2206-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2206

ЕТ "ЙОРДАНКА 

МИЦОВА - МИЦОВИ"

Н/П
Предприемачество - ключ към 

успеха
6

19107,12 19 107,12

гр. Кюстендил, ул. Соволско шосе 11А Област:    Кюстендил    

Община:  Кюстендил    

Град: Кюстендил

1. Организация и управление на проекта.

2. Доставка на обзавеждане за предприятието.

3. Доставка на материали и консумативи.

4. Подбор и назначаване на персонал.

Стартиране и управление дейността на 

предприятието.

1

378

BG051PO001-1.2.03-1910-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1910 СЕВОА EООД

Н/П

Подпомагане стартирането на 

новосформирано предприятие 

за производтство на студено 

пресовани масла от растителен 

произход

3

18976,33 18 976,33

гр. Стара Загора, ул. "Екзарх Антим І" 

49, ап. 6

Област: Стара Загора                  

Община: Стара Загора                

Град / село: Стара Загора

предприятие чрез изграждане на инсталация за 

добив (студено пресоване) на масла от растителен 

произход

създаване на нови работни места и възможност за 

самостоятелна стопанска дейност в производството 

на студено пресовани, нерафинирани по химичен път 

масла от широко застъпени в България маслодайни 

култури, но не преработвани или слабо 

преработвани до този момент

1

379

BG051PO001-1.2.03-1737-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1737 "САНДРА БГ" ЕООД

Н/П
Създаване на модна къща 

"Естет"
6

19788,77 19 788,77

ГР.ПЕРНИК, УЛ.БУЧИНСКИ ПЪТ 

БЛ.1, АП.61, ВХ.В

Област: Перниик Община: 

Перник Град / село: 

Перник

1. Сформиране на екип, организационни, 

подготвителни и съпътстващи дейности;

2. Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности);

3. Наемане на търговско помещение, в което ще се 

извършва дейността на дружеството;

4. Извършване на текущ ремонт;

5. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на организацията;

6. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото  лице и наетия персонал за 3 месеца;

1

380

BG051PO001-1.2.03-1810-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1810

"ПРОДЖЕКТ 

АСИСТЪНС ЕНД 

МЕНИДЖМЪНТ" 

ЕООД

Н/П

„НОВ ШАНС ЗА РАЗВИТИЕ”

3

10 649,70 10 649,70

София 1113, район Изгрев, ул. 

„Димитър Гичев” №9 - КЪЩА

Област:          СОФИЯ-

ГРАД            Община: 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА               

Град: СОФИЯ

1. Управление, администриране, мониторинг, 

координиране,  финансов контрол и отчетност.

2. Дейности, свързани с осигуряване на информация 

и публичност.

3. Закупуване на офис мебели и високотехнологично 

оборудване.

4. Първоначално закупуване на консумативи.

5. Изработка на уебсайт.

6. Изработване на стратегия 

1

381

BG051PO001-1.2.03-1640-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1640 "Оптимобил" ЕООД

Н/П

Създаване на микропредпритие 

с предмет на дейност: 

научноизследователска и 

развойна дейност; проучвания, 

измерване  и контрол на 

химични и физични фактори на 

жизнената среда; ремонт и 

профилактика на компютърна 

техника. 

4

19 940,00 19 940,00

гр. София 1113, Акад. Г. Бончев бл. 29 

офис 117

Област:  София-град  и  

София-област,                               

Град : София

1. Организация и управление на проекта.

2. Закупуване на транспортно средство.

3. Закупуване на материали и консумативи.

4. Изработване на уебсайт.

5. Назначаване на служители.

6. Изготвяне на стратегия.

7. Наемане на измервателно оборудване.

8. Визуализация, информиране и публичност.

1

382

BG051PO001-1.2.03-1638-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1638

"СПОРТ 

СОЛЮШЪНС" ЕООД

Н/П

"Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност, свързана с 

предлагане на консултантски 

услуги в областта на спорта и 

спортния мениджмънт"

6

17 930,49 17 930,49 София 1505, ул. Мърфи № 2

Област:Софийска

Община:Оборище

Град: София

. Формиране на екип за управление и реализиране на 

проекта

• Подготовка и сключване на индивидуални договори 

между управителя и работещите в проекта;

• Провеждане на работни срещи за сработване на 

проектния екип и разпределяне на текущите задачи.

2. Материално обезпечаване на дейността на 

новосъздаденото предприятие 

• Избор на подходящо помещение за дейността на 

новосъздадената фирма и сключване на договор за 

наем;

• Осигуряване на компютри и хардуер, оборудване и 

инвентар/обзавеждане/ за офиса. Закупуване на 

софтуер;

• Осигуряване на първоначални материали и 

консумативи за стартиране на дейността;

• Обезпечаване сигурността и комуникациите на 

фирмения офис - избор на доставчици на телефонни 

услуги, Интернет, СОТ.

3. Трудови възнаграждения на самонаетото лице и 

наетия персонал

• Идентификация на специфичните нужди на 

предприятието от конкретни специалисти;

• Съставяне на длъжностни характеристики;

• Провеждане на срещи и интервюта за избор на 

подходящи кандидати;

• Определяне на работно време и възнаграждения на 

персонала по трудов договор. 

4. Разработване на Интернет сайт 

• Информационен Интернет сайт за представяне на 

извършваните услуги;

• Платформа за диалог и обратна връзка с клиентите

• Он-лайн система за преодоляване на 

комуникационната бариера;

• Акцентиране на подкрепата на ОПРЧР чрез проекта.

1

383

BG051PO001-1.2.03-1929-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1929

"ДЖИ ЕЛ ЕНД ДИ 

ПРО" ЕООД

Н/П

"Създаване и развитие на 

търговска фирма, предлагаща 

проектантска и инженерингова 

дейност в областта на 

телекомуникациите и 

охранителната дейност"

3

18 052,83 18 052,83

гр. София 1734, ж.к. “Малинова 

долина, бл. 23, вх. 1 ет. IV, ап. 8

Област: СОФИЯ, 

Община: Столична, район 

Студентски град, град: 

СОФИЯ, ж.к. Малинова 

долина, бл. 23, вх. 1, ет. 

IV, ап. 8

персонал;

възнаграждения;

доставчици на оборудване, консумативи, услуги 

(куриерси услуги, копирни услуги, охрана на офиса, 

телефони, интернет), сервизно подържане на 

оборудването и др.

договор за наем, ежемесечно отчитане на 

консумираните ток, вода и др.

работи в наетото помещение;

инвентар;

консумативи по проекта;

помещение;

подписването на договори с клиентите;

Дейности по организация и управление на проекта;

1

384

BG051PO001-1.2.03-1900-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1900 "ЯВАТА" ЕООД

Н/П

“Магазин за хляб и сладкарски 

изделия”

6

16 136,55 16 136,55

гр. София 1113 район Изгрев, 

ул.НЕЗАБРАВКА, бл. 315, ет. 17, ап. 58

Област:   гр.    Перник              

Община:   гр.  Перник          

Град / село: гр. Перник

1. Организация и управление

2. Закупуване на оборудване 

2. Обучение на наетия персонал

3. Ремонт на помещението

5. Осигуряване на трудови възнаграждения за  

наетия персонал 

6. Първоначално зареждане с консумативи и 

материали

7. Информиране и публичност 

1

385

BG051PO001-1.2.03-1903-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1903

"МЛЕКАРКАТА" 

ЕООД

Н/П

“Млекарката”  ЕООД – 

Успешен старт за нова 

предприемаческа инициатива

12

18 458,72 18 458,72

област Софийска, община Елин Пелин, 

с. Лесново, ул. Дванадесета №8

област Софийска, 

община Елин Пелин, с. 

Лесново, ул. Дванадесета 

№8

Дейност 1 Изпълнение на проекта

Дейност 2 Персонал

Дейност 3 Първоначално зареждане с основни стоки 

и консумативи

Дейност 4 Наемане на помещение за търговски цели

Дейност 5 Закупуване на ДМА

Дейност 6 Външни услуги

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 

предприятия
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BG051PO001-1.2.03-1384-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1384

"ЕКОФАРМА 

ХОМЕОПАТИЯ" ООД

Н/П

„Екофарма-природа и здраве”

4

19 966,44 19 966,44 гр. Варна ул. Селиолу 14Б ет5 ап1 

Област: Варненска    

Община: Варна        Град : 

Варна

Наемане на помещение, ремонт, оборудване с 

инвентар,получаване на лицензи и разрешителни за 

работа, интернет и софтуер,  зареждане със стока, 

информиране на населението за дейността

Дейност 1: Организация и управление на проекта;

Дейност 2: Разкриване на едно работно място и 

осигуряване на възнаграждения;

Дейност 3: Наемане на помещение и заплащане на 

наем и режийните разноски на хомеопатичния 

комплекс;

Дейност 4: Ремонт на помещението.

Дейност 5: Закупуване на обзавеждане и оборудване;

Дейност 6:Назначаване на магистър-фармацевт.

Дейност 7:Лицензиране на дейността.

Дейност 8: Осигуряване на материали и консумативи 

за дейността на фирмата;

Дейност 9: Осигуряване на информиране и 

публичност на проектното предложение.

1

387

BG051PO001-1.2.03-1413-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1413

"ДЪБ УЛТИМЕИТ 

СЪЛЮШЪН" ЕООД

Н/П

"Да подкрепим таланта"

7

19 901,92 19 901,92

Свищов, 5250, област Велико Търново, 

община Свищов, ул. „Алеко 

Константинов” № 47

Област:      Варна                

Община:   Варна             

Град:Варна

1. Наемане на помещение за реализиране на 

дейността.

2. Извършване на текущ ремонт на помещението.

3. Информиране на обществеността за стартиране на 

проекта – пресконференция, табели, стикери, 

брошури. Изработване на материалите, предвидени 

във връзка с осигуряването на публичност на проекта 

– табели, стикери, флаери. Организиране на 

пресконференция при стартиране и приключване на 

дейността. Организиране на реклама.

4. Поръчка и доставка на необходимото оборудване.

5. Подбор и наемане на персонал.

6. Доставка на стока за търговския обект.

7. Осъществяване на предвидената дейност.

8. Финансово-счетоводна дейност

9. Мониториг и вътрешна оценка.

1

388

BG051PO001-1.2.03-1519-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1519

ЕТ "УСПЕХ - ЙОРДАН 

АЛЕКСАНДРОВ"

Н/П

"Автоинвест-БГ"

6

19 361,44 19 361,44

ГРАД АКСАКОВО Ж.К НАДЕЖДА 

БЛ.3 ВХ.2 АП.30

Област:Варна    Община:   

Варна       Град / 

село:Варна

1. Дейности на екипа

2. Закупуване на оборудване

3. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи

4. Осигуряване на трудови възнаграждения

5.    Осигуряване на публичност и визуализация

1

389

BG051PO001-1.2.03-1343-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1343

"ТЕХЕНЕРГО С" 

ЕООД

Н/П

Подпомагане стартирането на 

самостоятелен бизнес на  

"ТЕХЕНЕРГО С" ЕООД

5

19737,32 19 737,32

област Шумен, община Нови пазар, гр. 

Нови пазар, ПК 9900, ул. "Цар Петър І" 

№16, ет. 1, ап. 37

Област:  Шумен                    

Община: Нови пазар             

Град : Нови пазар

1. Изготвяне на стратегия за стартиране дейността 

на собствено предприятие.

2.Извършване на ремонтни дейности в избраното за 

производствена дейност помещение.

3.Доставка на оборудване  за производство на гама 

електронни изделия/фото-електронно реле и реле за 

контрол на фазите/;                    

4.Доставка на  консумативи и материали за 

стартиране на дейността;

5.Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и персонала и покриване на 

текущи разходи;                                                                                       

6. Прилагане на мерки за информиране и публичност

1

390

BG051PO001-1.2.03-1998-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1998

"СТОЯНОВИ 09" 

ЕООД

Н/П „БЛЯСЪК” 4

17807,15 17 807,15

3700 ВИДИН, Ж.К. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 6, 

ВХ. Е, ЕТ. 5, АП.116

Област:    ВИДИН                  

Община:    ВИДИН            

Град: ВИДИН 

1. Администриране на проекта - наемане на офис 

помещение, назначаване на екип за управление 

наемане на работници /осигуряване на заетост на 

безработни лица, посредством Агенцията по 

заетостта – Бюро по труда – Видин/; 

2. Провеждане на информационна и рекламна 

кампания 

- избор на регионална печатна и интернет медия за 

публикуване на информационни и рекламни 

съобщения

3. Подготовка и провеждане на процедури  по избор 

на доставчици на стоки и услуги, изготвяне на 

комплектна документация за същите и сключване на 

договори със съответните изпълнители за;

- закупуване на офис техника и оборудване, ;

- закупуване на специализираща почистваща 

техника;

- закупуване на специализирани препарати и 

консумативи;

- закупуване на специализирани почистващи 

материали; 

- стратегия за развитие и управление на стопански 

субект „СТОЯНОВИ 09” ЕООД

 Дейности по предоставяне на услугата – сключване 

договори с клиенти и изпълняване на услугата.

1

391

BG051PO001-1.2.03-1391-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1391 „ЗПР ГРУП” ЕООД

Н/П
Разкриване и въвеждане в 

експлоатация на кафе - клуб
6

19676,65 19 676,65

България, с. Крумово 4112, област 

Пловдив, община Родопи, ул. “Хан 

Крум” 43

Област: Пловдив         

Община:        Пловдив        

Град : 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 и обзавеждане, 

необходимо за дейността на фирмата.

1

392

BG051PO001-1.2.03-1395-

C0001

Компонен

т ІІ
BG051PO001-1.2.03-

1395 АМАТО МОДА ЕООД

Н/П "Модна къща Амато Мода" 4

18126,55 18 126,55

гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 87 

ет. 3, ап. 12

Област: Пловдив  

Община: Пловдив  Град / 

село:Пловдив

 Район централен

1.Избор и наемане на помещение

2.Закупуване и монтиране на машини и оборудване

3.Закупуване на материали 

4.Наемане на персонал

1

393

BG051PO001-1.2.03-1489-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1489

"ДИ ЕМ СТИЛ 12" 

ООД

Н/П

„Създаване на успешен бизнес в 

областта на шивашките услуги, 

чрез инвестиция в наетия 

персонал” 

12

19288,8 19 288,80

гр. Пловдив 4000 р-н Южен ул. „Асен 

Христофоров” № 18, ет. 5, ап. 13

Област:  ПЛОВДИВ   

Община:  ПЛОВДИВ     

Град / село: ПЛОВДИВ

І.Подготвителни дейности;

ІІ.Избор и назначаване на персонал;

ІІІ. Осигуряване на трудови възнаграждения за срок 

от 3 месеца;

ІV. Осигуряване на обучение на заетия персонал;

V. Първоначално закупуване на материали;

VІ. Закупуване и доставка на оборудване;

VІІ. Дейности по визуализация, информираност и 

публичност.

1

394

BG051PO001-1.2.03-1287-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1287 ВЕНИ СТИЛ-64 ЕООД

Н/П

Извършване на консултански 

услуги, проектиране, ремонт, 

реставрация на старинни 

мебели и претапициране на 

корпусна и мека мебел.

8

18784,05 18 784,05

4800 гр. Девин, обл. Смолян, ул. 

"Васил Левски" №47

Област:Смолян                      

Община:Девин                

Град / село:Девин

1.Първоначално закупуване на материали                          

За претапициране на мебелите са необходими 

дамаски,конци и телчета.При нужда от ремонт-

дървен материал и плоскости.Съществуват много 

доставчици на суровини и материали,но чрез 

информация в интернет,ще бъдат подбрани най-

добрите,отговарящи на качество и цени заложени в 

бюджета на проекта.

Тази дейност е предвидена да се извършва през 3-ти 

и 4-ти месец съгласно план-графика.

2.Закупуване на оборудване,необходимо за 

дейността на фирмата.

Претапицирането е специфична работа изискваща 

специализирани машини,като плосък оверлог,права 

машина,компресор и пистолет.Чрез търсене на 

информация,представям оферта на Юнуз ООД-

заложена в бюджета.Горната фирма е официален 

представител на шевни машини у нас и износител на 

такива извън страната.Има дългогодишен 

опит,включват безплатен монтаж,доставка на 

място,инструктаж и обучение на персонала.

3.Извършване на текущ ремонт в магазинното 

помещение и склада,в които ще се извършват 

услугите.

Помещението в което ще се извършват дейностите 

се намира в сграда построена през 1973г.Прозорците 

и вратите,представляват железни остъклени 

констукции,които са ръждясали и счупени.Необходим 

е текущ ремонт-подмяна на дограма,която ще бъде 

1

395

BG051PO001-1.2.03-2137-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2137 "СТУДИО БАФ" ЕООД

Н/П

"Студио Баф ЕООД - бутиково 

производство на мебели и 

аксесоари - Еко аксесоари за 

малки и пораснали деца"

6

19573,8 19 573,80

Р БЪЛГАРИЯ, Област Благоевград, гр. 

Благоевград, 2700,  ул. Дойран № 18, 

ет.2 ап. 4

Област: Кюстендил  

Община: Кочериново 

Град / село: с.Бараково

Дейност 1: Управление на проекта

Организационни мероприятия за стартиране на 

дейностите по проекта

Регистрация по ЗДДС на фирмата на Кандидата

Дейност 2: Първоначално закупуване на материали 

 и консумативи

Изпълнение на дейности по проекта, свързани с 

доставка на материали и консумативи за дейностите 

по проекта

Дейност 3: Закупуване на машина

Закупуване, доставка и монтаж на комбинирана 

дървообработваща машина, пускане в експлоатация

Доставка и монтаж на информационна табела и 

стикери

Дейност 4: Назначаване на персонал и изпълнение 

на производствена дейност 

Подготовка, назначаване на работници за 

производствен процес

Дейност 5: Стартиране на производствения процес

Започване на  производствен процес и създаване на 

готови продукти

Дейност 6: Реализация на готова продукция

Продажби, вложени материали, готова продукция 

Дейност 7: Резултати от  проекта

Отчитане на резултатите от проекта и представяне 

на отчетните документи на ДО

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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Списък на сключените договори
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BG051PO001-1.2.03-1794-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1794 "Анелита 2013" ЕООД

Н/П

„Създаване, стартиране и 

развитие на Магазин за плодове 

и зеленчуци”

3

18 886,51 18 886,51 гр.Ихтиман, ул. Люле Бургас №7 

Област: София; 

община:Ихтиман; 

град:Ихтиман

(информационни дейности);

собственото предприятие;

извършва дейността на предприятието;

дейността на предприятието;

консумативи;

самонаетото лице и две наети лица за не повече от 3 

месеца;

отчети;

Изготвяне на годишен технически и финансов отчет 

при приключване на проекта;

1

397

BG051PO001-1.2.03-1850-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1850 "ЕЛЕЯ ТУР" ЕООД

Н/П

Предоставяне на туристически 

услуги на български и 

чуждестранни граждани на 

територията на България и в 

чужбина

12

19 991,68 19 991,68

ж.к. Дървеница, бл. 35, вх. В, ап. 75, 

София 1756

Област:    София-град                  

Община:    Столична            

Град / село: София,        

Република България

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде: туроператорска и турагентска дейност, 

предоставяне на туристически услуги за българи в 

България и чужбина /т.нар. входящ туризъм/ и за 

чужденци в България.

1. Сформиране на ефективен екип за организация и 

управление на Проекта;

2. Стартиране на дейността на собственото 

предприятие

3. Закупуване на оборудване за дейността на 

предприятието

4. Първоначално закупуване на материали

5.  Стартиране на дейността на собственото 

предприятие

6. Осигураване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия от него персонал

1

398

BG051PO001-1.2.03-1599-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1599

ЕТ "ФЕШИОНЕЛА 

ЕЛКА НИКОЛОВА"

Н/П

"Създаване на шивашко ателие 

ЕТ Фешионела Елка Николова"

12

19 002,53 19 002,53

гр. София, жк. Света Троица, бл. 145а, 

вх. б, ет. 4, ап. 38

Област:  София-град          

Община: Илинден -  

Столична             Град / 

село: София

1. Сформиране на екип и управление. 

2. Изготвяне на стратегия.

3. Наемане и подготовка на помещение 

4 Закупуване на машини, оборудване и стопански 

инвентар.

5. Закупуване на материали и  консумативи. 

6. Публичност и визуализация.

7. Обучение на координатора и персонала

8. Наемане на персонал и изплашане на трудови 

възнаграждения 

1

399

BG051PO001-1.2.03-1651-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1651

ЕТ "КАВЕ – КАЛОЯН 

ВЕЛЕВ"

Н/П

Бъни`с Хаус

3

19 967,36 19 967,36

гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 

111Б, ет.6, ап.23

Област:  София-град                 

Община:   Подуяне             

Град / село: София

1. Наемане на помещение;

2. Закупуване на оборудване и стопански инвентар; 

3. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

4. Дейности по организация и управление на проекта;

5. Дейност по наемане на персонал и осигуряване на 

трудово възнаграждение на  самонаетото лице и 

готвача;

6. Дейност по информиране на обществеността, 

относно полученото безвъзмездно финансиране;

1

400

BG051PO001-1.2.03-1636-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1636

ЕТ "ДЕСИ 92-

ДЕСИСЛАВА 

ЙОТОВА 1914"

Н/П

"Сладко начало"

4

19 825,64 19 825,64

2151, с.ВРАЧЕШ,  общ.БОТЕВГРАД 

обл.СОФИЯ ул.”ОБОРИЩЕ”5

Област:  Софийска 

област    

Община:  община 

Ботевград     

Град/село:  село Врачеш

1. Мерки за публичност и визуализация;

2. Разработване на стратегия  и стартиране на 

дейността. 

3. Първоначално закупуване на материали.

4. Закупуване на оборудване.

5. Провеждане на  обучение по ключова 

компетентност  „Умение за учене”

6.   Реализиране дейността на новосъздаденото ЕТ

1

401

BG051PO001-1.2.03-1749-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1749 "Кей Ди" ЕООД

Н/П

"Създаване на консултативно-

терапевтичен психологически 

център"

5

18 904,60 18 904,60

гр.София-1202; ул.”Георги С.Раковски” 

№13 ет.1 ателие 2

Област: Столична     

Община: Столична-

район”Сердика”             

Град /село: София; 

ул.”Георги С.Раковски” 

№13 ет.1 ателие 2

Дейност 1 : “Осигуряване трудово възнаграждение на 

самонаетото лице, включително осигурителни вноски 

за сметка на осигурителя”

Дейност  2  :  “Информиране и публичност”

Дейност 3 : “Първоначално закупуване на материали 

и консумативи, необходими за осъществяване на 

дейността на консултативно-терапевтичния 

психологически център”

Дейност 4 : “Извършване на текущ ремонт по 

вътрешно оформяне на работното пространство”

Дейност  5 :  “Закупуване на необходимите ДМА и 

ДНА”

Дейност 6 : “Изготвяне на бизнес-стратегия за работа 

на консултативно-терапевтичния психологически 

център”

Дейност  7 :  “Администриране и управление на 

проекта”

1

402

BG051PO001-1.2.03-1941-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1941 "ВЕЛИТЕК" ЕООД

Н/П
Сервиз за гуми, монтаж, 

демонтаж и баланс

3

18 987,60 18 987,60

гр.София,общ.Столична,р-н Слатина, 

ж.к.Христо 

Смирненски,бл.28,вх.1,ет.12,ап.57

Област:  София-град                 

Община:   Столична             

Град / село: София
Създаване на фирма за сервиз за гуми, монтаж, 

демонтаж и баланс

1

403

BG051PO001-1.2.03-1906-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1906 "Бърз Консулт" ЕООД

Н/П

"Консултантска дейност"

12

18 661,35 18 661,35

ГР.САМОКОВ, УЛ ДИМИТЪР ТАЛЕВ 

№ 5

Област: София            

Община:   Оборище             

Град София

Република България

1.Изработване  на рекламна табела,стикери по 

образец на Агенция по заетостта и рекламни 

брошури

       2.Наемане на помещение и оборудване

       3 Първоначално закупуване на материали и 

консумативи

       4. Закупуване на ДМА и изготвяне на ДНА 

       5. Трудови възнаграждения/ за не повече от 3 

месеца/

6. Заплащане на такси за външни услуги

7.  Организация и управление на проекта

1

404

BG051PO001-1.2.03-1406-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1406

"ЕВА КОМЕРС-12" 

ЕООД

Н/П

"Дневен център за 

рехабилитация и интеграция на 

хора с увреждания-Варна"

7

12 105,90 12 105,90

гр.Варна, ж.к.Вл.Варненчик бл.227 вх.4 

ет.3 ап.120

Област:   Варна                   

Община: Варна               

Град / село: Варна

Дейност 1: Организация и управление на проекта;

Дейност  2 : Наемане на помещение; 

Дейност  3: Закупуване на оборудване;

Дейност  4: Закупуване на материали и консумативи;

Дейност 5 : Изготвяне на стратегия за развитие на 

предприятието;

Дейност  6 : Публичност и визуализация на проекта;

1

405

BG051PO001-1.2.03-1430-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1430

"ДРИЙМС КОМ ТРУ" 

ЕООД

Н/П

""Дриймс КОМ ТРУ" - новия 

покрив на вашия дом"

4

19 999,86 19 999,86 гр. Варна, местност Сотира 752

Област: Варна     

Община:  Варна        

Град / село: Варна

1. Осигуряване на  ефективно управление на проекта.

2. Осигуряване на  добра публичност и визуализация 

на проекта.

3. Наемане на подходящ обект за производство на 

покриви, дървени  конструкции и пергули.

4. Осигуряване на 1 устойчиво работно място .

5. Оборудване на новосъздаденото предприятие с 

необходимите за дейността техника и машини.

6. Закупуване на  материали и консумативи, 

необходими за стартиране на дейността.

1

406

BG051PO001-1.2.03-1515-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1515 "БД МОТОРС" ЕООД

Н/П

"Създаване на "БД Моторс" 

ЕООД - изграждане, 

оборудване и експлоатация на 

автосервиз"

10

19 988,24 19 988,24

9002 Варна, ул. “Феликс Каниц” № 52, 

вх.Б, ап.3

Област:  Варна    

Община: Варна  

Град: Варна

Осигуряване на публичност и визуализация на 

проекта и информиране на обществеността за 

отпуснатата БФП 

Изготвяне на стратегия за успешна самостоятелна 

стопанска дейност на предприятието.

Изграждане на автосервизът.

Закупуване на необходимите за дейността 

специализирана техника и инструменти за 

диагностика, ремонт и поддръжка, специализиран 

софтуер, хардуер, материали, консумативи.

Разкриване на 1 работно място за управителя по 

ДУК, а в последствие и още работни места.

1

407

BG051PO001-1.2.03-1375-

C0001

Компонен

т ІІ BG051PO001-1.2.03-

1375

ЕТ "ЕСКО - ЕСЕН 

ЕРТАН"
Н/П "Удобно и икономично 

квартално магазинче"

3

19856,03 19856,03

с. Безмер, община Тервел,  област 

Добрич, ул. „Двадесет и трета“ № 15, 

п.к. 9480

Област:    Добрич         

Община:  Тервел   

Град : Тервел

1. Организация и управление.

2. Осигуряване на начален оборотен капитал

3. Осигуряване на трудов ресурс

Информиране и публичност

1

408

BG051PO001-1.2.03-1349-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1349

ЕТ "ВЯРА 2013 - 

Христина Иванова - 

Василева"

Н/П "Вяра 2013" 6

18924,34 18 924,34

гр.Шумен, к-с Херсон 14 вх.1,ап.1,ет.1

Област:  Шумен                    

Община:    Шумен           

 Град / село:Шумен

Отрасъла в който ще се развива предприятието е 

търговия на дребно.Това ще бъде детски магазин 

предлагащ качествени  детски дрешки и аксесоари на 

достъпни цени.Правоорганизационната форма на 

предприятието е едноличен търговец,и собственика 

има свобода да взема решения самостоятелно.

 Краткосрочни цели на магазина ще бъдат : 

Стабилизиране на позицията на пазара и намиране 

на постоянни клиенти .

1

409

BG051PO001-1.2.03-2043-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2043

ЕТ "ГОЛДЪН СЮ - 

СИЛВИЯ ТОДОРОВА"

Н/П Салон за красота „Силви” 6

14755,92 14 755,92

Горна Оряховица, 5100, обл. Велико 

Търново, ул. „Васил Левски” № 16, ет. 

2 Област: Велико Търново, 

Община: Горна 

Оряховица                Град / 

село: Горна Оряховица, 

ул. Васил Левски № 16

1. Управление, мониторинг и оценка на проекта

2. Информиране  и популяризиране  

3. Разработване на стратегия на предприятието 

4. Създаване и организиране дейността на 

предприятието:

- Ремонт, обзавеждане и оборудване на салона за 

красота

- Провеждане на обучение на наетите лица

Стартиране на дейността. 

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 
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410

BG051PO001-1.2.03-2089-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2089 "КРАСИАЛ" ЕООД

Н/П

„Стартиране и развитие на  

търговия на дребно със 

строителни материали и 

железария”

6

19839,16 19 839,16

гр.Габрово, ул. „ Борущица“ № 26

Област: Габрово  

Община: Габрово     Град 

: Габрово 

Дейност 1: „Организация и управление на проекта”

Дейност 2: „Осигуряване на информация и 

публичност"

Дейност 3: „Изготвяне на стратегия и стартиране 

дейността на собственото  предприятието"

Дейност 4:  „Закупуване на дълготрайни материални 

активи, необходими за дейността на предприятието"

Дейност 5: „Първоначално закупуване на материали 

и консумативи необходими за изпълнението на 

проекта"

Дейност 6: „Осигуряване на трудови възнаграждения 

и осигуровки от страна на работодателя на 

самонаетото лице"

Дейност 7: „Обучение на самонаетото лице"

1

411

BG051PO001-1.2.03-1303-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1303

АЛЕКСАНДРА 

ЕКЛИПС

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на козметичен салон 

за красота"

3

19300,44 19 300,44

гр. Чирпан 6200, Братя Даскалови No 26

Област: Стара Загора 

Община:Чирпан Град / 

село:Чирпан

Формиране на екип и управление на проекта;

Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности);

Наемане на търговско помещение, в което ще се 

извършва дейността на предприятието;

Закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на предприятието;

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца;

Изготвяне на технически и финансов отчет при 

приключване на проекта;

1

412

BG051PO001-1.2.03-1494-

C0001

Компонен

т ІІ
BG051PO001-1.2.03-

1494

ЕТ "ВЕСТ-ВЕЛИЧКА 

СТОЙЧЕВА"

Н/П
"Създаване на център за 

професионално обучение"
7

19948,64 19 948,64

гр. Пловдив, ул. Тодор Влайков №2, ет 

6, ап. 22

Област: Пловдив                     

Община:    Пловдив            

Град:  Пловдив

Организиране и провеждане на курсове по 

професионално обучение и обучение ключови 

компетентности в областта на компютърните 

технологии.

1

413

BG051PO001-1.2.03-1321-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1321

"БРАТЯ НИКОЛАЙ И 

ИВАЙЛО - 

НИКОЛОВИ" ЕООД

Н/П
"Откриване на заведение за 

хранене"
3

19697,78 19 697,78

гр. Разград 7200, ул. Ресен No 3, ет. 6, 

ап. 16

Област: Разград                    

Община:  Разград              

Град / село: Разград

Дейност 1: Окончателно сформиране на 

управленския екип (ръководител и счетоводител) на 

Проекта и ясно разпределение на задачите и 

отговорностите в този екип;

Дейност 2: Организация и осъществяване на 

дейностите по информиране и публичност;

Дейност 3: Провеждане на процедури за избор на 

изпълнители /доставка на оборудване, изготвяне на 

стратегия и визуализация/ съгласно реда на ПМС № 

69;

Дейност 4: Разработване на бизнес стратегия на 

предприятието;

Дейност 5: Наемане на помещение с кухня и столова 

част;

Дейност 6: Закупуване на оборудване и стопански 

инвентар;

Дейност 7: Първоначално зареждане с материали за 

стартиране на дейността по приготовление на храни 

за директна консумация;

Дейност 8: Наемане на персонал.

1

414

BG051PO001-1.2.03-2176-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2176 "ДЖУЛИ ТУРС" ЕООД

Н/П

"ДЖУЛИ ТУРС - иновативни 

услуги в сферата на 

конферентния, конгресния и 

винения туризъм"

12

19647,11 19 647,11

2700, Благоевград, ул.”Илинден” № 10

Област:  Благоевград  

Община: Благоевград  

  Град / село:Благоевград, 

ул.”Илинден” № 10

Формиране на ефективен екип за организация и 

управление на проект;

- Наемане на офис помещение, от където да се 

извършват дейностите на новооткритото 

предприятие;

- Публичност и визуализация (информационни 

дейности);

- Кандидатстване за лиценз за упражняване на 

туроператорска и туристическа агентска дейност;

- Закупуване на стопански инвентар - офис 

оборудване; 

- Закупуване на компютър, мултимедиен таблет, 

хардуер, операционни системи и компютърни офис 

приложения;

- Закупуване на оборудване – лазерно 

мултифункционално устройство и касов апарат;

- Закупуване на материaли;

- Закупуване на други ДМА – климатик

Закупуване на други ДНА- интернет сайт.       

1

415

BG051PO001-1.2.03-2145-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2145 "РЕНМАР-2013" ЕООД

Н/П Ръчкоделница 6

19894,04 19 894,04

общ.Благоевград, с.Изгрев ул.“Мир“№ 

3

Област:  Благоевград        

Община: Благоевград            

Град / село: Благоевград

Дейност 1: Управление на проекта 

Организационни мероприятия за стартиране на 

дейностите по проекта, както и изготвяне на 

междинни и финални отчети и представяне на 

отчетните документи на ДО

Дейност 2: Наемане на помещение

Наемане на подходящо помещение

Дейност 3: Изготвяне на стратегия

Дейност 4: Закупуване на оборудване, стопански 

инвентар и компютър

Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и 

стопански инвентар и компютър необходими по 

проекта за стартиране на дейността 

Дейност 5: Осигуряване на публичност и визуализция

Изработване, доставка и монтаж на информационна 

табела по образец на ДО  и стикери с логото на  

Европейския  съюз  и  Европейския  социален  фонд

Дейности свързани с оформлението и изработването 

на интенет сайт съдържащ електронен вариант на 

информационната  табела по образец на ДО  

Дейност 6: Закупуване на материали 

Изпълнение на дейности по проекта, свързани с 

доставка на материали за дейностите по проекта

Дейност 7: Назначаване/самонаемане на служители 

и стартиране на търговска дейност

Подготовка и назначаване/самонаемане на 

служители

Започване на реализацията на закупените материали 

– продажба или влагане

1

416

BG051PO001-1.2.03-1892-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1892

ЕТ "ДИАМОНА-

МАРИЯ ИВАНОВА"

Н/П Пекарна "Дани" 4

19786,88 19 786,88

Община Нова Загора, с. Крива 

круша 8936

Област:Стара Загора, 

Община: Стара Загора, 

Село: Хан Аспарух              

Дейност 1: Закупуване на активи и оборудване за 

дейността и наемане на помещенията

Дейност 2: Първоначална доставка на суровини и 

материали

Дейност 3: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото и на наетото лица за 3 месеца

Дейност 4:  Визуализация и оповестяване

1

417

BG051PO001-1.2.03-1909-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1909

ЕТ "АСКЕРА - ДИМО 

ДАНЕВ"

Н/П ЗАКУСВАЛНЯ „АСКЕРА” 6

19518,2 19 518,20

гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон 

Велики 172, вх.А, ет.7, ап.39

Област: Стара Загора    

Община:  Стара Загора

Град: Стара Загора

Дейност 1: Изграждане на устойчива структура за 

управление на проекта.

Дейност 2: Наемане под наем на помещение за 

извършване на дейността.

Дейност 3: Закупуване на машини и инструменти.

Дейност 4: Закупуване на материали.

Дейност 5: Сключване на трудови договори на 

самонаетия управител и наетите лица.

Дейност 6: Публичност и визуализация на проектните 

резултати.

Дейност 7: Изготвяне на междинни отчети и финален 

доклад за изпълнението на проекта

1

418

BG051PO001-1.2.03-1601-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1601 "Дени Найлс" ЕООД

Н/П

"Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност на 

микропредприятие Дени Найлс 

ЕООД, свързана с 

професионални услуги за 

маникюр, педикюр и фризура"

6

19 539,65 19 539,65

БЪЛГАРИЯ, област София (столица), 

община Столична, гр. Банкя 1320, 

ул.София № 39
Област: София-град         

Община: Столична        

Град / село: гр.Банкя

Дейност 1:   Управление на проекта, формиране на 

екип и осигуряване на трудова заетост за лица от 

целевата група

Дейност 2:   Разплащателна сметка за целите на 

проекта

Дейност 3:   Осигуряване на публичност и 

визуализация

Дейност 4:   Наемане на помещение

Дейност 5:   Закупуване на материали и консумативи

Дейност 6:   Закупуване на ДМА

Дейност 7:   Уеб сайт - ДНА

1

419

BG051PO001-1.2.03-1712-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1712 "7 Лъча" ЕООД

Н/П

"Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност на фирма 7 

лъча ЕООД"

4

19 033,62 19 033,62

гр. София, район р-н Възраждане, 

пощ.код: 1303

ул. "Антим І", бл. 2, вх. А, ет. 7, ап. 17

Област: София град, 

Община: Софийска 

голяма община              

град: София

1. Организация и управление на проекта

2. Публичност и визуализация на проекта 

3. Наем на помещение за офис на фирма „7 лъча” 

ЕООД

4. Закупуване на офис оборудване и материали и 

консумативи за фирма „7 лъча” ЕООД

5. Самонаемане на кандидата от целевата група и 

наемане на персонал на фирма „7 лъча” ЕООД 

6. Обучение на персонала на фирма „7 лъча” ЕООД

Подготвителни дейности за стартиране на работата 

във фирма „7 лъча” ЕООД

1

420

BG051PO001-1.2.03-1379-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1379 "ТОНИ ДАНИ" ЕООД

Н/П

Детски център за игри „ХИП 

ХИП УРА” –  гр. Генерал 

Тошево

4

17869,3 17 869,30

гр. Добрич , ул. Ален Мак №3 , ет. 3 , 

ап. 8

Област:  Добрич    

Община: Генерал Тошево   

Град: Генерал Тошево

Първоначално закупуване на материали, осигуряване 

на разходите за трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и на наетия персонал за 3 месеца. 

Основна дейност на „ТОНИ ДАНИ ” ЕООД ще бъде 

да разположи детски съоръжения в градския парк на 

гр. Ген. Тошево и да предлага игри и забавления в 

тях на деца от 1-18 г. След като бъде одобрена по 

схемата, по която кандидатства , с безвъзмездната 

финансова помощ фирмата ще закупи голям 

надуваем батут - пързалка и 3 бр. монетни машини 

/клатушки/ и ще наеме малък комбиниран батут за по-

малките и монетна машина – джага за децата в 

тийнейджърска  възраст. 

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 
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421

BG051PO001-1.2.03-2019-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2019 "ПРОВИДАНС" ЕООД

Н/П “Траурна агенция “Покой”” 4

13190,49 13 190,49

гр.Дебелец, обл.Велико Тълново,  

ул.”Патриарх Евтимий” № 129

Област: Велико Търново 

Община: Велико Търново     

Град / село: Дебелец

1. Стартиране на проекта, сформиране на екип и 

управление на       проекта.

2. Дейности за осигуряване на информиране и 

публичност.

3. Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото предприятие.

4. Ремонт на търговско помещение за дейността на 

предприятието.

5. Назначаване на персонал и осигуряване на 

трудови възнаграждения за период от 3 месеца.

6. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи.

7. Закупуване и въвеждане в експлоатация на 

оборудване необходимо за дейността на 

предприятието.

8. Приключване и отчет на проекта.

1

422

BG051PO001-1.2.03-2028-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2028 Инн Актив ЕООД

Н/П

Създаване на счетоводна 

кантора с улуга електронни 

архиви

4

15788,38 15 788,38

България No 25, ет. 6, ап. 606,  Велико 

Търново 5000

Област: Велико Търново 

,Община: Велико Търново 

Град / село: Велико 

Търново

1.Организация и управление на проекта 

–Сформиране на екип за организация и управление 

на проекта. 

2.Изготвяне на стратегия. Предвижда се изготвянето 

на стратегия от външен изпълнител, която да 

включва подробен бизнес-план с акцентиране върху 

приоритетните моменти при работата на 

новосъздадената счетоводна  кантора с услуги 

електронни архиви.

3.Извършване на ремонтни работи в помещения, в 

които се извърша  дейността на предприятието. Ще 

се наеме помещение за дейността. Предвижда се 

извършването на текущ  ремонт за наетото 

помещение. 

4.Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието   Техническото 

оборудване е необходимо за ефективно провеждане 

на планираните дейности , като то ще се използва 

целесъобразно и по предназначение, с оглед 

предоставянето на счетоводни  услуги. 

5.Първоначално закупуване на материали и 

консумативи за реализиране на проекта. Предвижда 

се първоначално закупуване на материали 

консумативи за реализиране на проекта .

6.Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия  персонал.  В рамките на 

реализиране на проекта ще се разкрият две нови 

работни места – едно за самонаетото лице и едно за 

наето лице . 

1

423

BG051PO001-1.2.03-2030-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2030

ЕТ "ВИД-АРТ - РОСЕН 

БОНЕВ"

Н/П

"Осигуряване на устойчиво 

развитие на собствен бизнес 

Студио за фото и видео 

заснемане, обработка и 

монтаж"

5

17907,5 17 907,50

гр. В.Търново, ул.”Ст.Михайловски” 7, 

вх. Б ,ет. 7, ап.19

Област: В.Търново,   

Община: В.Търново,    

Град: В.Търново

1. Сформиране  на екип за управление на проекта.

2.Осигуряване на материалите и консумативите за 

нуждите на проекта.

3. Информиране и популяризиране на проекта.

4. Закупуване на оборудване и материали за 

стартиране на дейността.Изработване на интернет 

страница.

5. Назначаване на необходимите служители и 

осигуряване на трудовите възнаграждения.

6.  Заключителен отчет. 

1

424

BG051PO001-1.2.03-1567-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1567

ЕТ "ИПЕТ-2013 - 

ИВАНКА 

ПЕТКАНСКА"

Н/П "Откриване на кафе-аперитив" 3

19698,72 19 698,72

с. Попинци, обл. Пазарджик, ул. 

"Христо Ботев" № 1

Област: Пазарджик                      

Община: Панагюрище               

Град / село: Попинци

Откриване на кафе – аперитив  / Заведение за 

хранене и развлечение / 

Търговия на дребно с кафе, алкохолни и 

безалкохолни напитки, сладолед, ядки, студени 

мезета и др.

1

425

BG051PO001-1.2.03-1533-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1533 "ЮНАЙД 2013" ЕООД

Н/П
"Производство на хляб и 

тестени изделия"
4

19346,55 19 346,55

област Пазарджик, община Пазарджик

гр. Пазарджик 4400

ул. „Градинарска” No 41, ет.6, ап.А

Област:   Пазарджик                   

Община:  Пазарджик

Град:   Пазарджик

Дейност 1: Организация и управление на проекта 

Дейност 2: Избор на изпълнители по проекта

Дейност 3: Закупуване на машини и оборудване

Дейност 4: Първоначално закупуване на материали и 

консумативи

Дейност 5: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице за 3 месеца

Дейност 6: Осигуряване на публичност чрез 

изработка на табела, стикери, интернет страница, 

визитки и дипляни

1

426

BG051PO001-1.2.03-1459-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1459 "АБАВ" ЕООД

Н/П "Магазин - Чантите" 6

20000 20 000,00

гр. Пловдив, ул. Крали Марко 18А, ет. 

4, ап. 8

Област: Пловдив      

Община: Пловдив      

Град: Пловдив

1. Управление и организация

2. Изготвяне на стратегия за развитие на дейността

3. Закупуване на оборудване и обзавеждане

4. Закупуване на материали – първоначален 

оборотен капитал от стоки

5. Наемане на трайно безработно лице

Информиране и публичност

1

427

BG051PO001-1.2.03-1504-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1504 "МОНЕ МД" ЕООД

Н/П

Производство и продажба на 

дамски официални и булчински 

рокли

6

19753,88 19 753,88

гр. Пловдив, 4000, район Централен, ул. 

"Betowen" 7, ет. 1
Област: Пловдив      

Община: Пловдив      

Град: Пловдив

1. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал.

2. Първоначално закупуване на суровини и 

материали.

3. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване 

за дейността на фирмата.

1

428

BG051PO001-1.2.03-2138-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2138

ЕТ "ПЕТЯ 

ДЕРМЕНДЖИЕВА - 

ПЕТЯ"

Н/П

"Разкриване на търговски обект 

за продажба на шоколадови, 

захарни изделия и напитки"

5

19999,76 19 999,76

гр. Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. Димо 

Хаджидимов № 19 Област: Благоевград             

Община: Гоце Делчев               

Град: Гоце Делчев

1.Управление на проекта. 2. Самонаемане на 

безработното лице в търговския обект. 3. Избор на 

външи изпълнители и доставка на Дълготрайни 

Материални и Нематериални активи и Материали 

/стоки/ за функционирането на търговския обект. 4. 

Осъществяване на стопанска дейност на фирмата. 5. 

Осигуряване на публичност и визуализация.

1

429

BG051PO001-1.2.03-1890-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1890 "АТАНИА 1" ЕООД

Н/П "Монтесори център за деца" 12

19280,58 19 280,58

гр.Стара Загора 6000, ул.”Христо 

Ботев” № 135, вх. Б, ет.4, ап.8

Област:                      

Община:                Град / 

село:

Стара Загора          Стара 

Загора         Стара Загора

           Дейност1: Окончателно сформиране на 

управленския екип (ръководител, координатори и т. 

н.) на Проекта и ясно разпределение на задачите и 

отговорностите в този екип;

           Дейност2: Подготовка и провеждане на 

процедурите за избор на доставчик по ПМС 69.

          Дейност3: Стартиране на дейността на 

предприятието чрез наемане на безработни лица, 

включително самонаемане.

           Дейност4: Организация и осъществяване на 

дейностите по информиране и публичност.

1

430

BG051PO001-1.2.03-1732-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1732 "КАТИ - 2013" ЕООД

Н/П

"Мини маркет - хранителни 

стоки за диабетици, диетични 

храни, хранителни добавки, 

натурална козметика и био 

зеленчуци"

7

20000 20 000,00

гр.Перник  обл.Перник   ул.Ботевград  

№1 A

Област:  Перник  Община: 

Перник  Град  Перник

1.Организация и управление на проекта 

2 Закупуване на оборудване необходимо за 

дейността на  минимаркета за диабетици

3 Първоначално закупуване на материали 

4 Разработване  и реализиране на информационна 

кампания по проекта

5 Изготвяне  стратегия  и стартиране дейността на 

предприятието

6  Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице  и/или  наетия персонал

7  Вътрешен мониторинг ,оценка и счетоводно 

отчитане на дейностите по проекта

1

431

BG051PO001-1.2.03-1802-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1802

"ТБА ИНВЕСТМЪНТ" 

ЕООД

Н/П

Стартиране и развитие на 

собствен бизнес за строително-

ремонтни и фасилити дейности.

6

19 918,27 19 918,27

гр.София, кв.Симеоново, ул.197-ма 5, 

ап.25

Област:  София                    

Община:  София              

Град София 

Сформиране на екип;

Наемане  на офис;

Обзавеждане на офиса;

Изготвяне на стратегия;

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

Закупуване на  принтер;

Наемане на безработни лица;

Създаване на website;

Публичност и визуализация;

1

432

BG051PO001-1.2.03-1804-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1804 Илюмина ЕООД

Н/П

Търговия на дребно с 

пакетирани стоки

3

19 682,58 19 682,58 гр. София, ул.”Три уши” 113

Област: София - град 

Община:  Триадиц

Град / село: София

1. Осигуряване на трудови възнаграждениза за мен и 

3 наети лица

2. Закупуване на материали за дейността

3. Информираност и публичност.

4. Организация, управление, мониторинг

1

433

BG051PO001-1.2.03-1862-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1862

"КРЕАТИВО ДОЛЧЕ" 

ЕООД

Н/П

Създаване на сладкарница 

„Долче ниня“ за развитие на 

самостоятелна стопанска 

дейност

6

19 990,89 19 990,89

Област София (столица), община 

Столична-район Красна поляна, 

гр.София, бул. „Александър 

Стамболийски“ No 227, ет. 5, ап. 2А

област София (столица), 

община Столична, 

гр.София

на новосъздаденото предприятие.

сладкарските изделия. 

сладкарницата.

изисквани съгласно нормативната уредба за 

осъществяване на конкретния вид дейност  

разрешителни и удостоверение за категоризация на 

обекта.

правоотношение.

необходими за стартиране на проекта.

Изработка на табела и стикери за информиране на 

обществеността за получено финансиране на 

проекта от Европейския социален фонд чрез 

Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 

предприятия

Име на проекта
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434

BG051PO001-1.2.03-1574-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1574

ЕТ "ВЕРЕНИ - ШЕГОР 

СВИЛЕНА ПЕТРОВА"

Н/П

Мобилен атракцион за деца и 

възрастни „Авитохол”

5

14 227,22 14 227,22 гр. Божурище, ул.Витоша №29

Област: София               

Община: Божурище               

Град / село: Божурище

1. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи

2. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието

3. Подготовка на терена за извършване на 

дейностите по проекта

4. Подбор и обучение на персонал

5. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца

6. Дейности за осигуряване на публичност и 

информираност

7. Дейност на предприятието

8. Дейности за управление на проекта

1

435

BG051PO001-1.2.03-1751-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1751

ЕТ "СВЕТЛАНА 

ПРАНГОВА - 

СВЕТЛИНА"

Н/П

Създаване на заведение за 

обществено хранене - Кафе-бар 

„Европа”

12

19 676,49 19 676,49

гр. София, ж.к. „Свобода” бл. 33, вх. А, 

ет. 1, ап. 1

Област:   София-град                   

Община:   „Надежда”             

Град / село:  София

1. Сформиране на екип, отговорен за организацията 

и управлението на проекта. Цялостно 

администриране на проекта; 

2. Снабдяване с необходимите законови документи,  

необходими за стартиране на дейността.

3. Извършване на освежителен ремонт в 

помещението, в което ще се извършва търговската 

дейност, находящо се територията на гр. София, 

община „Надежда”, ж.к. „Свобода” бл. 33.

3. Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и 

обзавеждане в търговското помещение.

4. Закупуване и доставка на необходимите материали 

и консумативи.

5. Мерки за визуализация и публичност.

1

436

BG051PO001-1.2.03-1973-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1973

"Мелини Консулт" 

ЕООД

Н/П

"Създаване, стартиране и 

развитие на аптека Мелини"

6

19 974,81 19 974,81

гр. София, обл. София, общ. Столична, 

ж.к. Овча купел 1, бл. 408, вх.А, ап.24

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

София

Основната дейност на новосъздаденото предприятие 

ще бъде: Търговия на едро и дребно с лекарствени 

средства.

1. Стартиране и управление на Проекта;

2. Наемане на помещение, където аптеката да 

стартира и осъществява дейността си;

3. Осигуряване на трудови възнаграждения за 

самонаетото лице; 

4. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи;

5. Първоначално закупуване на материали;

Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия.

1

437

BG051PO001-1.2.03-1352-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1352 "ГЕЧЕВИ" ЕООД

Н/П "ИТ фирма "Гечеви" ЕООД" 6

19979,28 19 979,28

Р.България, гр. Шумен, обш. Шумен, 

обл. Шумен , ул. Владайско въстание 

93А

Област: Шумен     

Община: Шумен   Град: 

Шумен

1 Доставка на оборудване машини и съоражения.

2 Доставка на компютри и хардуер.

3 Доставка на стопански инвентар.

4  Осигуряване на помещение за офис и 

електроенергия.

5 Изработване на стартегия .

6 Осигуряване на публичност.

7 Осигуряване на трудови възнаграждения и 

осигуровки.

8  Доставка на материали за предприятието.

9  Разходи за управление.

1

438

BG051PO001-1.2.03-2087-

C0001

Компонен

т ІІ BG051PO001-1.2.03-

2087

"ЕТНОРАЙ-ТРЯВНА" 

ЕООД
Н/П

ФИРМА ЗА  ИЗРАБОТВАНЕ  

НА НАРОДНИ НОСИИ И 

ОБЛЕКЛА СТИЛ "ЕТНО".

3

19964,95 19 964,95

5350 ТРЯВНА ул.”КРАЙБРЕЖНА” 2 

вх.Б ет.2 ап.3

Област: ГАБРОВО, 

Община: ТРЯВНА, Град: 

ТРЯВНА
Изработване на народни носии и облекла 

стил”ЕТНО”.
1

439

BG051PO001-1.2.03-1957-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1957 "ХАП 13" ЕООД

Н/П
Откриване и развитие на 

автосервиз
6

19641,8 19 641,80

гр. Монтана, п.к. 3400

ул. „Иван Аврамов” № 6, бл.1, ет. 5, ап. 

19 

Област: Монтана, 

Община: Монтана, Град: 

Монтана 

Дейност 1: Извършване на подготвителни дейности 

за успешното стартиране на дейността на фирмата: 

Дейност 2: Доставка на оборудване и първоначално 

закупуване на материали и консумативи:

Дейност 3: Цялостна поддръжка и  обслужване на 

ходова част,  двигатели и климатична инсталация на 

автомобили: 

Дейност 4: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал:

Дейност 5: Управление на проекта 

Дейност 6: Информиране и публичност

1

440

BG051PO001-1.2.03-1969-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1969

"ЛИЛИЯ КАМЕЛИЯ 

2013" ЕООД

Н/П

"Магазин за продажба на 

дамски, мъжки облекла и 

аксесоари"

4

19231,81 19 231,81

България, област Монтана, Монтана 

3400, бул. Трети март № 83, ап. 1

Област: Монтана    

Община: Монтана   Град: 

Монтана

Формиране на екип и управление на проекта; 

Визуализация и публичност на проекта 

(информационни дейности); Изготвяне на 

Маркетингова стратегия за стартиране дейността и 

постигане на устойчиво развитие на собственото 

предприятие; Наемане на търговско помещение, в 

което ще се извършва дейността на предприятието; 

Закупуване на оборудване и обзавеждане, 

необходимо за дейността на предприятието; 

Първоначално закупуване на материали и 

консумативи; Осигуряване на трудови 

възнаграждения на самонаелото се лице за не 

повече от 3 месеца.

1

441

BG051PO001-1.2.03-1569-

C0001

Компонен

т ІІ BG051PO001-1.2.03-

1569

"ГЛАС СОЛЮШЪНС" 

ЕООД
Н/П

"Производство и 

разпространение на материали 

за възстановяване на 

трипелксови стъкла"

3

19993,2 19 993,20 ул. Цанко Царковски 46, гр. Пазарджик

Област:   Пазарджик                   

Община: Пазарджик               

Град / село: Пазарджик

Закупуване и доставка на материали; комплектоване, 

продажби и разпространение; управление на 

финансите и документацията.
1

442

BG051PO001-1.2.03-1260-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1260 "БОЕНА-Д" ЕООД

Н/П
„Стартиране на успешен бизнес 

в сферата на строителството”
6

19988,67 19 988,67

общ. Русе, с. Басарбово, ул. Възраждане 

15

Област: Русе         

Община: Русе             

Град / село: Русе

Дейност 1 – Организация и управление на проекта.;

Дейност 2 - Визуализация и публичност на проекта;

Дейност 3 - Наемане на търговско помещение;

Дейност 4 - Доставка на оборудване и обзавеждане;

Дейност 5 – Доставка на материали и консумативи; 

Дейност 6 - Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за не повече 

от 3 месеца;

1

443

BG051PO001-1.2.03-2166-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2166 "ЕЛИМА ДП" ЕООД

Н/П
"Добър старт за успешен бизнес 

на Елима ДП ЕООД"
5

19989,92 19 989,92

гр. Добринище; ул. „Паисий 

Хилендарски“ 18

Област:      Благоевград                

Община: Банско                

Град / село:Добринище

1. Организация и управление на проекта

2. Ремонт и подготовка на помещение за стартиране 

на дейността на книжарница от Елима ДП ЕООД

3. Закупуване на необходимото обзавеждане и 

техническо оборудване необходимо за дейността на 

фирмата.

4. Осигуряване на необходимите материали 

стартиране на търговската дейност на Елима ДП 

ЕООД

5. Осигуряване на персонал за дейността на Елима 

ДП ЕООД

Осигуряване на информираност и публичност по 

проекта

1

444

BG051PO001-1.2.03-1877-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1877

ЕТ "ДИМИТЪР 

СТОЯНОВ ДС 2"

Н/П

СОБСТВЕН БИЗНЕС – 

ХУДОЖЕСТВЕНА 

ОБРАБОТКА НА ДЪРВО

6

19788,34 19 788,34

област Стара Загора, община Стара 

Загора, гр. Стара Загора 6001, бул. ЦАР 

СИМЕОН ВЕЛИКИ, бл. 170, ет. 12, ап. 

58

Област: Стара Загора    

Община:  Стара Загора

Село: Дълбоки, ул. Черно 

море №21

Дейност 1: Изграждане на устойчива структура за 

управление на проекта.

Дейност 2: Строително – ремонтни дейности на 

производственото помещение.

Дейност 3: Закупуване на машини и инструменти.

Дейност 4: Закупуване на материали.

Дейност 5: Сключване на трудови договори на 

самонаетия управител и наетото лице.

Дейност 6: Публичност и визуализация на проектните 

резултати.

Дейност 7: Изготвяне на междинни отчети и финален 

доклад за изпълнението на проекта

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 

предприятия
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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

445

BG051PO001-1.2.03-1915-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1915 "ТИГ- ЖИД" ЕООД

Н/П

СЪЗДАВАНЕ НА  УСЛОВИЯ 

ЗА СТАРТИРАНЕ НА 

ДЕЙНОСТТА НА АТЕЛИЕ  ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА 

ДИЗАЙНЕРСКИ ОБЛЕКЛА 

3

19673,48 19 673,48

гр.Стара Загора , ж.к. “Три чучура “ № 

64 ,вх. 0 ет. 2 ,ап. 6

Област:       Стара Загора                

Община:    Стара Загора             

Град / село: Стара Загора 

1.Сформиране  на  екипа по  проекта- подготовка на 

необходимите документи за узаконяване на 

дейността му..

2.Изготвяне на стратегия на предприятието, на база 

на която да се развива бъдещата стопанска дейност 

на предприятието.

3. Придобиване  на дълготрайни материални активи- 

шевни машини – права ,оверлог ,двуигловка 

,покривна и пикир ,дискова ножица ,гатерна ножица и 

парогенератор , преносим компютър .Дейността ще 

бъде съпроводена от под дейности като:

-сключване на договори с  конкретните доставчици за 

доставка на оборудване

-доставка на оборудване

-инсталиране и привеждане в експлоатационна 

готовност на оборудването.

4.Придобиване на материали  за развитие на 

дейността 

Допълнителните под дейности ,свързани с 

изпълнение на тази дейност ще са :

-сключване на договори с  конкретните доставчици за 

доставка на материали 

-доставка на материали 

5. Наемане на помещение за извършване на 

производствена  дейност –офис 

6.Осигуряване на информиране и публичност 

относно реализиране на проекта – 

-изработване на необходимите средства за 

визуализация – табели ,стикери , рекламни листовки  

1

446

BG051PO001-1.2.03-2051-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2051 "МЕМОМЕ" ЕООД

Н/П

Развиване на самостоятелна 

стопанска дейност от фирма 

“МЕМОМЕ” ЕООД

3

11463,97 11 463,97

  гр. София 1784 район р-н Младост ж.к. 

Младост 1, бл. 79-В, вх. В, ет. 4, ап. 47

Област: София – град                                 

Град : София

Наемане на служители (в началото един служител) и 

сключване на трудов договор

Сключване на договор за наем на офис пространство 

на фирмата

Закупуване на обурудване необходимо за дейността 

на предприятието

Закупуване на консумативи и материали

Подготовка на необходимите материали за 

визуализация на проекта

Инсталиране, подготовка и настройки на закупеното 

обурудване за стартиране на дейността

Изработване на интернет страница на фирмата и 

всякакъв друг тип представяне в интернет

Подбор на най-подходящи първи поръчки за 

изпълнение

Изпълнение на поръчки

Изплащане на възнаграждения на служител(и)

Отчитане на средства по проекта и оформяне на 

нужната документация.

1

447

BG051PO001-1.2.03-2063-

C0001

Компонен

т ІІ
BG051PO001-1.2.03-

2063 ДИОЛИКА ЕООД

Н/П

Учредяване на дружесто за 

внос, маркетинг и дистрибуция 

на хранителни добавки, 

продукти за орална хигиена и 

дермокозметика.

4

19898,6 19 898,60

гр.София 1799, жк.Младост-2, блок 

209А, вх.6, ет.2, ап.21

Област:  София-град         

Община:  Столична         

Град: София внос, маркетинг и дистрибуция

1

448

BG051PO001-1.2.03-1579-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1579

"3Д Арт Принт 

Решения" ЕООД

Н/П

Създаване на студио за „3Д” 

обемно цифрово принтиране, 

сканиране на предмети и 

обекти, проектиране и 

пртототипиране

5

16 963,65 16 963,65

гр.София пк. 1309 ж.к. Света троица, 

ул. Чавдарица, бл. 309, вх. А, ет. 2, ап. 4

Област:   София      

Община:  Столична  Град: 

София

• Изпълнение на поръчки от клиенти за обработка на 

„3Д” обемни файлове и принтирането им чрез 

специализиран „3Д” обемен цифров принтер;

• „3Д” обемно сканиране на предмети, създаване и 

обработка на „3Д” обемни файлове и  визуализиране 

чрез „3Д” обемен принтер

• Търговско представителство с цел продажба и 

сервиз на „3Д” сканираща техника и принтери.

Доставка на суровини от АБС/ПЛА(БиоЕко) 

материали, резервни части и сервиз за „3Д” обемни 

принтери и скенери;

1

449

BG051PO001-1.2.03-1887-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1887 "ВЕРДУРЕ" ЕООД

Н/П

"Магазин за плодове и 

зеленчуци ФРУТИ Е ВЕРДУРЕ"

5

19 863,72 19 863,72

София, ул. Ф.Ж.Кюри, бл.79, вх.1, ет.1, 

ап.1

Област:       София               

Община:   Столична             

Град / село: София

Сформиране на екип за управление на проекта.

Наемане на помещение.

Наемане на склад

Закупуване на оборудване.

Наемане на персонал.

Закупуване на материали и консумативи.

Осигоряване на публичност.

Организация и управление на предприятието.

1

450

BG051PO001-1.2.03-1754-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1754

"БИЛКАРНИЦА" 

ЕООД

Н/П

"Развитие на самостоятелна 

стопанска дейност - откриване 

на търговски обект за билкови 

продукти и здравословни 

храни, вкл. клуб за консултации 

по природосъобразен начин на 

живот"

3

19 949,62 19 949,62

БЪЛГАРИЯ, област София – град, 

община Столична

гр. София 1113, район р-н Изгрев

ул. Д-р Любен Русев No 20, ет. 4, ап. 5

Област:     София-град                 

Община:  Столична              

Град: София

Всички дейности са насочени към подготовка и 

осъществяване на стопанската дейност на 

предприятието в пазарен сегмент билкови продукти и 

здравословни храни, вкл. клуб за консултации по 

природосъобразен начин на живот:

1. изработване стратегията за работата в 

собстветното предприятие на кандидата 

2. първоначално закупуване на материали, които в 

рамките на изпълнението на проекта ще бъдат 

реализирани

3. закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието  и произтичащо от 

спецификата на дейността на предприятието и 

идеята за развиване на собствения бизнес на 

кандидата. 

4. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал, общо 2 лица 

Дейности по осигуряване на публичност и 

информация

1

451

BG051PO001-1.2.03-1440-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1440

"ГРИЙН МАНИЯ" 

ЕООД

Н/П

"Зелена светлина за моя бизнес"

5

19 800,41 19 800,41

гp.Bapнa, yл.Янe Caндански 1, вx.Д 

em.5,an.32

Област: Варна   Община: 

Варна      Град / село: 

Варна

Дейност1:  Избор на външни изпълнители, които ще 

реализират мерките по публичност и визуализация и 

такива, които ще доставят оборудването и 

необходимите материали.

Дейност2: Изготвяне на информационни материали, 

за популяризиране на проекта.

Дейност3:  Закупуване на оборудване и материали, 

необходимо за изпълнението на дейностите по 

проекта.

Дейност4:    Стартиране на същинската дейност по 

проекта

Дейност5:     Проектно управление, контрол и 

отчитане.

1

452

BG051PO001-1.2.03-1444-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1444 "НОТОРИО" ЕООД

Н/П

Изграждане на сладкарска 

работилница „Cup a Cake“

6

19 605,40 19 605,40

гр.Варна, ул.Братя Бъкстон " 13 А, ет.2, 

ап.4

Област: Варна   Община: 

Варна      Град / село: 

Варна

1. Организиране, стартиране и текущо управление на 

проекта;

2. Подготовка и провеждане на процедури по ПМС 

69/2013 г. за избор на изпълнители по доставката на 

услуги, наем на помещение, ремонтиране, 

оборудване, материали и консумативи.

3. Създаване на стратегия за развитие на 

новорегистрираното предприятие;

4. Наемане, ремонтиране и оборудване на 

помещение, подходящо за дейностите по проекта и в 

което да се извършва административната дейност на 

предприятието.

5. Закупуване на обзавеждане, необходимо за 

извършване на предлаганите услуги.

6. Закупуване на материали и консумативи, 

необходими за извършване на предлаганите услуги.

7. Дейности за информация и публичност по ОП РЧР.

1

453

BG051PO001-1.2.03-1339-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1339

ЕТ "СБ-7 Снежина 

Иванова"

Н/П "Бюро за услуги" 4

11127,04 11 127,04

гр.В.Преслав, обл.Шумен,п.код 9850 

ул.”Александър Стамболийски” № 61

Област: Шумен  Община:  

Велики Преслав              

Град / село: гр.Велики 

Преслав

   Основна дейност 1: Сформиране на екипа за 

управление на проекта

   Основна дейност 2: Осъществяване на мерки за 

визуализация и публичност по проекта

   Основна дейност 3:ремонтни работи в 

помещението,в което ще се извършва  дейността;

   Основна дейност 4:закупуване на оборудване и 

софтуер; 

   Основна дейност 5:първоначално закупуване на 

материали;

   Основна дейност 6:осигуряване  на трудово 

възнаграждение на самонаетото лице за срок от 3 

месеца.

1

454

BG051PO001-1.2.03-1501-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1501 "Емануил 2013" ЕООД

Н/П

"Продажба на дребно на 

лекарствени продукти, 

медицински изделия, 

хранителни добавки, 

козметични и санитарно-

хигиенни средства"

6

19744,5 19 744,50

област Пловдив, община Пловдив

гр. Пловдив 4000

район р-н Източен

Цариградско шосе No 31, ет. 2, ап. 4

Област:  Стара Загора , 

село Братя Даскалови

1. Подготвителен период, свързан с проучване и 

осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал.

2. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи. Назначаване на подбрания в 

подготвителния период персонал.

3. Закупуване на обзавеждане и оборудване, 

специфично за дейността на фирмата.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 

предприятия
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Наименование на 

бенефициента
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партньора/ите

(ако е приложимо)

Основни дейности/РезюмеОфициален адрес на бенефициента
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е

455

BG051PO001-1.2.03-1266-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1266 "АНИДЕН" ЕООД

Н/П "Книжарница Аниден 8

14131,66 14 131,66

България, град Русе 7015, област Русе, 

община Русе, ул.Христо Ясенов № 2, 

вх. 4, ет. 5, ап. 13

Област:  Русе,       

Община:  Русе ,       Град: 

Русе

Дейност 1: - Организация и управление на проекта.

Дейност 2: - Визуализация и публичност на проекта.

Дейност 3: - Наемане на търговско помещение.

Дейност 4: - Доставка на оборудване и обзавеждане.

Дейност 5: - Доставка на материали и консумативи.

Дейност 6: - Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал за не повече 

от 3 месеца.

Дейност 7: - Обучение на наетите служители.

1

456

BG051PO001-1.2.03-1291-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1291

"ПАЗАРУВАМ 

ОНЛАЙН" ООД

Н/П ShopOnline.bg 6

19715,88 19 715,88

Русе, пл. „Дунав” № 2, вх. А офис 3

Област:  Русе                    

Община: Русе                       

Град / село: Русе

1. Сформиране на екип за управление на  проекта. 

Управление на проекта. Създаване на вътрешни 

прaвила за работа, текущ мониторинг и организация 

на счетоводната отчетност.

2. Разработване на Стратегия за стартиране и 

управление на дейността на предприятието.

3. Информация и публичност.

Разкриване на офис на дружеството, техническа и 

комуникационна осигуреност на дейността.

1

457

BG051PO001-1.2.03-2163-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2163 "ВАНЕС - 82" ЕООД

Н/П

Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност на 

предприятие за бързо хранене 

„Ванес-82” ЕООД

3

16533,79 16 533,79

гр.Петрич,2850, обл.Благоевград, 

ул.”Тетово ”№ 7

Област:   Благоевград                   

Община:    Петрич            

Град / село:  Петрич пк. 

2850

1. Информиране и публичност

2. Ремонт на наетото заведение

3. Стартиране дейността на предприятието

4. Подбор на персонал

5. Първоначално закупуване на материали

6. Вътрешен мониторинг

Приключване и отчитане на проекта

1

458

BG051PO001-1.2.03-1841-

C0001

Компонен

т ІІ
BG051PO001-1.2.03-

1841 "ГРИ - ТАХ" ЕООД

Н/П "Интернет-кафе" 6

18734,1 18 734,10

град Кърджали жк. Възрожденци блок 

№32 вход;г, етаж 3 , апартамент№ 66

Област:   гр.    Кърджали             

Община:   гр.  Кърджали         

Град / село: гр. Кърджали

Интернет услуги-печалба от ползватели на интернет 

и продажба на кафе и безалкохолни, обща цел - 

търговия.

1

459

BG051PO001-1.2.03-1736-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1736

"МАГИ - ММ 

КОМЕРС" ЕООД

Н/П
„Създаване и развитие на 

фризъорски салон”
6

17148,02 17 148,02

гр. Перник, ул. Добруджа, бл. 29, ет.4, 

ап. 12

Област:   гр.    Перник              

Община:   гр.  Перник          

Град / село: гр. Перник

Извършване на фризъорски услуги, които ще са 

съобразени с желанията и нуждите на клиентите. 

Услугите ще се изменят, за да отговарят на 

търсенето. 

1

460

BG051PO001-1.2.03-2052-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2052 "ПЪЧКОВ" ЕООД

Н/П

Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност - 

производство на мебели 

4

18942,86 18 942,86

Република България с. Дебелт 8314, 

област Бургас; община Средец, ул. 

Спартак 13

Област: Бургас                     

Община: Средец                

Град / село: Дебелт

1. Осигуряване на трудови възнаграждения и 

осигуровки на самонаетото лице и наетия персонал

2. Първоначално закупуване на материали, 

консумативи 

3. Закупуване на оборудване, машини и съоръжения, 

необходими за дейността

4. Информиране и  публичност

5. Управление на проекта

1

461

BG051PO001-1.2.03-2076-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2076

Христо Жоров Янчев 

Монохром Студио 

ЕООД

Н/П

Монохром Студио ЕООД - 

Фотографски и видео услуги на 

територията на България

12

18395,76 18 395,76

гр. София 1421, ул. Димитър 

Хаджикоцев 6, ет. 1, ап.3

Територията на България

1) Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието. 

2) Осигуряване на трудово възнаграждение (заплата 

и осигуровки) на самонаетото лице за три месеца 

3) Обучение на наетия персонал 

4) Първоначално закупуване на материали и 

консумативи 

1

462

BG051PO001-1.2.03-1596-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1596

ДИС КОНСУЛТ - 2012 

ЕООД

Н/П

"Стартиране на нов бизнес - 

счетоводна кантора"

5

13 516,16 13 516,16

София 1359, ж.к. „Люлин”, бл. 421, вх. 

В, ет. 7, ап. 58

Област:  София                    

Община: Столична               

Град: София

1. Дейности по организация и управление на проекта.

2. Първоначални организационни дейности по 

стартиране на процеса за създаване на работещо 

предприятие – Счетоводна кантора.

3. Дейности по закупуване на оборудване и 

обзавеждане необходимо за материално и 

функционално обезпечаване на работното място на 

самонаетото лице.

4. Дейности по финализиране процеса за успешно 

стартиране на собствен бизнес – Счетоводна 

кантора.

Дейности по информация и публичност.

1

463

BG051PO001-1.2.03-1685-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1685 "ШОКОБОН" ЕООД

Н/П

"Откриване на магазин за 

насипни бонбони, опаковки и 

букети от бонбони"

3

19 337,93 19 337,93

гр. София 1505,район р-н Оборище, ул. 

Оборище No 125, вх. А, ет. 3, ап. 8

Област:  София-град                

Община: Средец             

Град : София

Откриване на търговски обект:

- Наемане на помещение

- Закупуване на материали за ремонт на помещение

- Ремонт на помещение

- Стопански инвентар

- Изработване на външна фасадна реклама 

- Касово оборудване

- Закупуване на оборудване, машини, съоръжения

- Подбор и назначаване на персонал

- Регистрация на Търговски обект

- Първо зареждане на стоки

1

464

BG051PO001-1.2.03-1714-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1714

"ПЛАМ КОНСУЛТ 

МЕНИДЖМЪНТ" 

ЕООД

Н/П

"Създаване на счетоводна 

консултантска и маркетингова 

агенция"

10

17 933,02 17 933,02

Гр. София, кв. Сеславци, ул. „Г.С. 

Раковски” №7

Област: гр. София, 

Община:  Столична, 

Гр. София, кв. 

Кремиковци, ул. „Райна 

Княгиня”№22             

Дейност 1.Създаване на целенасочена бизнес 

стратегия за стартиране  и развитие на 

самостоятелна стопанска дейност на счетоводна, 

консултантска  и маркетингова агенция . Изграждане 

на печеливша бизнес стратегия, съобразена с 

нуждите и целите на региона и крайните 

потребители, осъществяваща реализиране на 

дейността на фирмата

Дейност 2. Закупуване на оборудване, необходимо 

офиса и извършване на дейността, както и наемане 

на офис и неговото развитие за стартиране на 

дейността на фирмата с цел задоволяване нуждите 

на клиентите 

Дейност 3. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи за стартиране на дейността с цел 

развитие на дейността и задоволяване на 

потребителското.

Дейност 4. Разработване на офис и развитие на 

дейността чрез предоставяне на цялостно 

счетоводно и маркетингово обслужване, както и 

консултиране по необходимите предп-риемачески и 

бизнес идей, а също така като нови дейности ще 

бъдат и качествено водене на записите на фирми 

сертифици-рани по ISO, както и ще баде водена 

цялостна и редовна документация на фирми 

сключили договори със службите по трудова 

медицина -ЗБУТ  

Дейност 5. Осигуряване на трудови възнаграждения 

1

465

BG051PO001-1.2.03-1388-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1388

"СЪНРЕЙН - 

НЕДЕЛЧЕВИ" ЕООД

Н/П

"Електронен магазин за билки и 

билкови продукти "Сънрейн""

6

9 423,87 9 423,87

Варна, кв.Владислав Варненчик, бл.201, 

вх.2, ап.57

Област: Варна      

Община: Варна     Град / 

село: Варна

Дейност 1: Организация, управление и публичност на 

проекта

Дейност 2: Изработване на маркетингова стратегия 

за дейността на предприятието 

Дейност 3: Закупуване на дълготраен нематериален 

актив и закупуване на хостинг и домейн

Дейност 4: Закупуване на необходимото оборудване 

Дейност 5: Наемане на помещение за склад на 

закупената стока

Дейност 6: Закупуване на материали и суровини за 

стартиране на дейността по проекта

Дейност 7: Осигуряване на трудова заетост на 

самонаетото лице 

1

466

BG051PO001-1.2.03-1539-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1539 "ЕЛ ТЕРМО" ЕООД

Н/П

"Монтаж и ремонт на 

електрически, отоплителни и 

водопроводни инсталации и 

съоръжения"

6

15918,59 15 918,59

Република България, обл. Пазарджик, 

общ. Брацигово, гр. Брацигово, ул. 

Георги Бенковски №9

Област: Пазарджик   

Община: Брацигово  

 Град / село: Брацигово

Дейност 1: Организация и управление на проекта 

Дейност 2: Избор на изпълнители по проекта

Дейност 3: Първоначално закупуване на материали и 

консумативи 

Дейност 4: Закупуване на машини

Дейност 5: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице за 3 месеца

Дейност 6: Осигуряване на публичност чрез 

изработка на табела и стикери и създаване на 

интернет страница

Дейност 7: Наемане на работен офис и складово 

помещение

Дейност 8: Обучение и квалификация на персонала, 

необходими разрешителни за дейността на фирмата

1

467

BG051PO001-1.2.03-1530-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1530 "БУКИНВЕНТ" ЕООД

Н/П

"Отдаване под наем на 

електрически велосипеди и 

информационно-навигационен 

уеб сайт"

6

9030,75 9 030,75

гр. Велинград 4600, област Пазарджик, 

община Велинград, ул. "Ив. Вазов" № 

12
Област: Пазарджик     

Община: Велинград               

Град / село: Велинград

Първоначално закупуване на материали

Закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на Кандидата

Обучение на наетия персонал

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца 

Информиране и публичност

1

468

BG051PO001-1.2.03-1305-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1305

Бон – Бон Травел 

ЕООД

Н/П

Създаване на Туристическа 

агенция "Бон - Бон Травел" за 

реализация на български 

конкурентен туристически 

продукт

6

18730,12 18 730,12

гр. Пловдив, ул. "Владивосток" 5, ет. 1

Област:                      

Община:                Град / 

село:

Пловдив                    

Пловдив                

Пловдив

Турагентска посредническа дейност:

- Продажба на екскурзии;

- Хотелски резервации;

- Покупка на билети;

- Организиране на опознавателни турове;

- Други посреднически дейности в туризма.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;
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469

BG051PO001-1.2.03-1269-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1269

РУМЯНА ЯСЕНОВА 

КАФЕДЖИЕВА ЕТ

Н/П
"Заведение за   бърза закуска с  

производство   на пици"
6

18835,83 18 835,83

област Смолян, община Мадан гр. 

Мадан ул. Миньорска, бл. 2, ап. 3

Област:  Смолян     

Община:  Мадан     Град / 

село: Мадан

1.Подготвителни и съпътващи дейности преди 

започване на изпълнението на проекта .

- Подбор на изпълнители по проекта 

2.Ремонтни дейности 

3.Закупуване на материали

4. Наемане на персонал

- Сключване на трудови договори 

- Обучение

5.Закупуване на ДМА 

6. Информираност и публичност

1. Презентации – 2бр.: при стартирането на проекта, 

за отчитане напредъка по проекта и окончателна – 

при завършването на дейностите по проекта.

2. Публикации в медиите 

3. Издаване на рекламни материали:

4.Брошури

5. Информационни табели

6. Рекламни и информационни банери 

1
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BG051PO001-1.2.03-1317-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1317

"ТАЛИТА ФЕШЪН" 

ЕООД

Н/П

"Стартиране на бизнес за 

изработка на текстил, дрехи и 

аксесоари"

12

19837,91 19837,91

област Силистра, община Силистра

гр. Силистра 7500

ЕЛИН ПЕЛИН No 9

Област: Силистра  

Община: Силистра   Град 

/ село: Силистра

1. Организация и управление на проектните дейности- 

изготвяне на доклади и отчети за дейностите на 

проекта

2. Първоначално закупуване на материали- 

Закупуване на платове, които в рамките на 

изпълнението на проекта ще бъдат изразходвани, 

вложени и реализирани в изработката на фирмената 

продукция.

3. Първоначално закупуване на консумативи- 

закупуване на консумативи за текстилен ситопечат за 

изработката на част от платовете и моделите.

4. Придобиване на ДНА- изработка и поддръжка на 

уеб сайт

5. Публичност и визуализация- методи за 

рекламиране на проекта и фирма ‚ТАЛИТА ФЕШЪН‘ 

ЕООД

6. Закупуване на оборудване и ДМА, необходимо за 

дейността на фирмата- За работата на фирмата- 

както за производствената, така и за рекламната 

дейност ще бъде закупена специализирана техника и 

оборудване, съобразени с дейностите във фирмата: 

фотоапарат, лаптоп, принтер, ютия, шевна 

машина,шивашки манекен, щендери за дрехи, 

закачалки, стан и принадлежности към него, 

експонатор за ситопечат,ситопечатни сита, ракели- 

специално за изработването на дрехите;

1
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BG051PO001-1.2.03-2170-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2170

"СИМ КОНСУЛТ-68" 

ЕООД

Н/П
„Счетоводна къща за модерно 

оперативно счетоводство”
4

8885,5 8 885,50

област Благоевград, община 

Благоевград, гр. Благоевград, жк. 

„Освобождение”, ул. „Здраве” 58, вх. В, 

ет.5, ап.13

Област Благоевград, 

Община Благоевград, гр. 

Благоевград, бул. „Васил 

Левски” 13

1. Закупуване на оборудване, изработване и 

поставяне на информационни табела и стикери;

2. Избор и наемане на персонал;

3. Закупуване на суровини, материали и консумативи; 

1

472

BG051PO001-1.2.03-2203-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2203

"УНИПРИНТ СЕРВИЗ" 

ЕООД

Н/П Сервиз за офис техника 12

12571,98 12 571,98

гр.Кюстендил, кв.”Запад”, бл.106, ет.1, 

ап4 Област:     Кюстендил                 

Община:       Кюстендил         

Град: Кюстендил

Ремонт и подръжката на офис обурудване, компютри 

и компютърна техника и консумативи, периферни 

устройства,копирни машини ,принтери,касови 

апарати и други устройства и свързана с тях 

сервизно-ремонтна дейност.

1
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BG051PO001-1.2.03-1865-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1865 "Дико 68" ЕООД

Н/П

"Създаване на фирма, 

търгуваща с кафе и топли 

напитки чрез вендинг автомати 

на самообслужване"

3

19954,06 19 954,06

Гр. Казанлък 6100, област Ст. Загора, 

община Казанлък,  ул. „Инж. Феликс 

Вожели” №8, вх.Г, ет.5, ап. 75.
Област: Стара Загора      

Община: Казанлък        

Град: Казанлък

Реализацията на проекта включва следната 

съвкупност от дейности: назначаване на екип за 

организация и управление на проекта; първоначално 

закупуване на суровини, необходими за дейността на 

фирмата; закупуване на необходимото оборудване; 

осигуряване на публичност и визуализация; 

назначаване на персонал. 

1
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BG051PO001-1.2.03-1844-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1844

"АМС Финконсулт" 

ЕООД

Н/П

Развиване на Агенция за 

Счетоводно Обслужване

8

19 777,92 19 777,92

София, ж.к. Овча Купел, ул. Бързарица 

19а, вх.Ает.5, ап.6

Област:  София                    

Община:     София           

Град : София

Дейност 1:  Избор и наемане на помещение за офис

Дейност 2: Доставка на обзавеждане за офиса

Дейност 3: Доставка на оборудване и софтуер

Дейност4: Осигуряване на публичност – 

пресконференция, изработване на табела и стикери, 

информационни материали за проекта, флаери за 

реклама.

Дейност 5: Разкриване на работно място. Подбор и 

наемане.

Дейност 6:  Обучение на наетото лице – дигитална 

компетентност.

Дейност 7: Рекламна дейност – разпространение на 

брошури, флаери, публикуване на обяви.

Дейност 8: Осъществяване на планираната дейност – 

счетоводни и консултантски услуги.

Дейност 9: Финансово-счетоводна дейност по 

проекта.

Дейност 10: Мониторинг и контрол.

1
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BG051PO001-1.2.03-1920-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1920 "МНП ТРЕЙД" ЕООД

Н/П

"Моят успешен бизнес Онлайн 

магазин за батерии"

3

19 685,10 19 685,10 с. Герман, ул. „Цар Симеон Велики“, 14

Област: Софийска      

Община: Столична     

Град: София

Организация и управление

Визуализация и публичност

Осигуряване на работно помещение (офис) 

Закупуване на материали и консумативи

Обслужване на разплащателна сметка

Придобиване на ДМА и ДНА

Обучение на наетия персонал и отчитане на проекта

Наемане на персонал – осигуряване на трудова 

заетост на представителите на целевата група

1
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BG051PO001-1.2.03-1765-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1765 "ЕМИКО ГРУП" ЕООД

Н/П

Създаване и развитие на 

заведение за бързо 

хранене“Домашна пекарна“

3

19 820,46 19 820,46

гр.София ж.к.Младост бл.206 вх.3 ет.8 

ап.47

Град: София

Област: София            

Община: Столична

Създаване на основните документи на фирмата-

правилник за вътрешния ред,правила за работна 

заплата, процедури,бланки,технически 

документи,документи по здраве и безопасност и 

опазване на околната среда.

-Подбор,назначаване,обучение и инструктиране на 

персонал.

-Проучване на пазарната ниша,установяване на 

делови контакти,сключване на договори за 

реализация на услугата.

-Избор на доставчици(съгласно процедурата 

определена в насоките за кандидатстване) и 

първоначално занупуване на материали.

-Стартиране на доставки от избраните доставчици.

-Изготвяне месечни отчети за услугата.

-Продажба на произведената стока.

-Изготвяне на междинни технически и финансови 

отчети.

-Изготвяне на годишен технически и финансов отчет 

при приключване на проекта.

1
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BG051PO001-1.2.03-1768-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1768

ЕТ "РАДОСТИНА 

МАНОВА - ЛОТОС"

Н/П

Магазин за обувки

12

18 727,12 18 727,12

гр. София, ж.к. Дружба – 1“, бл. 125, ет. 

3, ап. 18

Град: София

Област: София            

Община: Столична

Оборудване на помещението, закупуване на 

материали и консумативи, наемане на персонал
1
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BG051PO001-1.2.03-1661-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1661

"АМБУЛАТОРИЯ 

ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ ПО 

ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА 

ПЕТРОДЕНТ" ЕООД

Н/П

Изграждане на кабинет за 

стоматологични услуги 

Петродент""

6

18 623,20 18 623,20

гр.Бургас, ул.Сливница №34, вх.А, 

ет.1

Област: Бургас      

Община: Бургас        Град: 

Бургас

1. Организиране, стартиране и текущо управление на 

проекта.

2. Подготовка и провеждане на процедури по ПМС 

69/2013 за избор на изпълнители по доставката на 

услуги, оборудване и консумативи.

3. Създаване на стратегия за развитие на 

новорегистрираното предприятие. 

4. Оборудване на помещение, подходящо за 

дейностите по проекта и в което да се извършва 

административната дейност на предприятието. 

5. Закупуване на материали и консумативи, 

необходими за извършването на предлаганите 

услуги.

Дейности за информация и публичност по ОП 

„Развитие на човешките ресурси”.

1
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BG051PO001-1.2.03-1707-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1707 "ДОЛЧЕ ЛУНА" ЕООД

Н/П

Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност ,,Магазин 

ДОЛЧЕ’’

4

19 694,00 19 694,00 гр.Елхово, ул.,,Чаталджа’’ № 33 А

Област: Ямбол     

Община:  Елхово      Град: 

Елхово

Дейност 1: Изготвяне на стратегия за стартиране на 

дейнoстта на предприятието

Дейност 2: Първоначално закупуване на материали 

Дейност 3: Закупуване на оборудване за дейността на 

Магазин ,,Долче’’.

Дейност 4: Разработване на магазин.

Дейност 5: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и нает персонал за не повече от 

3 месеца

Дейност 6: Публичност и визуализация на проекта

Дейност 7: Oрганизация и управление на  проекта

1
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BG051PO001-1.2.03-1541-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1541

ЕТ "ВАЛПРОЕКТ – 

Валентина Тошкова"

Н/П

"Откриване на проектантско 

бюро с допълнителна дейност - 

копирен център"

10

14095,75 14 095,75 гр. Ракитово, ул.”Тинтява” N 12

Област:   Пазарджик                   

Община:  Ракитово

Град:   Ракитово

Дейност 1: Организация и управление на проекта 

Дейност 2: Избор на изпълнители по проекта

Дейност 3: Първоначално закупуване на материали и 

консумативи 

Дейност 4: Закупуване на машини и софтуер

Дейност 5: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице за 3 месеца

Дейност 6: Осигуряване на публичност чрез 

изработка на табела и стикери

Дейност 7: Наемане на необходимото помещение за 

осъществяване дейността на фирмата

1

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 41



Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 

предприятия
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BG051PO001-1.2.03-1304-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1304

ВИНАРНА 

ЧОРБАДЖАКОВ 

ЕООД

Н/П
"Старт на магазин за вино 

Чорбаджаков"
7

19985,85 19 985,85

област Пловдив, община Пловдив

гр. Пловдив 4000

район р-н Централен

УЛ.КОСТАКИ ПЕЕВ № 5, вх. А, ет. 4, 

ап. 10 Област:  Пловдив           

Община:  Пловдив          

Град: Пловдив

Дейност 1 - Осигуряване на търговско 

помещение/магазин и гранд за наема и режийните 

разходи за срока на реализация на проекта; Дейност 

2– Закупуване на оборудване; Дейност 3– Закупуване 

на стопански инвентар; Дейност 4 - Изготвяне на 

СТРАТЕГИЯ Дейност 5 –  Визуализация на проекта; 

Дейност 6 – Организация и управление на 

дейностите по проекта; Дейност 7 –  Осигуряване на 

средства за заплати и осигуровки за 3 месеца; 

Дейност 8– Старт на дейността;

1

482

BG051PO001-1.2.03-1411-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1411

"БЪЛГАРИЯ СЕНЬОР 

АСИСТ" ЕООД

Н/П

Предоставяне на комплексна 

професионална грижа на хора в 

необходимост от гледане в 

домашна обстановка.

6

19436,38 19 436,38

България, обл. Пловдив, гр. Пловдив 

4000, район Централен, бул. „Христо 

Ботев“ 138, бл.Б, ет.6 Област:  Град Пловдив, 

област Пловдив, регион 

Южна България

1. Подготвителен период, свързан с проучване и 

осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал.

2. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи. Назначаване на подбрания в 

подготвителния период персонал.

3. Закупуване на обзавеждане и оборудване, 

специфично за дейността на фирмата.

1

483

BG051PO001-1.2.03-2171-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2171 "ТЕРИАНИ" ЕООД

Н/П "Бъбъл чай и кафе" 5

19939,36 19 939,36

гр. Благоевград, 2700, ул.“Тодор 

Александров“№ 92, вх.Б,ет.1,ап.2
Област:Благоевград                      

Община: Благоевград               

Град: Благоевград

Първоначално закупуване на материали;

Закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на предприятието;

Осигуряване на трудови възнаграждения за наетия 

персонал за 3 месеца;

Осигуряване на публичност и визуализация;

Организация и управление на проекта.

1
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BG051PO001-1.2.03-1864-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1864

"СИСТЕМНИ 

ПРОСТРАНСТВЕНИ 

РЕШЕНИЯ" ЕООД

Н/П

„Създаване, стартиране и 

развитие на Ателие за 

проектиране и производство на 

мебели от алуминий и стъкло“

12

19 313,80 19 313,80

гр. София, обл. София, общ. Столична, 

бул. „Арсеналски“ №75, вх. Б, ап.11

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

София

1. Стартиране и управление на Проекта;

2. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал;

3. Изготвяне на стратегия за развитие на 

новосъздаденото предприятие;

4. Наемане на помещение, където ателието да 

стартира и осъществява дейността си;

5. Закупуване на необходимите дълготрайни 

материални активи за изпълнението на Проекта;

6. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи;

7. Осигуряване на публичност и визуализация на 

проектното предложение. Информиране на 

обществеността за получена финансова помощ, 

съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 

на Европейската комисия;

8. Командироване в страната на самонаетото лице и 

наетия персонал;

9. Изработка на Интернет сайт

1

485

BG051PO001-1.2.03-1581-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1581 "АСЕТ 90" ЕООД

Н/П

Счетоводни услуги

6

11 480,49 11 480,49

гр. Банкя, ул. "Рила" № 6А

Област:  София град            

Община:   Столична             

1. Създаване на работно място – самонаето лице

Организация и управление на проекта:

2 Наемане на офис; 

3. Закупуване на компютър и хардуер; 

4.  Закупуване на стопански инвентар

5.Закупуване на материали; 

6.Публичност и реклама

7. Закупуване на счетоводен софтуер

1

486

BG051PO001-1.2.03-1644-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1644 "КГБ 21" ЕООД

Н/П

"Повишаване на качеството на 

фризьорските услуги"

6

19 015,52 19 015,52

гр. София 1836

район Подуяне

ж.к. Левски В, бл. 7, вх. А, ет. 5, ап. 13

Област:  София                  

Община:    Столична

Град / село: София

• Дейност  1 - Управление на проекта;

• Дейност 2 - Осигуряване на трудови 

възнаграждения на самонаетото лице;

• Дейност 3 - Закупуване на материали и 

консумативи, необходими за дейността на 

компанията;

• Дейност 4 – Закупуване на оборудване, необходимо 

за осъществяване на дейността на компанията;

• Дейност 5 – Наем на помещение, включващо 

режийни разходи и оборудване;

Дейност 6 - Осигуряване на публичност и 

информиране.

1

487

BG051PO001-1.2.03-1934-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1934 "СЕЛФЕКСЕЛ" ЕООД

Н/П

Обучения и консултации в 

областта на личностното 

развитие

6

18 778,18 18 778,18

гр. София 1712, район р-н Младост, ж.к. 

Младост 3, бл. 380, вх. 1, ап. 66

Държава: България

• изготвяне на бизнес план, който е приложен; 

• подготовка на обученията, които ще се предлагат – 

това включва преминаване през обучение за 

обучители за съответните методологии, подготовка 

на съдържанието на  курсовете; 

• първоначално закупуване на обучителни 

материали, необходими за провеждане на първите 

обучения;

•  закупуване на необходимите офис консумативи;

•  закупуване на необходимото оборудване 

(компютърна, печатна и презентациона техника);

• проучване на подходящи зали за провеждане на 

обученията 

• срещи с потенциални клиенти

• осигуряване на публичност и визуализация на 

проекта;

маркетиране на дейността

1

488

BG051PO001-1.2.03-2026-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2026 "ВЛАСТ ГРУП" ЕООД

Н/П
"Център за гуми-сервиз и 

продажби"
10

19861,22 19 861,22

гр. В.Търново, ул.„Оборище“№6, вх.Д, 

ет.6, ап.18

Област: В.Търново                     

Община: В.Търново               

Град : В.Търново

Дейност 1: Изготвяне на стратегия и стартиране на 

дейността на „ВЛАСТ ГРУП“ ЕООД; 

Дейност 2: Извършване на ремонтни дейности в 

помещенията, в които се извършва дейността на 

предприятието; 

Дейност 3: Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието; 

Дейност 4: Първоначално закупуване на материали и 

консумативи; 

Дейност 5: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал.

Дейност 6: Информиране и публичност.

Дейност 7: Отчетност и контрол.

1

489

BG051PO001-1.2.03-1540-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1540 "Спортуна" ЕООД

Н/П

”Интернет търговия с 

хранителни добавки и спортни 

аксесоари” 

4

19961,8 19 961,80

област Пазарджик, община Пазарджик 

гр. Пазарджик 4400 бул. „Мария Луиза” 

No 101, ет.1, ап.2

Област:   Пазарджик                   

Община:  Пазарджик

Град:   Пазарджик

Дейност 1: Организация и управление на проекта 

Дейност 2: Избор на изпълнители по проекта

Дейност 3: Първоначално закупуване на материали и 

консумативи 

Дейност 4: Закупуване на машини и изработка на 

интернет страница

Дейност 5: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице за 3 месеца

Дейност 6: Осигуряване на публичност чрез 

изработка на табела и стикери

1

490

BG051PO001-1.2.03-1376-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1376

"ФОТО ФАНТАЗИЯ" 

ЕООД

Н/П

“Създаване на Фотостудио с 

продажба на компютърни 

аксесоари”

5

15653,55 15653,55

обл. Пловдив, с. Труд, общ. Марица, ул. 

”Янтра” №8 Област:   Пловдив    

Община:  Марица     село: 

Труд

1. Закупуване на материали

2. Текущ ремонт на помещението определено за 

фотостудио

3. Обзавеждане на помещението

4. Закупуване на оборудване

5. Срещи с потенциални клиенти

6. Назначаване на персонал

7. Изработване на рекламни материали и уебсайт

1

491

BG051PO001-1.2.03-1481-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1481 "СМАРТ ТЕК" ЕООД

Н/П

"Стартиране дейността на 

фирма за представяне на 

пълната гама от ИТ, 

фотографски и дизайнерски 

услуги"

3

19459,56 19 459,56

Област Пловдив, Община Пловдив Гр. 

Пловдив 4002 ул. „Иван Ст. Гешев” № 

25 Област:  Пловдив, 

Община Пловдив, гр. 

Пловдив  

1. наемане на помещение за извършване на 

заложената дейност

2. превеждане на помещението във вид отговарящ на 

нормативните изисквания за тъкъв вид дейност.

3. закупуване на необходимо оборудване 

4. закупуване на необходими материали за  

дейността 

5. наемане на квалифициран персонал отговарящ на 

изискванията за такъв вид дейност.

1

492

BG051PO001-1.2.03-2139-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2139 "САНДЪР 13" ЕООД

Н/П
"Откриване на търговски обект - 

кафе-аперитив"
5

19993,79 19 993,79

гр. Благоевград, 2700, ул.“Стефан 

Стамболов“№ 55
Област:Благоевград                      

Община: Благоевград               

Град: Благоевград

Първоначално закупуване на материали;

Закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на предприятието;

Осигуряване на трудови възнаграждения за наетия 

персонал за 3 месеца.

1

493

BG051PO001-1.2.03-1895-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1895

ЕТ "ДАЛИЯ 2010 - 

ПЕТЯ ХРИСТОВА"

Н/П
НОВО НАЧАЛО -СОБСТВЕН 

БИЗНЕС 
6

19819,84 19 819,84

област Плевен, община Плевен гр. 

Плевен 5800 ж.к. СТОРГОЗИЯ № 95, 

вх. Б, ет. 8, ап. 23

Област: Стара Загора    

Община:  Гурково

Град: Гурково, ул. Христо 

Ботев №22

Дейност 1: Изграждане на устойчива структура за 

управление на проекта.

Дейност 2: Наемане под наем на помещение за 

извършване на дейността.

Дейност 3: Закупуване на машини и инструменти.

Дейност 4: Закупуване на материали.

Дейност 5: Сключване на трудови договори на 

самонаетия управител и наетото лице.

Дейност 6: Публичност и визуализация на проектните 

резултати.

Дейност 7: Изготвяне на междинни отчети и финален 

доклад за изпълнението на проекта

1

494

BG051PO001-1.2.03-1716-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1716 "СИГНИС" ЕООД

Н/П

"Единствен по рода си магазин 

тип шоурум, предлагащ 

продукти и услуги в сферата на 

сигурността и контрола на 

достъп"

4

19 982,15 19 982,15

гр София, 1510, жк Хаджи Димитър, бл 

94, вх Б, ет 1, ап 23

Област:    София-град                  

Община:   Столична             

Град:     София

Сформиране на екип и управление на проекта

Наемане на помещение за целите на шоурума

Наемане на персонал

Oборудване на помещение, подходящо за целите на 

шоурума и закупуване на стоки с изложбена цел 

(мостри) и други ДМА и ДНА

Закупуване на материали и консумативи

Информиране и публичност

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 

предприятия

Име на проекта
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т
 (
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м
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 И
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Наименование на 

бенефициента

Име на 

партньора/ите

(ако е приложимо)

Основни дейности/РезюмеОфициален адрес на бенефициента

М
я

с
т
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т
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т
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495

BG051PO001-1.2.03-1480-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1480

"КАНДИНО ВАРНА" 

ЕООД

Н/П

"Стари традиции претворени в 

бъдещето"

5

19 996,00 19 996,00

гр. Варна 9000

район р-н Приморски

ул. ГЕН. СКОБЕЛЕВ No 13, вх. В, ет. 4, 

ап. 13

Област:  Варна            

Община:  Варна             

 Град / село: Варна 

район р-н Приморски

ул. ГЕН. СКОБЕЛЕВ No 

13, вх. В, ет. 4, ап. 13

Дейност 1: Управление, вътрешен контрол и 

отчетност на проекта.

Дейност 2: Извършване на предвидените по проекта 

доставки, оборудване и обзавеждане от външни 

изпълнители. Изготвяне на информационни 

материали. 

Дейност 3: Стартиране дейността на фирмата, 

наемане на персонал и осъществяване на търговска 

дейност 

Дейност 4: Отчитане на резултатите и анализ за 

бъдещото развитие на предприятието,

1

496

BG051PO001-1.2.03-1522-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1522 "АРХИТ" ЕООД

Н/П

„ДИЗАЙН И ПРОИЗВОДСТВО 

НА МЕБЕЛИ”

6

19 796,60 19 796,60

гр. Варна 9001, област Варна, община 

Варна, район р-н Одесос, ул. Петър 

Енчев №7

Област: Варна        

Община: Варна         Град 

/ село: Варна

Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собствено предприятие.

Първоначално закупуване на материали.

Закупуване на оборудване, машини и съоръжения, 

необходими за дейността на предприятието.

Първоначално закупуване на консумативи. 

Закупуване на компютри и хардуери, необходими за 

дейността на предприятието.

Закупуване на ДНА (програмен софтуер), необходими 

за дейността на предприятието.

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 

3 месеца.

Осигуряване на помещения под наем за дейността.

Осигуряване на публичност и визуализация.

Дизайн /проектиране/ на мебели. 

Изготвяне на количествено-стойностни сметки за 

необходимите елементи, стоки и материали, 

включително изготвяне на планове за разкрой. 

Закупуване на стоки и материали. 

Разкрояване и кантиране. 

Дейности по подготовка и привеждане на изделието 

в завършен вид. 

Продажба на стоки и готови изделия. 

Доставка и монтаж. 

1

497

BG051PO001-1.2.03-1351-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1351 "Деси Димова" ЕООД

Н/П

Подпомагане стартирането на 

самостоятелен бизнес на "Деси 

Димова" ЕООД

4

19475,69 19 475,69

гр. Шумен 9700, бул. "Симеон Велики" 

№ 19, вх. 2, ет. 8, ап. 47

Област:  Шумен                    

Община: Шумен    

Град : Шумен

1. Изготвяне на стратегия за стартиране дейността 

на собствено предприятие.

2. Доставка на консумативи и материализа 

стартиране на дейността.

3.Осигуряване на договор за франчайз за стартиране 

на дейността;                    

4. Доставка на  обзавеждане и оборудване за 

стартиране на дейността;                                                                                           

5. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и персонала и покриване на 

текущи разходи;                                                                                       

6. Прилагане на мерки за информиране и публичност

1

498

BG051PO001-1.2.03-1546-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1546

ЕТ "ЕДИКС - 

ЕВДЕЛИНА 

МИХАЙЛОВА"

Н/П

Създаване на фирма за 

консултантски услуги свързани 

с екология и опазване на 

околната среда

12

13119,29 13 119,29

Ул. „Алеко Константинов“ № 5 , гр. 

Пазарджик 4400, община Пазарджик, 

област Пазарджик,

Област:  Пазарджик                    

Община: Пазарджик               

Град / село: Пазарджик

1. Ремонт на помещение за офис

2. Подбор и закупуване на оборудване за стартиране 

на дейността

3. Подбор и закупуване на материали и консумативи 

за стартиране на дейността

4.  Дейности по публичност и визуализация

5.  Стартиране и осъществяване на дейността на 

фирмата

Управление и отчитане на дейностите по проекта

1

499

BG051PO001-1.2.03-1739-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1739 "РОРА 24" ЕООД

Н/П

Образователен център "Рора"

6

17564,08 17564,08

гр. Перник, ул. "Грамаге" № 54

Област:      гр.Перник                

Община:       гр.Перник         

Град / село: гр.Перник

1.Управление на проекта

2.Закупуване на материали  , консумативи и техника

3.Обучение на наетия персонал

4.Осигуряване на трудови възнаграждения за  наетия 

персонал

5.Информиране и публичност

1

500

BG051PO001-1.2.03-2068-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2068 "Занга" ЕООД

Н/П ЗАНГА ДИЗАЙН СТУДИО 3

19228,2 19 228,20

БЪЛГАРИЯ, гр. София 1616, област 

София (столица), община Столична, 

район р-н Витоша, ж.к. Бояна, Елите, 

No 1
Област: София град                     

Община: Столична               

Град / село: София

Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собствено предприятие;

Първоначално закупуване на материали;

Закупуване на оборудване, необходимо за дейността 

на предприятието;

Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице.

1

501

BG051PO001-1.2.03-2023-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2023

ЕТ "ВАЛЕРИ 

КРЪСТЕВ-65"

Н/П
"Консултантска къща Кръстев - 

счетоводни и правни услуги"
3

19815,19 19 815,19

гр. Мездра, област. Враца, община 

Мездра, ул. „Ал. Стамболийски” № 9, 

вх. А, ет. 3, ап. 5

Област: Враца            

Община:  Враца             

Град: Враца

1. Организация и управление на проекта.

2. Закупуване на материали и оборудване за 

първоначално стартиране дейността на 

„Консултантска къща Кръстев – счетоводни и правни 

услуги”

3. Подбор и наемане на персонал на новоразкритото 

работно място във фирма ЕТ „Валери Кръстев - 65” 

на длъжност: Счетоводител – 1 брой. 

Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите.     

Информиране и публичност

1

502

BG051PO001-1.2.03-1509-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1509

ЕТ "МАТИНЕ-

ПАНАЙОТ 

ПАНАЙОТОВ"

Н/П

"Стартиране на собствен бизнес 

- откриване на кафе-магазин 

Матине гр. Пазарджик"

5

19858,67 19 858,67

гр. Пазарджик, ул. „Нкифор П. 

Константинов” № 38, ет.3

Област: Пазарджик, 

Община: Пазарджик, 

гр.Пазарджик

1. Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

2. Първоначално закупуване на материали;

3. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за  3 месеца;

4. Осигуряване на визуална индентификация на 

получената безвъзмездната финансова помощ  .

Изготвяне на стратегия и стартиране на дейността на 

собственото предприятие

1

503

BG051PO001-1.2.03-2202-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2202

"КАРАДИ МОДА" 

ЕООД

Н/П
”Създаване и развитие на 

собствена модна марка”
3

19909,34 19 909,34

гр.Кюстендил,ул.Георги Тертер 25А

Област:Кюстендил                                                     

Община:Кюстендил                                                          

Град: Кюстендил

1. Организация и управление на проекта.

2. Първоначално закупуване на материали и наемане 

на оборудване за изработка на облекла.

3. Осигуряване  на  трудови  възнаграждения и 

осигуровки на  самонаетото  лице 

4. Закупуване на оборудване и обзавеждане, 

необходими за стартирането на деиността

5. Организация на производство и търговската 

дейност

6.  Дейности за информираност и публичност

7. Строително ремонтни дейности(текущ ремонт)

8. Изготвяне  на  стратегия за развитие 

1

504

BG051PO001-1.2.03-1907-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1907

"АВ ДИ 

КОНСУЛТИНГ" ЕООД

Н/П

ЦЕНТЪР ЗА ДЕРМОАНАЛИЗ И 

КОЗМЕТИЧНИ 

КОНСУЛТАЦИИ

7

19763,74 19 763,74

гр. Стара Загора, кв. СВ.СВ.КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ No 96, ет. 4, ап. 11

Област: Стара Загора    

Община:  Стара Загора

Град / село: Стара Загора

Дейност 1: Изграждане на устойчива структура за 

управление на проекта.

Дейност 2: Наемане на помещение под наем 

Дейност 3: Закупуване на компютър и хардуер.

Дейност 4: Закупуване на оборудване.

Дейност 5: Закупуване на материали.

Дейност 6: Сключване на трудови договори на 

самонаетия управител и наетото лице.

Дейност 7: Публичност и визуализация на проектните 

резултати.

Дейност 8: Изготвяне на междинни отчети и финален 

доклад за изпълнението на проекта

1

505

BG051PO001-1.2.03-1790-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1790

"АРИЕЛ АРТ 

СТУДИО" ЕООД

Н/П

Албум ”Очите ти ме галят, 

Господи” (CD+DVD) , 

CONCERTO ANTICO представя 

Ивайло Донков (тенор) и 

Миглена Павлова (сопран)

4

19 367,30 19 367,30

1164 София, ул. „Майор Томпсън” 118, 

ет. 8, ап. 45

Област:  София и Ловеч       

Община:  Столична и 

Луковит                Град / 

село: София и Карлуково 

(пещерата „Проходна”)

Създаване на екип, наемане на офис и изпълнители, 

сключване на договори с носители на авторски 

права, получаване на разрешение от Министерството 

на културата за производство на оптични дискове, 

наемане на техника и оборудване, извършване на 

звукозапис и монтаж, заснемане на филмов 

материал и монтаж, производство (тиражиране) на 

оптични дискове, изработка на дизайн за опаковките, 

разпространение на готовата продукция, закупуване с 

получените приходи на дълготрайни материални 

активи (компютри) и на лицензиран софтуер за 

издателска дейност

1

506

BG051PO001-1.2.03-1649-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1649

"ЕЛЕНА АРТ 

СТУДИО" ЕООД

Н/П
Стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност: Арт студио 

и онлайн магазин

6

18 453,60 18 453,60

гр. София, ж.к. Надежда 4, бл. 464, вх. 

Б, ап. 95

Област: София-град    

 Община: Столична             

  Град: София

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба 

в първоначален, преработен или обработен вид. 

Продажба на стоки от собствено производство. 

Рекламни услуги. Консултантска дейност и др. 

дейности, който не са забранени от българското 

законодателство, дори и да не са изброени по-горе.

1

507

BG051PO001-1.2.03-1886-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1886

"ПАПИНИ ДИЗАЙН" 

ЕООД

Н/П

"Евро старт"

9

19 918,42 19 918,42

гр. София, Младост 1, бл. 98, вх.А, ет. 2, 

ап.3

Област: София, Община: 

Столична, Град / село: 

София

Назначаване на самонаетото лице, Наемане на офис 

помещение, Наемане на складово помещение, 

Закупуване на материали, Закупуване на 

консумативи, Придобиване на ДНА (софтуерни 

продукти), Назначаване на Дизайнер, Осигуряване на 

публичност, Наем на рекламни съоръжения

1

508

BG051PO001-1.2.03-1827-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1827

"МЕТАКСА ИНВЕСТ" 

ЕООД

Н/П

"Подкрепа за стартиране на 

интернет сайт за реклама на 

земеделски земи с цел 

продажба или отдаване под 

наем"

12

19 569,88 19 569,88

гр. Елхово 8700,

ж.к. Изгрев, бл. 17, вх. В, ет. 2, ап. 30,

община Елхово, област Ямбол

Област: Ямбол           

Община: Елхово           

Град: Елхово

Дейност 1:  Управление на проекта

Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за 

избор на доставчик по ПМС 69.

Дейност 3: Стартиране на дейността на 

предприятието чрез наемане на безработни лица, 

включително самонаемане

Дейност 4: Организация и осъществяване на 

дейностите по информиране и публичност

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;
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BG051PO001-1.2.03-1977-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1977

ЕТ "КИКИ-РИКИ-

ИЛИЯН КАМЕНОВ"

Н/П

„Нов цех за механизирано и 

ефективно производство на 

ядки в Лом”

4

18976,22 19 021,87

3600 Лом,общ. Лом, обл.Монтана, 

ул.”Пелистър”№2
Област:  Монтана   

Община: Лом       Град / 

село:Лом

1.ремонт на помещение и публично обявяване на 

проекта                                                     2.доставка и 

монтаж на машини за обработка на ядки;                                                                                     

3. наемане и обучение на 2 младежи-общи 

работници ; 4.стартиране на дейността на цеха;     

5. отчитане на проекта;

1

510

BG051PO001-1.2.03-1557-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1557

ЕТ "НИКОЛИНА 

ТОДОРОВА - 76"

Н/П
"Грижата за децата - 

инвестиция в бъдещето"
3

16264,59 16 264,59

4400, гр. Пазарджик,

ул. „Витоша” 70, ет 3

Област: Пазарджик    

Община: Пазарджик               

гр. Пазарджик

1.Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца.

2. Първоначално закупуване на материали.

3.Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието.

4. Информираност и публичност.

5.Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на 

собственото предприятие

1

511

BG051PO001-1.2.03-1342-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1342

А 99 - Атанас Атанасов 

ЕТ

Н/П
"Подкрепа за стартиране на 

сладкарски цех в гр. Първомай"
12

19728,16 19 728,16

гр. Първомай 4270, ул. "Васил Априлов" 

№ 1

Област: Пловдив           

Община: Първомай            

Град: Първомай

Дейност 1:  Окончателно сформиране на 

управленския екип (ръководител, счетоводител) на 

Проекта и ясно разпределение на задачите и 

отговорностите в този екип

Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедурите 

за избор на доставчик по ПМС 69

Дейност 3: Стартиране на дейността на 

предприятието чрез наемане на безработни лица, 

включително самонаемане 

Дейност 4: Организация и осъществяване на 

дейностите по информиране и публичност

1

512

BG051PO001-1.2.03-1452-

C0001

Компонен

т ІІ BG051PO001-1.2.03-

1452 "Каябо" ЕООД
Н/П

"Производство на туристически 

каяци"
3

19410,67 19 410,67

гр. Пловдив, ул. Росен 5, вх.В, ет. 6, 

ап.17

Област: Пловдив       

Община: Пловдив              

Град: Пловдив

Производство на туристически каяци за спорт и 

развлечение
1

513

BG051PO001-1.2.03-1838-

C0001

Компонен

т ІІ BG051PO001-1.2.03-

1838

"Профешаналс-2012" 

ЕООД
Н/П Откриване на фирма за 

обучение на водачи на МПС

6

17 880,40 17 880,40

гр.София, кв.Драгалевци,ул.Захари 

Зограф 14А

Област:  София град                    

Община:   София             

Град / село: София Създаване на фирма за обучение на водачи на МПС

1

514

BG051PO001-1.2.03-1855-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1855 "ВТ Капитал" ЕООД

Н/П

Продажба, разпространение и 

бранд изграждане на 

определена марка италиански  

кафе машини и кафе на 

територията на България.

3

19 926,04 19 926,04 София, ул. Околовръстен Път 80

Област: София   Община: 

София   Град / село: 

София

1. Назначаване на едно лице на пълен работен ден 

на длъжност управител и изпълнител. Лицето е 

главният изпълнител на проекта и съответно ще 

отговаря за всяка една дейност. 

2. Информиране и публичност

3. Наемане на офис и складово помещение. 

4. Закупуване  на необходимо оборудване за 

дейността на проекта (компютър, принтер, софтуер, 

invoice програма)

5. Закупуване на материалите, обект на продажба и 

разпространение. (кафе, кафе машини, кафе 

продукти) от Италиански производител и също така 

местни вносители. 

6. Маркетиране на продукта. Он-лайн маркетинг и 

комуникация с клиента. 

7. Изграждане на бранд с пазарна рапознаваемост

8. Наблюдение и контрол на постигнатите резултати 

9. Създаване на устойчива заетост

10.Утвърждаване принципите на екологична 

устойчивост. 

1

515

BG051PO001-1.2.03-1582-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1582

"ТРИФОНОВ - 

АУДИО" ЕООД

Н/П

Развитие на фирма “Трифонов 

Аудио” ЕООД

4

12 763,05 12 763,05

гр. София 1324, община Столична, 

район Люлин 7 , бл. 711, вх. В, ет. 5, ап. 

31

Област:  Софийска      

Община:  Столична       

Град / село: София

1. Организация и управление (вкл. отчитане по 

проекта)

2. Провеждане на процедури по ПМС 69/2013 г.

3. Осигуряване на необходимото оборудване 

4. Осигуряване на необходимите материали

5. Информация и публичност

1

516

BG051PO001-1.2.03-1937-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1937

КЪЩА ЗА ГОСТИ 

“АЛЕКС” - ЗА 

ВЗАИМНОСТ, 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ И 

ПОЧИВКА ЕООД
Н/П

"Семейно хотелиерство"

7

17 100,68 17 100,68 гр.София, ул.Хан Крум №45, ап.1

Област: София     

Община: Самоков   / село: 

Радуил

Основния туристически продукт на предприятието е 

свързан с резервации, посрещане ,настаняване и 

нощувки със закуска и камериерско обслужване на 

гостите. Предлагане на гостоприемство, екологична 

храна, приготвена с натурални продукти и билки по 

народни рецепти Даване под наем на велосипеди,  

осигуряване на водач за бране на гъби и билки в 

планината, запознаване с 12 параклиса и църква на 3 

века.

Основните дейности за реализация на проекта са : 

избор на екип за управление на проекта; обучаваща 

организация ;избор на доставчици на услуги и 

оборудване; избор на доставчици на стопански 

инвентар; ремонтни дейности; обществена 

информираност на проекта; лиценз на обекта и др. 

1

517

BG051PO001-1.2.03-1473-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1473 "АДСМ" ЕООД

Н/П

"Ремонтни дейности в 

строителството"

4

14 565,75 14 565,75 гр. Варна, ул. Неофит Бозвели 28, ап. 3

Област:Варна   

Община:Варна  

Град:Варна

Дейност 1: Организация и управление на проекта;

Дейност 2: Осигуряване на трудови възнаграждения 

и осигуровки на самонаетото лице и наетия 

персонал;

Дейност 3: Наемане на помещение и заплащане на 

наем;

Дейност 4: Закупуване на материали и консумативи;

Дейност 5: Закупуване на оборудване;

Дейност 6: Осигуряване на информиране и 

публичност;

Дейност 7: Изготвяне на стратегия.

1
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Наръчник по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приложение 10.14.4

Списък на сключените договори

Вариант 1

Дата: 

№

Индикатори за изпълнение 

- Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на предприемачески 

умения и/или получили 

консултации за 

окончателно подготвяне на 

бизнес план;

Брой новосъздадени 
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BG051PO001-1.2.03-1474-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1474 "ГЕРСИЯ 45" ЕООД

Н/П

"Възможности без граници"

5

19 965,82 19 965,82

гр. Варна ул.Д-р Селимински 1 вх.Б  ет. 

4 ап.27

Област:Варна    Община: 

Варна       Град / село: 

Варна

1. Избор на изпълнител на мерките по публичност и 

визуализация, доставчици по предоставяне на 

материали и оборудване  пряко свързани с 

изпълнението на целите на проекта   

2. Закупуване на оборудване и материали , 

необходими за изпълнението на дейностите по 

проекта. Изготвяне на информационни материали.

3. Стартиране на основната дейност по проекта.

Проектно управление, контрол и отчитане.

1

519

BG051PO001-1.2.03-1362-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1362 "БОКСИНГ.БГ" ЕООД

Н/П

"Създаване на спортно-

развлекателен атракцион 

"Боксинг БГ""

3

15 518,90 15 518,90

9300 Добрич, бул.„Добруджа” №26 - Е - 

3 - 7

област:       Добрич               

община:     Добрич         

град :           Добрич

Дейност  1 . Управление, координация и промоция на 

проекта. 

Дейност 2. Изготвяне на междинен технически и 

финансов отчети и иницииране на второ искане за 

предоставяне на средства.

Дейност 3. Закупуване на ДМА, материали и 

консумативи. Изготвяне на стратегия за стартиращ 

бизнес. 

Дейност 4. Приключване на проекта. 

Изготвяне на финален технически и финансов 

отчети.

1

520

BG051PO001-1.2.03-2074-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2074

"Сладкишница Невена" 

ЕООД

Н/П Сладкишница Невена 3

19989,34 19 989,34

гр. Гоце Делчев, ул. Неофит Бозвели 2

Област: Благоевград, 

Община: Гоце Делчев 

Град: Гоце Делчев

Дейност 1: Управление на проекта;

Дейност 2: Първоначално закупуване на материали;

Дейност 3: Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

Дейност 4: Извършване на ремонтни работи в 

помещения, в които се извършва дейността на 

предприятието

Дейност 5: Осигуряване на трудови възнаграждения 

на самонаетото лице и наетия персонал

1

521

BG051PO001-1.2.03-1750-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1750

"ДЕМЕТРА ТРАВЕЛ 

СОФИЯ" ЕООД

Н/П "Развиване на самостоятелна 

стопанска дейност в сферата на 

спедиторските и агентски 

туристически транспортни 

услуги"

12

18 494,46 18 494,46

България, София 1680, жк.Бели брези 

бл.7, ап.3, ет.1

Област: София - град                      

Община: Красно село                

Град: София

1. Първоначално закупуване на материали и 

консумативи

2. Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице за не повече от три месеца

3. Информиране и публичност

4. Закупуване на обурудване

5. Наем на помещение

6. Обучение

Организация и управление на проекта

1

522

BG051PO001-1.2.03-1748-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1748 "Цветните" ООД

Н/П

"Създаване на онлайн и офлайн 

магазини за продажба на цветя"

7

19 337,36 19 337,36

град София, Столична община, район 

Подуяне, ж.к. Сухата Река 33, вх.Б, ет.4, 

ап. 22.

Област: София град, 

Община:Столична, Град: 

София

Организация и управление;

- Наемане на персонал и изплащане на 

възнаграждения;

- Изготвяне на стратегия;

- Наемане на магазин;

- Закупуване на необходимите материали и 

консумативи за дейността;

- Изработка на Интернет сайт (портал) за електронна 

търговия;

- Публичност и визуализация;

- Специализирано обучение на персонала;

- Закупуване на ДМА.

1

523

BG051PO001-1.2.03-1487-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1487 "ДИНА ТИМ" ЕООД

Н/П

"Професионален доход при 

управлението и развитието на 

човешките ресурси"

4

12 754,82 12 754,82 гр.Варна ул.”Ген.Цимерман” 40 ап.18

Област:  ВАРНА  Община: 

ВАРНА  Град / село: 

ВАРНА

1. Организиране на управлението на проекта

2. Публичност и визоализация на проекта

3. Закупуване на дълготрайни материални активи, 

материали и консумативи, необходими за стартиране 

на дейността на фирмата

4. Назначаване на персонал

1

524

BG051PO001-1.2.03-2091-

C0001

Компонен

т ІІ BG051PO001-1.2.03-

2091 МАКС А ЕООД
Н/П „Макс А” ЕООД 3

18490,27 18 490,27

гр. Габрово, ул.Радост 5, ап.3

Област: Габрово          

Община:  Габрово              

Град / село: Габрово Търговия на едро и дребно

1

525

BG051PO001-1.2.03-2021-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2021 "РЕНДАЛ" ЕООД

Н/П "Надежда за развитие" 6

19553,91 19 553,91

гр. Враца ул.”Найден Геров” № 10, вх. 

В, ап. 42

Област:Враца ,  община: 

Враца, град: Враца

1. Организация, управление, мониторинг и отчитане 

на проекта.

2. Информационна кампания.

3. Доставка и инсталиране на оборудване и 

обзавеждане.

4. Възлагане разработването и разработване на 

електронен магазин.

Стартиране работата на „РЕНДАЛ” ЕООД.

1

526

BG051PO001-1.2.03-1985-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1985

ЕТ "ДЕЛАВЕГА - 

БОЯН БОЯНОВ"

Н/П "Салон за красота - Меги" 7

19558,19 19 558,19

гр.Монтана 3400, област Монтана, 

община Монтана,        ул. „Цар 

Симеон”, № 35

Област: Монтана, 

Община: Монтана, Град: 

Монтана

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2: Информиране и публичност 

Дейност 3: Закупуване на оборудване и материали 

Дейност 4: Подбор на персонала във фирмата за 

извършване на дейността -  фризьорка и 

маникюристка. Кандидатстване, оценка и класиране 

на кандидатите.

1

527

BG051PO001-1.2.03-1534-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1534 "ШИМЕД" ЕООД

Н/П

Производство на шипков 

мармалад,боров мед и 

конфитюр от горски и 

култивирани плодове

4

17992,85 17 992,85

гр.Пазарджик 4400 ул. Хан Крум №15 

ет.1 ап.2

Област: Пазарджик                     

Община: Панагюрище               

Град / село: Бъта

Основни дейности, които следва да се финансират 

са първоначално закупуване на материали, като тук 

следва да се отбележат разходи за закупуване на 

захар, стъклен амбалаж, капачки за същия, вода  и 

др.Друг вид дейност за стартиране на предприятието 

е закупуване на оборудване, като например казан за 

варене на мармалад, пасатор, миялна машина и др. 

Необходимо е също така и подмяна на дървената 

дограма в помещението, където ще се извършва 

производството на мармалад с PVC 

такава.Осигуряване на трудови възнаграждения на 

лицата пряко заети с производството и реализацията 

на готовата продукция е друг вид дейност, която 

според изискванията е за не повече от три месеца.

1

528

BG051PO001-1.2.03-1979-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1979 "ГАДЕНИС" ЕООД

Н/П

"Производство на дървени 

палети и строителен дървен 

материал"

4

19998,24 19 998,24

гр. Монтана п.к. 3400, ж.к.”Младост” 

,бл.21, вх.А, ап.2 Област: Монтана,  

Община: Георги 

Дамяново,                       

село: Меляне

• Първоначално закупуване на материали;

• Закупуване на оборудване, необходимо за 

дейността на предприятието;

Осигуряване на трудови възнаграждения на                                             

само наетото лице и наетия персонал за не                       

повече от 3 месеца        

1

529

BG051PO001-1.2.03-1955-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1955 "Глобъл греен 1" ЕООД

Н/П "Супер-консулт" 4

11976,22 11 976,22

ГР. МОНТАНА 3400, УЛ. МАРИЯ 

ДИМОВА 3

Област:Монтана        

Община:Монтана        

Град:Монтана

Дейности свързани със стартирането на проекта; 

Дейности по ръководството,контрола и 

координацията на проекта; Дейности, свързани с 

осигурявне на материално-техническата база за 

нуждите на проекта; Дейности, свързани с 

обучението на персонала; Дейности, свързани с 

осигуряването на отчетността по проекта; Дейности, 

свързани с информиране и осигуряване на 

публичност на проекта.

1

530

BG051PO001-1.2.03-1336-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

1336

ЕТ "ПЕТЪР ПЕТРОВ - 

1991"

Н/П
"Стартиране на собствен 

бизнес"
6

18795,25 18 795,25

гр. Велики Преслав, ул.”Йоан Екзарх” 

13
Област: Шумен    

Община: Върбица      

Село: Ловец

1. Дейности на екипа.

2. Изготвяне на тръжни процедури и сключване на 

договори с изпълнителите.

3. Извършване на СМР.

4. Закупуване на оборудване и обзавеждане.

5. Осигуряване на публичност и визуализация.

1

531

BG051PO001-1.2.03-1374-

C0001

Компонен

т ІІ
BG051PO001-1.2.03-

1374 "АЛКРАС" ЕООД

Н/П
"Частен социален патронаж и 

кухня за масово хранене"
6

19977,8 19 977,80

обл.Пловдив, общ.Стамболийски, 

с.Ново село, ул.39-та 2

Област: Пловдив 

Община: Стамболийски 

Град / село: 

Стамболийски Частен социален патронаж и кухня за масово хранене

1

532

BG051PO001-1.2.03-2162-

C0001

Компонен

т ІІ

BG051PO001-1.2.03-

2162

"РОЯЛ – ИСМЕТ 

КИСЬО" ЕООД

Н/П

"Магазин и ателие за продажба 

и ушиване на пердета, 

кувертюри и други аксесоари"

6

19991,28 19 991,28

гр.Гоце Делчев, ул.”Дунав”, бл.24 ап.4 

ет.1 Област:Благоевград    

Община: Гоце Делчев

Град / село: Гоце Делчев

Изготвяне и разпространение на рекламни 

материали 

Изготвяне на уеб сайт 

Закупуване на машини, оборудване и материали

Наемане на персонал 

Стартиране на основната дейност 

1

ОБЩО: 9 990 901,18 10 002 661,32

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 45


