
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният 

от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева 

Не се изисква съфинансиране от кандидатите и/или партньорите по проекта 

Допустими кандидати: 

1. Социално предприятие;  

2. Работодател;  

3. Специализирано предприятие на хора с увреждания;  

4. Кооперация на хора с увреждания;  

5. Община;  

6. Район на община;  

7. Доставчик на социални услуги;  

8. Неправителствена организация.  

  

Партньорът/ите е/са:  

 

1. Обучителни институции и организации;  

2. Общини и райони на общини;  

3. Доставчици на социални услуги;  

4. Неправителствени организации. 

Кандидатът и партньорът/ите трябва да разполагат с финансов капацитет (съгласно 

приложени Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за текущата 

финансова година. 

 

 Под „текуща финансова година“ се има предвид периода от месец януари 2017г. до 

момента на кандидатстване /последната дата на месеца, предхождащ месеца на 

кандидатстване/.   

 

По настоящата покана за подаване на проектни предложения, Кандидатът може да 

участва самостоятелно или в партньорство.  
Партньорството по настоящата процедура е допустимо, а не задължително.  

 

По настоящата процедура могат да се подават проектни предложения, които включват 

комбинация от някои от допустимите дейности:  

 

Допустими са дейности, насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и 

разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия (ново социално 

предприятие означава новосформирана и/или неразвиваща дейност като социално 

предприятие до този момент организация, която ще създаде социално предприятие в 

структурата на организацията кандидат чрез настоящата процедура и то ще 



започне да функционира като такова чрез настоящото проектно предложение. Не се 

считат за нови социални предприятия нови юридически лица създадени след 

сключването на административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ), специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във 

връзка с осигуряване на заетост чрез:  

 

1. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в 

заетост;  

 

 

2. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора 

на социалната икономика;  

 

 

3. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните 

предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания 

 

4. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставник 

отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група.  

 

Наставникът ще подпомага новоназначените хора за период до 6 месеца. Наставникът 

трябва да отчете минимум 40 часа месечно като наставник, за да получи съответно 

възнаграждение за това.  

 

Наставникът трябва да е лице, което е назначено на същата длъжност и може да докаже 

минимум 3 месеца съответен професионален опит в същите или сходни дейности, по 

които се предвижда да бъде наставник.  

 

5. Закупуване на оборудване, свързано с дейността на социалното предприятие, както и на 

новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с 

увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното 

предприятие;  

 

Следва да бъде направено общо описание на дейностите за ремонт, обзавеждане и 

оборудване, които са необходими за функционирането на социалното предприятие 

(например кухненско оборудване, складово оборудване и др. в зависимост от дейността и 

необходимостта на предприятието).  

 

По процедурата е допустимо извършването на текущ и основен ремонт. Съгласно 

Закона за устройство на територията:"Текущ ремонт" на строеж е подобряването и 

поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, 

както и вътрешни преустройства, при които не се:  

а) засяга конструкцията на сградата;  

б)не се извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и 

направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;  

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях   



 

6. Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за 

повишаване ефективността на управление на социалните предприятия в зависимост от 

функциите, които изпълняват или се предвижда да изпълняват лицата, заети в социалните 

предприятия.  

 

Обученията по тази дейност следва да са единствено по професии по специалност 

„Стопанско управление и администрация“ и могат да бъдат по следните професионални 

направления и специалностите към тях:  

код 341 – „Търговия на едро и дребно“;  

код 342 – „Маркетинг и реклама“  

код 343 – „Финанси, банково и застрахователно дело“;  

код 344 – „Счетоводство и данъчно облагане“;  

код 345 – „Администрация и управление“;  

код 346 – „Секретарски и административни офис дейности“  

код 347 – „Трудов живот“.   

 

7. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца. Кандидатът следва да 

осигури заетост за период до 12 месеца на лица от допустима целева група  

Лицата се наемат по трудово правоотношение.  

В дейността могат да бъдат включени единствено новонаети лица от целевата група.  

Не се допуска да бъдат наети лица, които са били заети в организацията-кандидат в 

предходните 3 месеца от момента на включването им в дейностите по проекта!  

 

8. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки 

и предоставяните услуги;  

В рамките на дейността следва да бъдат включени мерки за определяне на 

потребителските потребности и нагласи, вкл. проучване на съществуващия пазар за 

съответните стоки и/или услуги, които кандидатът предоставя. Анализ на възможните 

начини за продажба. Изследване на ценовите равнища. Прогнозиране на търсенето и 

развитието на пазара за дадена стока/услуга и др.  

 

9. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното 

предприемачество.  

В рамките на дейността следва да се реализират мерки, свързани с организиране и/или 

участие в събития, насочени към популяризиране на социалното предприемачество и, 

социалната икономика и популяризиране на социалния ефект от дейността на кандидата и 

предоставяните стоки и/или услуги. За целите на изпълнението може да се използват 

различни комуникационни канали – интернет, електронни, печатни издания и др.  

 

ПРЕКИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ  

 

Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на 

всяко лице, включено в заетост при работодател - в размер на 100 % от сумата на 

минималния осигурителен доход за съответната длъжност  и всички дължими вноски за 



сметка на работодателя върху договореното възнаграждение, съгласно националното 

законодателство, за период до 12 месеца.  

 
Разходи за лица, които не са част от целевата група, но които ще бъдат наети на трудов 

договор във връзка с изпълнението на проекта и дейността на социалното предприятие: 

 

Приложни специалисти - взаимодействат директно /физически с целевата група. Приложните 

специалисти изпълняват предимно задачи с технически и сроден характер, свързани с 

изследване и прилагане на умения, знания и практически методи в областта на физическите 

науки, медицинските (лична мед. сестра), социалните и хуманитарните науки (асистент на 

човек с увреждане); подпомагат лица със специални образователни потребности и/или 

хронични заболявания; изпълняват различни видове помощни дейности и услуги, свързани с 

подобряване живота и здравето на индивиди от целевата група.  

 

Консултанти - предоставяне на компетентен съвет, актуална информация, споделяне на опит, 

знания и умения, спрямо конкретните потребности на индивиди от целевата група за 

определена област / бизнес стратегия, продажби, маркетинг, информационни технологии, 

психологическа, социална, правна, образователна и др./. Консултантите могат да подпомагат 

чрез идентифициране, варианти на действие, препоръки.  

Взаимодействат с целевата група спрямо конкретните нужди.  

 

Обучители-приложни / професионални дейности - осъществяване и провеждане на 

обучения и прилагане на образователни програми в определена професионална област, 

обучение на работното място и ориентация на хора от целевата група. Структурата, 

преподаването и формата на обучението са спрямо конкретна област на познание/експертиза. 

Съблюдава се за ефективността на програмите и действа самостоятелно или в екип, но 

съдържанието, методологията и подходите за обучителния процес са определени в 

разработения проект.  

 

Обучители-ключови компетенции - отговарят за осъществяване и провеждане на обучения 

и прилагане на образователни програми за определени ключови компетенции, обучение на 

работното място и ориентация на хора от целевата група. Структурата, преподаването и 

формата на обучението са спрямо конкретна област на познание/експертиза. Съблюдава се за 

ефективността на програмите и се действа самостоятелно или в екип.  

 

Помощен персонал - отговарят за техническо/физическо/практическо и др. подпомагане за 

изпълнение на основната дейност на проекта, чрез прилагане на някаква форма на физически 

труд. Отговарят за създаване, приспособяване и осъществяване на техническа/физическа 

поддръжка при изпълнение на проекта. Примери: технически персонал, складови работници, 

шофьори, хамали и др.  

 

Екип на социалното предприятие (ръководител, счетоводител и др., в случай че не са част 

от целевата група в т. 1/1.1) - в размер на 100 % от сумата на минималния осигурителен доход 

за съответната длъжност (по професии в съответствие с НКПД 2011 г.) и всички дължими 

вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение, съгласно 

националното законодателство, за период до 12 месеца.  

 



Наставници, които ще подпомагат новоназначените лица за период до 6 месеца, при месечно 

възнаграждение в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната и 

всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно националното законодателство.  

 

ЕДИННА СТАВКА В РАЗМЕР НА 40 % ОТ ДОПУСТИМИТЕ ПРЕКИ РАЗХОДИ ЗА 

ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТА.  
– тук следва да се включат всички разходи, свързани с изпълнението на дейностите по 

проекта - разходи за командировки, разходи за закупуване на материали и консумативи, 

разходи за дълготрайни материални и нематериални активи, разходи за строително – 

монтажни работи (по процедурата са допустими разходи по правилата на ЕФРР – до 10% 

от общите допустими разходи), разходи за наем на помещения, в т.ч. режийни разходи, 

разходи за обучения, разходи за семинари, конференции, проучвания и анализи, разходи 

за застраховки на закупеното оборудване, разходи за трудова медицина, разходи по чл. 35, 

ал. 3 от ПМС № 189/ 28.07.2016 г., разходи за информация и комуникация, разходи за 

организация и управление и други разходи, свързани и необходими за изпълнението 

проектните дейности.  

 

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:  

 

лица, в които се включват:  

 

безработни младежи (това са младежи до 29 годишна възраст включително. Възрастта на 

участниците се изчислява спрямо датата на включване в дейности по операцията.); 

безработни младежи с трайни увреждания; безработни младежи от социални заведения, 

завършили образованието си; продължително безработни лица (това са лица, които са 

безработни в период, по-дълъг от 12 месеца); безработни лица с трайни увреждания; 

безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 

5-годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; 

безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование 

и без професионална квалификация; други групи безработни лица – зависими, бездомни 

лица, лица без никакво образование и лица, пострадали от насилие. Студенти редовна 

форма на обучение не се считат за целева група по процедурата.   

 

специализирани предприятия за хора с увреждания;  

 

 

 

За да получите повече точки, то броя на новонаетите лица по проекта трябва да бъде 

следния, в зависимост от размера на помощта по проекта: 

  

Стойност на БФП от 50 000 - 100 000 лв.  

- Брой лица от целевата група ≥ 6  

 

Стойност на БФП над 100 000 - 200 000 лв.  

- Брой лица от целевата група  ≥ 11  



 

Стойност на БФП над 200 000 - 300 000 лв.  

- Брой лица от целевата група  ≥ 20  

 

Стойност на БФП над 300 000 - 391 166 лв.  

- Брой лица от целевата група  ≥ 32  

 

 

 

 

По процедурата се предвижда един краен срок за набиране на проектни 

предложения, подписани с КЕП през системата ИСУН 2020:  

09.10.2017 г., 17:30 часа. 

По настоящата процедура бенефициентът се задължава да запази функционирането на 

социалното предприятие за 12 месеца, както и заетостта на минимум 50 процента от 

новоназначените представители на целевата групаза период не по-малко от 6 месеца след 

приключване на проектните дейности.  


