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СЪОБЩЕНИЕ 

 „ЕВРО ПРОКОНСУЛТ РУСЕ“ ЕООД  е консултантска компания, специализирана в 

подготовката и управлението на проекти по европейските програми и предоставяне на 

услуги по счетоводство и администриране на персонал. 

 НАШИ КЛИЕНТИ са, както бизнес, така и публични субекти. Това са представители 

на малкия и среден бизнес, земеделски производители и техни обединения, инвеститори 

в селски райони, малки общини, представители на НПО сектор и др. 

 ЦЕЛТА НИ е да подпомагаме с консултантски услуги на местно ниво правните 

субекти при кандидатстването и изпълнението на проекти за развитие на техните 

дейности финансирани от донорски програми. 

 Имаме удоволствието да Ви съобщим, че предстои да бъде обявена процедура 

„Насърчаване на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентноспособност“, с 

фокус за първи път специално върху стартиращи предприятия. 

Краен срок за прием на проекти: 60 дни след обявяване 

Срок за изпълнение на проекта: до 18 месеца 

Кой може да кандидатства: 

1)  Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са 

юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или 

Закона за кооперациите; 

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са 

регистрирани след 31.12.2016 г.; 

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които 

към датата на кандидатстване отговарят на изискванията за микро, малко или средно 

предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия; 

4) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които 

към датата на кандидатстване са независими предприятия съгласно Закона за малките и 

средни предприятия; 
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5) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при 

които към датата на кандидатстване над 50% от предприятието се притежават от едно 

физическо лице – предприемач; 

6) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които 

към датата на кандидатстване записаният капитал е равен на минимум 20% от общо 

допустимите разходи на проекта. 

7) Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които развиват своята основна 

икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:: 

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; 

С20 „Производство на химични продукти“; 

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични 

продукти“; 

С27 „Производство на електрически съоръжения“; 

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; 

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; 

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“; 

J58 „Издателска дейност“; 

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на 

музика“; 

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; 

J63 „Информационни услуги“; 

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“; 

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства 

С14 „Производство на облекло“; 

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“; 

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от 

корк, слама и материали за плетене“ ; 

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; 

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“; 

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; 

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; 

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“; 

С25.62 „Механично обработване на метал“; 

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“; 
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С32.20 „Производство на музикални инструменти“; 

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“; 

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“; 

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“; 

M71.11 „Архитектурни дейности“; 

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“; 

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“; 

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“; 

Какви разходи се финансират: 

 Бюджетът по процедурата е 67 млн. лева, като минималният размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева, а максималният размер е 391 

166 лева. 

Програмата покрива на 80%, извършени по проекта инвестиционни и оперативни разходи, 

както следва: 

• За възнаграждения на квалифицирания и административен персонал – до 2600 лв. /мес 

на лице наето на 8 часов трудов договор плюс осигуровки за сметка на работодател. 

Разходите за квалифициран персонал не трябва да надхвърлят 50% от общите разходи. 

• Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти 

(стоки или услуги). 

• Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за 

разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или 

услуги). – до 30 000 лева.; 

• Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на 

продукти (стоки или услуги); 

• Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, 

телефон и интернет) и разходи за офис консумативи – до 25 000 лева. 

• Разходи за външни услуги за: изработване на икономическа, финансова или техническа 

оценка на продукти (стоки и услуги); разработване на технологии за производство на 

продукти (стоки); изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за 

пазарна реализация на продукти (стоки и услуги); създаване на интернет страница на 
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кандидата; защита на индустриална собственост на национално и международно равнище 

и ползване на необходимата за това експертна помощ. 

• Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) 

за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и 

развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване на мрежи – 

разходи за такса участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на 

квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева. 

• Разходи за визуализация – до 2000 лева 

 При кандидатстването и оценката приоритет ще бъде даден на жени 

предприемачи, проекти на лица до 29 и над 50 години, проекти на социални предприятия. 

Предложенията, които преминат проверката за административно съответствие и 

допустимост, могат да получат максимум 90 точки при техническата и финансовата 

оценка. Основният критерий при оценяването на предложенията е ефективността на 

предприемаческата идея, която може да донесе до 46 точки и където най-важна е 

пазарната приложимост на идеята. Други 26 точки се дават за опит и образование на 

предприемача и на екипа му, а наличието на приоритетни елементи носи до 13 точки. Пет 

точки се дават за реалистичност на разходите, но при 0 точки по този показател 

предложението се отхвърля. 

 Проектите трябва да получат минимум 54 точки, за да бъдат класирани. 

Финансирането се разпределя низходящо до изчерпване на бюджета по процедурата. 
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