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Национална асоциация на общинските служители в 
България 

Сдружение Рибера Алта /Испания/ 
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Дата на 
получаване 

Досие No   
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I. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА И ПАРТНЬОРИТЕ 
 

         1. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА 
1.1. Основни данни (максимум 1 страница) 

 
Пълно наименование на кандидата 
съгласно приложените официални 
документи 

Национална асоциация на общинските 
служители в България 

Съкращение на наименованието  
/ако е приложимо/ 

НАОСБ 

Националност  Българска 

Дата на създаване съгласно съдебно 
решение 

28.11.2005 г. 

Единен идентификационен код /EИК/ 175125691 

ДДС номер  
/ако е приложимо/ 

- 

Правен статут Юридическо лице с нестопанска цел 

Предмет и дейност  Oбучение, обмяна на опит и повишаване на квалификацията 

Официален адрес София, бул. Хан Кубрат бл. 328 

Адрес за кореспонденция София, ул. 11 Август  № 4 

Телефонен номер 02/9877231 

Номер на факс 02/9377425 

Електронна поща vlazarov@sofia.bg  

Интернет страница www.namcb-org.bg  

Лице за контакти Валентин Лазаров 

Позиция на лицето за контакти  Председател  на Управителния съвет  

Мобилен номер на лицето за контакти 0887 996214 

Електронна поща на лицето за 
контакти 

vlazarov@sofia.bg  

Име на лицето/ата, представляващо/и 
кандидата 

Валентин  Лазаров  

 
 
 
 
 

 
1.2. Описание на финансовия, технически и административен капацитет на 
кандидата (максимум 3 страници) 
 

 Националната асоциация на общинските служители в България изпълнява три 
европейски проекта. Първият проект „ИТЕР” за превенция на детското насилие, 
приключи успешно като беше проведен и окончателния одит от страна на Европейската 
комисия. Водещ партньор беше област Аликанте /Испания/ и с партньори от Дания, 
Италия и България. Вторият проект „АЙСБЕРГ” за превенция на насилието над жени, 
започна изпълнението от началото на 2011 г. за срок от 2 години. Водещ партньор е 
администрацията на правителството на Автономна област Валенсия /Испания/ и с 
партньори от Великобритания, Франция и България. От месец септември 2011 г. 
стартира изпълнението на проект „Интеграция на жени чрез изграждане на 
международна мрежа за занаяти” в партньорство с водеща организация от Дания и 
партньори от Великобритания, Франция, Германия, Испания, Турция и България.  
 
 

Моля обърнете внимание на точността на представените данни. ,  Договарящият орган   няма 
да носи отговорност ако не може да се свърже с кандидата.  В срок до три работни дни от 
влизане в сила  на всяка промяна в посочените по-горе данни,  Договарящият орган  следва да 
бъде уведомен  в писмена форма.  
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1.2.1. Финансов капацитет 
 
Указаната таблицата се попълва, в съответствие със счетоводните данни от  
счетоводния баланс**.   
 

Попълва се в ХИЛЯДИ ЛЕВА 

 

Година Нетна 
печалба 
или 

загуба* 

Общ размер на 
активите в 
счетоводния 
баланс  

Собствен 
капитал  

Средносрочни и 
дългосрочни 
задължения 

 
Краткосрочни 
задължения 
(<1 година) 

 

N-11 1  77  77  0  0  

N-2  20 76  76  0  0  

* Загубата да се попълва със знак минус 
** В приложното поле се попълва конкретния източник на счетоводна информация 
за всяка посочена цифра по отделните колони: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.2.2. Технически и административен капацитет 
 
 Човешки ресурси 
 

- Пет човека на непълно работно време, работещи по проекти 
- Счетоводител на непълно работно време 
- Технически сътрудник на непълно работно време 
- Председател на УС на непълно работно време 

 
 

Технически и материални ресурси  
 

Офисът на Националната асоциация на общинските служители в България е в гр. 
София на ул. Бачо Киро № 2 и представителен офис в гр. София на ул. 11 Август 
№ 4. Офисите ни са оборудвани с 4 стационарни компютъра и 3 преносими 
компютъра. Разполагаме с 2 копиращи машини, сканиращо устройство, 4 принтера 
и една цветна мултифункционална машина. В офисите ни са обособени 7 работни 
места. Националната асоциация на общинските служители в България има 
сключено споразумение за възмездно ползване за дейностите по проекта на 
офисите на Учебния център към Българската търговско-промишлена палата. 
Асоциацията разполага с два автомобила, един собствен и един под наем. 

                                                 
1
 N-1 е приключилата финансова година преди годината на кандидатстване, а N-2 е по-предходната 
приключила финансова година. 
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Специфични ресурси  
 

 

Специфичните ресурси на Националната асоциация на общинските служители в 
България се изразяват в отличните контакти с местните власти, които 
организацията има чрез своите членове. НАОСБ е в състояние да организира 
събития в практически всички 28 области на страната, тъй като разполага с 
активни членове, които могат да съдействат за реализиране на съответната 
инициатива в съответния регион. Именно тази уникална позиция на 
организацията ще бъде използвана за да се организират ядра за прилагане на 
проекта в всеки от 6-те планови региона на страната, а също така и за постигане 
на устойчивост на резултатите от проекта, тъй като въвлечените общински 
служители ще останат на своите позиции и ще са в състояние да поддържат 
добрите работни контакти и взаимоотношения с предприемачите и търсещите 
заетост лица по места, гарантирайки дълготрайност и реален социален ефект от 
придобития опит по проекта.  
 

 
 

Опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното 
предложение.  
 

 

Националната асоциация на общинските служители в България провежда 
обучения и семинари по темите: управление на администрацията, управление на 
европейски проекти, превенция и противодействие на корупцията, управление на 
човешките ресурси, възлагане и управление на обществени поръчки, лидерство в 
публичния и частен сектор. По тези теми обученията се провеждат през 
последните 5 години – общо над 30 обучения, като от началото на настоящата 
година съвместно със Съвета на Европа се провежда първата у нас Академия по 
лидерство.  
 

 

 
Опит по Програми и проекти 
 
Посочват се максимум 3 проекта, завършени през последните 5 години. За всеки 
проект се попълва указаната таблица.  
 
 
Номер на договора за финансиране JLS/2007/ ISEC / 472 
Източник на финансиране  Европейска комисия 
Бюджетна линия JLS/2007 
Наименование на проекта ИТЕР 
Основни дейности по проекта превенция на насилието сред деца, проучване и 

анализ на агресивноста на младежите в страните 
по проекта 

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на 
стартиране на даден проект до 
дата/месец/година на неговото 
приключване) 

1.10.2008 г. – 31.09.2010 г. 

Обща стойност на проекта  (в лева)  523 799. 24 лв. 
Обща стойност на признатите  366 660. 25 лв. 
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разходи по проекта 
Процент на участие в 
изпълнението на проекта 

   30 % 

Роля и принос при изпълнение на 
проекта 

Пълноправен партньор в мрежа от организации от 
четири страни 

Постигнати резултати  Работа с деца, склонни към насилие; агитационна 
кампания и образователна кампания; обмяна на 
опит и практики; 

 
Номер на договора за финансиране JUST/2009/DAP3/AG/1374-30-CE-0386233/00-27 
Източник на финансиране  Европейска комисия 
Бюджетна линия JLS / 2009-2010 / DAP / AG 
Наименование на проекта АЙСБЕРГ 
Основни дейности по проекта превенция на насилието над жени, работа с 

пострадали от насилие 
Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на 
стартиране на даден проект до 
дата/месец/година на неговото 
приключване) 

10 януари 2011 г. – 31.12.2012 г. 

Обща стойност на проекта  (в лева)  1 463 559.92 лева 
Обща стойност на признатите 
разходи по проекта 

 1 170 848.10 лв. 

Процент на участие в 
изпълнението на проекта 

   20 % 

Роля и принос при изпълнение на 
проекта 

Пълноправен партньор в мрежа от организации от 
четири страни 

Постигнати резултати  Идентифициране на жени, преживяли насилие; 
работа с тези жени; обмяна на опит и практики; 

 
Номер на договора за финансиране LLP-2011-GRU-LP-5 
Източник на финансиране  Център за развитие на човешките ресурси -                  

Национална агенция на ЕК 
Бюджетна линия Учене през целия живот „Грюндвиг” 

Партньорства LLP 2011 
Наименование на проекта Интеграция на жени чрез изграждане на 

международна мрежа за занаяти 
Основни дейности по проекта Осъществяване на 24 транснационални 

мобилности 
Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на 
стартиране на даден проект до 
дата/месец/година на неговото 
приключване) 

1.08.2011 г. -  31.07.2013 г. 

Обща стойност на проекта  (в лева)  248 285 лв. 
Обща стойност на признатите 
разходи по проекта 

 248 285 лв 

Процент на участие в 
изпълнението на проекта 

   0 % 

Роля и принос при изпълнение на 
проекта 

Пълноправен партньор в мрежа от организации от 
седем страни 

Постигнати резултати  Идентифициране на целевата група; обмяна на 
опит; 
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2. ОПИСАНИЕ НА ПАРТНЬОРА (ИТЕ) 
 
Във всяко проектно предложение по настоящата процедура за безвъзмездна 
финансова помощ е препоръчително да участват общо не повече от 4 
партньора, като единият задължително е от друга страна-членка на ЕС. 
 
За всеки партньор поотделно се попълват раздели от  2.1 до 2.3 
 
Партньор 1: Сдружение /Асоциация на общините/   Рибера  Алта, Испания 

 
2.1.Основни данни (максимум 1 страница) 
 

Основни данни  
Пълно наименование на партньора 
съгласно официален документ за 
неговото създаване 

Сдружение /Асоциация на общините/  
Рибера Алта 

Съкращение на наименованието  
/ако е приложимо/ 

-  

Националност на партньора 
 

Испанска 

Правен статут 
 

Регионална организация, асоциация на 
общините в обществена полза 

Дата на създаване на партньора 
съгласно официалния документ за 
неговото създаване  

1997 

Предмет и дейност на партньора 
 

Предоставяне и управление на услуги, 
необходими за съдружените общини; дебати 
и дейности по всички въпроси, които засягат 
общините в областта.  

Единен идентификационен код /ЕИК/ 
на партньора (ако е приложимо) 

P9600005D 

ДДС номер на партньора  
/ако е приложимо/ 

P9600005D 

Официален адрес 
 

Ул. Таронхер, 116 
46600 Алзира, Испания 

Адрес за кореспонденция 
 

Ул. Таронхер, 116 
46600 Алзира, Испания 

Телефонен номер +34 96 241 41 42 
Номер на факс +34 96 241 41 72 
Електронна поща smachi@manra.org  
Интернет страница www.manra.org  
Име на лицето/ата, представляващо/и 
партньора 
 

Кристобал Гарсия Сантафиломена 

Позиция на лицето/ато 
представляващо/и партньора 

Президент 

Лице за контакти Серхи Мачи 
Позиция на лицето за контакти  Генерален мениджър 
Електронна поща на лицето за 
контакти 

smachi@manra.org 

 
 

Моля обърнете внимание на точността на представените данни. Договарящият орган  няма да 
носи отговорност, ако не може да се свърже с партньора. В срок до три работни дни от влизане 
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в сила  на всяка промяна в посочените по-горе данни,  Договарящият орган следва да бъде 
уведомен  от кандидата в писмена форма.  

 
2.2. Описание на финансовия и технически капацитет на партньора 
(максимум 3 страници) 
 
Капацитетът на Сдружение /Асоциацията на общините/  Рибера Алта е преценим от 

осъществения от тях през 2002, 2003 и 2004 година проект Лумен, в рамките на 
инициативата „Равнопоставена общност” (EQUAL Program), чиято основна цел е 
трудовата интеграция на онези колективи, които имат най-много проблеми с достъпа до 
пазара на труда като например: жени, младежи и имигранти. 

Този проект се осъществява в областта Рибера с население около 250 000 жители. 
За целите на проекта е създаден Център за фирмени инициативи в Рибера (ЦФИР), който 
помага на предприемачите да осъществят на практика идеите си и да създадат своята 
фирма. В онзи момент центърът за Фирмени инициативи е нова услуга, насочена към 
обществото. Преди това не е съществувала услуга с такива характеристики в Рибера и по 
тази причина предприемачите не са имали към кого да се обърнат за насоки при полагане 
на основите на нова фирма.  

Освен това, този център предоставя нова възможност за сътрудничество между 
различни органи: публични организации, синдикати, университети и фирмени 
организации. Този нов модел на работа „от долу нагоре” се препоръчва от европейските 
институции. 

Центърът предлага на предприемачите един цялостен процес за създаването на 
фирма:  
- Първоначална ориентация. Анализира се професионалния и личен профил на 

предприемача, с цел да се прецени дали е в състояние да осъществи фирмения си 
проект. Ако предприемачът не премине тази фаза се препраща към други услуги за 
професионална ориентация 

- Анализ на фирмената идея. Чрез фирмен план се преценява дали фирмената идея е 
осъществима или не. Преценява се дали проектът е финансово устойчив. Ако 
проектът е неосъществим, предприемачът се препраща към други услуги, които да 
му помогнат да намери мястото си в на пазара на труда. 

- Обучение по фирмено управление. Чрез обучителен курс, който обикновено 
продължава 25 часа, се формират предприемачите в сферата на фирменото 
управление, като им се дава възможност да се запознаят с необходимите 
предпоставки, за да развият фирмената си идея.  

- Учредяване на фирмата. Предприемачите са придружавани във всички институции, 
където трябва да се борави с документи, в процеса на учредяване на фирмата им.  

- Набиране на средства за създаване на фирмата. Търси се най-добрата възможност за 
публична субсидия за финансиране на фирмата. 

- Мониторинг на вече създадените фирми. В продължение на 2 години от създаването 
на фирмата, й се прави мониторинг, за да се подсигури стабилността и на пазара.   
Всяка една от тези стъпки се осъществява от специално обучен за целта технически 

сътрудник. Така в края на проекта, всички технически сътрудници са изградени 
специалисти в процеса по създаването на нова фирма.  

Паралелно с дейностите в помощ на предприемачите да създадат своята фирма, се 
осъществява и проект, който да популяризира сред обществото преимуществата, на това 
да имаш собствен бизнес. Реализирани сабеседи за потенциални предприемачи.  

От голямо значение е и че по време на проекта сха засегнати важни теми като 
равнопоставеност между половете и се стимулира създаването на фирми от жени в 
областта Рибера. 
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По време на проекта са реализирани и няколко социологически проучвания за 
социалната и икономическа ситуация в област Рибера. Едно от тях е специално насочено 
към потенциалното развитие на екологичното земеделие в областта.  

Всички резултати от проекта се предават на местната администрация на автономна 
област Валенсия по време на специално организирани срещи и форуми.  

По време на проектът Лумен се осъществява и сътрудничество с подобни 
организации в услуга на предприемача в Испания. Благодарение на това се откриват 
силните и слабите места проекта и са подобрени услугите в центъра.  

По време и благодарение на проектът Лумен са създадени 75 нови фирми, ползвали 
услугите за предприемачи.  

Опитът придобит от техническите сътрудници, който работят в центъра, и от 
организациите, които участват с проекта, е използван, за да се създаде през 2004 г. 
Териториален пакт за пазара на труда в Рибера, който се превръща в продължение на 
проекта Лумен и благодарение на който продължава да съществува създадения център за 
услуги на предприемачите.  

През 2006 г.,  Пактът и създаденият център беше награден от местното управление 
на Валенсия като най-добрата организация за подкрепа на предприемачите в 
автономната област Валенсия. От 2002 г. до момента, организацията е помогнала за 
създаването на над 200  малки и средни фирми. Персоналът, който работи в центъра, 
вече има богат опит в подпомагането на предприемачи за създаването на собствени 
фирми.   

Този опит вече се предава и на други държави, благодарение на европейския проект 
“EU-LA-WIN European Union and Latin America for Welfare Integrated Policies”, в рамките 
на европейската програма EXTERNAL- ACTIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITY, 
номер на договора DCI-AIA/19.09/01/2008/19157/1ó1’ 164ruR8’ AL III’57. Благодарение 
на този проект са започнати действия, които да спомогнат Ибероамерика – Бразилия и 
Аржентина - да приемат един вече изпробван модел на работа и да създадат организации 
в услуга на предприемача.  

 
 2.2.1 Финансов капацитет 
 

Партньорът попълва таблицата, в съответствие със счетоводните данни от 
счетоводния баланс**.   

Попълва се в ХИЛЯДИ ЛЕВА 

Година Нетна 
печалба 
или 

загуба* 

Общ размер на 
активите в 
счетоводния 
баланс  

Собствен 
капитал  

Средносрочни и 
дългосрочни 
задължения 

 
Краткосрочни 
задължения 
(<1 година) 

 

N-12 1 026 853    5 295 700 439 582    716 032    4 296 620 

N-2  2 209 210   3 576  529 439 582    463 419    2 174 746 

* Загубата да се попълва със знак минус 
** В приложното поле се попълва конкретния източник на счетоводна информация 
за всяка посочена цифра по отделните колони: 
 

 
 

                                                 
2
 N-1 е приключилата финансова година преди годината на кандидатстване, а N-2 е по-предходната 
приключила финансова година. 
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2.2.2. Технически  и административен капацитет 
 
Човешки ресурси 
 
Численост на персонала на партньора, ангажиран на пълно и на непълно 
работно време, по длъжности 

Техническа администрация – 1 човек; помощна администрация – 2 души; 
специална администрация – 1 човек. 

Персонал с висше образование – 13 души; със средно образование – 8 души; с 
основно образование – 2 души, всички на пълно работно време 

 
 

Средства за изпълнение на проекта  
 

Сградата на Сдружение /Асоциацията на общините/  Рибера Алта има зали за 
събрания, свързани с проекти, голям салон с вместимост 60 души, офиси за срещи 
с по-малко хора и презентации, зала с проектор и екран,  преносими компютри и е 
достъпна за хора в неравностойно положение.  

 
Специфични ресурси  
 

 
 

Сдружение /Асоциация на общините/ Рибера Алта промотира социалното и 
икономическо развитие на областта (търсене и подкрепа на местни инициативи 
свързани със създаването на работна ръка), а също така осигурява техническо 
сътрудничество на фирмени проекти, за да спомогне за тяхното консолидиране – 
тези ресурси и опит ще бъдат предадени в България по настоящия проект. 
 

 
Опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното 
предложение.  
 
Сдружение /Асоциация на общините/ Рибера Алта осъществява услуги, чиято 
цел е цялостното подобряване на качеството на живот на обществото. 
Осъществява и дейности съвместно с публичните органи и частни 
организации, с цел подобряване на услугите. Участва, организира и 
сътрудничи в събития, свързани с областта и в такива, които има за цел 
нейното популяризиране.  
Това е най-добре адаптираната организация в област  Рибера за провеждане на 
инициативи и участие в европейски програми като настоящата. 
 

Опит на партньора по Програми и проекти: 
За всеки партньор се посочват максимум 3 проекта, завършени през последните 5 
години. За всеки отделен проект се попълва отделна таблица: 
 

Партньор 1 
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Номер на договора за финансиране ES-ES20040058 
Източник на финансиране  Програма  EQUAL 
Бюджетна линия Европейска комисия 
Наименование на проекта Don@m 
Основни дейности по проекта Проектът беше част от приоритетната ос 1, 

посветена на подобряването на достъпа до 
пазара на труда на хора с висока степен на 
социална изключеност, по-специално жени 
имигранти. Целта на проекта беше да развива 
и разпространява ново форми прилагане на 
трудовите политики 

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на 
стартиране на даден проект до 
дата/месец/година на неговото 
приключване) 

29/03/2005 до 31/12/2007 

Обща стойност на проекта  (в лева) 1.998.241 евро 
Обща стойност на одобрените 
разходи по проекта 

1.998.241 евро 

Процент на участие на партньора 
в изпълнението на проекта 

20% 

Роля и принос на партньора при 
изпълнение на проекта 

Организацията на общините в Рибера се нае 
да обучи специалисти по въпросите на 
равнопостанеността на половете с цел да 
приобщят към трудовия пазар и обществото, 
жени имигранти с малки възможности да 
намерят работа. Освен това проведе дискусии 
и форуми за популяризиране на фирменото 
предприемачество у жените. 

Постигнати резултати  Бяха проведени 15 групови сесии за социално 
и трудово интегриране на жената емигрант и 
бе създаден механизъм за трудово 
наблюдение.  

 
 

Номер на договора за финансиране 142167-LLP-1-2008-1-IT-GRUNDTVIG-GMP 
Източник на финансиране  Грюндвиг 
Бюджетна линия Европейска Комисия. Главна дирекция 

„Образование и култура” 
Наименование на проекта PHD2 
Основни дейности по проекта Проектът екпериментира с един нов модел на 

обучение, основан на осъвместяването на 
техники на психодрама и видеотерапия, за 
подобряването на социалната и трудова 
интеграция на индивиди с различни трудови и 
социални проблеми. 

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на 
стартиране на даден проект до 
дата/месец/година на неговото 
приключване) 

01/12/2008 до 31/12/2010 

Обща стойност на проекта  (в лева) 399.007 евро 
Обща стойност на одобрените 
разходи по проекта 

399.007 евро 

Процент на участие на партньора 
в изпълнението на проекта 

30% 
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Роля и принос на партньора при 
изпълнение на проекта 

Организацията на общините в Рибера 
трябваше да подобри възможностите за 
намиране на работа на група хора с различни 
проблеми в приобщаването към трудовия 
пазар. 

Постигнати резултати  Резултатът бе 60 часов обучителен курс, 
който подготви 18 безработни да се справят с 
бариерите, който има пречеха да намерят 
работа. 

 
 

Номер на договора за финансиране DCI-AIA/19.09.01/2008/19157 /1ó1-164ruR8-
AL III-57 

Източник на финансиране  URBAL 
Бюджетна линия Европейска Комисия. Сътрудничество и 

развитие. 
Наименование на проекта EU-LA-WIN European Union and Latin America 

for Welfare Integrated Policies 
Основни дейности по проекта Основната цел на проекта беше да стимулира 

и подпомага обмена на опит и познания, 
свързани с модела на въвеждане на социални 
политики между Европейския съюз и 
правителствата на държавите от Латинска 
Америка. Една от тези социални политики бе 
създаването на екпериментални Центрове за 
фирмени инициативи в страните участници в 
проекта. 

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на 
стартиране на даден проект до 
дата/месец/година на неговото 
приключване) 

01/01/2009 до 30/09/2011 

Обща стойност на проекта  (в лева) 3.138.526 евро 
Обща стойност на одобрените 
разходи по проекта 

3.138.526 евро 

Процент на участие на партньора 
в изпълнението на проекта 

40% 

Роля и принос на партньора при 
изпълнение на проекта 

Ролята на Асоциацията на общините   Рибера 
Алта беше да подпомага въвеждането на 
друго поколение социални политики, които 
разширяват услугите на общините и 
гражданските организации.  
Да засили координацията на социалните 
политики и да ангажира всички нива на 
властта и заинтересованите страни с модела 
на въвеждане и контрол на политиките. 

Постигнати резултати  Предложение за създаване на Центрове за 
фирмени инициативи, за да се подобри нивото 
на живот в латиноамериканските региони. 
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2.3. Участие на партньора в текущи покани за подаване на проектни 
предложения по Програми и проекти, финансирани от Националния бюджет и 
този на Европейския Съюз

3 
 
Източник на финансиране  - 
Бюджетна линия - 
Наименование на проекта - 
Основни дейности по проекта - 
Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на 
стартиране на даден проект до 
дата/месец/година на неговото 
приключване) 

- 

Обща стойност на проекта  (в лева) - 
Роля и принос на партньора при 
изпълнение на проекта 

- 

 
2.4 Обосновка относно избора на конкретния/ите партньор/и. 
(Моля опишете защо и как точно този/тези партньор/и от друга страна-членка 
на ЕС е/са избран/и за участие в проекта; какво налага включването на 
партньор/и и от България (ако е приложимо)  при подготовката и изпълнението 
на проекта;  с какво партньорът/ите ще допринесе/ат за по-доброто изпълнение 
на проекта, каква ще е принадената стойност от страна на партньора/ите при 
изпълнението на проекта. Обърнете внимание, че аргументацията за избор на 
партьор/и е обект на оценка на етап административно съответствие  и 
допустимост, и на техническа и финансова оценка ). 
 
Изборът на партньор бе обуслован от предишната дейност на кандидатстващата 
организация. НАОСБ има история в осъществяването на европейски проекти с 
испански организации от област Валенсия, с които имаме отлични отношения. 
Такива поддържаме и с Испанското посолство в България. Обърнахме се към тези 
институции с молба за съдействие при намирането на подходящ испански 
партньор, който има нашия профил и е осъществявал проект по програма 
„EQUAL”, който има смисъл да се приложи в България. Проведохме серия от 
разговори с организациите във Валенсия, както и специална среща с посланика на 
Кралство Испания в България, който заяви пълната подкрепа на мисията за 
проекта. В резултат установихме връзка със Сдружение /Асоциация на общините/   
Рибера Алта, която напълно отговаря на гореизложените критерии. Организацията 
представлява обединение на общини и работи по теми, много сходни на нашите. 
Отчетохме, че това, което те вече са направили в Испания, би имало благоприятен 
и мобилизиращ ефект, ако бъде адаптирано и приложено и в България и 
започнахме работа по проектното предложение. Разпределихме задачите, 
формирахме екипите и балансирахме програмните дейности и бюджета така, че да 
дадат израз на едно пълноценно и равноправно партньорство. Принадената 
стойност на проета се състои в това, че НАОСБ ще мултиплицира елемнти от 
направеното в област Рибера на шест места в България, като създаде въможност 
представители на заинтересованите страни от тези шест места да видят с очите си 
постиженията на испанските колеги и да приложат най-доброто, до което се 
докоснат, в професионалната си практика в България. Приносът и на двете 
партниращи организации е съществен и се изразява в съвместно сътрудничество и 
взаимопомощ от първата до последната програмна дейност. Пример в това 

                                                 
3 Данните са само за информация и не подлежат на оценка 
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отношение са двете визити на българки делегации в Испания, обучението на 
български обучители в България от техни испански колеги, преводът и адаптацията 
на испански материали за създаването на наръчник на българските предпроемачи, 
съвместното обучение на български предприемачи от екип от един испански и 
двама български обучители и др., които обогатяват практиката и разширяват 
хоризонтите на всеки от партньорите по проекта и предизвикват социален отглас и 
ефект и в двете държави.  
 
Освен това, от своя страна, Сдружение /Асоциацията на общините/ Рибера Алта е 
доказала способността си да предава опита, придобит по време на проекта Лумен и 
в създаването на Център за фирмени инициативи, на други държави. Персоналът, 
който работи в техния центъра, има богат опит, събиран в консултирането на 
предприемачи от 2002 г. насам, а благодарение на проекта им EU-LA-WIN са 
разработени и изпробвани работещи механизми за предаване опит с различни 
политики на работа, насочени към предприемачите. 
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ІІ. EКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 4 

Ръководител на проекта (опишете в таблицата по-долу) 
 
Име, фамилия  Валентин Лазаров 
Описание на 
задълженията по 
проекта 

Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостната 
организация на работата и осъществяването на дейностите 
по проекта, ще комуникира и договаря взаимодействията с 
партньорите и заинтересованите страни, ще представя и 
представлява проекта пред медиите и органите на 
централната, регионални и местни власти в България и 
Испания, ще сключва договорите с лицата, наети за 
осъществяване на проекта, ще организира обществените 
поръчки. 

Пълно работно време 
или почасово и колко 
часа ще бъде 
ангажиран с 
управлението на 
проекта 

Непълен работен ден, 60 часа месечно. 

Ангажименти по други 
проекти, ако е 
приложимо 

Проект с фондация Ханс Зайдел за обучение на общински 
служители и кметове в България и Македония, Проект за 
лидерство в местната власт със Съвета на Европа 

 
Координатор на проекта (опишете в таблицата по-долу) 
 
Име, фамилия  Станимир Кискинов 
Описание на 
задълженията по 
проекта 

Координаторът на проекта ще се занимава с 
административно-оперативните задачи, ще следи за спазване 
на сроковете и конкретната организация на програмните 
дейности, ще отговаря за отчетността по проекта, ще 
движи  инициативите по оста България-Испания и тези в 
България, ще работи и като PR на проекта и координатор на 
преподавателския екип и на екипите по места, които ще 
прилагат испания опит в България. 

Пълно работно време 
или почасово и колко 
часа ще е ангажиран 
по проекта 

Непълен работен ден, 40 часа месечно. 

Ангажименти по други 
проекти, ако е 
приложимо 

Лектор на НАОСБ в Академията по лидерство, провеждана 
съвместно със Съвета на Европа 

 
 
Преводач/технически сътрудник (опишете в таблицата по-долу) 
 
Име, фамилия  Екатерина Русева 

                                                 
4
 Прилагат се автобиографиите на екипа за организация и управление (Приложение Г от Насоките за 
кандидатстване)  



BG051PO001-7.0.01 
Формуляр за кандидатстване 

15

Описание на 
задълженията по 
проекта 

Преводачът, който също ще бъде и технически сътрудник, ще 
подпомага българо-испанския екип в организацията на 
работата по проекта, ще изпълнява административно-
технически задачи, ще прави всички преводи от испански на 
български и обратно, включително превод на част от 
обучителните материали, както и устен превод по време на 
събитията с международно участие.  

Пълно работно време 
или почасово и колко 
часа ще е ангажиран 
по проекта 

Непълен работен ден, 37 часа месечно. 

Ангажименти по други 
проекти, ако е 
приложимо 

Технически сътрудник/преводач към Академията по лидерство 

 
Счвтоводител (опишете в таблицата по-долу) 
 
Име, фамилия  Николета Николова 
Описание на 
задълженията по 
проекта 

Счетоводителят ще отговаря за финансовата отчетност по 
проекта, ще изготвя договорите и споразуменията, ще прави 
плащанията на суми, възнаграждения, осигуровки и други, ще 
обработва и систематизира финансово-оправдателните 
документи, ще изготвя дължимите финансови отчети по 
проекта.  

Пълно работно време 
или почасово и колко 
часа ще е ангажиран 
по проекта 

Непълен работен ден, 36 часа месечно. 

Ангажименти по други 
проекти, ако е 
приложимо 

Финансов консултант по проектите на НАОСБ и 
счетоводител на асоциацията 

 
 
 
Добавете толкова таблици, колкото е необходимо за всяка една от предвидените 
длъжности в екипа за организация и управление. 
 
В случай, че се предвижда в изпълнението на проекта да бъдат включени и експерти, 
които са ангажирани с изпълнение на основните дейности техните отговорности и имена  
се посочват в описанието на съответната дейност и се прилагат автобиографии5. 

                                                 
5
 Виж текста към т. 3.1.3, раздел (3) Изпълнители от Насоките за кандидатстване. 
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ІІІ. ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

(Максимум 2 страници) 

Наименование  Интегрирана услуга за предприемачи в България 

Място на изпълнение  

на дейностите 
 

Държава:       Област:            Община:                Град/село: 

България (шест центъра – по един във всеки планов 
регион), Испания (област Валенсия) 

Продължителност  12 месеца 

Цели на проекта  Обща цел (цели): 

Общата цел на проекта е да внедри в България челен 
испански опит в подкрепата на дребни и средни 
предприемачи, като същевременно стимулира развитието 
на нови услуги за малкия  бизнес, подобри интеграцията и 
коориднацията на пазара на труда чрез по-ефективно 
професионално и социално включване на 
заинтересованите страни и създаде условия и разширени 
възможности за намиране на работа на представители на 
онеправдани социални групи. 

Специфична цел (цели): 

Специфичните цели на проекта са да: мобилизира екипи 
от шест региона в България, които да създадат 
интегрирани услуги за местни предприемачи и да се 
превърнат в ядра за стимулиране на икономическата 
инициатива по места; да предостави възможности за 
дребни и средни предприемачи да получат информация, 
обучение и консултантска помощ за развитието на 
бизнеса си и да изгради мрежа за подкрепа и 
взаимопомощ между тях; да подобри условията за заетост 
и шансовете за намеане на работа на лица, потенциални 
жертви на трудова дискриминация.    

Основни дейности Основните дейности на проекта включват: 1) 
идентифициране на екипи за прилагане на проекта в 6 
центъра на страната (по един във всеки планов регион) и 
информационен семинар в България за запознаване на 
екипите с опита на испанския партньор по програма 
EQUAL (и по-специално с интегрираната услуга за 
предприемачи); 2) визита на 10-членна българска 
делегация (по един представител на екип + 3 експерти на 
кандидатстващата организация + преводач) в Испания за 
пряко наблюдение на това как такава система работи на 
практика; 3) шест еднодневни конференции по места за 
запознаване на преприемачите с възможностите по 
проекта; 4) тридневно консултатиране на експертите на 
кандидатстващата организация в България от техни 
испански колеги; 5) превод, адаптиране и издаване на 
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наръчник за преприемача; 6) три обучения на сборна 
група от бизнес предприемачи и местни администратори; 
7) съпътстващо консултиране на предприемачи; 8) 
изработване на интерактивна уебстраница за проекта за 
външна и вътрешна комуникация на членовете на 
целевите групи; 9) визита на група от 8 успешно 
участвали в проекта българки преприемача в Испания и 
обмяна на практики с техни испански колеги (+ преводач 
+ експерт); 10) заключителна кръгла маса в България за 
отчитане на резултатите и поуките от проекта. 

Описание на целевата група  Целевата група се състои от следните подгупи: 1) 
представители на политическото ръководство на общини 
(кметове и зам.кметове, общински съветници и комисии), 
общински служители (административен персонал в 
общинските администрации), представители на местни 
агенции за развитие, бизнес центрове и бизнес 
инкубатори; 2) експерти и треньори по бизнес, 
мениджмънт и организационно развитие; 3) 
предприемачи от дребния и средния бизнес; 4) лица в 
неравностойно положение, търсещи заетост, с интерес да 
се развият като предприемачи или да намерят временна 
или постоянна работа във фирми на местни предприемачи  

Брой лица от целевата група,  
включени в проекта 

Подгрупа 1) – 36+ души; подгрупа 2) – 12+ души; 
подгрупа 3) – 24+ човека; подгрупа 4) – 24+ човека 

Информиране и публичност6 Като 11-та по ред дейност проетът предвижда начална и 
заключителна пресконференция, както и 
пресконференции по повод заминаването или връшането 
на двете български групи в Испания, изработване на 
банер за информационните и обучителни събития по 
проекта, на информационни табели във всеки от шестте 
центъра, както и на рекламни и офис материали. Във 
всички публични прояви и пресконференции ще участват 
представители на посолството на Кралство Испания в 
България 

Обща стойност на проекта  199 085.20  ЛЕВА 

Сума на исканата безвъз-
мездна финансова помощ 

199 085.20  ЛЕВА 

% на исканата безвъзмездна 
финансова помощ от общата 
стойност на проекта 

100 % 

 
Размер на средствата 
разходвани от кандидата 
 

127 705.36  ЛЕВА 

                                                 
6 Съгласно  Ръководството за информиране и публичност – приложение З към насоките за кандидатстване  
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 Размер на средствата 
разходвани от партньора 
/ите7 (където е приложимо) 

 71 379.84  ЛЕВА 

                                                 
7
 Добавете по един ред за всеки от партньорите, които ще разходват средства по проекта и посочете сумата 
на разходите, съгласно посоченото в приложение Б 1.2 на бюджета. 
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IV. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

4. Съответствие (максимум 3 страници) 
 

  4.1. Цели  на проектното предложение 

Проектното предложение има за цел да внедри в България челен испански опит в 
подкрепата на дребни и средни предприемачи, като същевременно стимулира развитието 
на нови услуги за малкия  бизнес, подобри интеграцията и коориднацията на пазара на 
труда чрез по-ефективно професионално и социално включване на заинтересованите 
страни и създаде условия и разширени възможности за намиране на работа на 
представители на онеправдани социални групи. 

Специфичните цели на проекта са да: мобилизира екипи от шест региона в България, които 
да създадат интегрирани услуги за местни предприемачи и да се превърнат в ядра за 
стимулиране на икономическата инициатива по места; да предостави възможности за 
дребни и средни предприемачи да получат информация, обучение и консултантска помощ 
за развитието на бизнеса си и да изгради мрежа за подкрепа и взаимопомощ между тях; да 
подобри условията за заетост и шансовете за наемане на работа на лица, потенциални 
жертви на трудова дискриминация.    

Основополагащата идея на проекта, на която стъпват общата и специфичните цели, е да 
покаже практически, че е възможно да бъде създадено работещо партньорство между 
общински власти и предприемачи, което да подобри качеството на живота в местните 
общности чрез инвестиция в местния човешки капитал, облагодетелстваща както лицата, 
които създават заетост, така и тези, които търсят заетост и социално включване, а също и 
лицата, носещи служебна отговорност това да се случва. 
 
4.2. Съответствие на проектното  предложение на конкретните нужди и проблеми в 
конкретното място на изпълнение на проекта?  
Основен приоритет в Национална стратегия за насърчаване на малките и средните 
предприятия 2007-2013 г. е образование по предприемачество и насърчаване на 
предприемаческия дух и умения. Настоящият проект е прицелен именно в този приоритет. 
Чрез трансфер на водещ испански опит в тази сфера ще се създаде стимул за български 
предприемачи, представители на местни дъжравни и граждански структури, обслужващи 
местния бизнес, както и на безработни, които разчитат на малкия и средния бизнес да им 
осигури заетост, да са свършат полезна за себе си и за обществото работа, която е в унисон 
с цитирания по-горе приоритет.  
Проектът е съзвучен и с визията на Националния план за действие по заетостта през 
настоящата година по отношение на ограничаване на безработицата чрез заетост на 
неравнопоставените групи на пазара на труда. Проектът предвижда акцент в обучението на 
предпиемачите за включване и обезпечаване на представители на тези социални групи в 
техния бизнес. Чрез включването в проектните дейности на местни предприемачи, местни 
администрации, отговорни за развитието на бизнеса и заетостта, както и на незаети лица, 
проектът отговаря и на един от основтните приоритети на Националния план за действиие 
по заетостта: развитие на социалния диалог. 
Проектът съответства и на новата Стратегия „Европа 2020” в насоките за заетост и по-
специално насока 10: Насърчаване на социалното включване и борба с бедността. 
Проектът е съобразен и с регионалните програми за заетост и препоръките за приоритетно 
включване в тях на младежи, роми, безработни с трайни увреждания, жени и лица в 
предпенсионна възраст. Чрез обучение на предприемачите как да ангажират такива хора и 
на админстраторите как да посредничат в процеса, проектът ще съдейства за подобряване 
на социалната сигурност и социалното включване в условията на икономическа криза. 
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4.3. Съответствие на проектното предложение с изискването за иновативен/ни 
подход/елементи 
В процеса на изучаване на опита на испанския си партньор, кандидатстващата организация 
установи, че този опит е особено поучителен и ценен и просто „плаче” да бъде предаден в 
България, след съответната адаптация. Съобразно профила на кандидатстващата 
организация и нейното национално представителство, екипът на проекта взе някои 
иновативни решения, първото от което е да не ограничи трансфера на знания и умения 
само на едно място, а да го направи на шест места – по едно във всеки планов регион на 
страната – за да мултиплицира ефекта на инициативата. Второто такова решение бе да се 
разшири обхвата на прицела, като освен хората, които тепърва искат да стартират своя 
частен бизнес (както е в „оригинала” на проекта в Испания), бъдат включени и действащи 
предприемачи от малкия и средния бизнес, за да се възползват и те от ноу-хауто по 
проекта, а чрез тях – и хората, на които самите те могат да осигурят заетост. На трето 
място, тъй като размера на средствата по настоящата програмна схема е несравним с това, 
с което е разполагал испанския партньор, НАОСБ реши да не прави тя всичко, което е 
направил испансия партньор, а да акцентира върху популяризация на опита му към 
структури, които биха могли да се „заразят” от добрия пример и да го приложат в 
българските условия според наличните местни ресурси и възможности. С други думи, 
основната иновация, към която НАОСБ се стреми, е в социалните измерения, в по-
широкия контекст на инициативата, която цели да постигне тъкмо промени в нагласите, 
ценностите, стратегиите, политиките и процесите, свързани с развитието на 
предприемачеството – с  акцент взаимовръзката му с местните структури, призвани да го 
подкрепят, и със създаването на равноправни възможности за заетост на работната сила по 
места. Чрез доказалия ефикасността си вносен модел, видян и „пипнат” от участниците в 
програмните дейности, проектът разчита да стимулира отговорните институции към 
апробирането на нови организационни решения, методи и начини на работа, които да 
заздравят връзките между тях, да осмислят досегашната им работа и в резултат да 
постигнат не по-малко значими резултати в местните общности от испанския партньор. 
Освен в общата идея и организация на интервенцията, иновативността на проекта върви и 
по линия на отделни негови елементи като дейностите консултиране на експерти в 
България, визити в Испания на специфично сформирани групи от България, обучените на 
български предприемачи и проектопредприемачи  от съвместен екип, съставен от един 
испански и двама български обучители и др.  
Въвеждането на интерактивно действаща Интернет базирана платформа за комуникация, 
за обмяна на опит и добри практики, както и за консултиране на всички потребители, 
независимо дали са участници по проекта. На тази платформа ще има качена библиотека с 
всички материали по проекта, връзка със страницата на испанския ни партньор и 
създаването на мрежа между организации от България и други страни, участници по 
програмата EQUAL. Интерактивната платформа замества успешно традиционно 
изграждащите се и действащи офиси, което значително намалява разходите и дава 
възможност за постоянен достъп на широк кръг потребители от цялата страна.  
 
 
4.4. Принос на проектното предложение за реализиране на хоризонталните 
принципи на ОП РЧР 
 
Хоризонтални принципи и техните индикатори Обосновка 

Равенство между половете и превенция срещу 
дискриминация 

 

Проектът прилага принципа на равенство между 
половете 

X Дейност 1), 2), 4), 6), 9)  
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Проектът допринася за утвърждаване на принципа на 
равните възможности 

X Дейност 1), 3), 7) 

Проектът създава условия за превенция на 
дискриминация 

X Дейност 6) 

Иновации и прилагане на политики  

Проектът предлага иновативни подходи при неговата 
реализация 

X Дейност 4), 6) 

Проектът е насочен към въвеждане на нови или 
подобряване на съществуващи методи за 
производство 

  

Проектът предвижда въвеждане на нови или 
усъвършенстване на продукти или услуги 

X Дейност 5), 6), 7), 8) 

Проектът предвижда създаване на нова организация 
или структура на дейността на предприятието 

  

Проектът споделя добри практики X 
Дейност 2), 3). 4), 5), 6), 9), 
10) 

Партньорство и овластяване  

В процеса на реализация на проекта се включват 
всички заинтересовани страни  

X Дейност 1), 3), 7), 8), 10) 

В процеса на реализация на проекта се прилага 
принципът на децентрализация 

X Дейност 3), 6), 7), 8) 

Добро управление на програми и проекти  

Проектът се осъществява на базата на принципа на 
прозрачност при вземането на решения и тяхното 
прилагане 

X Дейност 7), 8), 10), 11) 

В проекта се прилагат системи, които гарантират 
ефикасност и ефективност при постигане на 
заложените цели 

X Дейност 11) 

Устойчиво развитие  

Проектът насърчава социалното включване и 
сближаване 

X Дейност 1), 2), 3), 6), 8), 9)  

Проектът насърчава проспериращата, основана на 
знанието и конкурентна икономика 

X 
Дейност 2), 4), 5), 6), 7), 9), 
10) 

 Проектът допринася за опазване на околната среда  X   Дейност  5),  11) 

 
4.5. Описание на целевата група 
 

Целевата група се състои от следните подгрупи: 1) представители на политическото 
ръководство на общини (кметове и зам.кметове), общински служители 
(административен персонал в общинските администрации), представители на местни 
агенции за развитие, бизнес центрове и бизнес инкубатори – 36+ души ; 2) експерти и 
треньори по бизнес, мениджмънт и организационно развитие – 12+ души; 3) 
предприемачи от дребния и средния бизнес – 24+ души; 4) лица в неравностойно 
положение, търсещи заетост, с интерес да се развият като предприемачи или да намерят 
временна или постоянна работа във фирми на местни предприемачи – 24+ души. 
 
Дейностите по проекта са планирани така, че да съвместят потребностите и 
удовлетворяват нуждите на подгрупите както следва: подгрупа 1) – от добра 
икономическа среда и успешен местен бизнес, който да създава заетост, да плаща 
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данъци и да партнира на местните власти и организации в усилията за просперитет на 
общността; подгрупа 2) – от професионално включване в помощ на административното 
и бизнес управление, от развитие и обогатяване на наличната им експертиза и нейното 
полезно приложение; подгрупа 3) – от успешно развитие на собствения им бизнес, от 
добронамерено отношение към тах от страна на местните власти, от допълнителни 
услуги за дейността им, носещи добавена стойност по отношение на управлението на 
фирмата, счетоводното и правно обслужване, управлението на персонала и създаването 
на нови бизнес и професионални контакти; подгрупа 4) – от равноправно участие в 
пазара на труда, от напътствие и консултиране в процеса на създаването на собствен 
бизнес, от професионално и социално включване в живота на общността.      
 
Анализ на заинтересованите страни (ако е приложимо) 
 
В това поле следва да идентифицирате и заинтересованите страни, които ще бъдат 
привлечени в изпълнение на дейностите по проекта. Под заинтересовани страни се разбират 
всички лица, групи хора, институции или фирми, които могат да имат връзка с успешното 
реализиране на проекта или да попречат за неговото реализиране.   Моля обърнете внимание, че 
трябва да направите разграничение между заинтересовaни страни (тези, които могат да 
окажат влияние върху успешното реализиране на проекта и можете да привлечете в 
изпълнението на проекта) и целеви групи (потребителите на услугите, които ще се възползват 
от резултатите на проекта) За представителите на заинтересованите страни не могат да 
бъдат разходвани  средства по проекта. 
 
В предложения проект заинтересованите страни се припокриват с целевите групи, чиито 
интереси от реализирането на проекта са изложени в горната подточка (4.5.). Правилното 
отчитане на тези интереси и включването им в проекта чрез серия от разнообразни и 
взаимно обосновани и преплитащи се дейности, според нас са достатъчна гаранция за 
успешното реализиране на инициативата, което прави неприложим специален анализ на 
заинтересованите страни .  

 
5. Методика и организация 

 
5.1. Описание на дейностите (максимум 9 страници) 

 
5.1.1. Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното  предложение. 

 

Моля попълнете указаната таблица за всяка дейност от Вашето  проектно  
предложение. 
 

ВАЖНО! 
Процедурите за определяне на изпълнител се провеждат задължително от 
Кандидата, независимо дали дейностите свързани с процедурата се 
изпълняват от кандидата или от партньора/те.  
 
Когато в преките дейности са включени експерти (обучители, консултанти, 
супервайзори и др.) техните ангажименти се описват в съответната дейност 
 и към проектното предложение се прилагат автобиографиите им8. (съгласно 
приложение Г от Насоките за кандидатстване) 

                                                 
8 ПМС 55 от 12.03.2007 г. и посл. изм. – чл.2, ал. (3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2010 г.) Не са обект на регулиране 
от това постановление: 

1. трудовите договори и договорите, сключени с експерти, които са били обект на оценка по реда на 
Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 
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Наименование на дейността:  1) Селектиране на участници и провеждане на встъпителен 
двудневен информационен семинар  

Цел на дейността: Идентифициране на подходящите хора /местни коалиции/, 
които ще работят по места за изпълнението на целите на 
проекта и запознаването им с испанския опит в създаването на 
интегрирана услуга за предприемачи. 

Описание и обосновка на 
дейността: 

За сформирането на 6 центъра за разпространяване и прилагане 
идеите на проекта (по един във всеки планов регион в 
България) ще бъдат проведени разговори и срещи по места, 
организирани от експерти на НАОСБ, за да се сформират 
местни коалиции за изпълнение на проекта. Те ще включват 
предствители на политическото ръководство и 
административния персонал на съответната община или 
област, представители на  на местни агенции за развитие, 
бизнес центрове и бизнес инкубатори, както и на обучителни 
организации. След заявено намерение за участие, за 36 от тях  
(по 6 души от регион) ще бъде организиран двудневен семинар, 
на който ще бъдат запознати с логиката на интервенцията на 
испанския проект от по двама експерти на испанския парнтьор 
и на кандидатстващата организация. Във формирането на тази 
и на всички останали сборни групи по проекта ще бъдат 
съблюдавани хоризонталните принципи на ОП РЧР. Гости ще 
бъдат и представители от посолството на Кралство Испания в 
България. 

Резултати:  Сформирана и мотивирана група за изпълнение на проекта, 
запозната с философията, целите и конкретни аспекти на 
неговото прилагане. 

Изпълнител на дейността  Дейността ще се изпълни от експерти на кандидатстващата 
организация, с участието във финалния етап (семинара) на 
двама лектори на организацията-партньор.  

Период на изпълнение, 
съгласно план-графика на 
дейностите: 

Първите 2 месеца от началото на проекта 

Съответен ред в бюджета, в 
който са заложени разходите 
за дейността. 

А1.1 ,  А2.1 ,  А2.2 ,  А3.1 , А3.2  

Експерти, които са 
ангажирани с изпълнението 
на дейността (ако е 
приложимо)  

Екип от експерти по проекта Валентин Лазаров, Петър 
Терзийски, Николета Николова и Станимир Кискинов + двама 
испански лектори. 

/прилагаме CV-та/ 

 

                                                                                                                                                           
Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 
г., бр. 7, 16 и 93 от 2009 г. и бр. 31 и 44 от 2010 г.) и са станали част от договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ; 
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Наименование на дейността:  2) Визита на 10-членна българска делегация в Испания  

Цел на дейността: Запознаване на част от местните коалиции, които ще прилагат 
модела в България с това, как той работи на практика в 
Испания  

Описание и обосновка на 
дейността: 

Формиране на група, съставена от по един представител на 
шестте местни екипа (участва този, който ще движи 
дейностите на място), трима експерти на кандидатстващата 
организация, които ще се включат в предаването на испанския 
опит в България  и  преводач). Групата ще посети Испания за 
тридневна обиколка в област Горна Рибера за пряко 
наблюдение на това, как системата за услуги на преприемачи 
работи на практика. 

Резултати:  Получена информация от първа ръка от 9-те ключови фигури в 
изпълнението на проекта, които ще трябват да пренесат 
видяното и наученото в България. 

Изпълнител на дейността  Организацията-кандидат ще селектира групата и ще я 
командирова в Испания, а испанският партньор ще поеме 
организацията и реализацията на дейността.  

Период на изпълнение, 
съгласно план-графика на 
дейностите: 

3-ти месец от началото на проекта 

Съответен ред в бюджета, в 
който са заложени разходите 
за дейността. 

А1.1 ,  А2.2 ,  А2.3 , А4.3 

Експерти, които са 
ангажирани с изпълнението 
на дейността (ако е 
приложимо)  

Трима души от експертния екип на НАОСБ по проекта 
Валентин Лазаров, Николета Николова и Станимир Кискинов + 
2 експерти от испанска страна. /прилагаме CV-та/ 

 
 

Наименование на дейността:  3) Шест еднодневни конференции по места  

Цел на дейността: Запознаване на местните преприемачи с възможностите и 
услугите, които могат да получат по проекта 

Описание и обосновка на 
дейността: 

След завръщането от Испания, членовете на делегацията ще 
организират еднодневни конференции по места, за да запознаят 
местната общественост и местното предприемачество с 
испанския модел и плановете на прилагането му на местна 
почва. Участници в тези конферентно-информационни дни ще 
бъдат действащи предприемачи от малкия и среден бизнес и 
безработни или временно незаети лица от целевата група с 
интерес за развиване на собствен бизнес – по 50 човека от 
всеки район, всички те идентифицирани от местните коалиции. 
От тях в последствие ще се отсеят участниците в обученията. 
Гости ще бъдат и представители от посолството на Кралство 
Испания в България. 

Резултати:  300+ местни предприемачи и проекто-предприемачи, запознати 
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Наименование на дейността:  3) Шест еднодневни конференции по места  

с намерението да се изгради на местна почва подобна на 
испанската инициатива за подкрепа на дейността им и 
мотивирани да вземат участие в нея.  

Изпълнител на дейността  Организацията-кандидат чрез екипа от експерти и местните 
коалиции.  

Период на изпълнение, 
съгласно план-графика на 
дейностите: 

4-ти месец от началото на проекта 

Съответен ред в бюджета, в 
който са заложени разходите 
за дейността. 

А1.1 ,  А2.1 , А3.1 , А3.2 ,  А4.3,  

Експерти, които са 
ангажирани с изпълнението 
на дейността (ако е 
приложимо)  

В дейността ще бъдат ангажирани 3 от експертния екип 
/Валентин Лазаров, Николета Николова и Станимир Кискинов -
прилагаме CV-та/, участвалите във визитата до Испания местни 
представители и техните местни коалиции. 

 

Наименование на дейността:  
4) Тридневно обучение и консултатиране на експертите от 
НАОСБ  и представители на местните коалиции в 
България от техни испански колеги  

Цел на дейността: Подготовка на ядрото от български експерти и обучители, 
което ще се включи в следващите проектни дейности по 
подпомагане на българските предприемачи  

Описание и обосновка на 
дейността: 

Двама испански консултанти ще пътуват до България да 
проведат тридневно обучение на група от 16 български 
обучители, които активно ще съдействат за реализиране на 
целите на проекта. В тази група ще има представители на 
местните коалиции, както и експерти от НАОСБ.  

Резултати:  Обучени 16 професионалисти, готови да прилагат испанския 
опит в работата с местните власти и подкрепата на местни 
предприемачи в България. 

Изпълнител на дейността  Дейността ще се организира от организацията-кандидат, а ще 
се изпълни от организацията-партньор чрез двамата испански 
експерти, които ще проведат обучението в България.  

Период на изпълнение, 
съгласно план-графика на 
дейностите: 

5-ти месец от началото на проекта 

Съответен ред в бюджета, в 
който са заложени разходите 
за дейността. 

А1.1 ,  А2.1 ,  А3.1 ,  А3.2 , А4.3  

Експерти, които са 
ангажирани с изпълнението 
на дейността (ако е 
приложимо)  

Двама испански експерта от организацията-партньор.  

/прилагаме CV-та/ 
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Наименование на дейността:  
5) Превод, адаптиране и издаване на наръчник за 
преприемача   

Цел на дейността: Изготвяне на учебно помагало, базирано на испанския опит, за 
обучение на лица от целевата група в България.  

Описание и обосновка на 
дейността: 

Екип от трима души от българските експерти в сътрудничество 
с испанските колеги, ще разработи, адаптира и преведе от 
испански на български наръчника, който ще бъде издаден от 
НАОСБ в тираж от 1000 броя и рапостранен по местата на 
осъществяване на проекта. 

Резултати:  Отпечатани и разпространени 1000 екземпляра на рециклирана 
хартия от основното помагало по проекта.  

Изпълнител на дейността  Експерти на организацията-кандидат в сътрудничество с 
експерти на организацията-партньор.  

Период на изпълнение, 
съгласно план-графика на 
дейностите: 

5-ти – 6-ми месец от началото на проекта 

Съответен ред в бюджета, в 
който са заложени разходите 
за дейността. 

А1.1 ,  А3.1 , А4.3 

Експерти, които са 
ангажирани с изпълнението 
на дейността (ако е 
приложимо)  

Екип от трима експерти на НАОСБ Валентин Лазаров, Петър 
Терзийски и Станимир Кискинов /прилагаме CV-та/ + 2 
експерти от партньора 

 

Наименование на дейността:  
6) Три практически обучения на сборна група от 
български предприемачи и представители на местните 
коалиции 

Цел на дейността: Предаване на испанско ноу-хау по отношение подпомагането 
на предприемачи на заинтересованите страни от българска 
страна.  

Описание и обосновка на 
дейността: 

На базата на конференциите, проведени в 6-те региона, ще се 
сформира сборна група от предприемачи, проекто-
предприемачи и представители на местни власти, от която на 
три пъти ще бъде проведено двудневно практическо 
интерактивно обучение за 24 човека с акценти: услуги за 
предприемача; партньорство между бизнес и местни власти;  
предприемачество и заетост. Домакини на тези обучения ще 
бъдат три от шестте местни центрове за осъществяване на 
проектните дейности, а обучителният екип ще се състои от 
един испански и двама български експерта по темите. И на 
трите обучителни събития ще бъде отделено специално 
внимание за работа с представители на уязвими социални 
групи с проблеми по отношения на заетостта, като бъдат 
разгледани специфични казуси в тази връзка.  
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Наименование на дейността:  
6) Три практически обучения на сборна група от 
български предприемачи и представители на местните 
коалиции 

Резултати:  Обучени групи от по 24 човека (повечето от обучаемите ще 
преминат през трите модула, докато други ще присъстват на 
един или два от тях в зависимост от спецификата на своя 
професионален и обществен интерес), влезли в 
съприкосновение както с проблематиката, така и с колеги и 
хора, с които ще работят и занапред. 

Изпълнител на дейността  Организацията-кандидат с участието на представители на 
организацията-партньор.  

Период на изпълнение, 
съгласно план-графика на 
дейностите: 

6-ти – 8-ми месец от началото на проекта 

Съответен ред в бюджета, в 
който са заложени разходите 
за дейността. 

А1.1 ,  А2.1 ,  А2.2 ,  А3.1 ,  А3.2 , А4.3  

Експерти, които са 
ангажирани с изпълнението 
на дейността (ако е 
приложимо)  

Група от четирима експерти (двама испански и двама 
български) на обучително събитие – Валентин Лазаров и 
Станимир Кискинов /прилагаме CV-та/  

 
 

Наименование на дейността:  7) Съпътстващо консултиране на предприемачи 

Цел на дейността: Подпомагане на действащи и начинаещи предприемачи в 
техния бизнес и в отношенията им с местните власти.  

Описание и обосновка на 
дейността: 

От експертите, участвали в консултирането на консултанти и 
обучението на сборната група по места, ще бъде организрано 
съпътстващо консултиране за действащи и начинаещи 
предприемачи в техния бизнес и в отношенията им с местните 
власти. То ще се провежда главно чрез сайта на програмата, по 
електронната поща, а при нужда ще се правят визити и на 
място за конкретна помощ или посредничество в ситуации, 
които го налагат. Предвидени са 100 консултантски часа + 10 
консултантски  човеко-дни (за командировки). 

Резултати:  Дадени минимум 100 консултации на лица от целавата група 
(независимо дали са участвали в обученията или не), 
разрешени 20 конкретни казуса; подпомогнати 50 лица от 
целевата група.  

Изпълнител на дейността  Организацията-кандидат чрез експертния си екип.  

Период на изпълнение, 
съгласно план-графика на 
дейностите: 

6-ти и 12-ти месец от началото на проекта 

Съответен ред в бюджета, в 
който са заложени разходите 

А1.1 ,  А4.3 



BG051PO001-7.0.01 
Формуляр за кандидатстване 

28

Наименование на дейността:  7) Съпътстващо консултиране на предприемачи 

за дейността. 

Експерти, които са 
ангажирани с изпълнението 
на дейността (ако е 
приложимо)  

Експертите на НАОСБ Валентин Лазаров, Станимир Кискинов, 
Николета Николова и Петър Терзийски /прилагаме CV-та/ и 
местни експерти, участващи в местните коалиции за 
осъществяване на проекта. 

 

Наименование на дейността:  
8) Изработване и поддръжка на интерактивна 
уебстраница  

Цел на дейността: Присъствие на проекта в Интернет пространството; 
създаване на платформа за външна и вътрешна 
комуникация на членовете на целевите групи 

Описание и обосновка на 
дейността: 

За нуждите на вътрешната и външна комуникация по проекта, 
ще бъде създаден специален сайт /платформа/, свързан към 
сайта на НАОСБ, на който ще бъде качвана информация за 
проекта, дейностите и продуктите на програмата. Сайтът ще 
бъде интерактивен, ще има възможности за въпроси и 
отговори, консултации, библиотека, сигнали и пр. 

Резултати:  Функциониращ сайт за времетраенето на целия проект, 
минимум 100 регистрирани членове, минимум 100000 
индивидуални посещения за времето на проекта. 

Изпълнител на дейността  Организация-кандидат чрез външен подизпълнител. 

Период на изпълнение, 
съгласно план-графика на 
дейностите: 

От 2-ри месец от началото до края на проекта 

Съответен ред в бюджета, в 
който са заложени разходите 
за дейността. 

А4.3 

Експерти, които са 
ангажирани с изпълнението 
на дейността (ако е 
приложимо)  

Наети чрез конкурс външни експерти. /обществена поръчка/ 

 
 

Наименование на дейността:  
9) Визита на втора 10-членна българска делегация в 
Испания на тридневно посещение 

Цел на дейността: Обмяна на практики между български и испански 
преприемачи.  

Описание и обосновка на 
дейността: 

Към края на проекта група от 8 успешни български 
предприемачи, откроили се в рамките на проекта и постигнали 
най-добри резултати по отношение развитие на бизнеса си, 
работа с местните власти и ангажиране на хора в 
неравностойно положение в бизнеса си ще имат възможност да 
посетят Испания, придружени от преводач и представител на 
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Наименование на дейността:  
9) Визита на втора 10-членна българска делегация в 
Испания на тридневно посещение 

експертния екип на НАОСБ. За тях испанския партньор ще 
организира опознавателно пътуване из областта Горна Рибера с 
цел обмяна на опит и добри практики с техни испански колеги.   

Резултати:  Създаване но контакти между испански и български 
предприемачи, обмяна на добри практики, стимул за 
продължаващо развитие на успешните предприемачески 
инициативи в България.  

Изпълнител на дейността  Организацията-кандидат ще селектира групата и ще я 
командирова в Испания, а испанският партньор ще поеме 
организацията и реализацията на дейността.  

Период на изпълнение, 
съгласно план-графика на 
дейностите: 

11-ти месец от началото на проекта 

Съответен ред в бюджета, в 
който са заложени разходите 
за дейността. 

А1.1 ,  А2.2 ,  А2.3 , А4.3 

Експерти, които са 
ангажирани с изпълнението 
на дейността (ако е 
приложимо)  

Експерт от екипа на НАОСБ по проекта + 2 експерти от 
испанска страна – Петър Терзийски /прилагаме CV-та/ 

 
 

Наименование на дейността:  10) Заключителна кръгла маса в България  

Цел на дейността: Отчитане резултатите и поуките от проекта, набелязване на 
пътища за неговото продължаване и развитие.  

Описание и обосновка на 
дейността: 

В края на проекта с дейното участие на хората, пътували до 
Испания, и на всички, получили и дали услуги в рамките на 
проекта, ще бъде организирана еднодневна заключителна 
кръгла маса за 80 души, на която ще бъдат представени 
постиженията в прилагането на испанския опит в България за 
по-ефективно  сътрудничество между предприемачите и 
местите администрации с цел осигуряване на по-добри условия 
за развитите на дребния и среден бизнес и за осигуряване 
заетост и социално включване по места. На срещата ще 
присъства и представител на испанския партньор, както и гости 
от правителствени и неправителствени организации и 
институции, имащи отношение по темата, както и 
представители от посолството на Кралство Испания в 
България. 

Резултати:  Опубличностяване на резултатите на проекта. Рекапитулация 
на постигнатото. Ангажимент за последващи действия. 
Възможна институционализация на наследството от проекта 
чрез регистриране на юридическо лице, което да поеме и 
продължи инициативата    
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Наименование на дейността:  10) Заключителна кръгла маса в България  

Изпълнител на дейността  Организацията-кандидат чрез целия си екип  

Период на изпълнение, 
съгласно план-графика на 
дейностите: 

12-ти месец от началото на проекта 

Съответен ред в бюджета, в 
който са заложени разходите 
за дейността. 

А1.1 , А2.1 ,  А2.2 ,  А3.1 ,  А3.2 ,  А4.1 ,  А4.3 

Експерти, които са 
ангажирани с изпълнението 
на дейността (ако е 
приложимо)  

Всички български експерти по проекта + представител от 
Испания - Валентин Лазаров, Станимир Кискинов, Петър 
Терзийски, Николета Николова /приложени CV-та/ 

 

Наименование на дейността:  11) Дейности по информация и публичност,  одит  

Цел на дейността: Осигуряване на прозрачност и отчетност. Визуализация и 
популяризация на усилията на бенефициента за изпълнение на 
целите на оперативната програма, приоритетната ос и 
конкретния проект. 

Описание и обосновка на 
дейността: 

Проектът предвижда начална и заключителна 
пресконференция, както и пресконференции по повод 
заминаването или връщането на двете български групи в 
Испания /с участието на представители от посолството на 
Кралство Испания в България/., изработване на банер за 
информационните и обучителни събития по проекта, на 
информационни табели във всеки от шестте центъра, както и 
на рекламни и офис материали (включително плакати и 2000 
листовки на рециклирана хартия). Предвижда се и одит на 
проекта от дипломиран експерт счетоводител. 

Резултати:  Функциониращ сайт за времетраенето на целия проект, 
минимум 100 регистрирани членове, минимум 100000 
индивидуални посещения за времето на проекта. 

Изпълнител на дейността  Организация-кандидат чрез външни подизпълнители. 

Период на изпълнение, 
съгласно план-графика на 
дейностите: 

Периодично от първия до последния месец на проекта 

Съответен ред в бюджета, в 
който са заложени разходите 
за дейността. 

А4.3 

Експерти, които са 
ангажирани с изпълнението 
на дейността (ако е 
приложимо)  

Наети чрез конкурс външни експерти. /обществени поръчки/ 
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Наименование на дейността:   

Цел на дейността:  

Описание и обосновка на дейността:  

Резултати:   

Изпълнител на дейността (посочете ясно 
кой ще извършва дейността – кандидатът; 
кандидатът и партньорите съвместно; 
партньорите или дейността ще бъде 
възложена на изпълнител): 

 

Период на изпълнение, съгласно план-
графика на дейностите: 

 

Съответен ред в бюджета, в който са 
заложени разходите за дейността. 

 

Експерти, които са ангажирани с 
изпълнението на дейността (ако е 
приложимо) – посочете името/ната и 
приложете автобиография/и 

 

 
5.1.2. Индикативен план на процедурите за възлагане на обществени поръчки  
(В таблицата по-долу опишете всички дейности, които смятате да възложите на 
изпълнител, като ги групирате по предмет на поръчката. Добавете толкова реда, 
колкото са ви необходими, за да включите всички поръчки.) 
 

 
 

№ 
по 
ред 

Вид на процедурата по 
ЗОП, НВМОП, ПМС55 
 

Предмет Планирана 
стойност 

Дейност от 
проекта, за 
която се отнася 
процедурата 

Период на  
обявяване, 
съгласно 
плана за 
изпълнение 
на дейностите 

1 НВМОП Изработване 
на уебсайт и 
поддръжка 

10 920 лв. Дейност 8 Първи месец 

2 НВМОП Одит  5 000 лв. Дейност 11 Първи месец 
3 НВМОП Публичност 10 080 лв. Дейност 11 Първи месец 

 
 
 

5.2 Методика за изпълнение на проектното предложение (максимум 3 
страници) 
 
5.2.1. Методи за практическа реализация на дейностите и причините за избора 
на предлаганата методология. 
      Проектът предвижда поредица от взаимно свързани методи и подходи за 
реализиране на оптимално въздействие. Те включват: опознавателни пътувания 
за непосредствен достъп и наблюдение на функциониращ модел (учене чрез 
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преки впечатления, събиране на информация от първа ръка);  обучение на 
обучители (по модела „предай нататък”); адаптиране на учебно пособие (от типа 
„как се прави на практика”); съвместно обучение от сборен екип (учене чрез 
правене + напътстване); предаване на експертиза и челен опит (чрез 
информационния семинар и съпътстващото консултиране); интерактивни методи 
– симулационни и ролеви игри (по време на практическите обучения – включено 
учене); дебати и дискусии (по време на местните конференции), разпространение 
на добри практики (чрез всички публично-информационни и професионално-
обучителни събития и финалната кръгла маса); създаване и поддържане на преки 
контакти и устойчиви работни връзки между въвлечените в процеса страни. 
      Голямата част от гореизложените методи са тествани от организацията-
кандидат в рамките на текущата Академия по лидерство (за представители на 
местните власти и бизнеса), подкрепена от Съвета на Европа, а разширяването на 
периметъра главно чрез включването на предприемачи и проекто-предприемачи, 
представлява надграждане на досегашния опит на НАОСБ, рационализирайки 
вече установени връзки и отлични работни взаимоотношения с ключови 
представители на местните власти от цялата страна. Начинът на работа от 
Академията за лидерство в България и успешното ни партньорство с испански 
организации по редица международни проекти ни дава увереност, че избраната 
методология ще сработи за пореден път и ще даде ползотворни резултати. 

 
 5.2.2 Методи за информиране и публичност на проектното  предложение 

      Методите за информация и публичност са в две направления: едното за 
създаване на информираност за целите и задачите на проекта за представителите 
на целевата група, а другото -  за представяне на проекта и оперативната 
програма в публичното пространство. 
      По първото направление ще се използват методите на личните разговори и 
персонални срещи за формиране на ядрото и сподвижници по места /местни 
коалиции/ (тук НАОСБ има силни позизи – както чрез своите организационни 
членове, така и чрез добрите контакти на НАОСБ с кметове, представители на 
общински съвети и областни управители, както и централни органи и техните 
изнесени административни звена, и неправителствени организации по места). Ще 
се използват и листовки и плакати за оповестяване на услугите по проекта сред 
целевите групи. Предвидени са и местни конференции/информационни дни в 
шестте региона за планиране, където ще се осъществява проекта. 
Информираността и двустранната комукация ще се поддръжа и чрез 
активирането на специален уебсайт на проекта, който ще служи за цялостна 
платформа на презентиране и осигуряване на публичност на дейностите и 
резултатите по проекта. 
      По второто направление ще се използват методите на работа със средствата 
на масова информация като планираните начална и заключителна 
прескоференция, както и пресконференции при заминаване и/или връщане на 
групите от Испания. Чрез добрите си контакти с централните и регионалните 
медии се надяваме, че ще успеем да създадем положителен медиен отглас за 
проекта и оперативната програма чрез публикациите на информации и материали 
за проекта в печатни, електронни и базираните в Интернет медии. На всички 
публични събития ще се поставя специално изработен за проекта банер. Ще 
бъдат изработени и поставен информационни табели на места във всеки от 
шестте региона, където местните коалиции ще провеждат своите дейности по 
проекта. 
      Всички реклами и информационни материали ще бъдат брандирани според 
изискванията на „ Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране 
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и публичност по ОП РЧР”.  
 
5.3.  Продължителност на проекта и план за действие 

 
План за изпълнение на проекта 

Продължителност на проекта 
12 месеца 

 
 

Година 1-ва Изпълнител 
 (кандидат; кандидат и 
партньор/и съвместно; 
партньори или дейност-
та ще бъде възложена 

на изпълнител) 

 Полугодие 1 Полугодие 2 
Дейност 
  

 М
е
с
е
ц

  1
 

М
е
с
е
ц

  2
 

М
е
с
е
ц

  3
 

М
е
с
е
ц

  4
 

М
е
с
е
ц

  5
 

М
е
с
е
ц

  6
 

М
е
с
е
ц

  7
 

М
е
с
е
ц

  8
 

М
е
с
е
ц

  9
 

М
е
с
е
ц

 1
0 

М
е
с
е
ц

 1
1 

М
е
с
е
ц

 1
2 

Подготовка 1) Селекция и 
информационен семинар 

Х Х           Кандидат 

Изпълнение 1) Селекция и 
информац. семинар 

 Х           Кандидат и партньор 

Подготовка 2) Първа визита 
в Испания 

 Х Х          Кандидат и партньор 

Изпълнение 2) Първа визита 
в Испания  

  Х          Партньор 

Подготовка 3) Местни 
конференции 

   Х Х        Кандидат 

Изпълнение 3) Местни 
конференции 

   Х Х        Кандидат 

Подготовка 4) Консултиране 
на консултанти 

    Х Х       Кандидат и партньор 

Изпълнение 4) Консултира-
не на консултанти 

    Х Х       Кандидат и партньор 

Подготовка 5) Наръчник     Х Х       Кандидат и партньор 
Изпълнение 5)Наръчник      Х Х      Кандидат 
Подготовка 6) Обучения      Х Х Х     Кандидат и партньор 
Изпълнение 6) Обучения      Х Х Х     Кандидат и партньор 
Подготовка 7) Консултации       Х Х     Кандидат 
Изпълнение 7) Консултации       Х Х Х Х Х Х Кандидат 
Подготовка 8) Уебсайт Х Х           Кандидат 
Изпълнение 8) Уебсайт   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Външен изпълнител 
Подготовка 9) Втора визита 
в Испания 

         Х Х  Кандидат и партньор 

Изпълнение 9) Втора визита 
в Испания 

          Х  Партньор 

Подготовка 10) Кръгла маса           Х Х Кандидат 
Изпълнение 10) Кръгла маса            Х Кандидат 
Подготовка 11) Информация 
публичност, одит 

Х            Кандидат  

Изпълнение 11) Информация 
публичност, одит 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Външен изпълнител 

 
5. 4. Наблюдение и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите  

   На оперативно ниво ръководителят на проекта ще следи за изпълнението на 
годишния план, ще преглежда ежемесечните отчети на екипа и изпълнителите. 
За отделните дейности и поддейности ще се изискват и паметни записки, 
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подписани от съответното отговорното лице. Ще бъде изработена специална 
бланка за обратна връзка от участниците в програмните дейности. Ще се прави 
ежемесечен медиен мониториг за публикувани материали по проекта. На тази 
вътрешна документална база и контролни процедури ще се следи за прогреса в 
изпълнението на графика на събитията и заложените индикаторите и ще се 
извършват всички заплащания. Ще бъдат подготвяни тримесечни вербални и 
финансови отчети за донора. Съкратени версии на тези отчети ще се публикуват 
на уебсайта на проекта, за да са достъпни за целевите групи, заинтересованите 
страни, медиите и широката общественост. Възложеният одит на външен 
изпълнител ще съблюдава принципите на добро финансово управление, на 
отчетност, текущо начисляване и достоверност на счетоводните документи, 
изпълнявайки функциите на текущ и последващ контрол. 

 
5.5. Индикатори за изпълнение и/ или резултат от  проекта 

 
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

 
Индикатор 

 
Измерване 

/брой/ 

 
Честота на 
измерване 

 
Индикатор 

 
Измерване  

/брой/ 

 
Честота на 
измерване 

Включване на 
целевата група  

300+ реални 
участници  

По програмни 
събития 

Удовлетворе-
ност на цел. гр. 

100+ анкетни ка-
рти от събития 

По събития 

Реализирани прог-
рамни дейности 

11 изплъне-
ни дейности 

На 
тримесечие 

Ефект от прогр. 
дейности  

Нови бизнеси – 
10+ и работни 
места – 30+ 

На 
полугодие 

Създадени 
партньорства 

Междунар. - 
2; местни - 6 

На 
тримесечие 

Функциониращи 
партньорства 

Съвместни 
партньорски 
инициативи - 10 

В края на 
проекта 

Създадени мрежи 3 - обучите-
лна, виртуа-
лна, между-
личностна 

На полугодие Функциониращи 
мрежи 

Обучения/консу-
лтации - 4/100, 
членове на сайта 
- 100 

На 
тримесечие 

Трансфер на 
практики  

Места на 
осъществя-
ване - 6 

Ежемесечно Усвояване на 
практики 

Работещи звена 
по модела - 6+ 

Ежемесечно 

Обмен на опит Институции 
- 6, хора - 50 

Ежемесечно Приложение на 
опит 

Нови идеи - 6, 
промяна на инд. 
и орг. навици - 9 

Ежемесечно 

Комуникационно 
присъствие 

Пресконфе-
ренции - 4, 
медии - 20  

Ежемесечно Комуникационна 
ефективност 

Публикации - 40, 
визити на сайта - 
100 000 

Ежемесечно 

 
 

6. Устойчивост (максимум 2 страници) 
 

6.1. Очакван ефект върху целевите групи 
  Представителите на подгрупа 1) (местни власти и агенции за развитие) ще видят на 
практика, как е редно да се обслужва местния бизнес и ще извлекат поуки и 
конкретни модели на работа с предприемачите. Очакваме те да „прихванат” това, 
което им е харесало от проекта, и да го реализират в своята административна 
единица – като отделни наблюдавани елементи, като цялостна организация на 
работа, и като променено отношение.  
   Представителите на подгрупа 2) (експерти и обучители) ще получат професионално 
ноу-хау, което ще ги направи по-полезни за целевата група, организациите, които 
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представляват, и организациите, които обслужват в бъдеще по други дейности и 
проекти. В края на проекта очакванията са те да могат самостоятелно да предоставят 
такива услуги на бизнеса, каквито са видели и научили от испанските си колеги.  
   Подгрупа 3 (местните предприемачи) очакваме да се възползват максимално от 
предоставените възможности за обучение и консултации и не само да се ползват от 
услугите по проекта, но и да създават такива възможности за местната работна ръка, 
като създадат нови работни места за трудово дискриминирани социални слоеве като 
младежи, жени, лица в края на студовия си стаж,  хора с увреждания и представители 
на етнически малцинства. Освен подобрени взаимоотношения по места с 
представителите на местните власти, очакваме те да влезат в по-непоредствен 
контакт едни с други и да създадат помежду си мрежа за информация и 
взаимопомощ. Очакваме също да подадат ръка на хората от подгрупа 4), които 
тепърва тръгват по предприемаческото поприще. 
   Представителите на подгрупа 4) (нетрудоустроени лица с желание за заетост в 
предприемаческия бизнес) ще добият увереност в своите възможности да се справят 
като самостоятелни бизнесмени или като работници/помощници на вече утвърдени 
предприемачи. Чрез участието си в обучителните събития и посредством 
съпътстващото консултиране, очакваме те да направят първите си успешни крачки в 
бизнеса, да създадат свои фирми, да се преборят за свободни и новосъздадени чрез 
проекта работни места и да постигнат самоуважение и социално включване в живота 
на общността. 
   Не на последно място, посредством описаните по преди в проекта методи и 
дейности, очакваме всички подгрупи, покрай запознаването им с испанския опит, да 
влязат в по-тесен професионален и човешки досег помежду си, да се опознаят по-
добре, да  развият разбиране за взаимните си интереси и да започнат да реализират 
напредък както в своята собствена дейност, така и във взаимното си сътрудничество. 
Вярваме, че стратегията „печеля аз – печелиш и ти” ще даде ползотворни резултати, 
измерими чрез броя на получените и дадени услуги, между институционалните и 
между личностни контакти, осигурените работни места, стартирани бизнеси, 
съвместни нициативи, променени към по-добро практики, преодолени негативни 
стереотипи ... усмивки и осещането за добре свършена работа в края на проекта.  

 

6.2. Мултиплициращ ефект и добавена стойност   
Мултиплициращият ефект е заложен в самата структура на проекта, като добрата 
испанска практика е предвидена да се разпространи не само на едно място в 
България, а в шест региона, покриващи всички региони на планиране в страната.  
Всяка една местна коалиция от предприемачи, представители на институции и 
експерти, ще има възможност да мултиплицира допълнително резултатите в 
регионален мащаб и да повтаря и развива елементи от наученото в други програми и 
инициативи. Всяка от участващите страни ще получи конкретни ползи от 
ангажираността в проекта, включително и организацията-кандидат. Като национално 
представителна структура НАОСБ има добър ресурс за мобилизиране на подкрепа от 
местните власти, което ще бъде използвано в проекта за организиране на проекто-
приложните екипи в шестте региона. Този ресурс до този момент е използван главно 
в сферата на предлагането и усъвършенстването на административни услуги и в 
сферата на политическото лидерство и отговорност, както и в партньорството между 
бизнеса и местните власти. С този проект НАОСБ покрива и изключително важната 
тема за местното икономическо развитие и създаването на заетост, което 
представлява добавена стойност за организацията, която ще бъде създадена и 
споделена с представителите на целевите групи. Чрез посредничеството на НАОСБ 
испанският партньор ще има възможност да предаде ценна експертиза и опит и да 
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получи обратна връзка, да създаде нови международни контакти, покривайки 
територия по-голяма от тази на областта Рибера, което също е добавена стойност за 
партньора, а и за всички институции, партниращи ни в България и в Испания.  

6.3. Устойчивост на резултатите  
 

   Настоящата инициатива е насочена към създаването на местни коалиции, които 
могат да прераснат в структури от мотивирани хора, които да продължат да 
функционират и след приключването на проекта. Не случайно сред целевата група 
са представители както на политическото ръководство на общински и областни 
власти (кметове и заместник кметове, общински съветници и областни управители), 
така и административен персонал (общински служители). Те ще останат по места и 
когато проектът е вече история и, ако са убедени в неговата важност и смисъл, 
идеята е да намират финансиране за част или за цялата гама от дейностите от 
общинските бюджети или по други достъпни им източници на финансиране.  
   От своя страна Кандидатът поема ангажимента да поддържа уебстраницата на 
проекта поне една година след неговото приключване. Както и да направи 
допечатка на издадения наръчник на предприемача, ако е необходимо. Екипът от 
обучени експерти ще продължи да предоставя консултации на уебстраницата на 
проекта най-малко една година след неговото приключване. 
    Кандидатът и Партньорът поемат ангажимент при възможност да включват 
представители на участвалите по проекта целеви групи в други междинародни 
програми и проекти и да разпространяват опита от приложението на инициативата в 
България. Представител на Партьора ще присъства на заключителната кръгла маса 
по проекта, където се очаква да се вземе решение за възможно продължаване на 
проекта под една или друга форма, включително и чрез създаването на мрежа от 
организации, които имат отношение с целите на проекта и свързването на тази 
мрежа със съществуващи мрежи в Европа.  
    Остава и възможността за повторение и развитие на проекта при подходяща 
грантова схема. 

 
7. Бюджет на проекта /попълва се Приложение Б1; Приложение Б.1.1 – бюджет 

на кандидата и Б1.2. – бюджет на партньора/ите  
 

8. Очаквани източници на финансиране /попълва се Приложение Б2 / 
 

9. Споразумение за партньорство  /попълва се Приложение В/ 
 
10. Автобиографии на екипа за организация и управление на проекта и на 
експертите ангажирани с основните дейности по проекта /попълва се 
приложение Г1 и Г2/  

 
 

V. ДЕКЛАРАЦИИ 
 Приложение Д1 – Декларация на кандидата и партньора/ите 

 Приложение Д1 от Насоките за кандидатстване: Декларация Д1 се подава с 
Формуляра за кандидатстване. Попълва се от  лицата, които са овластени да 
представляват Кандидата и/или партньора и са вписани в търговския регистър или в 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или  са определени като такива в 
учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване. 
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Д 2 – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ  се попълва от кандидата и всеки един от 
партньорите, които разходват средства по проекта. 

Д 3 – ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СТАТУТА ПО ЗДДС 


