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ДО  СВЕТЛА АНДОНОВА-Управител на 

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД  

гр. Пловдив, ПК 4000 

ул. Емил де Лавеле № 2 

тел/факс : +359 887 869568;  +359 32 663191 

        e-mail: andolito.consult@gmail.com 

        http://www.andolito.com/ 

З А Я В Л Е Н И Е 
за включване на участник по проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД и НТС - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД /Едно 

партньорство в подкрепа на развитието на предприемачеството в две области на Южен централен район/"  
с договор за БФП по ОП РЧР 2014-2020 рег. № BG05M9OP001-1.023-0010  

 

Долуподписаният/ата:...................................................................................................................................... 
име, презиме, фамилия 

ЕГН/ЛНЧ:......................................................,  документ за самоличност №................................................., 

изд. на ............................................ от МВР........................................, живущ в: ........................................... 

.............................................................................................................................................................. 
(област, град, ж.к., ул. №) 

Желая да бъда включен/а в участие в: 

 Модул I.ИНСТИТУЦИОНАЛНА ФАЗА и да бъда подкрепен/а с безплатни индивидуални консултантски 
услуги с Пакет "40 часа в МОДУЛ I- Институционална фаза“   ДА    НЕ  

 Модул II.ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ – Безплатно обучение по част от професия 3450501-„СЪТРУДНИК МАЛЪК 
И СРЕДЕН БИЗНЕС“ за 180 часа в група                       ДА    НЕ  

Декларирам, че към датата на подаване на заявлението:  

 

Декларирам , че не участвам в изпълнението на друг проект по процедура BG05M9OP001-1.023- „Подкрепа за 

предприемачество“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020 и не съм получил подкрепа по идентични дейности за 

подкрепа на предприемачеството. 
 

Декларирам, че с подаване на заявлението съм прочетох внимателно, разбрах и запознат с условията за 

участие, описани в Приложение I, неразделна част към настоящото Заявление за включване на участник по 

проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД и НТС - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД /Едно 

партньорство в подкрепа на развитието на предприемачеството в две области на Южен централен район/" с 

договор за БФП по ОП РЧР 2014-2020 рег. № BG05M9OP001-1.023-0010. 

 

 

Дата: ..........................................................   Заявител: ..................................................... 

Имам образование: 

 Средно (гимназия или техникум) 
 Следгимназиално/ професионално след средното, но не висше 

(професионални колежи и т.н.) 
 Висше 

Попадам в група:  Безработно/неактивно лице   Заето лице   

Регистрация в ДБТ   Град:     

Здравен статус е: 
(% намалена работоспособност, съгласно 
ТЕЛК/ НЕЛК)  

Без увреждания    

......................................................... 

Трудов опит  
до 1 година 

 

над 3 години 

 

 

НЕ   
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ПРИЛОЖЕНИЕ I  

към Заявление за включване на участник по 

проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» 
 

Уважаема госпожо,  

Уважаеми господине, 

Вие четете ПРИЛОЖЕНИЕ I към Заявлението за 

включване на участник по проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО 

ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД и 

НТС - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД /Едно партньорство в 

подкрепа на развитието на предприемачеството в 

две области на Южен централен район/" с договор по 

ОП РЧР 2014-2020 рег. № BG05M9OP001-1.023-0010. 

Ако сте лице в трудоспособна възраст и имате желание 

да започнете самостоятелна стопанска дейност, с други 

думи сами да определяте заетостта, работното време и 

доходите си, можете да се възползвате от 

възможностите на тази проект. За целта ние Ви 

предлагаме безплатни консултации, с които да 

осъществите идеите си и те да Ви носят доходи. 

Консултациите ще Ви подпомогнат за окончателното 

оформяне на разработения от Вас бизнес план, бизнес 

планиране и ще Вие ще бъдете насочени към схема за 

финансиране на бизнес начинанието. При заявено 

желание и свободни места Вие ще имате възможността 

за включване в организирано, безплатно обучения за 

придобиване на предприемачески, управленски и 

бизнес умения. 

 

 

Заявлението за включване на участник, придружено от 

Анкетна карта и Декларация по образец можете да 

изтеглите от интернет страницата на АНДОЛИТО 

Консулт България ЕООД – http://www.andolito.com/ или 

да получите от служител на дружеството. 

Попълненото Заявление за включване на участник, 

придружено от Анкетна карта и Декларация се подават 

ЛИЧНО в офиса на АНДОЛИТО Консулт България ЕООД. 

Важно! За започване на обучение по част от професия 

3450501-СЪТРУДНИК МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС за 180 

часа в група следва да имате завършен 10-ти клас и 

медицинско от личен лекар към старта на обучението.  

 Всички подадени Заявления ще бъдат разгледани по 

реда на тяхното постъпване.  

 Само 110 бъдещи предприемачи могат да получат 

безплатни индивидуални консултации с пакет "40 часа 

в МОДУЛ I- Институционална фаза“ до 6 месеца  от 

включване в проекта.  

 Само 72 бъдещи предприемачи могат да получат 

безплатно обучение по част от професия при заявено 

желание за участие и оценена необходимост от 

консултантите в МОДУЛ I- Институционална фаза. 

При одобрение на Вашето заявление, ще бъде 

изготвена Индивидуална карта на участник, ще Ви се 

даде индивидуален номер за он-лайн достъп в наличен 

ресур с публикации в областта на предприемачеството 

и ще бъдете поканени за съгласуване на график за 

консултации и обучение. 

АНДОЛИТО Консулт Б-я ЕООД е администратор и 

обработчик на лични данни и Вашите данни няма да 

бъдат използвани по никакъв начин за други цели. 

Участие в Модул I- Институционална фаза 

В рамките до 5-работни дни от подаване на Заявление с 

приложения, Вие ще бъдете  информирани за 

свободното време за предоставяне на консултациите и 

ще бъде поканени за изготвяне на индивидуален 

график за участието Ви в консултации по осигурен 

безплатен Пакет „40 часа в МОДУЛ I- Институционална 

фаза“ 

Пакет „40 часа в МОДУЛ I- Институционална фаза“, включва: 

1.Консултации за разработване на жизнена бизнес идея, 

съобразена с индивидуалните умения и възможности на всеки 

участник-2ч 

2.Консултации за разработване на сравнителен анализ за 

преценка на новост/иновативност-2ч 

3.Консултации за допустими дейности и разходи по Финансов 

инструмент(съкр. ФИ)-Микрокредит, нередност на краен 

получател във връзка с ФИ-3ч. 

3.Консултации в подготовка на БИЗНЕС ПЛАН-21ч 

4.Консултации и насочване към кандидатстване за 

финансиране от налични финансови източници, в т.ч. ФИ-

"Микрокредит"-4ч 

5.Подготовка на документи за регистрация на стопанска 

дейност и вписване на търговец в АВ-4ч 

6.Подготовка на пакет от документи за деклариране на 

обстоятелства за допустимост на краен получател и "de 

minimis"-4ч 

Продължителността на часа индивидуална 

консултация, предоставени в Пакет услуги "40 часа в 

МОДУЛ I - Институционална фаза" е 60 мин. и се 

предоставят в период до 6 месеца от стартиране на 

подкрепата по тази дейност за Вас. 

. 

Какво да направите: 
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Брой на участници, които могат да получат подкрепа 

са: 110 лица 

Документ при изход от Модул I: Индивидуален план на 

участник, Приемо - предавателен протокол за 

приключване на Модул I, БИЗНЕС ПЛАН, Комплект  

документи за вписване в ТР на АВ, Декларация "de 

minimis", и Декларация за обстоятелства на краен 

получател на Финансов инструмент -"Микрокредит със 

споделен риск", съфинансиран от ОП РЧР. 
 

Участие в Модул II.ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

В зависимост от заявено желание за включване в 

обучение, преценена необходимост и свободно място 

(до заемане на 72 места за обучаеми по проекта)  ще 

бъдете включени в удобен за Вас, съобразен с Вашите 

възможности график за обучение за 180 уч. часа в 

група от 6 лица.  

Обучението ще бъде проведено от ЦПО - партньор по 

проекта, с дългогодишен опит в професионалното, 

езиковото и компютърно обучение. Той е лицензиран 

ЦПО в НАПОО, извършващ обучение по над 15 

професии. Висококвалифицираните преподаватели, 

системата за управление на качеството по Наредба №2 

/2015г на МОН са гаранция за успешно професионално 

обучение на курсистите на ЦПО. 

Хорариум на обучението: 180 учебни часа с 
продължителност на учебния час от 45 мин. за дневна 
и 40мин. за вечерна форма на обучение, включващ 
теория - 72уч.часа и практика - 108уч.часа. 

 

Брой обучаеми: 72участника /или 12 групи по 6 
обучаващи се лица/ 
Документ, при завършено обучение: Удостоверение за 
професионално обучение, Обр. 3-37 
 
Учебници, учебни помагала, тетрадка, химикал, папка 
ще получите безплатно като участници по проекта. 

С подаване на настоящото заявление Вие декларирате 

готовността си, при одобрение, да се включите в 

участие в Модул I- Институционална фаза и бъдете 

поканен(а) от АНДОЛИТО Консулт България ЕООД. 

 

С подаването на настоящото заявление Вие се считате 
за уведомен(а), че при преждевременно 
прекратяване по неуважителни причини на участието 
си в Модул I- Институционална фаза преди неговото 
успешно приключване и след проведени на четири 
часа по безплатен Пакет „40 часа в МОДУЛ I- 
Институционална фаза“, дължите възстановяване на 
пазарната цена с ДДС на  Пакет „40 часа в МОДУЛ I- 
Институционална фаза“, в размер на 596,48 лв. В този 
случай ще Ви бъде издадена фактура и ще подлежи 
възстановяване от Вас на документираните раходи. 
 

Запознат(а) съм със съдържанието и се задължавам в 

срок от 7 дни от настъпване на промяна, в което и да е 

от декларираните от мен обстоятелства, да уведомя 

писмено АНДОЛИТО Консулт България ЕООД. 

 

 

Заявител  …………….................... 

………………………………………………………………………………….…… 

                                                         /подпис, три имена/ 

  

 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ! 

 

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа 

се носи от АНДОЛИТО Консулт България ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

http://www.eufunds.bg/

