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Програма   “Подари   си   бизнес   -   инвестирай   в   бъдещето”  
 
 
 
 

Програма,   подкрепяща   стартирането   на   нови   бизнеси   в  
условията   на   извънредно   положение.  
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Програма  "Подари  си  бизнес  -  инвестирай  в  бъдещето" се  организира  и  провежда  от              
фондация  “Българска  фондация  за  изследвания,  образование  и  предприемачество”         
(Bfree),  ЕИК  205498553  в  партньорство  с  Адвокатска  кантора  “Бориславова  и  Иванов”  и             
Асоциация   на   българските   лидери   и   предприемачи   (ABLE)  
 
Настоящите  Общи  условия  и  правила  съдържат  реда  и  условията  за  кандидатстване,            
оценка  и  предоставяне  на  награди,  които  са  неразделна  част  от  всеки  договор  между              
Bfree   и   бенефициентите   на   Програмата.  
 
 
 
Какво   представлява   програмата   "Подари   си   бизнес   -   инвестирай   в  
бъдещето"?  
 
"Подари  си  бизнес  -  инвестирай  в  бъдещето"  е  специална  програма,  подкрепяща            
стартирането  на  нови  бизнеси  в  условията  на  извънредно  положение.  Благодарение  на            
широката  ни  партньорска  мрежа  и  специално  заради  извънредното  положение  съчетахме           
усилия,   за   да   подкрепим   предприемачеството   в   България.   
 
Печелившите   бизнес   идеи   ще   получат:  

- безплатна   регистрация   на   фирма  
- 20%   отстъпка   от   редица   счетоводни   услуги  
- 10%   отстъпка   от   редица   юридически   услуги  
- достъп   до   мрежа   от   над   300   настоящи   и   бъдещи   предприемачи  

 
 

 
Ние   вярваме,   че   всяка   криза   е   нова   възможност   и   че   стойностните   идеи   трябва  

да   бъдат   подкрепяни,   за   да   можем   да   живеем   в   едно   по-добро   бъдеще!  
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Цели   на   програмата:  

- Да  подпомогне  развитието  на  предприемачеството,  образованието  и  културата  в          
България;  

- Да  стимулира  неактивни  и  безработни  лица  да  стартират  собствена  стопанска           
дейност.   ( Целите   на   програмата   не   изключват   подкрепа   за   заети   лица )  

 
Приоритетни   направления:  

- Бизнес  идеи,  които  са  в  едно  от  следните  направления:  образование,  култура  и             
изкуство  

- Бизнес  идеи,  които  предлагат  решение  на  предизвикателства,  породени  от          
COVID-19  

- Бизнеси,  чието  седалище  ще  бъде  регистрирано  в  една  от  следните  области:            
София   град,   София   област,   Перник,   Кюстендил,   Благоевград  

 
*  Бизнес  идея,  която  е  в  приоритетните  направления,  но  няма  реалистичен  и             
устойчив   бизнес   модел   няма   да   бъде   подкрепена.  
 
*  Приоритетните  направления  не  изключват  възможността  бизнес  идеи  в  други           
направления   да   бъдат   подпомогнати.  
 
*  Приоритетните  направления  не  изключват  възможността  да  бъдат  подкрепени          
бизнеси   със   седалище   извън   посочените   области.  
 

Програмата   няма   ограничения   за   сферите,   в   които   ще   се   развиват   идеите.  
 
 
Допустими   кандидати:  

- Физически  лица,  които  не  са  собственици,  нито  съдружници  в  активно  търговско            
дружество,  не  се  самоосигуряват  като  свободна  професия  и  които  твърдо  са            
решили   да   основат   търговско   дружество.  

 
Програмата   предоставя:  

- Безплатна  консултация  с  бизнес  консултанти  на  партньорска  организация,  която  е           
задължителна   част   от   процеса   на   кандидатстване;  

- Пет  безплатни  регистрации  на  търговско  дружество  (ЕООД,  ООД  или          
Самоосигуряващо  се  лице  /свободна  професия/),  включващи:  юридически  услуги,         
нотариални  такси  за  учредяване  на  дружеството,  такса  за  вписване  в  Търговски            
регистър,   такси   за   откриване   на   набирателна   банкова   сметка;  

- Отстъпки   от   партньори   за   счетоводни   и   юридически   услуги;  
- Достъп   до   мрежа   от   над   300   настоящи   и   бъдещи   предприемачи.  
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Необходими   документи   за   кандидатстване:  

- Електронен   формуляр   за   кандидатстване  
- Резюме   на   бизнес   план   (Приложение   1)   -   изисква   се   от   кандидатите,   допуснати   на  

втори   етап   на   класиране  
 

Проектните  предложения  се  изпращат  само  онлайн  чрез  попълване  на  електронен           
формуляр   за   кандидатстване   на    https://forms.gle/eFxNeKCWnJGPcS9A7   
 
 
Срокове   за   кандидатстване  

- Попълване  на  формуляр  за  кандидатстване  - 05.05.2020  г.  -  19.05.2020  г.            
(включително)  

- Предварителен  подбор  и  обявяване  на  кандидатите,  преминаващи  на  следващ          
етап    -    20.05.2020   г.   -   21.05.2020   г.  

- Преминаване   през   бизнес   консултация   -    22.05.2020   г.   -   25.05.2020   г.  
- Изпращане   резюме   на   бизнес   план   -    26.05.2020   г.   -   30.05.2020   г.   (включително)  
- Оценка   от   жури   -    31.05.2020   г.   -   01.06.2020   г.  
- Обявяване   на   печелившите   -     02.06.2020   г.  
- Сключване  на  договори  и  регистриране  на  търговските  дружества  - 03.06.2020  г.  -             

15.06.2020   г.  
 
 
Подбор   на   проектите:  
Оценката  за  това,  на  кои  проекти  ще  бъде  предоставена  награда  ще  се  извърши  на  2                
(два)   етапа:   
 
I.   Първи   етап   -   Предварителен   подбор   

- Предварителният  подбор  ще  бъде  осъществен  от  трима  експерти  от  Българска           
фондация  за  изследвания,  образование  и  предприемачество.  Те  ще  оценяват          
проектите  за  съответствието  им  със  зададените  критерии,  посочени  в  раздел:           
Допустими   кандидати.  
 

II.   Втори   етап   -   Оценка   от   жури  
- Всички  кандидати,  допуснати  до  втори  етап,  ще  трябва  да  преминат  през            

задължителна  безплатна  консултация  с  бизнес  консултанти  на  ABLE,  за  да  се            
подсигури  равнопоставеността  между  кандидатите.  При  ООД  е  необходимо  всички          
съдружници  да  присъстват  на  консултацията.  След  провеждане  на  консултация  и           
не  по-късно  от  30.05.2020  г.  кандидатите  трябва  да  предоставят  резюмиран  бизнес            
план  по  образец,  който  ще  бъде  оценен  от  жури,  съставено  от  учредителите  на              
Bfree  и  членове  на  ABLE.  Те  ще  оценяват  проектите  за  съответствието  им  със              
зададените   критерии,   посочени   в   раздел:   Критерии   за   оценка.  
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Критерии   за   оценка:  

- Реалистичен   бизнес   план;  
- Предприемачески   модел   с   потенциал   за   устойчивост;  
- Яснота   на   целите   и   дейностите   за   развитие   на   бизнес   идеята;  
- Новаторство  –  при  оценяване  на  идеите  ще  се  преценява  доколко  се  предлага  нов              

начин  за  решаване  на  проблем  или  се  намират  решения  по  въпроси,  които  досега              
не   са   били   адресирани.  

 
 
Одобрени   бизнес   идеи:  

- Кратки  представяния  на  одобрените  проекти  ще  бъдат  публикувани  в  страницата           
на   Bfree   ( https://www.facebook.com/pg/foundation.bfree );   

- До  два  дни  след  публикуване  на  резултатите,  одобрените  кандидати  получават           
e-mail   с   инструкции   за   процедурния   ред   за   получаване   на   наградите;  

- Физическите  лица,  чиито  проекти  са  одобрени,  сключват  договор  с  Bfree  за  правата             
и  задълженията  си  по  регистрация  на  търговското  дружество  в  срок  до  една             
седмица   след   публикуване   на   резултатите;  

- При  предоставяне  на  неверни  данни  или  непредоставяне  на  данни  в  договор,            
бенефициентът   губи   правото   си   на   подпомагане;  

- Бенефициентът  се  задължава  да  регистрира  търговско  дружество  (и  да  представи           
доказателства   за   това)   в   срок   до   15.06.2020   г.   включително.  

6  

https://www.facebook.com/pg/foundation.bfree

