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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият методически документ е резултат от изпълнението на договор с предмет: 

"Извършване на дейности по Работен пакет 4: WP4 “Modelling, Policy Making & 

Pilot Applications” за изпълнение на 3 пилотни дейности в България“, по проект 

BMP1 / 1.1 / 2612/2017 "SmartRural - SmartRural Entrepreneurship", финансиран по 

Програма за транснационално сътрудничество "Балкани-Средиземно море" 

2014-2020 и съфинансиран от Европейския съюз и националните фондове на 

участващите страни.  

 

Целта на методологията е да бъде използвана на следващия етап от проекта 

„SmartRural“ при подбора на участници и провеждането на три пилотни дейности по 

модел „SmartRural“, което ще се проведе в България от Сдружение „Български 

икономически форум“ - партньор по проекта. 

 

В рамките на проекта, пилотни дейности ще бъдат извършени във всяка страна-

партньор, както следва: 

• Три в Гърция, изпълнени от ПП2 - Basic Development Agency Thessaloniki S.A.; 

• Три в България, изпълнени от ПП4 – Сдружение „Български икономически 

форум“; 

• Три в Кипър, изпълнени от ПП6 - Cyprus Association Panagrotikos; 

• Три в Република Северна Македония, изпълнявани от ПП8 - Център за 

развитие на регион Пелагония. 

 

Всеки от посочените партньорите, разработва самостоятелно методика за избора на 

участници, основавайки критериите за оценка на изискванията на проекта. 

 

Настоящата методика ще позволи чрез анализ на текущата ситуация на 

предприемаческа среда, бенефициентите, участващи във всеки пилотен случай да 

получат обучителен пакет, достъп до онлайн-платформата на проекта за 

дистанционно обучение и индивидуални консултантски услуги в контекста на модела 

„SmartRural“. 
 

Петте теми на предприемаческата инициатива, обхванати от модела „SmartRural“, 

който ще бъде предмет на планираните пилотни дейности, са: 

‐ Стратегическо и бизнес планиране 

‐ Управление и организационна структура 

‐ Капитал и видове източници 

‐ Подбор на персонал и управление на човешките ресурси 
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‐ Онлайн маркетинг 

‐ Схеми за финансиране на бизнес идея. 

Методологията включва подходи, методи и техники за подбор и осигуряване на 

участници в пилотните дейности, свързани с предприемачеството, които се отличават 

с предварителна нагласа и мотивация за управление на бизнес и притежават 

адекватни основни квалификации и умения. Именно за тези участници, предвидените 

пилотни дейности биха имали най-голяма полза и възможност за личностно и 

професионално развитие, което от своя страна ще улесни предприемачеството в 

селските райони. 

 

Документът е разработен в съответствие с правилата за изпълнение на Програмата за 

транснационално сътрудничество „Балканско-средиземноморска” 2014-2020 и 

изискванията, посочени във формуляра за кандидатстване за проект „SmartRural 

Entrepreneurship”. 
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I. Обща информация за Програмата за транснационално 

сътрудничество „Балкани-Средиземно море” 2014-2020 и 

проекта „SmartRural" 
 

Проектът BMP1 / 1.1 / 2612/2017 "SmartRural - SmartRural Entrepreneurship" е 

финансиран по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани-Средиземно 

море" 2014-2020. 

Програмата се финансира от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР), Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA) и се 

съфинансира от държавите, които попадат в териториалния й обхват - България, 

Кипър, Гърция и Република Северна Македония. ЕФРР се подкрепя от трите настоящи 

държави-членки - България, Кипър и Гърция, докато Република Северна Македония 

се подпомага от IPA. 

 

‐ Допустима територия за подкрепа от Програмата за транснационално 

сътрудничество „Балкани-Средиземно море" 2014-2020 

 
Източник: http://www.interreg-balkanmed.eu/com/6_The-BalkanMed-countries 

 

Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море" 2014-

2020 е структурен инструмент за засилване на сътрудничеството в програмната 

http://www.interreg-balkanmed.eu/com/6_The-BalkanMed-countries
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област, като се възползва от опита и постигнатите до момента резултати. Съответно 

програмата подкрепя споделянето на ноу-хау, опит, както и подобряването на 

прилагането на политиката и взаимодействието между националните, регионалните и 

местните власти и други ключови заинтересовани страни в цялата програмна област. 

Въз основа на анализа на нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени 

тези страни, засягащи главно териториалната конкурентоспособност и опазването на 

околната среда, програмата подкрепя мерки в две приоритетни области: 

 Приоритетна ос 1 - Предприемачество и иновации; 

 Приоритетна ос 2 - Околна среда. 

 

Проектът BMP1 / 1.1 / 2612/2017 "SmartRural - SmartRural Entrepreneurship" се 

реализира по Приоритетна ос 1 – „Предприемачество и иновации”, тематична цел 

3 - Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия 

(МСП), приоритет на инвестициите 3а - Насърчаване на предприемачеството, по-

специално чрез улесняване на икономическата експлоатация на нови идеи и 

насърчаване на създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори. 

 

Изпълнението на проекта е пряко свързано с целите и приоритетите на програмата и 

ще допринесе пряко за постигането на планираните резултати и показатели за този 

приоритет, като същевременно допринесе за устойчиво териториално развитие, 

сътрудничество и конкурентоспособност на програмната зона. 

   

‐ - Обща цел, основни дейности и очаквани резултати от проекта "SmartRural": 

 

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА "SmartRural": 

 Създаване на транснационално сътрудничество за засилване на 

предприемачеството в селските райони в страните на BalkanMED 

чрез модела „SmartRural“. 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНАТА ЦЕЛ: 

1. Създаване на трайна бизнес ориентирана транснационална мрежа, 

включваща ключови заинтересовани страни и целеви групи от 

всички участващи държави, която да осигури постоянен обмен на 

опит. 

2. Подкрепата за процесите на публична ангажираност и местните 

партньорства, която да идентифицира предприемаческите 
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възможности и да разпространи иновативни стратегии и 

инструменти за устойчиво развитие на селските райони в 

интервенционната зона. 

3. Тестване на модела „SmartRural“, в съответствие с потенциала за 

сътрудничество и бизнес възможностите на местно и международно 

ниво, за да се насърчат възможностите за заетост и бизнес дейности, 

както и да се предаде ноу-хау на други територии на Европейския 

съюз. 

4. Изграждане на капацитет на нови и съществуващи предприемачи с 

цел реализиране на техните бизнес идеи или разширяване на 

техните предприятия. 

5. Насърчаване на резултатите от проекта. 

6. Укрепване на привлекателността на бизнес средата в селските 

райони чрез идентифициране и използване на предимствата в 

зелената, синята и социалната икономика чрез разработване на 

методологии, инструменти и препоръки за политики. 

7. Устойчивост на бъдещите инвестиции чрез създаване на постоянни 

структури за подкрепа. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА: 

 Безплатно достъпни електронна инструменти (SMARTRURAL, 

ръководство за развитие, доклад „Добре дошли в бизнеса“, анализ 

на текущата ситуация на предприемаческата среда и др.) 

 Уеб портал с електронни услуги (електронна платформа, 

нетуъркинг, ГИС за селските бизнес зони) 

 Постоянни структури за консултации и услуги (SmartRural центрове 

за подкрепа) 

 12 бенефициенти на целевите групи ще получат безплатни 

индивидуални консултантски услуги по модела „SmartRural“. 

 

Всички горепосочени резултати ще предоставят на политиците и предприемачите 

инструменти и методи за подобряване на транснационалното сътрудничество и 

устойчивото развитие на селските райони, основани на принципите на иновации, 

устойчив икономически растеж и повишаване на благосъстоянието. 



 

Project co-funded by the European Union  
and national funds of the participating countries  

8 
 

 

Основната цел на пилотните дейности е да интегрира и валоризира специално 

разработените обучителни материали и професионална експертиза в модел за 

устойчиво развитие на селските райони („SmartRural“ модел). По този начин моделът 

„SmartRural“ ще улесни предприемачеството в селските райони и местното 

икономическо развитие. 

 

Моделът „SmartRural“ включва: 

 Достъп до електронната платформата на проекта (https://smartrural.eu/) и 

разработените E-инструменти за по-достъпно обучение, работа в мрежа, 

споделяне на опит, търсене на помощ и др.; 

 Предоставяне на пакет обучителни материали, предназначен за обучение на 

възрастни, по 6 основни теми; 

 Индивидуални консултантски услуги (чрез провеждане на пилотни дейности в 

рамките на проекта и чрез работата на SmartRural центровете за подкрепа, след 

края на проекта). 

 

В рамките на проекта, моделът „SmartRural“ се реализира чрез организирането на три 

пилотни дейности във всяка страна-партньор, които осигуряват на участниците 

индивидуални консултантски услуги, насочени към конкретната бизнес идея или 

дейност на бенефициента, с цел насърчаване на конкурентоспособността в селските 

райони, осигуряване на устойчиво управление и балансирано териториално развитие 

на селските икономики и общности, включително създаване на нови и поддържане на 

съществуващите работни места. 

 

Пилотните дейности по модела "SmartRural" са насочени към кандидати, които: 

 Имат бизнес идея, с която желая да стартират собствен бизнес; 

 Живеят и развиват стопанска дейност в селски район; 

 Не живеят, но развиват стопанска дейност в селски район. 

 

  

https://smartrural.eu/
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II. Принос на методологията за постигане на целите на проекта 
 

Разработването на този документ е пряко свързано с целите и приоритетите на 

програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море” 2014-

2020 г. и има пряк принос за постигането на резултатите и показателите за 

Приоритетна ос 1 - „Предприемачество и иновации”. 

 

Целта на подбора на участници в пилотните дейности е да отличи сред 

представителите на целевите групи онези, които имат необходимата предварителна  

готовност и мотивация за развитие на бизнес, а също така притежават подходящи 

основни квалификации и умения. Именно за такива участници пилотните дейности по 

проекта ще осигурят най-голяма полза и възможност за личностно и професионално 

развитие. 

 

Тази методология се прилага за подбор само на територията на България. Всеки от 

партньорите, изпълняващи пилотни дейности, разработва свой собствен документ за 

подбор в съответствие с нуждите на целевите групи и спецификата на бизнес средата 

в селските райони на своята територия. 

 

Прилагането на методологията, която ще установи единни методи и подходи при 

подбора на участници в пилотните дейности по проект "SmartRural", ще допринесе за 

устойчивото териториално развитие, сътрудничество и конкурентоспособност на 

целевата област на проекта, което съвпада с допустимаta област на Програмата за 

транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море” 2014-2020. 

 

ПРЕГЛЕД НА ПРИНОСА НА МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА 

ПРОЕКТ "SMARTRURAL" 

 

Разработване на 
Методология за 

подбор на 
участници в 
пилотните 
дейности

Организиране на 
пилотни 

дейности по 
основните теми 

на модела 
"SmartRural"

Подкрепа за 
регионално развитие, 

сътрудничество и 
конкурентоспособност 
на целевата област на 

Програмата за 
транснационално 

сътрудничество 
„Балкани-Средиземно 

море” 2014-2020
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III. Методология за подбор на участници в пилотни дейности по 

проект "SmartRural" 

 

1. Цел и предмет на методологията 

Цел на Методологията за подбор на участници в пилотни дейности по 

проект "SmartRural" 

‐ Да опише подробно методите за подбор на участници в трите пилотни 

дейности (консултации) по модела „SmartRural“ 

Предмет на Методологията за подбор на участници в пилотни дейности по 

проект "SmartRural" 

‐ Ясни и изчерпателни инструкции, включително подходи, методи и 

начини за подбор на участници в пилотните дейности в България по 

модела "SmartRural" 

 

2. Методологична рамка 
 

Методологичната рамка се състои от следните три етапа / дейности: 
 

Етап 1 – Набиране на кандидати за участие в пилотни дейности чрез 

информационна кампания 

Етап 2 – Предварителен подбор на кандидатите въз основа на попълнени 

формуляри за кандидатстване 

Етап 3 – Окончателен подбор на участниците в пилотните дейности  

Идентифицираните шест ключови теми на модела "SmartRural" са както следва: 

‐ Стратегическо и бизнес планиране 

‐ Управление и организационна структура 

‐ Капитал и видове източници 

‐ Подбор на персонал и развитие на човешките ресурси 

‐ Онлайн маркетинг 

‐ Схеми за финансиране на бизнес идея. 
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Тези шест теми за развитие на предприемачеството се оценяват като най-критични, 

характеризиращи се с най-неотложни проблеми, които трябва да бъдат решени и 

които имат най-голям потенциал да допринесат за социално-икономическото 

развитие в селските райони. 

Етап 1 - Набиране на кандидати за участие в пилотни дейности чрез 

информационна кампания 

 

Описание Набирането на кандидати от целевата група в България ще се 

извърши чрез провеждане на рекламна и информационна 

кампания. 

Провеждането на рекламно-информационната кампания ще бъде 

отговорност на българския партньор по проекта - Български 

икономически форум.  

Методи Етапът / дейността се осъществява чрез провеждане на рекламна 

и информационна кампания, която включва следните методи: 

 Публикация на уеб страниците на Български икономически 

форум – минимум 7 дни преди датата за оценка на 

кандидатите. 

 Публикация в социалните мрежи - минимум 7 дни преди 

датата за оценка на кандидатите. 

 Прес съобщения (препоръчително, но не задължително) 

Изисквания 

за формат и 

съдържание 

на 

документите 

Разлики във формата и съдържанието са позволени, но 

минималната информация, съдържаща се в публикациите, трябва 

да включва: 

 Покана за участие в пилотните дейности 

 Кратка информация за програмата и проекта 

 Целева група, към която са насочени пилотните дейности 

 Кратко описание на темите, включени в пилотните дейности на 

модела "SmartRural" 

 Как да се кандидатства, краен срок 

 Процедура за избор на участници 

 Лице за контакт, адрес, телефон, имейл за контакт 
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Публикациите трябва да отговарят на изискванията за публичност 

и визуализация на Програмата, публикувани на следния уебсайт: 

http://www.interreg-balkanmed.eu/com/17_Documents-for-Project-

implementation  

Очаквани 

резултати 

Кандидатите трябва да представят следните документи в 

електронна форма: 

• Попълнен формуляр за кандидатстване 

• Контакти на кандидата - имейл, телефон 

В резултат на изпълнението на тази дейност се събират 

попълнени формуляри за кандидатстване, които ще бъдат 

оценени на следващия етап.  

Едно лице може да кандидатства с повече от един формуляр, ако 

участва с различни бизнес идеи или представлява дейности на 

различни фирми, в които има участие, но може да бъде избрано 

само за една пилотна дейност.  

Приложения  Приложение 1.1: Примерно съдържание на публикациите 

 Приложение 1.2: Формуляр за кандидатстване 

 

Етап 2 – Предварителен подбор на кандидатите въз основа на попълнени 

формуляри за кандидатстване 

 

Описание В рамките на този етап / дейност се извършва преглед и оценка на 

получените в определения срок формуляри за кандидатстване. 

Заявления, получени след крайния срок, не се разглеждат. 

Методи Етапът / дейността включва прилагането на следните методи: 

 Оценка на попълнените формуляри по предварително 

дефинирани и обявени критерии за извършване на 

предварителния подбор на кандидати за участие в пилотните 

дейности (индивидуални консултации) 

Изисквания за 
формат и 
съдържание 
на 
документите 

Оценката на попълнените формуляри за участие ще бъде 

направена съгласно следните критерии: 

 Съответствие с изискванията за допустимост на целевата 

група на проекта - кандидати на възраст над 18 години. 

http://www.interreg-balkanmed.eu/com/17_Documents-for-Project-implementation
http://www.interreg-balkanmed.eu/com/17_Documents-for-Project-implementation
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 Принадлежност към една от целевите групи: 

А. Кандидати с бизнес идея, с която желая да стартират 

собствен бизнес; 

Б. Предприемачи, които живеят и развиват стопанска дейност 

в селски район; 

В. Предприемачи, които не живеят, но развиват стопанска 

дейност в селски район. 

 Описание на бизнес идеята или предприемаческата дейност 

 Образование, в т.ч. завършени квалификационни курсове 

 Наличие на подходящ професионален опит – трудов стаж, опит 

в предприемачеството и самостоятелната заетост 

В случай на равен резултат на кандидатите, приоритет ще имат 

кандидатите с други съответни квалификации и умения. Ако 

даден случай не е описан, експертите ще извършат оценката въз 

основа на своята експертна преценка за мотивацията на 

кандидата. Кандидатите ще бъдат оценявани с помощта на 

матрица, която количествено определя горните критерии. 

След това кандидатите се класират в дълъг списък в низходящ ред 

на резултатите.  

Събраните лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с 

Общия регламент на ЕС за защита на данните в сила от 25.05.2018 

г. и "Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на 

личните данни", приет на 20 февруари 2019 г. от 44-то Народно 

събрание на Република България. 

Очаквани 
резултати 

Резултатът от оценката е дълъг списък с кандидати, класиран в 

низходящ ред на резултатите (минималният брой на оценяваните 

кандидати е 10). Дългият списък включва минимум пореден 

номер, име на кандидата, местоживеене, образование, 

професионален опит, телефон, електронната поща и поле за 

допълнителни коментари, ако е приложимо.  

Едно лице може да кандидатства с различни бизнес идеи или да 

представлява дейности на различни фирми, в които има участие, 

но може да бъде избрано само за една пилотна дейност. 

Приложения  Приложение 2.1: Матрица за оценка въз основа на 

попълнените формуляри за кандидатстване 
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 Приложение 2.2: Формат на дълъг списък на кандидатите 

 

Етап 3 – Окончателен подбор на участниците в пилотните дейности  

 

Описание На този етап се прави окончателният подбор на кандидатите въз 

основа на структурирани интервюта с първите двама кандидати 

от всяка от трите целеви групи (А, Б, В). Целта е да се избере 

необходимия брой участници (три – по един от всяка група) и 

резерви (три – по един от всяка група) за пилотните дейности по 

модела „SmartRural“. 

Методи Етапът / дейността включва прилагането на следните методи: 

 Провеждане на структурирани интервюта (по телефон, 

Skype, Zoom или друга онлайн платформа) с шестимата 

кандидати, преминали предварителния подбор за 

идентифициране на крайните участници в пилотните дейности 

Изисквания 
за формат и 
съдържание 
на 
документите 

В рамките на този етап се провеждат интервюта с шестимата 

кандидати, преминали предварителния подбор, от дългия списък. 

Интервютата се провеждат с помощта на структуриран въпросник 

и всеки от тях продължава около 15 минути. 

Структурираното интервю включва следните категории въпроси: 

 Информиране на кандидата за класирането му сред основните 

претенденти за участие в пилотните дейности. 

 Общи въпроси, които не се оценяват - напр. как кандидатът е 

научил за пилотните дейности, какви ангажименти има и 

възможността да участва в предвидения период на тяхното 

провеждане. 

 Въпроси относно мотивацията на кандидата за оценка - по 

отношение на планираните бизнес идеи и предприемачество, 

лични и професионални цели и план за развитие. 

Кандидатите се оценяват като се използва матрица за оценка, 

която количествено определя горните критерии. 



 

Project co-funded by the European Union  
and national funds of the participating countries  

15 
 

Кандидатите се класират в кратък списък в низходящ ред на 

резултатите за всяка целева група. 

Събраните лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с 

Общия регламент на ЕС за защита на данните в сила от 25.05.2018 

г. и "Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на 

личните данни", приет на 20 февруари 2019 г. от 44-то Народно 

събрание на Република България. 

Очаквани 
резултати 

Резултатът от този етап ще бъде кратък списък, който съдържа по 

един представител на всяка от целевите групи и 3 резерви (в 

случай че номинираният кандидат не може да участва)от които 3-

ма участват в обучителните пилотни дейности по модела 

"SmartRural". 

Краткият списък включва като минимум пореден номер, целева 

група, името на кандидата, местоживеене, телефонен номер, 

имейл и поле за допълнителни коментари, ако е приложимо. 

Едно лице може да кандидатства с различни бизнес идеи или да 

представлява дейности на различни фирми, в които има участие, 

но може да бъде избрано само за една пилотна дейност. 

Приложения  Приложение 3.1: Матрица за оценка на кандидатите чрез 

интервю 

 Приложение 3.2: Формат на кратък списък на участниците в 

пилотните дейности 

 

IV. Очаквани резултати от разработването на методология 
 

Разработената методология въвежда единни подходи, техники, методи и начини за 

подбор на участници в пилотните дейности по проект „SmartRural“, приложим за 

всички кандидати. Те позволяват подбор на подходящите участници и допринасят 

пряко за прилагането на модела „SmartRural“ за развитие на предприемачеството в 

селските райони. 

Очаквани резултати от разработването на методологичния документ, 

отразяващи неговите структурни елементи: 

- Методи за набиране на кандидати за участие в пилотните дейности по проект 

„SmartRural” 
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- Методи за предварителен подбор на кандидатите 

- Методи за окончателен подбор на участниците в пилотните дейности 

 

Постигнатите резултати от разработването на документа са важна отправна точка за 

следващите дейности по проект "SmartRural" - провеждане на пилотни дейности по 

модела "SmartRural" на територията на България. 

В пилотните дейности ще се включат тримата (3) одобрени кандидати, на които ще 

бъде предоставен следният пакет от услуги: 

1. Предоставяне на обучителни ресурси: 

 специално разработен пакет от обучителни материали по 6-те основни бизнес 

теми: Стратегическо и бизнес планиране, Управление и организационна 

структура, Капитал и видове източници, Подбор на персонал и развитие на 

човешките ресурси, Онлайн маркетинг и Схеми за финансиране на бизнес идея.;  

 осигуряване на достъп до онлайн-платформата на проекта „SmartRural“ за 

дистанционно обучение. 

2. Индивидуални консултации 

Те ще се проведат с всеки бенефициент поотделно и ще следват най-новите бизнес 

стандартите и пазарни тенденции, при използване на материалите, включени в 

обучителния пакет и съобразени с интересите и потребности на конкретния участник. 

Общото времетраене на индивидуалните консултации за всеки участник ще бъде 6 

учебни часа (45 мин.), като то може да бъде използвано в рамките на 1 работен ден или 

до три онлайн/телефонни включвания, всяко от което не превишава 2 учебни часа. 

Консултациите ще се водят от експерти на Български икономически форум. 

Във връзка със спазване на епидемиологичните мерки, произтичащи от усложнената 

COVID-19 обстановка в страната, индивидуалните консултациите с участниците ще 

бъдат съобразени с предпочитанията им и ще бъдат достъпни на място (в офиса на 

Български икономически форум), по телефона и/или във виртуална среда с помощта 

на съответните онлайн платформи (Skype, Zoom и др.). 

3. Разработване на индивидуална план-карта за всеки участник с 

персонализирани насоки и препоръки за действие 

До 3 работни дни от датата на приключване на съответната пилотна дейност, всеки 

участник ще получи на посочения имейл за връзка индивидуална план-карта, 

разработена според данните, събрани в хода на консултацията. План-картата ще 

включва експертна оценка на възможностите на участника, насоки и препоръки за 
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действие в краткосрочен и средносрочен план, евентуални коригиращи действия при 

разработване/реализация на бизнес идеята/дейността, възможни източници на 

финансиране и пр. 

В допълнение, всички желаещи да стартират собствен бизнес (независимо дали са сред 

финалните одобрени за включване в пилотните дейности) ще получат допълнителен 

обучителен материал на тема „Как да стартираме търговска дейност“. 

Всички кандидати за участие в пилотните дейности ще получат специално разработен 

пакет от обучителни материали по 6-те основни бизнес теми на модела "SmartRural". 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение 1.1: Примерно съдържание на публикациите 

 Приложение 1.2: Формуляр за кандидатстване 

 Приложение 2.1: Матрица за оценка въз основа на попълнените формуляри за 

кандидатстване 

 Приложение 2.2: Формат на дълъг списък  

 Приложение 3.1: Матрица за оценка на кандидатите чрез интервю 

 Приложение 3.2: Формат на кратък списък на участниците в пилотните 

дейности 
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Приложение 1.1. Примерно съдържание на публикациите 

Български икономически форум в изпълнение на проект BMP1 / 1.1 / 2612/2017 

"SmartRural - SmartRural Entrepreneurship", финансиран по Програма за 

транснационално сътрудничество "Балкани-Средиземно море" 2014-2020, кани 

предприемачи на възраст над 18 години, да участват в пилотни дейности по модела 

„SmartRural“.  

Целта на проекта"SmartRural" e създаване на транснационално сътрудничество 

за засилване на предприемачеството в селските райони в страните на BalkanMED 

чрез модела „SmartRural“. 

Пилотните дейности са насочени към кандидати, в следните три категории: 

 А. Имат бизнес идея, с която желая да стартират собствен бизнес. 

 Б. Живеят и развиват стопанска дейност в селски район. 

 В. Не живеят, но развиват стопанска дейност в селски район. 

След подбор на кандидатите, в пилотните дейности по модела „SmartRural“ ще бъдат 

включени трима участници – по един от категория А, Б и В, които ще получат следното: 

1. Обучителни ресурси: 

 специално разработен пакет от обучителни материали по 6 основни бизнес 

теми; 

 достъп до онлайн-платформата на проекта „SmartRural“ за дистанционно 

обучение. 

2. Индивидуални консултации с експерти на Български икономически форум, с 

времетраене 6 учебни часа, съобразени с интересите и потребности на 

конкретния участник. 

3. Индивидуална план-карта с персонализирани насоки и препоръки за 

действие 

Едно лице може да кандидатства с повече от един формуляр, ако участва с различни 

бизнес идеи или представлява дейности на различни фирми, в които има участие, но 

може да бъде избрано само за една пилотна дейност. 

Подробната информация за критериите за допустимост и оценка на кандидатите е 

публикувана на сайта на Български икономически форум (link:…) 

След регистрация, ще получите имейл с формуляр за участие и указания за попълване 

и изпращане. Крайният срок за получаване на попълнените формуляри е до 17:00 ч на 

13.11.2020. Формуляри, получени след този срок, няма да бъдат разглеждани. 
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Приложение 1.2. Формуляр за кандидатстване 

Трите имена:  

Телефон:  

Имейл:  

Местоживеене /нас. място/:  

Възраст:  

Образование, в т.ч. завършени 

квалификационни курсове: 

 

Трудов стаж:  

Опит в предприемачеството:  

Принадлежност към целева категория /отбележете вярното/: 

◻ А. Имам бизнес идея, с която желая да стартирам собствен бизнес. 

◻ Б. Живея и развивам стопанска дейност в селски район. 

◻ В. Не живея, но развивам стопанска дейност в селски район. 

Кратко описание на бизнес идеята или предприемаческата дейност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◻ Заявявам желанието си да участвам в пилотни дейности по модела „SmartRural“, 

организирани от Български икономически форум. 

◻ Съгласявам се предоставените от мен лични данни/имейл и телефон/ да бъдат 

използвани за целите на пилотните дейности, организирани по проект „SmartRural“. 
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Приложение 2.1. Матрица за оценка въз основа на попълнените формуляри за кандидатстване 

 

  

№ Трите имена на 

кандидата

Съотве

тствие

(да/не)

Възраст Образование и 

квалификацион

ни курсове

Опит в 

предприемачес

твото 

Трудов 

стаж

Оценка на бизнес 

идеята или 

предприемаческат

а дейност

Общо Принадлежнос

т към целева 

категория 

(А, Б, В)

Имейл Коментари 

при избор между 

кандидати с 

еднакъв 

резултат1 0 A

2 0 A

3 0 A

4 0 Б

5 0 Б

6 0 Б

7 0 В

8 0 В

9 0 В
… 0 В

Резултат: Спазени 

са всички 

критерии 

за 

допусти

мост, 

приложи

ми за 

целевата 

група

Не се 

оценява за  

кандидати 

от 

категория А!

'- 18-34 

години ‐ 3 т. 

- 35-55 

години ‐ 1 т. 

‐ Висше 

образование 

(завършено или в 

процес на 

обучение) ‐ 5 т.

‐ Средно 

образование  ‐ 3 т.

‐ Допълнителни 

квалификации, 

свързани със 

сектора ‐ 1 т.

‐ Основно 

образование / 

липса на 

квалификация ‐ 0 

т.

‐ Опит в 

предприемачест

вото ‐ 3 т. 

‐ Липса на опит ‐ 

0 т.

‐ 10 и 

повече 

години ‐ 

10 т. 

‐ от 1 до 9 

години ‐ 

по 1 т. за 

всяка 

година

‐ Липса на 

трудов 

стаж ‐  0 т.

Оценяването е на база 

експертна оценка на 

оценителите по 

критерии: 

приложимост за 

селските райони, 

степен на реализация 

към момента на 

кандидатстване, 

реалистичност, 

оригиналност. 

Максималният брой 

точки е 20.

А. Имам бизнес 

идея, с която 

желая да 

стартирам 

собствен 

бизнес.

Б. Живея и 

развивам 

стопанска 

дейност в 

селски район.

В. Не живея, но 

развивам 

стопанска 

дейност в 

селски район.

Когато няколко 

кандидати имат 

един и същ 

резултат, 

обосновката за 

избора е според 

експертната 

оценка на 

оценителите

Приложение 2.1. Матрица за оценка въз основа на попълнените формуляри за кандидатстване
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Приложение 2.2: Формат на дълъг списък на кандидатите 

 
  

№ Трите имена на 

кандидата

Принадлежнос

т към целева 

категория 

(А, Б, В)

Местоживеене Възраст Образование Трудов 

стаж

Телефон Имейл Коментари 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
…

Приложение 2.2: Формат на дълъг списък
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Приложение 3.1: Матрица за оценка на кандидатите чрез интервю 

  

№ Трите имена на 

кандидата

Източник на 

информация

Ангажименти и 

възможност за 

участие

Желание за развитие 

на кандидата

Мотивация Обшо Имейл Предпочитан 

начин на 

провеждане на 

консултациите

Коментари 

при избор между 

кандидати с 

еднакъв 

резултат

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0
6 0

Въпрос: Как научихте за 

възможността за 

участие в пилотните 

дейности по модела 

"SmartRural"?

Какви са вашите текущи 

ангажименти и 

възможност за участие 

в пилотните дейности ‐ 

свързани с времето на 

провеждане?

Как оценявате 

сегашното си ниво на 

квалификация, 

знания и умения и в 

каква посока бихте 

искали да се 

развивате?

Какво ви накара да 

кандидатствате за 

пилотните дейности и как 

те биха помогнали за 

бъдещото развитие на 

вашата бизнес‐

идея/стопанска дейност?

Как 

предпочитате 

да участвате в 

консултациите? 

Резултат: Не се оценява. Ще се 

използва за 

последваща оценка на 

информационната 

кампания ‐ напр. 

Facebook, уебсайт, 

публикация и т.н.

Не се оценява. Опишете 

евентуалните 

ограничения, които 

кандидатът може да има

3 т. ‐ Кандидатът 

оценява адекватно 

своята квалификация и 

опит и необходимостта 

от тяхното развитие

3 т. ‐ Кандидатът е 

мотивиран да 

старира/успешно да развива 

бизнес в селските райони, 

има ясен план и лични и 

професионални цели за 

постигане

* на място (в 

офиса на БИФ) 

* във във 

виртуална среда 

(Skype/ Zoom)

* по телефон

1 т. ‐ Кандидатът няма 

ясна представа или има 

само обща представа за 

това какви 

допълнителни умения 

биха били от полза

„1 т. ‐ Кандидатът посочва 

само общи лични и 

професионални цели без 

ясен план за развитие

 

0 т. ‐ Кандидатът няма 

адекватна оценка на 

неговата / нейната 

квалификация и опит и 

необходимостта от 

развитие

0 т. ‐ Кандидатът не си 

поставя лични и 

професионални цели 

Приложение 3.1: Матрица за оценка на кандидатите чрез интервю

Когато няколко 

кандидати имат 

еднакъв резултат, 

експертите, 

участващи в 

подбора, класират 

кандидатите 

според тяхната 

експертна 

преценка и 

предоставят 

обосновка за това.
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Приложение 3.2: Формат на кратък списък на участниците в пилотните дейности 

 

 

№ Трите имена на 

кандидата

Принадлежнос

т към целева 

категория 

(А, Б, В)

Местоживеене Телефон Имейл Коментари 

1 А

2 Б

3 В

4 А Резерва

5 Б Резерва

6 В Резерва

Приложение 3.2: Формат на кратък списък на участниците в пилотните дейности


