
 

 

КОНКУРС 

 ЗА ИНИЦИАТИВИ, ПОДКРЕПЯЩИ ЗАЕТОСТТА И 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО У ХОРА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ 

УЯЗВИМИТЕ ОБЩНОСТИ  

 

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) кани организации с идеална цел 

в обществена полза да представят проектни предложения за инициативи, целящи 

да подобрят заетостта и да стимулират предприемачеството у хора от 

икономически  уязвимите общности с фокус върху ромите.  

Поканата е за финансиране на проекти на обща стойност до 500 000 лева, с максимален 

размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна за един проект до 85 000 лева 

и с максимален процент на безвъзмездната финансова помощ (БФП) до 100%.  

Проектните предложения се подават на електронна поща fes@tsa-bulgaria.org.  

Краен срок за представяне на концепциите: 31 октомври 2021 г., 17:00 часа местно 

време. 

Кои сме ние? 

 

ТСА е организация с идеална цел. Нашата мисия е да прекъснем порочния кръг на 

бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите 

граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. 

Ние подкрепяме програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и 

прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България.  

Специалният ни фокус е върху  ромите, две трети от които живеят в бедност.  В стремежа 

си да осигурим равен шанс за всички, осигуряваме подкрепа в три основни направления: 

• Ранно детско развитие с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено 

присъствие в детската градина. 

• Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от 

училище с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и 

повишаване на броя ученици, завършващи средно образование. 

• Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, 

което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно 

устройство. 

От значение за нас е и изграждането на капацитета на местни организации за финансова 

прозрачност и проследяване на резултатите.  
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Настоящият конкурс е иницииран от програмата на ТСА „Заетост и предприемачество“, 

чиито цели са да подобри пригодността за заетост на икономически 

непривилегированите общности, да им осигури подкрепа за откриване на работни 

възможности или за предприемаческа дейност, да общува ефективно със света на 

бизнеса, както и да го подготви  с умения, необходими за работа в и за многообразна 

среда. 

 

Описание на проблема 

 

Макар през последните години да има напредък в образователните постижения и 

трудовата заетост сред ромите в страната, все още има значителни пропуски в процеса 

на пълноценно приобщаване. Според национално представително проучване, възложено 

на Глобал Метрикс от ТСА през 2019 г., което използва сравнителна методология с 

регионалното проучване на ромска общност от 2011 г., проведено от ПРООН, Световната 

банка и Европейската комисия, особено наболял е проблемът с безработицата при 

младите роми на възраст между 19 и 25 години, като в тази група без работа е почти 

всеки трети представител, докато в останалите възрастови групи безработните са около 

една пета (20%)1. Жените са също особено уязвими по отношение на заетостта, като 

делът на работещите жени в отделните възрастови кохорти е близо два пъти по-малък, 

отколкото при мъжете2. Прави впечатление, че проблемите със заетостта сред ромските 

общности не са отразени в политиките за приобщаване на труда. Изследване, направено 

от Вера Месинг и Жужа Арендаш през 2017 г. сочи, че Унгария и България са сред 

европейските страни с най-нисък дял от БВП3, посветен на политики на пазара на труда, 

със заключението, че не се акцентира достатъчно на политики за допълнителна 

квалификация, стимули за бизнеса за наемане на непривилегировани общности и 

стимулиране на предприемачеството.  Тревожен е феноменът, наблюдаван при по-

младите и образовани роми, все повече от които напускат България, за да работят другаде 

– според проучването на Глобал Метрикс, налице е ясна тенденция по-високо 

образованите представители на ромските общности да излизат за по-продължително 

време в чужбина4.  

Освен от ясно изразената нужда от конкретни механизми, които да адресират заетостта 

при уязвимите общности и да доведат до тяхното устойчиво интегриране на пазара на 

труда, съществува и необходимост от подходящи мерки, касаещи хората, които имат 

нагласа към самостоятелна стопанска дейност: според националното представително 

проучване на TСА от 2019 г., членовете на ромската общност, които се интересуват от 

развитие на собствен бизнес, варират между 9% за хората, живеещи в кварталите с 

 
1 "Образователни постижения на ромските общности в България“, с възложител ТСА и проведено от 

Глобал Метрикс през 2019 г. 
2 "Образователни постижения на ромските общности в България“, с възложител ТСА и проведено от 

Глобал Метрикс през 2019 г. 
3  https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/B2B_SoA-report_final_bg.pdf  
4 "Образователни постижения на ромските общности в България“, с възложител ТСА и проведено от 

Глобал Метрикс през 2019 г. 

https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/B2B_SoA-report_final_bg.pdf


 

компактно ромско население, и 18% за тези, които живеят в квартали със смесено 

население, като броят на самостоятелно заетите членове на ромска общност е 

нараснал от 2,6% през 2011 г. на 8,3% през 2019 г.5 

 

Целева група на конкурса 

 

Целевата група на настоящия конкурс се състои от хора в икономически уязвимо 

положение с фокус върху ромите, които са изправени пред изключително сериозни 

бариери при интеграцията си на пазара на труда. С настоящия конкурс нашата цел е да 

ги достигнем и да подпомогнем тяхното включване чрез предоставяне на адекватна 

подготовка и съответна подкрепа за заетост и/ли предприемаческа дейност. Конкурсът 

не цели да адресира конкретна възрастова група, но ще приоритизира предложения, 

които касаят младежката безработица и тази сред жените.  

 

Цели на конкурса 

Поканата ще подкрепи проекти на местно/регионално ниво, насочени към въвеждане на 

стратегии, механизми и услуги за подпомагане на заетостта и преприемачеството у 

представители на уязвимите групи с фокус върху ромите. Конкретните цели на конкурса 

се дефинират в две основни направления, както следва: 

Заетост: 

1. Подобряване на заетостта у представители на уязвимите групи с фокус върху 

ромите; 

2. Гарантиране на нейната устойчивост (заетост с продължителност над 1 година); 

3. Осигуряване на подходящи възможности за стаж за младежи или за хора с 

недостатъчно опит.  

Предприемачество: 

1. Изграждане на капацитета на стартиращи предприемачи и осигуряване на 

консултиране за бизнес инициативите им; 

2. Свързване на потенциалните бенефициенти с ресурси за осъществяване на бизнес 

плановете им (независимо дали се касае за стартиращ бизнес или за такъв, който 

има нужда от разширяване). 

Проектните предложения могат да адресират една от двете насоки или да предлагат 

интегриран подход, който да обхваща и двете. Те биха могли да ползват подходи с 

доказана ефективност в конкретната сфера, да въвеждат иновативни собствени методики 

или да пилотират методики с доказан ефект в друга сфера.  

 
5 "Образователни постижения на ромските общности в България“, с възложител ТСА и проведено от 

Глобал Метрикс през 2019г. 



 

Необходимо е услугите по тях да бъдат предоставени през периода януари 2022 – август 

2023 година.  

Очаквани резултати 

 

Заетост 

Интервенциите по проектните предложения в направление „Заетост“ трябва да планират 

обхващане на всички индикатори, изброени по-долу: 

- Брой хора, получили възможност за стаж; 

- Брой хора, получили заетост (независимо дали в държавния или частния сектор); 

- Брой трайно заети хора (с трудова заетост с продължителност над една година). 

Предприемачество: 

Интервенциите в направление „Предприемачество“ трябва да адресират поне 3 продукта, 

минимум един краткосрочен резултат и всички дългосрочни такива.  

Продукти: 

- Брой хора, ангажирани в обучение по предприемачество; 

- Брой хора, получили консултиране за бизнес инициативите си  (поне 3 сесии с 

бизнес/земеделски/счетоводни/правни консултации); 

- Брой малки ферми/бизнеси, получили финансова подкрепа; 

- Брой сключени договори за финансиране (за собствен бизнес). 

 

Краткосрочни резултати: 

- Брой хора, завършили обучение за предприемачество; 

- Брой хора, свързани с финансов ресурс, който да подкрепи бизнес плановете им. 

Дългосрочни резултати: 

- Брой хора, започнали собствен бизнес; 

- Брой хора, разширили вече съществуващ бизнес.  

 

Проектните предложения биха могли също така да адресират и двете направления, като 

индикаторите отговарят на съответните условия.  

Проектните предложения не следва да се ограничават единствено с гореизброените 

индикатори - индикаторите във всяко проектно предложение е необходимо да отразяват 

по максимално достоверен и ефективен начин промяната, която той цели да постигне. 

Горните индикатори, обаче (в едно от двете или в двете направления) са задължителни. 



 

 

Финансови параметри 

  

Максимален размер на БФП 85 000 лева 

Максимален процент на БФП (ТСА насърчава съфинансиране от 

кандидатите) 

До 100% 

 

 

Допустими кандидати/партньори  

Допустими кандидати в конкурса са организации с идеална цел, регистрирани в 

обществена полза в Република България. Не се допуска подаването на повече от една 

концепция от всеки кандидат.  

ТСА насърчава кандидатстването в партньорство. Допустими партньори са бизнеси, 

компании, бюра по труда, общини, общински структури, центрове за подкрепа на 

личностното развитие, центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, 

образователни институции, организации с идеална цел и неформални граждански 

движения. Списъкът на допустими партньори не е изчерпателен.  

При разглеждане на проектните предложения, предимства за кандидатите ще бъдат: 

- Способност на кандидатстващата организация да демонстрира предишни 

постижения в подобна сфера – напр. чрез медийно покритие, препоръки от 

донори, оценки, цитати в публикации или други форми на валидация на 

извършената работа.  

- Способност на кандидатстващата организация да демонстрира, че има 

необходимата експертиза и/ли опит, за да постигне целите, към които се стреми 

чрез проектното си предложение. 

- Способност на кандидатстващата организация да демонстрира, че разбира 

нуждите на целевата група и има установени контакти в целевата общност; 

- Способност на кандидатстващата оргагнизация да изрази ясни цели и да 

демонстрира как предложените от нея дейности ще допринесат пряко за 

постигането на целите на проекта; 

- Способност на кандидатстващата организация да утвърди, че е наясно с 

възможните рискове, които могат да възникнат в течение на проекта, както и че 

разполага с добър план за действие при възникване на някое от рисковите 

обстоятелства.  

- Ефективност на разходите по предложените активности. 

 

Продължителност на проектите  

 

Проектите могат да започнат на 01.01.2022 година и да продължат до 31.08.2023 година 

(обща продължителност 20 месеца). 



 

Как да кандидатствам 

 

Кандидатите следва да предоставят в срок до 31 октомври 2021 година в 17:00 часа, 

формуляр за проектно предложение, попълнен на български език. Формулярът се 

подава на fes@tsa-bulgaria.org, заедно с останалите необходими документи (виж 

Приложение 1). 

 

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на дискусия за обсъждане на коментари по 

проектното предложение. Само след задоволителното адресиране на коментарите от 

страна на кандидата, ще се пристъпи към сключване на договор за финансиране.  

 

Кандидатите, които не се класират на етап дискусия на проектното предложение, няма 

да бъдат информирани индивидуално. 

 

ТСА ще отговаря на писмени запитвания, свързани с технически въпроси по пакета 

документи за кандидатстване до крайния срок за подаване на концепции (31 октомври 

2021г. включително). Отправяйте Вашите запитвания на fes@tsa-bulgaria.org. 

 

Важни дати и срокове 

  

Краен срок за подаване на концепции (17:00 часа) 31 октомври 2021 

Краен срок за информиране на организациите с одобрени 

проектни предложения 

10 декември 2021 

Сключване на договори за финансиране 31 декември 2021  

Старт на проектите 01 януари 2022  

Край на проектите 31 август 2023  

 

 

 

Приложения: 
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Приложение 1 – Необходими документи за кандидатстване за финансиране от ТСА. 

 

Необходими документи за НПО, които не са пререгистрирани в Агенция по 

вписванията  

1. Регистрация Булстат (копие на картата, подписано и подпечатано „вярно с 

оригинала“) 

2. Заверено копие от учредителен акт, подписано и подпечатано „вярно с 

оригинала“ 

3. Съдебно решение за регистрация на юридическо лице, подписано и подпечатано 

„вярно с оригинала“. 

4. Копие от удостоверение за актуално състояние, не по-старо от 3 месеца (считано 

от датата на първоначално подаване на формуляра за кандидатстване), подписано 

и подпечатано „вярно с оригинала“  

5. Регистрация в Централния регистър на юридически лица с нестопанска цел за 

общественополезна дейност. 

Необходими документи за НПО, които са пререгистрирани в Агенция по вписванията  

1. Единен идентификационен код (ЕИК) от Търговски регистър и регистъра на 

ЮЛНЦ към Агенция по вписванията 

 

 

 

 

 

 


