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Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, 

участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. 

С подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-

България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Якоруда и по никакъв 

начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в 

Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат. 
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Увод 

Настоящият правилник регламентира работата на информационния център, 

създаден по проект „CrossborderActionPlanfortheDevelopmentandOperation of 

anExecutiveMechanismfortheSupportandPromotion of 

SocialEntrepreneurshipinthecontext of theSocialEconomyandSocialInnovation“ 

поПрограмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 

2014-2020. 
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Член 1. Създаване – Цел 

1. Информационният център е нова структура, създадена по 

„CrossborderActionPlanfortheDevelopmentandOperation of 

anExecutiveMechanismfortheSupportandPromotion of 

SocialEntrepreneurshipinthecontext of theSocialEconomyandSocialInnovation“  по 

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-

България 2014-2020. 

2. Целта му е цялостното укрепване на социалното предприемачество и 

социалните предприятия в областта на интервенцията и разработването на 

информационен и консултативен пункт за всички заинтересовани страни. 

3. Информационният център предоставя услуги за поддръжка и консултации 

както на съществуващите, така и на потенциалните социални предприемачи. 

4. Създаването на Информационен център има за цел да допринесе за 

развитието на съществуващи и нови социални предприятия, за увеличаване 

на заетостта в социалните предприятия и за по-голямото предоставяне на 

социални услуги на общности с отрицателни социално-икономически 

показатели. 

5. Информационният център се контролира от Община Якоруда. 

6. Центърът се създава във връзка с работен пакет 4 от Проект - 

„CrossborderActionPlanfortheDevelopmentandOperation of 

anExecutiveMechanismfortheSupportandPromotion of 

SocialEntrepreneurshipinthecontext of theSocialEconomyandSocialInnovation“ по 

изпълнение набюджетна линия4.4.2 - „Създаване на информационен 

център“. 
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Член 2. Предоставяни услуги 

Функцията на Информационния център се фокусира върху осигуряването на 

текущо консултиране, информиране на заинтересованите страни и предоставяне 

на информация за социалното предприемачество с оглед разпространяване на 

идеята за социална и солидарна икономика в интервенционната област. 

 По-специално, Информационният център предоставя информация за 

социалното предприемачество по въпроси, свързани със законодателството, 

подпомагащи действия, обучение на персонала, източници на финансиране и др. 

 Индикативно, информацията и консултирането могат да включват секции 

като: 

• Въведение в социалната икономика и социалните иновации; 

• Институционална и регулаторна рамка за социална икономика и социални 

иновации; 

• Ползи / Задължения на операторите на социални предприятия; 

• Източници на финансиране; 

• Стандартни процедури за създаване на бизнес в социалната икономика; 

• Изготвяне на устав на оператора на социални предприятия; 

• Работа в мрежа. 

 

Центърът осъществява и маркетингови действия, насочени към 

разпространяване на идеята за социално предприемачество. Целта на Центъра е 

да предостави на заинтересованите страни обща информация за възможностите, 

създавани чрез развитието на социалното предприемачество, чрез предоставянето 
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на информационни материали, организирането на информационни събития и 

използването на други промоционални дейности. 
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Член 3. Бенефициенти: права и задължения 

Бенефициенти 

Бенефициенти са физическите/юридическите лица, ползващи услугите на 

Информационния център. 

По-конкретно, бенефициенти на Центъра са както физически лица 

(потенциални социални предприемачи или групи предприемачи), така и 

съществуващи социални предприятия и техните ръководители, които са 

заинтересовани да бъдат информирани по въпросите на социалната икономика и 

социалното предприемачество. 

 

Процес на регистрация на бенефициент 

Потенциалният бенефициент, който се обръща към Центъра за информация и 

консултиране, е регистриран в уникалния формуляр за регистрация и мониторинг 

на бенефициента с уникален код на бенефициента. 

Формулярът за регистрация и проследяване на бенефициента се попълва с: 

• Общи данни. Под „общи данни“ имаме предвид оригиналните 

идентификационни данни на лицето (физическо или юридическо), тоест 

онези елементи, които се отнасят до самоличността на бенефициента и 

които могат да бъдат потвърдени от същия (документ за самоличност 

или друг еквивалентен документ в случай на физическо лице;ЕИК в 

случай на юридическо лице). 

• Пълна информация за образованието и професионалното състояние и 

историята на бенефициента (в случай на физическо лице) / пълна 

информация за съществуващия бизнес (в случай на юридическо лице). 
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• Допълнителни специализирани данни, свързани с конкретни услуги, 

поискани от бенефициента. 

 

Права на бенефициентите 

На бенефициентите се гарантира поне следното: 

• Консултации и информация по въпросите на социалното 

предприемачество. 

• Получаване на услуги през планираните часове и дни на работа на 

Центъра. 

• Пълно уважение към тяхната поверителност, религиозни и политически 

убеждения, етнически и расов произход и тяхната сексуална 

ориентация. 

• При поискване, бенефициентите имат право да получат информация в 

рамките на пет (5) работни дни относно хода на запитванията и/или 

заявките, отправени до Центъра по отношение на всяка услуга. 

 

Задължения на бенефициентите  

 Бенефициентите на Информационния център приемат следните условия: 

• Съгласие за водене на архиви и техните отделни досиета в съответствие 

с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

Април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на 

обработването на лични данни и за свободното движение на такива 

данни. 

• Познаване и приеме на забраната на всяка форма на тормоз (вербален, 

физически, сексуален, религиозен, расов, психологически) към 
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служители или бенефициенти на Центъра. 

• Съобразяване с ръководителите на Центъра и други бенефициенти. 

• Те носят пълна отговорност за запазването на уникалния референтен 

номер (Уникален код на бенефициента), предоставен от Центъра за 

тяхното обслужване. 
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Член 4. Административна и финансова организация на Информационния 
център 

 За Информационнияцентър отговаря административно и финансово 

служителят по проекта, който ръководи и контролира работата на центъра и с 

който той е в постоянно сътрудничество за по-добро обслужване на 

бенефициентите. 

Услугите, предоставяни от Центъра на бенефициентите, са безплатни. 
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Член 5. Организация и функциониране 

Информационният център работи във връзка с изпълнението на работен пакет 

4 от Проект „CrossborderActionPlanfortheDevelopmentandOperation of 

anExecutiveMechanismfortheSupportandPromotion of 

SocialEntrepreneurshipinthecontext of theSocialEconomyandSocialInnovation“ по 

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 

2014-2020. 

Бенефициентите се обслужват чрез система за регистрация (Еxcel файл). От 

Центъра се изисква да записва по електронен път всеки бенефициент, за да 

получи достатъчно данни за: а) осигуряване на най-доброто му обслужване и б) 

отговаряне на изискванията за мониторинг и оценка, произтичащи от 

националната и общностната регулаторна рамка. 
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Член 6. Работно време на Информационния център 

Работно време на Информационния център е пет (5) дни в седмицата от 

понеделник до петък, от 9:00 до 17.00 часа. 

Центърът няма да работи по време на официални празници. 

Заетостта на персонала на Центъра не трябва да надвишава четиридесет (40) 

часа седмично. 
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Член 7. Персонал на Информационния център 

Центърът има персонал от трима (3) служители. По-специално персоналът 

на информационно-консултативния център следва да притежава следната 

квалификация: 

• Завършилите висше образование (притежатели на степени по икономика, 

социални, политически, юридически науки или статистика); 

• Имат най-малко една година професионален опит в областта на 

индивидуалното или професионалното консултиране или бизнес 

консултирането или бизнес юридическата подкрепа; 

• Владеят английски език, 

• Умения за работа с компютър, офис пакет и Интернет. 

 

Целият персонал на Центъра е отговорен за успешното завършване на 

резултатите отработен пакет 4 от Проект 

„CrossborderActionPlanfortheDevelopmentandOperation of 

anExecutiveMechanismfortheSupportandPromotion of 

SocialEntrepreneurshipinthecontext of theSocialEconomyandSocialInnovation“ по 

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 

2014-2020. 
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Член 8. Отговорности на персонала 

 Служителитев Информационния център имат следните отговорности и 

задължения: 

• Управление на искания на бенефициенти – консултации и предоставяне 

на информация. 

• Попълване на формуляра за регистрация и проследяване на 

бенефициента. 

• Въвеждане на данни в системата и поддържане на архив. 

• Събиране и поддържане на консултативни/информационни доклади, 

изготвяни от Центъра. 

• Пазене на сигурността, конфиденциалността и поверителността на 

информацията. 

• Изпълнение на административни задачи (архивиране, електронна поща на 

Центъра, поддържане на електронни записи). 

• Участие в срещи на проектния екип. 

• Участие в осъществяването на маркетинговите дейности на Центъра. 

 

Всички ръководители са длъжни да предоставят необходимата информация за 

наблюдение на цялостния ход на проекта и за попълване на бази данни. 
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Член 9. Задължения на персонала 

1. Персоналът трябва да бъде запознат с разпоредбите на Правилника за 

дейността и е отговорен пред своите йерархични надзорници за 

добросъвестното изпълнение на своите задължения. 

2. Персоналът обслужва физическите и юридическите лица, които влизат в 

контакт с Центъра отговорно, без забавяне и точно. 

3. Персоналът спазва професионалната конфиденциалност в съответствие с 

действащите разпоредби. 

Забранява се предоставянето на информация за работата на центъра, 

неговите операции, бланкии др. без предварително разрешение от Община 

Якоруда, както и преносът им, дори временно, извън работното място или 

предаването им на неоторизирани лица. 

4. Персоналът трябва да поддържа всички изпратени и обработени данни и 

запитвания в добро състояние. 

5. Персоналът трябва да изпълнява препоръките на своите началници. 

Въпреки това, когато заповедта противоречи на действащите разпоредби, 

се изисква писмено да се посочи възражение преди изпълнението. 

6. Ако длъжностното лице прецени, че изпълнението на заповед на неговия 

ръководител представлява сериозни рискове за Центъра или е явно 

незаконно предвид сериозността на обекта, той/тя изявява писмено 

възражението изчаква нова писмена заповед. Във всеки случай 

длъжностното лице е отговорно да докаже горните причини. 

7. Длъжностно лице, което не е съгласно с разпоредено действие, което 

изисква неговия подпис или заверка, трябва да изрази несъгласието си с 
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подписа на проектодокумента. 
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Член 10. Поведение на персонала 

1. Персоналът трябва да се държи достойно, да спазва стандартите за здраве 

и безопасност и да уважава имуществото на Центъра. 

2. Персоналът трябва да се отнася към ръководителите и колегите с 

любезност и дух на сътрудничество. 

3. В допълнение към всеки друг акт, противоречащ на техните общи или 

специфични задължения, на персонала се забранява: 

а. Укриването или фалшифицирането на документи; 

б. Заетост в дейности или проекти, различни от тези на Центъра; 

в. Използването или предоставянето на информация, съхранявана от 

персонала в негово собствено качество за обслужване на частни или 

интереси на трети страни. 

г.Приемането на каквито и да е материални и нематериални активи от лица, 

чиитозапитвания са или ще бъдат управлявани/изпълнени отперсонала на 

Центъра. 
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Член 11. Система за регистриране на информационния център 

Информационният център използва система за регистриране на данни 

(Еxcel файл) за точно описание на данните (електронно лично досие) и 

исканията/запитванията на бенефициентите, за да се даде възможност за пълно 

записване на нуждите, но и по-добро наблюдение на непосредствените 

количествени и качествени резултати и заключения на местно и регионално 

ниво. 

Персоналът за информация и консултации трябва да предоставя 

необходимата информация и данни. 

Личните данни се съобщават само между ръководителите на Центъра и 

изпълнителите на трансгранични планове за действие. 
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Член 12. Водене на архиви 

Процедурите за водене на архиви и досиета на бенефициентите са в 

съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския съюз, 

Парламентът и Съветът от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по 

отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни (GDPR). 

Информационният център поддържа електронен файл с Регистър на 

бенефициентите чрез системата за регистриране. Той също така поддържа 

физически запис, докато данните удостоверяват изпълнението на проекта. 

Примерите включват следното: 

1. Формуляр за регистрация и проследяване на бенефициента. 

2. Индивидуални доклади на изпълнителни искания/запитвания за 

предоставянето на услуги на бенефициентите. 

3. Печат и дигитален материал от рекламни акции. 

4. Документи на бенефициенти на Центъра. 

5. Месечен отчет за дейността на центъра. 
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Член 13. Приложимост на процедурния правилник 

Настоящият Правилник влиза в сила отпървия работен ден на Информационния център. 

 


