
          
                                   
                                  ЗАПИТВАНЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
Относно : Подготовка  на проект  към  Фонд“Условия на труд“от Министерство на 
труда и социалната политика за подобряване условията  за труд, чрез инвестиция в 
съществуващ или нает сграден фонд 
 Съгласни сме предоставената информация и данни да бъдат обработвани с цел 

допустимост на компанията по програма към Фонд „Условия на труд“ към 
МТСП.  
 

1. Наименование на 
фирмата  

2. Адрес на управление  

3. 

Имате ли регистрация 
по ДДС ?  
 
Е И К /Булстат/ 

 

4. Адрес за 
кореспонденция  

5. Лице за контакт 
(длъжност)  

6. 

Място на изпълнение 
на проекта / сгради 
собственост или наети, 
въведени ли са в 
експлоатация / 

 

7. Тел., e-mail, адрес  

8. 

Има ли свързаност  
фирмата с други фирми 
и кои са те.Посочете 
наименованието на 
свързаните фирми и 
имат ли нает персонал. 

 

9. 

Какъв е кода на 
основната 
икономическа дейност 
на фирмата с цифри и 
думи . 
Осигурителни вноски 

 



във Фонд „Трудова 
злополука и 
професионално 
заболяване“ /от 0.1 % до 
1.1 %/. 
Изпълнява ли 
дружеството социална 
програма към работен 
песоналени  като : 

• Имате ли актуална 
полица 
застраховка 
„Трудова 
злополука“ и кога 
е крайния срок в 
който тя изтича ? 

• Предоставят ли се 
ваучери за храна и 
в какъв размер 
към  работещ ? 

•  Имате ли 
сключени някоя от 
следните видове 
застраховки на 
персонал : 

Застраховка 
„Рискова 
застаховка“ 
групова или 
индивидуални 

Индивидуални 
здравни 
застраховки 

Кога изтичат ? 

• Имате ли 
сключено 
допълнително 
здравно 
осигуряване 
/ДЗО/ ? 



• Имате ли 
застраховка на 
сграден фонд и 
др.материални 
активи – 
движимо и 
недвижимо 
имущество ? 

10. Числен персонал по 
трудов договор ?  

11. 

Опишете kакви 
дейности /ремонти и 
инвестиции /, 
предвиждате да бъдат 
реализирани чрез 
проекта.Опишете каква 
е проектната ви идея за 
подобряване условията 
на труд чрез 
инвестиция 
всъществуващ или нает 
сграден фонд. 

 
 
 

15. 
Стойност на 
инвестицията в лева без 
ДДС.  

 Максимален обем на  инвестирани средства 
в програмата  - 330 000 лв. без ДДС. 

 Максимална помощ от програмата след 
реализация на дейностите заложени в нея - 
100 000 лв. без ДДС 

 
Какви средства бихте инвестирали в проекта ? 
 
 
 
 
 

 
Забележка :Жеателно е да отразите информация по всеки от пунктовете в  
запитването ! 
 
Денисов 
Експерт НПП 
Телефон :0887223461 
e-mail : denisov@abv.bg 
 


