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2 Определяне на обща и специфична/и цел/и на проекта
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% % % АCC+( 3 год)  ACC+(1год)

2 000 2 800 1 250 2 495 500 500

40 800 1 120 40 500 998 Комисионна 4% БФП 5% БФП

50 1 000 1 400 50 625 1 248

Окончателно плащане 10 200 280 10 125 250

% % % без ACC+

2 500 4 300 1 500 3 250 500

50 1 250 2 150 50 750 1 625 Комисионна 5,5% БФП

50 1 250 2 150 50 750 1 625

Окончателно плащане

1

2

3

4

5

1

100 BGN / мес

Пакет ОБСЛУЖВАНЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ с лимитиран месечен абонамент с комисионна  в размер на 4,88 % ∑ на проекта.

С включена гаранция 'УСПЕХ 3/1' -При подадени 3 проектни предложения, нито едно от тях не получи одобрение за предоставяне на БФП, то събраната абонаментна  такса 

по договора се възстановява на възложителя.

Генериране на ПРОЕКТНА ИДЕЯ 1 % ∑ на БФП /мин. 70 BGN/

Описание на услугата:

Съобразено с целите на абоната наблюдение за допустимост по програми на ОПИК и  ОП РЧР  в срока на договора. Месечно резюме на активни процедури по ОПИК и  ОП РЧР, 

изменения в индикативните годишни работни програми на ОП РЧР и ОПИК, информация за хода на оценка на подадени проектни предложения, като брой подадени проекти,  

срокове на изпълнение на ЗУСЕСИФ/ПМС и етапи на оценка и решения на ДО/УО. 

Информиране и включване на кандидата в организирани информационни дни, кампании и срещи на УО/ДО/МЗ по активни процедури.

Генериране на 3 ПРОЕКТНИ ИДЕИ в срока на договора.

Изготвяне на 3 броя ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (Тип 20) отстъпка от 2% от зададена такса по таблица

С включена гаранция 'ИНТЕРЕСИ' - Информиране на абоната в рамките на 5 календарни дни от отварянето на процедура, представляваща интерес за него и поставените 

от него цели. В случай на закъснение и неизпълнение на тази гаранция договора се прекратява и АНДОЛИТО КОНСУЛТ БГ ЕООД възстановява събраната сума от месечни 

абонаментни такси по договор.

Базов Тип 

Описание на услугата:

Пакет ИНФОРМИРАНОСТ (едногодишен пакет с месечен абонамент)

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Схема на плащане Тип О) 

Обосновка на проекта е ефекта от изпълнението му

ОПИК (7022.16) 20

Авансово плащане

подтип

Оценка на допустимостта на кандидата и съответствието на клиентските цели с изискванията на програмната схема за финансиране.

Определяне на обща и специфична/и цел/и на проекта

подтип

Комисионна 

50 BGN / час ПРЕДПРОЕКТНО КОНСУЛТИРАНЕ по ОП на ЕС 2014-2020 /след 30 min. безплатна консултация/

Вид Услуга

Определяне на възможностите за финансиране чрез привличане на заемни средсрва и/или спредства на европейски и национални фондове за финансиране

Описание на услугата:

Оценка на съответствието на кандидата с изискванията на активните програмни схеми за финансиране по ОП на ЕС и/или Национални програми

ПРЕДПРОЕКТНО КОНСУЛТИРАНЕ  по ОП на ЕС

 ❷ Междинно плащане при подаване/предаване на проектно предложение ( до 5 работни дни от входиране на проекта в ИСУН 2020)

Формиране на прогнозен финансов анализ, паричен поток, нетни приходи и разходи

Предаване на изготвения бизнес план на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В първите 5 работни дни от сключване на договора ще бъде извършена:

Описание на услугата:

Формулиране на  силни/слаби страни, възможности/заплахи

ОП РЧР (7022.05)
Базов Тип

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

АХУ (7022.01)

ТАРИФА НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Настоящата тарифа на услугите е одобрена и валидна от 1.01.2018 година

Оценка на размера на необходимите за финансиране разходи, съобразно общите и специфични цели на клиента

ОПИК (7022.16) О ОП РЧР (7022.05)

АХУ (7022.01)

РАЗДЕЛ I: ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 

 ❶ Авансово плащане до 5 работни дни от сключване на договор . 

Определяна на себестойност на собствени продукти, услуги

Описание на услугата:

Формулиране на бизнес идеята на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Аргументация и доказване на неговата необходимост

Формулиране на очаквани, обективно измерими крайни резултати/индикатори за резултат и изпълнение/ след завършека на проекта

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Схема ма плащане Тип 20)

Определяне на необходимата ресурсна обезпеченост

 С Управление до 4,88%  С Управление до 10%

Разработване на мотивирано предложение с варианти, което се утвърждава след конкретен диалог с кандидата

Определяне на набора необходими документи от страна на клиента за изготвяне на проекта и срокове за представяне

стандартен

Авансово плащане

Междинно плащане

стандартен

БЕЗ Управление БЕЗ Управление 

Междинно плащане



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

През 2018 г. към всяка услуга 'ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ(Тип 20)' получате  гаранция 'УСПЕХ 1/1' -При подадено проектно предложение през 2018 г., което 

не получи одобрение за финансиране( включване в Списък 1 или Списък 2), получавате ПАКЕТ 'ИНФОРМИРАНОСТ' с безплатен годишен абонамент. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ 

1,9 % ∑ на проекта

min 500 - max 12 500 BGN

Изготвяне на СТРАТЕГИЯ за развитие за 12 месечен период

3.9-8 % ∑ на проекта
ПАКЕТ 'ОБСЛУЖВАНЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ с лимитиран месечен абонамент (за срока на поекта)'

Окомплектоване на проектa, съгласно изискванията на ДО (договарящия орган)

Предаване на 2 (два) хартиени екземпляра(оригинал и копие) и 1 бр. електронен носител (CD, DVD) на окомплектования проект по ОП на ЕС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Приемо-

Предавателен Протокол в случай, че Възложителя не разполага с професионален КЕП

Електронна регистрация в ИСУН2020 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ЕС в случаи, че Възложителя на разполага с професионален КЕП

Електронно подаване в ИСУН2020 на проекта по ОП на ЕС в случаи, че Възложителя на разполага с професионален КЕП и процедурата позволява такъв вид комуникация

Изготвяне на екземпляр на CD/DVD на проекта за Възложителя

Следене на статуса на електронно подаденото проектно предложение

Професионално описване на проекта във формуляр за кандидатстване (апликационна форма) и електронно подаване с КЕП

 ❸ Окончателно плащане при ододрение на Проект

Аргументация и доказване на неговата необходимост

Описание на кандидата и дейностите по проекта

Формулиране на очаквани резултати  и обективно измерими индикатори/ за резултат и изпълнение/

Изготвяне на подробен бюджет на проекта

Изготвяне на таблица за източниците на финансиране, бизнес план, декларации по образец

Изготвяне на обобщен финансов анализ и План график на дейностите по проекта

360 BGN / година

Подготовка и провеждане на ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА по ЗОП или ПМС 160/2016, ЗУСЕСИФ

Разработване на тръжна документация за избор на изпълнител

Описание на пакетната услуга:

Изготвяне на ИАП(искане за АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ) по сключен договор за БФП

Професионално консултиране по процедурите за избор на изпълнители, съобразено с ЗОП и ПМС 69/2013

Съдействие по изготвяне на тръжна документация по ЗОП или ПМС118/2014, план график и предварителна обобщена информация

Корекция на бюджет/планирани източници за финансиране/ формуляр за кандидатстване и др. приложения в 

режим "проследяване на промените"  и изпращане на ДО по ОП РЧР
60 BGN / час

Изготвяне и изпращане на ИП, ИФП към ДО/МЗ

Изготвяне на Досие по проекта , съобразено с изискванията

Подготовка на заявления/уведомления за промяна на договор за БФП

Архивиране и съхранение на Досие по изпълнение на ПРОЕКТ по Договор за БФП -годишен абонамент 600 BGN / година

Електронно архивиране и съхранение на Досие по изпълнение на ПРОЕКТ по Договор за БФП -годишен 

абонамент

Изготвяне и изпращане МО, ФО, Месечен/Полугодишен/Годишен Отчет за изпълнение на проекта

Подготовка на искания за допълнителни документи и информация от оферентите в процеса на разглеждане и оценка на техните оферти

Подготовка и изпращане до ДО на комплект документи, необходими при сключване на договор за БФП 60 BGN / час

Подготовка и изпращане на комплект документи до ДО при сключване на договор за БФП 

Консултиране по набавяне на документи от избрания доставчик за подписване на договор

Подготовка на документи за ИАП/ ИМП/ ИФП (Искане за авансово/междинно/финално плащане)

Пълна подготовка и провеждане на до 3 броя процедурите за оценка и класиране на оферти за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ по доставка на стоки/услуги и СМР  

Съдействие за навременна и ефективна комуникация с ДО, МЗ, асистент по проекта и/или финансови институции по обезпечаване на финансовото изпълнение на проектното 

предложение

900 BGN / процедура

Подготовка на пълен комплект документи за кандидатстване за подкрепа на Start UP/ПРЕДПРИЕМАЧИ със средствата на финансов инструмент - "Микрокредит със споделен риск" по 

ОП РЧР 2014-2020. 

Такса за Изготвяне на БИЗНЕС ПЛАН, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЯ на Start UP/ 

ПРЕДПРИЕМАЧИ за финансов инструмент - МИКРОКРЕДИТ по ОП РЧР +Комисионна 1,75% от размера на  

МИКРОКРЕДИТ по ОП РЧР

128 BGN 

Описание на пакетната услуга:

Завеждане на стопанските операции по изпълнене на проекта в самостовтелна счетоводна база/ система със индивидуален СМЕТКОПЛАН за нуждите на проекта 

Провеждане на процедурата

Консултиране в процеса на оценка на офертите 

Подготовка на междинен/ финален/полугодишен/годишен технически и финансов отчет 60 BGN / час

Консултиране и управление на договорите за доставка/изпълнение- проверка на фактури,приемо-

предавателни протоколи, спазване на клаузи за доставка и плащане, изчисляване на неустойки. 
890 BGN / договор

Аганжиментът на консултанта приключва с одобрението на ДО/МЗ на подписания договор между Бенефициента и доставчика

подготовка на протоколи от работата на оценителната комисия

подготовка на решение за приемане на доклада на оценителната комисия 

Подготовка на придружителни, разяснителни писма и друга кореспонденция в етапа на оценка с оференти и ДО/МЗ

Подготовка на документи за промяна на договор за БФП 60 BGN / час

60 BGN / час

Консултиране и съдействие при набиране и оценка на min 3 оферти за избор на изпълнител 300 BGN / процедура

Описание на пакетната услуга:

Коригиране на тръжна документация в случай на отправени препоръки от страна на ДО/МЗ



№ №

1 12

2 13

3 14

4 15

5 16

6 17

7 18

8 19

9 20

10 21

11

Услуги Пр-во Услуги Пр-во

120 180 70 80

180 230 80 120

240 280 100 140

300 340 140 180

450 600 180 220

№ №

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

До 5

50

I. УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА

II. АКТУАЛНА ЦЕНОВА ЛИСТА 

Всички представени в настоящата тарифа такси и комисионни /цени на услуги са в BGN (лева). ДДС няма да бъде начислено на основание 

чл.113 ал.9 от ЗДДС.

II. АКТУАЛНА ЦЕНОВА ЛИСТА 
Фирми Фирми

 НЕрегистрирани по ДДС

Сфеара на дейност:

Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и 

рекапитулации. Изчисляване на отпуски и обезщетения

Търговия

70

80

120

Име на услугата

Брой документи

от 10 до 20Месечна        абонаментна 

такса

Брой Персонал

80

от 5 до 10

200Над 150 500

над 20

БС х 9 *

Изготвяне  трудови договори  и допълнителни спореазумения, 

съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда

Попълване на трудови и осигурителни книжки

Представяне на информация за осигурените лица в Персонален регистър

Изготвяне на документи при пенсиониранеИзготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с 

прекратяване на трудови договори

Търговия

Отчитане на ДА: Изготвяне на счетоводен и амортизационен план, 

от 100  до 150

До 20 

от 20  до 50

от 50  до 100

150

210

Сфеара на дейност:

50 - 2 000 BGNКонсултации в областта на фирменото управление, инвестиционни проекти и програми

РЗ   е стойността на клетка от таблица в ПАКЕТ 'РАБОТНА ЗАПЛАТА'

Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни 

документи

Оn-line услуга в ТР на АВ (при наличие на ел.подпис)

Съдействие по сключване на договори за трудова медицина

Комисионна 

РАЗДЕЛ III:  Регистрации на дружества.  On-line услуга в ТР на АВ.   Финансов мениджмънт.  ДРУГИ консултаски услуги

160

50 - 2 000 BGN

* Комисионната за всяка отделна консултантска услуга е в посочения диапазон и зависи от обема на конкретната задача, 

трудоемкостта и времевата ангажираност. Тази стойност не може да надвишава посочения МАХ

Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи: фактури, 

складови разписки, банкови извлечения, договори  и други

Отчитане на МЗ

Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с 

националното счетоводно и данъчно законодателство

Текущо осчетоводяване и отразяване на стопански операции 

Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи 

с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, 

както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента

Подаване на декларации, справки и други документи пред НАП, НОИ

30 BGN

e-Регистрация на ЕООД (3/1) .Личен Ел.подпис+Печат+Вписване в ТР наАВ

  регистрирани по ДДС

IT Support.  Консултации в областа на компютърната техника, мрежи и програмно осигуряване

 ПАКЕТ ' Асс+ (Счетоводно и ТРЗ обслужване)'  

Име на услугата

 Изготвяне на счетоводна политика

330 BGN

75 BGN

270

320

ДРУГИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Вид Услуга

150

Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица

Асс е стойността на клетка от таблица в ПАКЕТ 'СЧЕТОВОДНО ОБЛУЖВАНЕ'

където:

Месечен абонамент=Асс+ 1/2* РЗ

Цената на месечния абонамент се определя по следната формула:  

Изготвяне на платежни документи за изплащане на възнаграждения.PayRoll

* БС е брой служители/ персонал на фирмата

Този пакет е комбинация на услугите предложени в ПАКЕТ 'СЧЕТОВОДНО ОБЛУЖВАНЕ' и ПАКЕТ 

Подаване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията

Изкарване на удостоверение за актуално състояние и липса на данъчни задължения

 ПАКЕТ 'Работна Заплата'  

I. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА

Име на услугата

Подаване на информация за сключените трудови договори

Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на 

НАП, БНБ, НОИ и НСИ. Изготвяне на справки-декларации, дневници Определяне на размера на данъци и осигуровки

Изготвяне на платежни документи за разплащане 

 Регистрация на фискални устройства при данъчната администрация

Регистрация по ЗДДС

Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране

Годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и 

Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия

Съставяне на Годишен финансово-счетоводен отчет 

Подаване на годишна данъчна декларация

РАЗДЕЛ II:  СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 ПАКЕТ 'Счетоводно обслужване'  

I. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА

Име на услугата

Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП

Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента

Друга допълнителна счетоводна услуга с еднократен характер 30 BGN

Попълване и обработка на Данъчна декларация или формуляр, заявление пред НАП, МДТ, НОИ, АВ и други 30  BGN


