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РЕЗЮМЕ
Годишната
програма
за
прилагане
на
„Националната стратегия за насърчаване на
МСП 2007-2013” се ръководи от заложените в
Стратегията приоритети и насоки за действие,
като за постигането на поставените цели в тези
приоритети, отговорните ведомства реализират
подходящи мерки.
Това е първата Годишна програма по новата
Стратегия, която бе приета на 22 февруари 2007
година с протокол № 7 на Министерския съвет.
След промените в Закона за МСП през 2006
година, всяка Годишна програма вече не е
необходимо да се поднася на вниманието на
Министерския съвет, както приемането на
Стратегияга, а е достатъчно да се одобри от
министъра на икономиката и енергетиката (чл.5,
ал.2, т.4 от ЗМСП).
Настоящият отчет прави преглед на извършеното
по Годишната програма през 2007 година.
Предстоящото издание на Годишния доклад за
състоянието и развитието на МСП в България
2007, който Министерство на икономиката и
енергетиката ще издаде през юни 2008 година,
ще направи по-задълбочен анализ на МСП и
техния напредък от гледна точка на заложените
в Стратегията 7 приоритетни области.
Общо планираните за 2007 година мерки са 87, с
две повече от предходната година. Поради липса
на отговор от някои изпълнители като например
Министерство на земеделието и продоволствието
и БАН, по 15 мерки не е представен отчет (16
през предходната година), а по 3 от отчетените
мерки е отбелязано неизпълнение по различни
причини.
По 8 от насоките за действие от 4 приоритета не
са били планирани никакви мерки: Подпомагане
обучението по предприемачество в предприятия,
регистрирани по Закона за занаятите; Развитие
на практиката „Оценка на въздействието” по
отношение на новите и изменяните нормативни
актове; Борба с нелоялната конкуренция;
Насърчаване развитието на капиталовия пазар и
излизането на МСП на фондовата борса; База
данни за кредитната история и кредитния
рейтинг
на
предприятията,
както
и
посериозното
и
задълбочено
обучение
на
предприемачите
в
областта
защитата
на
интелектуалната собственост.
На другия полюс – с повече предложени мерки и
извърена работа по тях са насоките за действие
като:
Разширяване
на
обучението
по
предприемачество
в
средните
училища
и
създаване на възможности за стартиране на
учебни фирми и Подпомагане на предприятията
относно покриване изискванията на ЕС за достъп
до единния пазар.
Съществен недостатък на отчитането, валиден за
повече ведомства е липсата на ясна система от
измеритили
за
извършената
работа.
Неспособността
за
конкретно
формулиране
целите на мярката води до неотчитането й или до

неясното отчитане и липсата на съществени и
измерими резултати.
Предизвикателство
е
отсъствието
на
задълбочено сътрудничество с Националния
статистически институт (НСИ). Министерският
съвет е приел новата Стратегия заедно с
приложените към нея критерии за оценка
изпълнението на стратегията. До момента НСИ
отказва да проведе активен диалог по въпроса
относно дългосрочното следене на приложените
към Стратегията показатели, както и да
предоставя
навреме
и
безплатно
на
Министерство на икономиката и енергетиката
нужните данни за състоянието и развитието на
МСП в България за целите на Годишния доклад
на министерството.
Въвеждането
на
обучението
в
предприемачество в основното образование
все още не е осъществено. Продължават обаче
усилията,
особено
на
Министерство
на
икономиката и енергетиката и Министерство на
образованието и науката заедно с Центъра на
учебно-тренировъчните фирми, по обучение на
млади
предприемачи
в
професионалните
училища, гимназиите, създаването на учебнотренировъчни
фирми
и
центрове
по
предприемачество в университетите. Подпомага
се активно и създаването на предприятия от
студенти с добри бизнес идеи, както и изобщо от
предприемчиви българи в различни области на
страната.
Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП
(ИАНМСП) проведе проучване относно факторите
за развитие на МСП въз основа на които да се
предложат
през
следващите
години
покачествени мерки за облекчаване на бизнессредата за МСП.
Относно достъпът до финансиране найсъщественият
напредък
през
годината
е
приемането на първо четене от Народното
събрание на Закона за Българска банка за
развитие, както и подписването на меморандума
по инициативата JEREMIE.
Все още текат проектите по програма PHARE, с
които МСП могат да получат финансиране в
различни аспекти на икономическата си дейност,
но най-значимото събитие е стартирането на
Оперативната
програма
(ОП)
“Конкурентоспособност”, която ползва вече
ресурсите на структурните фондове на ЕС. През
2007 година стартираха три операции от ОП,
като плановете за останалите са заложени в
Годишната програма на Управляващия орган по
ОП,
който
е
част
от
Министерство
на
икономиката и енергетиката.
Клъстерните формирования в България стават
все по-активни и макар и все още конкретните
операции
по
ОП
„Конкурентоспособност”,
касаещи подкрепата към клъстерите да не са
готови, то по все още действащата Програма
PHARE бяха получени 14 проектни предложения,
чиято оценка ще приключи през настоящата
година.
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Различните грантови схеми в подкрепа на МСП
относно
покриването
на
международни
стандарти, както и конкретната подкрепа за
участие на предприятия на панаири и изложения
са част от усулията през годината да се
подпомогне
стъпването
на
български

предприятия на Единния и външния пазари
и да се насърчи износа на българска продукция.
Продължават и разяснителните кампании на
Патентно ведомство по отношение подхода към
закрилата на интелектуалната собственост
от българските предприемачи. За тази цел се
планират и конкретни грантови схеми като част
от ОП „Конкурентоспособност”.

Образование по
предприемачество
и насърчаване на
предприемаческия
дух и умения

Защита на
интелектуалната
собственост

Подобряване
достъпа до единния
и външния пазари

Подобряване на
бизнес средата

Улесняване
достъпа до
финансиране

Развитие на
клъстерните
структури

Конкурентоспособност и
иновации
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Приоритет 1
Образование по предприемачество и насърчаване на
предприемаческия дух и умения
Правителството търси възможност за разпространение на предприемаческата култура и поведение във
всички нива на обучение, като си поставя дългосрочната цел след финалната си фаза българското
образование да предлага хора с формирано предприемаческо мислене и умения, които да стимулират
творчеството и инициативността на младите хора

НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
1.

Въвеждане на обучение по предприемачество в основното училище;

2.

Разширяване на обучението по предприемачество в средните училища и създаване на
възможности за стартиране на учебни фирми;

3.

Разширяване на обучението по предприемачество във ВУЗ и увеличаване на броя на
центровете по предприемачество във ВУЗ;

4.

Подпомагане обучението по предприемачество в предприятия, регистрирани по Закона
за занаятите;

5.

Създаване на Национална програма за предлагане на доживотни консултански услуги на
МСП;

6.

Подпомагане стартирането на нови предприятия, разработване на програми по обучение
в предприемачество и стартиране на бизнес - включително на специализирани програми
спрямо женското предприемачество и предприемачеството сред етническите малцинсва;

7.

Въвеждане в бизнес-центровете на редовни курсове за обучение в предприемачество;

8.

Водене на информационни кампании сред обществото, популяризиращи идеята за
собствен бизнес;

Предприети мерки:
1.1.1
Обучение на учители за преподаване на
предприемачество по програмите на "Джуниър
Ачийвмънт",
България
за
предучилищна
подготовка и основно образование
Отговорно ведомство: МОН
Лице за контакт: Силвия Кънчева
Партньори: "Джуниър Ачийвмънт", България
Начало и срок: 01.09.2006 - 01.06.2007
Очакван резултат: Обучени 100 учители и започване на обучение
в 30 учебни заведения

Отчет:

Не е представен отчет
1.2.1. Реализацията
предприемачество”.

на

проект

“Обучение

в

Отговорно ведомство: МИЕ, Дирекция "ПОП", Отдел "РБСИ”
Лице за контакт: Ели Анави
Партньори: НПО
Начало и срок: 05.09.2006 - 31.12.2007
Очакван резултат: Създаване на предприемаческа култура и
умения сред младите хора

Отчет:

През 2005 беше реализиран проект “Обучение
в
предприемачество”
в
контекста
на
Европейската харта за малките предприятия, в
която се призовава на всички училищни нива да
се преподава бизнес и предприемачество, както

и да се разработват схеми за обучение на
стопански
ръководители.
Обучението
и
възпитанието
в
предприемачески
дух
е
съществен компонент в цялостната политика на
българското правителство за подкрепа на малкия
и средния бизнес и предприемачеството в
страната.
През 2006 стартира проект „Създаване на
предприемачески умения и възпитание в
предприемачество”, които е продължение на
проект „Обучение в предприемачество” и е
насочен към реализация на разработения Пакет
от мерки за създаване на предприемачески
умения и възпитание в предприемачество сред
учениците от средните професионални училища.
Цел на проведената малка обществена поръчка с
предмет „Създаване на предприемачески умения
и възпитаване в предприемачество на младежи
от средните професионални училища” бе на
конкурентен принцип, въз основа на разработена
програма по предприемачество за работата на
центъра по предприемачество и финансов план
да бъде определен най-подходящият кандидат за
изпълнител. За изпълнител бе определена
Фондация „Джуниър Ачийвмънт България”.
Срокът за изпълнение на обществената поръчка
беше 12 месеца, считано от датата на
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подписване на договора – 05.09.2006. В рамките
на проекта през 2006/2007 беше подкрепена
дейността
на
един
Център
по
предприемачество (две „Учебни компании”)
към Софийската гимназия по строителство,
архитектура и геодезия „Христо Ботев”.
Финансовите средства по проекта, осигурени от
Министерството
на
икономиката
и
енергетиката бяха в размер на 62 911 лв.
Фондация
Джуниър
Ачийвмънт
България
представи
два
Междинни
доклада
за
изпълнението на Програма за дейността на
Център по предприемачество „Учебна компания”,
както и финансови отчети за отчетните периоди.
По проекта беше усвоена сума в размер на
43 229.02 лв.

Лице за контакт: Силвия Кънчева
Партньори: "Джуниър Ачийвмънт", България
Начало и срок: 01.09.2006 - 01.06.2007
Очакван резултат: Регистриране на 15 учебни компании в СОУ и
21 компании в професионалните гимназии

Отчет:

Не е представен отчет
1.2.4. Обучение на ученици по утвърдени
национални програми по предприемачество
Отговорно ведомство: МОН
Лице за контакт: В.Дейкова
Партньори: РИО, Център на учебно-тренировъчните фирми
Начало и срок: 01.09.2006 - 01.06.2007
Очакван резултат: Около 20000 ученици годишно преминали
обучение по предприемачество

Отчет:

Целите на проекта са реализирани, посредством
изпълнената
програма
на
Център
по
предприемачество („Учебна компания”) към
Софийската
гимназия
по
строителство
архитектура и геодезия „Христо Ботев”, рамките
на учебната 2006/2007.

Около
20 000
ученици,
обучени
по
предприемачество.
Включва
обучение
на
ученици
от
професионалните
гимназии
в
страната
по
учебните
предмети:
Предприемачество, Предприемачество и дребен
бизнес, Работа в учебно-тренировъчна фирма и

Беше създадено функциониращо звено към
средна професионална гимназия – един център
по предприемачество - две “учебни компании”,
като движеща сила и координиращ център за
всички
дейности
по
обучението
в
предприемачество и създаването на практически
професионални
умения
сред
учениците,
включително и подкрепа на създаването на
фирми от ученици. Бяха подпомогнати връзките
между избраната професионална гимназия и
предприятията от съответния сектор, както и
връзките
между
отделни
професионални
гимназии, с цел реализиране на дейността на
учебните компании. Изграден беше един „бизнес
клуб” към училището, като добре функциониращ
и устойчив модел на сътрудничество между
бизнеса и съответната професионална гимназия,
който
прераства
в
края
на
проекта
в
национален Бизнес клуб.

Бизнес-проект.

Учебна компания „Фючър Арт”, създадена в
рамките на проекта, спечели годишното издание
на Фондация Джуниър Ачийвмът България за
най-добра „Учебна компания” и представи
страната на европейското състезание за найдобра „Учебна компания”, Берлин`2007.
1.2.2. Обучение на учители от СОУ с профил
технологичен "Предприемачество и бизнес" за
преподаване на предприемачество по програмите
на "Джуниър Аччийвмънт", България
Отговорно ведомство: МОН
Лице за контакт: Силвия Кънчева
Партньори: "Джуниър Ачийвмънт", България
Начало и срок: 01.09.2006 - 01.06.2007
Очакван резултат: Обучени 50 учители
обучение в 22 СОУ

и

провеждане

на

Отчет:

Отговорно ведомство: МОН

Отговорно ведомство: МОН
Лице за контакт: В.Дейкова
Партньори: РИО, Център на учебно-тренировъчните фирми
Начало и срок: 01.09.2006 - 01.06.2007
Очакван резултат: Създадени 173 УТФ с около 3000 ученици,
обучени в умения за създаване, управление и работа в МСП

Отчет:

В мрежата през 2006/2007 са работили 173 УТФ
в 44 училища. Броят на новорегистрираните УТФ
за периода е 78. Заявка за регистрация на УТФ
през учебната 2007/2008г. е направена от 90
училища в 53 населени места на страната; общо
290 учебно-тренировъчни фирми.
1.2.6. Обучение на учители за ръководители на
учебно-тренировъчни фирми

Отговорно ведомство: МОН
Лице за контакт: В.Дейкова
Партньори: Национален педагогически център, Център на
учебно-тренировъчните фирми
Начало и срок: 01.09.2006 - 01.06.2007
Очакван резултат: 350 учители обучени за ръководители на
учебно-тренировъчни фирми

Отчет:

Тук се включват и обученията и обмен на добри
практики за учители-ръководители на УТФ,
проведени от Центъра на учебно-тренировъчните
фирми в средните професионални училища;
обучения по време на ежегодните срещи и на
Панаира на УТФ “ТФ ФЕСТ 2007” - общо 177
учители.
1.2.7. Обучение на учители от професионалните
гимназии за преподаване на предприемачество по
програмите на "Джуниър Ачийвмънт", България

Не е представен отчет
1.2.3. Подпомагане организирането
компании
по
програмата
на
Ачийвмънт", България

1.2.5. Разпространение на национални програми
за работа в учебно-тренировъчни фирми

на учебни
"Джуниър

Отговорно ведомство: МОН
Лице за контакт: В.Дейкова
Партньори: "Джуниър Ачийвмънт", България
Начало и срок: 01.09.2006 - 01.06.2007
Очакван резултат: Обучени 62 учители за
обучение по предприемаческите програми

Отчет на Годишната програма`2007 за прилагане на
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провеждане

на

Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Политика по отношение на предприятията”
Отчет:

62 учители,
програми.

обучени

по

предприемачески

1.3.1 Участие в реализацията на Българохоландски проект "PPA05/BG/9/1", насочен към
реализиране на нови мерки за провеждане на
иновационната политика
Отговорно ведомство: МИЕ, Дирекция "ПОП", Отдел "РБСИ"
Лице за контакт: Ели Анави
Партньори: ИАНМСП, МОН, университети, МСП, НПО
Начало и срок: 01.01.2006 - 01.01.2007
Очакван резултат: Насърчаване на предприемачеството сред
студентите

Отчет:

В резултат на проекта през 2007 са реализирани
следните дейности:
-

-

-

1.3.2

презентация
пред
Асоциацията
на
ректорите в България с цел запознаване
с целите на проекта;
консултация
на
техническите
университети
при
изготвяне
на
Стратегическите /бизнес/ планове за
създаване
на
Центрове
по
предприемачество;
обучение на мениджърските екипи на
Центровете по предприемачество;
изготвяне и представяне пред Съвета по
иновации на доклад „Създаване на
финансови схеми за иновационната
политика
в
България”,
включващ
ваучерна схема, схема за техностартери,
схема за данъчни облекчения, схема за
гарантиране на заемите схема за рисков
капитал, ТОР технологични институти;
проведена конференция по академично
предприемачество с български ВУЗ-ове в
София

Реализация на проект “Подкрепа
създаването на “Центрове за насърчаване
предприемачеството”

за
на

Отговорно ведомство: МИЕ, Дирекция "ПОП", Отдел "РБСИ"
Лице за контакт: Ели Анави
Партньори: ИАНМСП, МОН, университети, МСП, НПО
Начало и срок: 01.01.2007 - 31.12.2007
Очакван резултат: Насърчаване на предприемачеството сред
студентите

Отчет:

В началото на 2007 бяха създадени 4-те Центъра
за насърчаване на предприемачеството към ВУЗ,
а именно: Лесотехнически университет – София;
Технически университет – София, филиал
Пловдив; Технически университет - Варна и
Технически университет - Габрово. Изборът им
беше в резултат на проведена Обществена
поръчка и на база оценка на представени
Стратегически планове /бизнес планове/ за
създаване и развитие на центровете. Срокът за
реализация на плановете е двугодишен – до края
на 2008, като субсидията за всеки ВУЗ е 112 500
лв.
Допълнително
има
и
съфинансиране.
Междинните отчети показват, че стратегическите
планове се изпълняват съобразно сключените
договори с МИЕ, като университетите разходват
планираните средства, след което МИЕ извършва

проверка
сумата

по

целесъобразност и рамбурсира

1.3.3 Национален конкурс за финансиране на 8
технологични стартиращи фирми на студенти и
завършили висшите училища в България през
2006 и 2007.
Отговорно ведомство: ИАНМСП, ГД "МЗИП"
Лице за контакт: Христо Медаров
Партньори: МИЕ, Дирекция "ПОП", Отдел "РБСИ"
Начало и срок: 02.07.2007 - 31.12.2007
Очакван резултат: Създадени и подкрепени 8 технологични
стартиращи фирми от студенти и завършили висшите училища в
България през 2006 г. и 2007 г.

Отчет:

Националният конкурс не беше реализиран през
2007, което наложи неговата реализация да бъде
заложена за следващата бюджетна година. Това
беше продиктувано от характера на проекта,
който е целесъобразно да бъде съобразен с
учебната година на ВУЗ.
Националният конкурс има за цел да даде
възможност на млади хора с жизнеспособни и
перспективни
бизнес
идеи
да
започнат
собствен
бизнес.
Основава
се
на
разработването на бизнес планове от
студенти и завършили висшите училища в
България през 2006 и 2007 и предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за тяхното
изпълнение. Ще се финансират
дейности в
областта
на
производството
и
информационните
и
комуникационни
технологии (ИКТ). Финансовата помощ се
отпуска
след
оценка
и
класиране
на
предложените бизнес планове, като предимство
получават
предложенията,
включващи
използването на ИКТ, усвояването на продукти,
ноу-хау, технически решения, производствени
технологии, внедряване на енергоспестяващи и
екологосъобразни технологии. Очакванията са да
кандидатстват за финансиране около 80 проекта
на бизнес планове.
Средствата необходими за реализацията на
националния конкурс са заложени в бюджета на
МИЕ за 2008 и възлизат на 168 000 лв.
Националният конкурс е проектиран така, че да
бъде проведен еднократно и ще бъдат
финансирани 8 проекта. Не съществуват
пречки, при осигуряването на необходимите
средства, конкурсът да бъде провеждан и през
следващи години и да бъде разширен за поголям брой бенефициенти. Стойността на
безвъзмездната финансова помощ за създаване
на технологична стартираща фирма е до 20 000
лв. и следва да бъдат усвоени за период до 12
месеца.
За финансиране могат да кандидатстват лица,
които са студенти или са се дипломирали през
2006 или 2007 и нямат регистрирана фирма към
момента на кандидатстване.
Оценката на Бизнес плановете и мониторингът
върху изпълнението на одобрените бизнес
планове се извършва от Оценяващ комитет.
Оценяващият
комитет
се
назначава
от
изпълнителния директор на
Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средни

Отчет на Годишната програма`2007 за прилагане на
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Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Политика по отношение на предприятията”
предприятия (ИАНМСП). Подадените Бизнес
планове подлежат на проверка. Преминалите
административна проверка кандидати се
допускат до експертна оценка в съответствие с
одобрена методиката. С първите 16 кандидати,
получили най-голям брой точки на експертната
оценка,
Оценяващият
комитет
провежда
интервю.

Отговорно ведомство: МИЕ, ИАНМСП
Лице за контакт:
Партньори: НПО, външни организации
Начало и срок: 01.03.2007 - 01.11.2007
Очакван резултат: Подобряване консултантското обслужване на
МСП на всеки етап от развитието им

Списъкът
с
одобрените
и
неодобрените
кандидати се публикува на интернет страниците
на ИАНМСП и МИЕ. След обявяване на
резултатите от класирането, одобрените за
финансиране
кандидати
регистрират
свои
собствени фирми, като формата на регистрация
зависи от избора на кандидата, но задължително
условие е той да бъде едноличен собственик. За
съответното финансиране се сключват договори
между ИАНМСП и фирмите на кандидатите.
Изпълнението на дейностите следва точно планграфика на дейностите предложени в Бизнес
плана и бюджета за първата година от
дейността, които стават неразделна част от
договора. Приемането на изпълнението се
извършва на 4 тримесечни периода с приемопредавателни протоколи, които се подписват от
страните след представяне на оперативните
доклади и финансови отчети от Бенефициента.

1.6.1 Внедряване на Програма за създаване на

1.3.4 Провеждане на "Дни на предприемача" във

ВУЗ. Представяне на добри практики за успели
млади предприемачи
Отговорно ведомство:
Лице за контакт:
Партньори: ВУЗ НПО, МСП
Начало и срок: 01.04.2007 - 01.11.2007
Очакван резултат: Популяризиране на предприемачеството сред
студентите

Отчет:

От ТУ-Габрово е извършено проучване на 10
утвърдени бизнесмени в региона. Въз основа на
материалите от проучването е подготвено и
отпечатано помагало за бъдещи предприемачи за
представяне на добри практики. Опитът на ЦНП
Габрово е презентиран в Ягелонския университет
– Краков, Полша, с който се реализира
сътрудничество по проект за насърчаване на
малкия и средния бизнес.
В бизнес инкубаторите на Лесотехническия
университет - София в Юндола и с. Бързия бяха
проведени
срещи
с
предприемачи
от
прилежащите
региони
по
проблемите
на
„Предизвикателствата пред предприемача в
първите
години
от
присъединяването
на
България към ЕС”. Участват бивши студенти на
ЛТУ, ангажирани в институции по усвояване на
средства от ЕС – МЗП, ДФ ”Земеделие” и др.
Предвиденият в ЛТУ „Ден на предприемача” за м.
декември 2007 беше отложен за 18 март 2008 за
да се осигури присъствието на президента Георги
Първанов.
1.4. Няма предложени мерки
1.5.1 Участие в разработване и изпълнение на
програмата. Определяне пакети от услуги на всеки
етап от развитие на МСП

Отчет:

Не е представен отчет
капацитет за бизнес консултиране в дирекциите
"Бюра по труда"

Отговорно ведомство: МТСП - група за управление на проект
"ГФМ"
Лице за контакт: Красимир Христов - ръководител проект "ГФМ"
Партньори: АЗ
Начало и срок: 01.01.2007 - 31.12.2007
Очакван резултат: 2900 консултирани стартиращи предприемачи
на територията на 9 области

Отчет:

Консултирани са 2700 стартиращи предприемачи
и 1000 действащи предприемачи на територията
на 9 области в страната.
1.6.2

Реализация на проект “Създаване на
конкурентноспособни стартиращи фирми – Проект
100”

Отговорно ведомство: МИЕ, Дирекция "ПОП", отдел "НМСПП"
Лице за контакт: Ели Анави
Партньори: ПРООН
Начало и срок: 01.01.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Цялостна подкрепа за стартиране на собствен
бизнес

Отчет:

Проектът «Създаване на конкурентоспособни
стартиращи фирми - Проект 100», е
инициатива на Министерството на икономиката и
енергетиката и се изпълнява с подкрепата и
съдействието на Програмата на ООН за развитие
на
базата
на
подписан
Меморандум
за
разбирателство от 22 декември 2003 чрез бизнес
центровете, създадени по Проект „Заетост чрез
подкрепа на бизнеса” /JOBS/.
Проект 100 е изключително успешен. Той
представлява схема за цялостна подкрепа на
предприемчивите хора за създаване на собствен
бизнес не само чрез обучение и достъп до
финансови ресурси, а и чрез контрол и
мониторинг върху дейността на стартиралата
фирма в продължение на двегодишен период,
което е гаранция за създаване на устойчиво и
конкурентно
предприятие.
Размерът
на
предоставяната безвъзмездна финансова помощ
е от 10 000 до 20 000 лв. при задължително
съфинансиране от страна на кандидатите
минимум 20% от размера на помощта. Осигурен
е и достъп до схемата за финансов лизинг на
Проект JOBS за покупка на машини и
оборудване. Подкрепят се приоритетно идеи,
свързани с внедряване на нови технологии и
продукти,
използване
на
възобновяеми
енергийни източници, въвеждане на мерки за
енергийна ефективност и такива с екологична
насоченост.
Общият бюджет на Проект 100 за 2007 беше
1 235 581 лв.

Отчет на Годишната програма`2007 за прилагане на
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Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Политика по отношение на предприятията”
Безвъзмездната финансова помощ за стартиране
на бизнес се предостави на територията на три
области – Монтана, Ловеч и Хасково.

Не е представен отчет
1.8.1 Провеждане на информационни дни "Как да

Постигнати резултати с финансиране за 2007:
•
•
•
•
•

Подадени заявки за участие в проекта: 838
Обучени предприемачи: 225
Одобрени за финансиране: 60 кандидата
Стартирали към момента фирми: 23
Предоставена
безвъзмездна
финансова
помощ: 1 183 860 лв.

1.6.3 Разработване на програми за обучение в
предприемачество и стартиране на бизнес
Отговорно ведомство: МОН
Лице за контакт:
Партньори: ИАНМСП
Начало и срок: 01.01.2007 - 01.06.2007
Очакван резултат: Систематизирани и разработени теми по
предприемачество.

Отчет:

Не е представен отчет
1.6.4 Провеждане обучение по предприемачество
на база разработени програми в т.ч. сред жените и
малцинствата в 6-те района за планиране.
Отговорно ведомство: ИАНМСП
Лице за контакт:
Партньори: НПО, браншови организации
Начало и срок: 01.01.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Повишена готовност за стартиране на собствен
бизнес

Отчет:

В ИАНМСП беше създадена работна група, която
осъществи контакти с български институции и
неправителствени организации, работещи за
насърчаване на женското предприемачество.
Събрана беше информацията за осъществените
през 2006 инициативи и проекти за насърчаване
на женското предприемачество. На базата на
обобщената информация беше изготвен доклад
до
Генерална
дирекция
«Предприятия
и
промишленост» на Европейската комисия.
Представители на ИАНМСП взеха участие в
проведената на 4 юни 2007 в СУ «Климент
Охридски»
международна
конференция
«Политики на равенство – 50 години европейски
път».
Осъществени бяха контакти със «Селена асоциация на жените предприемачи в
България» и с асоциация «Импулси» с цел
да
бъдат
очертани
възможностите
за
сътрудничество
през
2008,
включително
провеждане на обучителни семинари за жени
предприемачи и организиране на Международен
форум за женско предприемачество.
1.7.1 Участие с лектори при провеждането на
курсове за обучение по предприемачество

Отговорно ведомство: БАН
Лице за контакт: Г.Райчевски
Партньори: БАРДА
Начало и срок: 01.03.2007 - 30.10.2007
Очакван резултат: Повишаване на специфичните знания по
предприемачество

Отчет:

започна собствен бизнес" - 12 семинара в 6-те
района за планиране. Публикуване в интернет
сайта на ИАНМСП

Отговорно ведомство: ИАНМСП
Лице за контакт:
Партньори: Областни и общински администрации, АЗ и външни
организации
Начало и срок: 01.01.2007 - 30.11.2007
Очакван
резултат:
Подобрена
информираност
относно
предимствата на собствения бизнес.

Отчет:

В изпълнение на мярката ИАНМСП организира и
проведе 12 семинара в шестте района за
икономическо планиране на тема „Как да
започна и развия собствен бизнес”.
Цел
на
обучението
e
насърчаване
стартирането на собствен бизнес.
Обучението включва презентация на следните
теми:
¾
¾
¾
¾
¾

Ролята на ИАНМСП за подкрепа на
малкия и средния бизнес
Как да съставим успешен бизнес план за
развитието на фирмата
Търговски практики и документи
Практически
съвети
към
бъдещи
износители (седем стъпки в износа)
Дискусии с експерти от ИАНМСП

Целева група и профил
семинарите:
¾
¾
¾

на участниците в

Безработни, които желаят да стартират
собствен бизнес.
Вече установени МСП които желаят да
развият своя бизнес
Неправителствени
организации,
подпомагащи стартирането и развитието
на бизнес

Проведени са 12 семинара в шестте района
за планиране:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пловдив: 32 фирми участвали, партньор
– Национална занаятийска камара;
Търговище:
12
фирми
участвали,
партньор – БСК
Ловеч: 29 фирми участвали, партньор –
Бюро по труда, бизнес инкубатор;
Перник: 28 фирми участвали, партньор –
Бюро по труда, Бизнес инкубатор;
Благоевград:
24
фирми
участвали,
партньор – Бюро по труда, Бизнес
инкубатор;
Бургас: 11 фирми участвали, партньор –
БТПП - Бургас;
Стара Загора: 24
фирми участвали,
партньор – БТПП - Стара Загора;
Враца: 21 фирми участвали, партньор –
Гише на предприемача, ЕТ „Йотов
Консулт”;
Пазарджик:
12
фирми
участвали,
партньор – Областна управа;
Видин: 18 фирми участвали, партньор –
Бюро по труда, Бизнес инкубатор;
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Силистра: 16 фирми участвали, партньор
– Община Силистра, БТПП - Силистра;
Велико Търново: 11 фирми участвали,
партньор – Евроинфо център.

Участвали:
Общият брой на участниците в семинарите е 226
– представители на фирми, НПО и физически
лица с интерес за развитие (стартиране) на
собствен бизнес.
Партньори на ИАНМСП в организирането и
провеждането на семинарите:
Национална занаятчийска камара, БСК – СББ,
Бюра по труда, регионални продразделения на
БТПП, Бизнес инкубатори, Евро-инфоцентрове,
Областните управители, кметове на общини.
Резултати:
Семинарите бяха организирани в съответствие с
фуннкциите на ИАНМСП, определени в чл. 7, ал.
1, т. 4 от Закона за малките и средните
предприятия. В рамките на семинарите беше
раздадено практическо помагало – „Как да
започна собствен малък бизнес”, издадено от
ИАНМСП.
При провеждането на семинарите се попълват
регистрационни карти от участниците. За
изследване на удовлетвореността и за обратна
връзка участниците са попълнили анкетна карта.
Оценките от анкетните карти са: отличен: 75%,
много добър: 20%, добър: 5%.
Най-често дискутирани въпроси:
¾
¾

¾
¾

Източници за финансиране дейността на
фирмата.
Възможностите за кандидатстване по
грантови схеми по Оперативна програма
„Конкурентоспособност”.
Развитие на бизнеса.
Намиране на чуждестранни партньори.

Информационно гише на предприемача.
Електронният
продукт
е
разработен
в
съответствие с Приоритет 2 „Подобряване на
бизнес средата” от Националната стратегия за
насърчаване на МСП. Информационният продукт
е създаден от ИАНМСП в рамките на “Проект за
преодоляване на административните бариери
пред
малките
и
средните
предприятия”,
финансиран от Британското министерство за
международно развитие.
Целта
на
продукта
е:
насърчаване
и
подпомагане на предприемачеството на местно
ниво чрез предоставяне на синтезирана и
полезна информация за: общите процедури при
фирмена
регистрация,
административно
регулиране към някои видове стопанска дейност,
разкриване на нови стопански обекти: ново
строителство, преустройство и промяна на
предназначението. Наръчникът дава ясна и
детайлна информация за етапите, през които
предприемачите
трябва
да
преминат,
последователността
на
процедурите,

необходимите документи, таксите, работното
време и адресите на съответните институции.
Съдържание:
Електронният продукт съдържа три обособени
раздела, в които са описани процедурите
"стъпка по стъпка", свързани с:
1. Обща фирмена регистрация, включваща
новия ред от 1 януари 2008 за: регистрация на
едноличен търговец, събирателно дружество,
дружество с ограничена отговорност, еднолично
дружество
с
ограничена
отговорност;
регистрация в НАП; регистрация по Закона за
ДДС; регистрация по Закона за акцизите и
данъчните складове; подаване на декларация за
условията на труд по чл. 15 от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд в
Областна инспекция по труда.
2.
Строителство
и
въвеждане
в
експлоатация на нов стопански обект,
включително:
смяна
на
предназначение,
съгласуване на скицата (визата) за проектиране,
съгласуване
на
проекта
и
издаване
на
разрешение
за
строеж;
извършване
на
строително-монтажните работи и разрешаване
ползването на обекта; схема на съгласуванията
и др. процедури съгласно Закона за устройство
на територията.
3.
Лицензионни,
разрешителни
и
регистрационни
режими,
институции,
свързани с тях, телефон, лица за контакти,
работно
време,
ред
за
извършване
на
процедурата, срокове и такси на конкретната
община или областна управа, които предоставят
комплексните
услуги
чрез
създаване
на
съответните гишета.
Информационният продукт е актуализиран и
съобразен с последните изменения и допълнения
на нормативната уредба към октомври 2007.
Продуктът съдържа информация и нормативни
изисквания при кандидатстване по грантови
схеми за усвояване на безвъзмездна помощ по
Оперативните
програми
финансирани
от
Структурните фондове на Европейския съюз,
информация за финансови институции и др.
ИАНМСП предоставя информационния продукт
безвъзмездно на общинските и областните
администрации.
За целта ИАНМСП подписва Споразумение с
кметовете
на
общини
или
областните
управители.
Подписани споразумения с над 100 общини и
областни администрации, от които 30 през
последните 2 месеца.
В изпълнение на мярката ИАНМСП също така
работи и по следните проекти:
Проект ”Добрият бизнес за МСП” (“Good
business for SMEs”)
• Проектът е изцяло финансиран от Фонда за
глобално
развитие
към
Британското
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•
•

•

•

•
•

Правителство и се изпълнява от AWS
Structured Finance Ltd., Великобритания, от
която бяха осигурени лекторите. Това е
британска компания с дългогодишен богат
опит
в
структурното
финансиране
и
управление на проекти в страни от
Централна, Източна и Югоизточна Европа.
ИАНМСП
организира
изпълнението
на
дейностите по проекта – осигуряване на
участниците и логистиката.
Основна цел - да се стимулира развитието
на българските МСП, като се подпомогнат
уменията
на
предприемачите
в
стратегическото бизнес планиране.
Целева група - предприятия с персонал от
10 до 30 човека от секторите на хранителновкусовата
промишленост,
дървообработването,
производството
на
мебели, машиностроенето, производството
на
текстил,
облекла
и
обувната
промишленост.
Програмата на семинарите включваше
следните
теми:
Разработване
на
стратегически план; Стратегическо мислене;
Разработване
на
бизнес
план;
Позициониране на фирмата; Маркетинг и
използване
на
интернет;
Услуги,
предоставяни на клиентите; Разписване на
“личен план за развитие” - 10 начина за
подобряване на работата.
В периода 22-27 февруари 2007 бяха
проведени обучения-семинари в градовете
Варна, Пловдив, Велико Търново и София.
Обучени общо 113 фирми от секторите
мебелна
промишленост,
химическа
промишленост, производство на сладкарски
изделия, земеделие, консултантска дейност,
текстил, облекла, обувки, отоплителна и
климатизационна техника, машиностроене,
строителство,
експортна
и
търговска
дейност.

Проект „STARTERSCOACH”,
стартиращите предприемачи

насочен

към

• На 27 септември 2007 се проведе Денят на
стартиращия предприемач. Инициативата
се организира в рамките на белгийски
проект, по който от българска страна
партньори са Националната занаятчийска
камара и ИАНМСП. ИАНМСП участва с две
специализирани
презентации
относно
програми за финансиране на МСП и
подготовка на бизнес план на фирмата.
• На 11 октомври 2007 бе проведен Денят на
стартиращия предприемач. Инициативата се
организира в рамките на съвместен проект

STARTERSCOACH в партньорство с UNIZO Организацията
на
независимите
предприемачи,
малките
и
средните
предприятия, Фландрия, с финансовата
подкрепа на Фламандското правителство.
Партньори по проекта от българска страна
са ИАНМСП, Националната занаятчийска
камара и Регионална занаятчийска камараПловдив. ИАНМСП участва в организацията
на проявата, а в провеждането - с две
специализирани
презентации
относно
програми за финансиране на МСП и
подготовка на бизнес план на фирмата. На
27 септември в Пловдив се проведе първото
издание на инициативата, което бе посетено
от над 250 души. В инициативата, проведена
на 11 октомври, взеха участие повече от 450
участника.
Участници
в
събитията
са
стартиращи
предприемачи,
студенти,
ученици
от
професионални
гимназии
и
колежи,
представители на централни и регионални
държавни и неправителствени организации,
камари и браншови съюзи, обслужващи бизнеса.
1.8.2

Изготвяне
на
Годишен
доклад
състоянието и развитието на МСП в България

за

Отговорно ведомство: МИЕ, Дирекция "ПОП", отдел"НМСПП"
Лице за контакт:
Партньори: ИАНМСП, външни организации
Начало и срок: 01.03.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Подобряване информираността за състоянието
на проблемите на МСП

Отчет:

Поредното издание на Годишния доклад за
състоянието и развитието на МСП в България
2007 ще излезе до края на юни 2008.
Подготовката му вече е започнала на основание
подписан договор с външен изпълнител след
проведен конкурс по Закона за обществените
поръчки.
1.8.3 Създаване и поддържане на специализиран
интернет портал за предприемачи
Отговорно ведомство: БАН
Лице за контакт: Тодор Стоилов
Партньори: ИККС, ИИТ, ИИ
Начало и срок: 01.03.2007 - 30.09.2007
Очакван резултат: Специализиран портал за предприемачи

Отчет:

Не е представен отчет
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Приоритет 2
Подобряване на бизнес средата
Правителството се стреми във възможно най-висока степен да улесни стартирането и поддържането на бизнес в
страната, премахвайки излишните административни бариери и предоставяйки възможности за лесно влизане и
излизане от пазара и качествени административни услуги.

НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
1.

Премахване на нормите, поставящи излишни административни бариери;

2.

Усъвършенстване работата на „едно гише” и регистриране на фирми онлайн ;

3.

Развитие и внедряване на е-бизнес модели в МСП и изграждане на портали В2В, В2С и др;

4.

Изграждане информационна система за предоставяне услуги на МСП в ИАНМСП;

5.

Развитие на практиката „Оценка на въздействието” по отношение на новите и изменяните
нормативни актове;

6.

Подпомагане организациите, подкрепящи бизнеса;

7.

Подкрепа участието на предприятията във формирането на националните и европейските
политики към МСП;

8.

Подкрепа за изграждането и развитието на бизнесинкубатори;

9.

Борба срещу нелоялната конкуренция;

Предприети мерки:
2.1.1
Хармонизиране
на
вътрешното
законодателство в областта на експортния контрол
на стоки и технологии с двойна употреба
Отговорно ведомство: МИЕ, дирекция „МКТС”.
Партньори: МВнР, МВР, МО и МФ.

Отчет:

С приемането на Закона за експортния контрол
на оръжия и изделия и технологии с двойна
употреба (обн., ДВ, бр.11 от 02.02.2007)
българското законодателство в областта на
контрола на изделията и технологии с двойна
употреба бе напълно хармонизирано с това на ЕС
и по-специално с Регламент (ЕО) № 1334/2000
на Съвета за въвеждане режим на Общността за
контрол на износа на изделия с двойна употреба.
С приемането му се облекчиха съществуващите
административни процедури като:
- отпадане на лицензионния режим за право за
извършване на износ на изделия и технологии с
двойна
употреба
и
въвеждането
на
регистрационен режим;
- въвеждане на различни по вид разрешения за
износ (индивидуални, глобални и генерални) в
зависимост от номенклатурата на изделията и
държавата на вносителя;
- по-дълъг срок на валидност на издаваните
разрешения;
- отпадане на лицензионния режим и въвеждане
на
регистрационен
режим
за
право
за
извършване на брокерска дейност между две
трети страни с т.нар. «чувствителни изделия»;

- отпадане на разрешителния режим при внос на
изделия и технологии с двойна употреба и
въвеждане на регистрационен по отношение на
внос на «чувствителни изделия»;
- отпадане на разрешителния режим за
транзитен превоз на изделия с двойна употреба.
2.1.2 Наблюдение и отчитане прилагането на
Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност

Отговорно ведомство: МДААР
Лице за контакт:
Партньори: Всички държавни институции
Начало и срок: 01.01.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Подобряване на бизнес средата

Отчет:

Не е представен отчет
2.1.3 Провеждане на изследване на факторите за
развитие на МСП

Отговорно ведомство: ИАНМСП
Лице за контакт:
Партньори: Външни организации
Начало и срок: 01.03.2007 - 01.11.2007
Очакван резултат: Изготвени предложения
условията за развитие на МСП

за

подобряване

Отчет:

Мярката е в съответствие с функциите на
ИАНМСП, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за
малките и средните предприятия. Изпълнението
на мярката беше възложено на външен
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изпълнител в съответствие със Закона за
обществените
поръчки
и
Наредбата
за
възлагане на малки обществени поръчки.
Техническото задание за извършване на
експертното аналитично изследване на тема
“Изследване на факторите за развитие на
МСП” беше изготвено от ИАНМСП. Изпълнител
на изследването е Агенция Икономика ЕООД.
Изследвани са детайлно четири
предложени от изпълнителя:

фактора,

І. Иновационна дейност - една от основните
причини за ниската конкурентоспособност на
българските МСП. Иновативното развитие е
сърцевината за просперитета и едно от найважните предизвикателства при провеждането
политики
за
насърчаване
на
частните
предприятия
да
осъществяват
научна
и
изследователска
дейност.
В
рамките
на
проучването е направена характеристика на
основни програмни и стратегически документи,
очертани са проблемите пред иновативното
развитие
на
МСП
и
са
формулирани
предложения
за мерки
за оптимизиране
влиянието на фактора.
ІІ. Експортен потенциал и насоченост - в
условията на огромен дефицит на търговския
баланс развитието на експортния капацитет на
МСП е от първостепенно значение. Независимо
от нарастване на интернационализацията на
сектора,
по-голяма
част
от
фирмите,
осъществяващи
външнотърговска
дейност,
реализират
внос.
Тази
картина
остава
непроменена през последните години и се
основава на реалната икономическа ситуация в
страната. Анализирани са различни аспекти на
процеса на интернационализация на МСП,
включващи необходимост от внедряване на
международни
стандарти
за
качество
и
екологични
норми,
успешно
участие
в
европейски
програми
и
усвояване
на
структурните
фондове,
разработване
и
прилагане
на
успешни
експортни
и
маркетингови стратегии и др.
ІІІ. Създаване на мрежи от свързани
производства (клъстери). Малките фирми
идентифицират нишите за развитие, но не са в
състояние да се възползват пълноценно от тях.
Причините са липса на информация, контакти,
капацитет за самостоятелно удовлетворяване
на изискванията за количество и качество и т.н.
Тук на помощ идва обединяването в клъстери.
ІV. Достъп до информация. МСП имат
необходимост от навременна и надеждна
информация за всички финансови, правни и
човешки ресурси, които могат да използват за
повишаване на своята конкурентоспособност,
развитие
на
своя
износ
и
успешно
позициониране на европейските и световните
пазари. Факторът влияе в значителна степен в
слабо
развитите
райони.
Проучена
е
възможността за изграждане на интегрирана
национална
информационна
система
и
провеждане на информационни кампании за
усвояване на средствата от европейските
фондове. Посочени са актуалните потребности
от информация, каналите за разпространение

на информация според бизнеса и пречките за
достъп до информация за бизнеса.
Методологията на изследването се основава
на
анализ
на
разработени
в
страната
стратегически
и
програмни
документи,
изисквания и материали на ЕК, срещи и
разговори с водещи експерти в съответните
области (от НСМСБ, ИАНМСП, УНСС и др.),
представяне на добри практики в различни
страни, формулиране на политики и мерки за
насърчаване на МСП.
В резултат на изследването ИАНМСП ще
предложи мерки за оптимизиране влиянието на
фактори за развитие на МСП, които да бъдат
включени в ГП за прилагане на НСНМСП за 2008.
2.2.1 Провеждане на изследване сред МСП за

удовлетвореността на клиентите от услугите на
ИАНМСП
Отговорно ведомство: ИАНМСП
Лице за контакт:
Партньори: Външни организации
Начало и срок: 01.04.2007 - 01.11.2007
Очакван резултат: Създадени условия за усъвършенстване на
услугите на ИАНМСП

Отчет:

Мярката беше възложена за изпълнение от
външен изпълнител в съответствие със Закона за
обществените поръчки и Наредбата за възлагане
на малки обществени поръчки. Техническото
задание за изследването беше изготвено от
ИАНМСП.
Изпълнител
на
социологическо
представително изследване на тема “Фактори,
влияещи за развитието на МСП, както и
удовлетвореността от услугите и дейностите
на ИАНМСП в подкрепа на МСП” е Национален
център за изучаване на общественото мнение
към Народното събрание. Изследването обхваща
400 МСП от различни сектори. В извадката са
включени МСП, използвали услугите на ИАНМСП
/66 %/.
Изводи от изследването:
І.1. Факторите, влияещи за развитие на
МСП, оценени от гледна точка на бизнеса.
1.

Достъп до финансиране:

Най-силно въздействие върху дейността на
малките и средни предприятия – факторът е
посочен от почти от половината – 48% от
интервюираните.
2.

Квалификация
персонала.

и

изисквания

към

Посочен от 41% от интервюираните.
3.

Фискална политика:

Трето
място
по
влияние
28%
от
интервюираните.
4. Достъп на МСП до информационни
ресурси.
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Достъпът на МСП до информация, свързана с
подкрепата за развитието им, е посочен на
четвърто място по значимост - 23% от
интервюираните.

Към иновации се ориентират или много големи
фирми, които имат финансов ресурс (свободен),
или много малки, но със строго специфична
дейност.

І.2. Фактор регулаторна рамка.

1.5. Създаването на клъстери:

Най-широко прилаганите лицензионни режими са
свързаните с безопасните условия на труд.
Използването на регулаторни режими е в пряка
зависимост от отрасъла и сферата на дейност на
фирмата. Почти всички производствени фирми
задължително съгласуват дейността си с РИОЗ.

Половината от фирмите познават възможностите
на клъстерите (53%), а една трета ги познават
едва в известна степен. 12% от интервюираните
МСП са напълно наясно с възможностите, които
се разкриват пред бизнеса от интегрираните
производства.

Основната пречка за добро административно
регулиране според 36% от респондентите са
утежнените административни изисквания, 55%
посочват, че административното регулиране би
могло да бъде подобрено чрез облекчаване на
нормативно установените процедури.

1.6. Ползване на консултански услуги.

54 % от респондентите не отчитат положителна
промяна
в
законодателството,
регулиращо
икономическите отношения след приемането на
България в ЕС.
Данните
показват,
че
голямата
част
от
българските МСП – 57 %, недостатъчно познават
изискванията на общия вътрешен пазар на ЕС,
пряко свързани с тяхната дейност.
І.3. Достъп до нови пазари.
61% от интервюираните отчитат нужда от
допълнителна информация или консултации,
свързани с разработването на нови пазари. МСП
не са добре запознати с отговорните институции,
свързани с реализиране на държавната подкрепа
за увеличаване на експортния потенциал. Това
твърдение е валидно за 71% от интервюираните.
81% посочват, че не са изцяло запознати с
мерките, дейностите и услугите, които ИАНМСП
изпълнява
в
подкрепа
увеличаване
на
експортния потенциал на МСП.
Подкрепата
най-често
се
разбира
като
финансиране. Фирмите търсят информация за
допълнително финансиране с преференциални
условия за МСП.
Експортно ориентираните МСП не се чувстват
застрашени от конкурентния натиск на общия
европейски пазар.
53% от фирмите използват за реализация на
стоки и услуги интернет.
І.4. Факторът иновации.
80 % от МСП не познават и не могат да посочат
институцията, чрез която държавата оказва
подкрепа за развитието на иновациите. В същото
време 81% са на мнение, че развиването на
иновационна
дейност
и
въвеждането
на
високотехнологични продукти и технологии може
да окаже (би оказало) положително влияние в
развитието на бизнеса им.

Половината от фирмите посочват, че не ползват
консултантски услуги. Основната причина е
непредлагането
на
адекватни
услуги,
необходими за конкретния им бизнес.
Една трета от интервюираните са на мнение, че
консултанските услуги не биха подпомогнали
бизнеса им. Регистрират се съмнения към
качеството
на
предлаганите
консултантски
услуги. Всеки пети изтъква като причина за
неползването на подобни услуги високата цена.
ІІ. Удовлетвореност на МСП от работата с
ИАНМСП.
45% от интервюираните представители на МСП
са запознати с функциите и дейностите, които
изпълнява
Изпълнителната
агенция
за
насърчаване на малките и средни предприятия в
подкрепа на бизнеса. 48% познават частично
дейността на агенцията и едва 7% изцяло не
познават агенцията като институция. Този факт
следва да бъде отчетен, имайки предвид
разпределението на извадката.
МСП са научили за функции на ИАНМСП чрез
Интернет (за 23%), браншовите организации (за
21%), а 17% посочват, че са научили за ИАНМСП
от страница в интернет. Основните забележки са
към структурата и актуалността на поднасяната
информация.
Интересно предложение е при входа към сайта
да бъде направен филтър (търсачка) с типология
на проблемите, за които МСП търсят помощ.
Основни забележки към страницата на ИАНМСП:
– информацията не се актуализира често;
- някои от файловете са обемни и не се отварят
на по-ниски версии на Windows, с каквито
работят в повечето малки и средни фирми.
Интервюираните посочват, че предпочитат да се
обръщат към сайта на МИЕ, защото там намират
по-актуална информация. Анкетьорите споделят
впечатления,
че
респондентите
не
са
удовлетворени от съдържанието на страницата.
Трудно се оперира отвън. Информацията е с
прекалено общ характер, без конкретика и без
консултантски
характер,
прочетеното
не
отговаря на предварителните очаквания. Срещат
се негативни оценки за информацията не е точна
и е остаряла.
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70% от работилите с ИАНМСП фирми посочват,
че са ползвали информационни услуги от
агенцията.
ІІІ.
Удовлетвореност
ИАНМСП.

от

услугите

на

71% от работилите с ИАНМСП малки и средни
предприятия посочват, че са доволни от
качеството на услугата, която са ползвали и от
срока за предоставяне.
Представителите на бизнеса се затрудняват,
когато трябва да посочат какви са нуждите им от
допълнителни услуги.
Предпочитаната
от
бизнеса
форма
за
комуникация с агенцията е по електронен път 83%, а чрез директен контакт - 45%.
56% от интервюираните са на мнение, че
услугите, които предоставя ИАНМСП, трябва да
бъдат безплатни за МСП, но не е малък делът на
фирмите подкрепящи частично съфинансирани
услуги.
В резултат на изледването са разработени
анкетни карти за изследване удовлетвореността
на
клиентите
от
услугите
на
ИАНМСП,
включително и по електронен път. Електронната
карта ще бъде инсталирана на страницата на
ИАНМСП.
2.3.1 Провеждане на семинари в 6-те района за

планиране "Добри практики на е-бизнес модели и
електронна търговия"
Отговорно ведомство: ИАНМСП
Лице за контакт:
Партньори: ДАИТС, външни организации
Начало и срок: 01.04.2007 - 01.11.2007
Очакван резултат: Подобрена информираност за добрите
практики и електронната търговия и ползите от прилагането им.

Отчет:

В изпълнение на мярката през 2007 ИАНМСП
организира
провеждане
на
обучения
за
представители на МСП на тема „Добри практики
на е-бизнес и модели на електронна търговия”.
Провеждането на обучението беше възложено на
външен изпълнител в съответствие със Закона за
обществените поръчки и Наредбата за възлагане
на малки обществени поръчки. Курсът за
обучение на представители на МСП включва
двудневни семинари за обучение. Семинарите се
проведоха в следните градове: София присъствали 18 души, Пловдив - присъствали 29
души, Варна - присъствали 22 души, Бургас присъствали 15 души и Русе - присъствали 10
души. Общо присъствали 94 души. В резултат на
обученията са попълнени анкетни карти за
изследване на удовлетвореността от проведените
обучения. Анализът на резултатите показва
засилен интерес от компании в големите градове,
желаещи въвеждането на инструментите на ИКТ
в подкрепа на бизнеса си. През 2008 ИАНМСП ще
пледложи за включване в ГП на мерки, свързани
с насърчаване въвеждането на съвременни
информационни технологии от МСП
като
средство
за
повишаване
на
тяхната
конкурентоспособност
и
информационна
култура.

2.4.1

Изграждане
на
интернет
доставчиците на услуги за МСП

портал

за

Отговорно ведомство: ИАНМСП
Лице за контакт:
Партньори: Централно-европейска инициатива - ЦЕИ
Начало и срок: 01.02.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Създаване на условия за подобряване
информационното и консултантско обслужване на МСП.

Отчет:

Целта на проекта е създаване на он-лайн
система, която да предоставя информация за
услугите,
предлагани
от
местните
бизнес
организации на МСП в страните от ЦЕИ. С
реализацията на проекта се очаква да се изгради
възможно най-пълна информационна база за
услугите в областта на информационното
обслужване, консултациите, финансовата и
оперативна помощ, предоставяни от местните
институции, европейски мрежи или частни
фирми. В изпълнение на своите ангажименти по
проекта ИАНМСП реализира концептуалната
структура,
софтуерната
разработката,
инсталацията, настройката и първоначалното
зареждане с информация от 26 страни базите
данни на уеб платформата IDEA.
През отчетния период бе координирана
реализацията на дейностите, изпълнявани от
страна на ИАНМСП, отнасящи се до:
• Създаване
на
модул
„BSO
профили”
(профили на организации, предоставящи
услуги за МСП); Разработване на модул
Рroject
agenda
с
цел
създаване
на
възможности за добавяне на проекти и
търсене на проекти; Разработване на модул
Еlectronic Notice Board (ENB); Разработване
на модул Business Support Information
(Анализ на основните типове актуална
информация, поддържана на сайтовете на
BSO; Определяне на основната структура на
business
support
information
и
визуализацията
й
на
основния
информационен панел.
• Съгласуване на общ план на дейностите за
промоция на портала.
• Подготовка за подписване на договор за
доставка на сървъра по проекта.
• Участие във втора междинна среща по
проекта - 08.02.2007, Гориция, Италия.
• Подговка на необходимите документи за
отчитане на извършените от ИАНМСП
дейности по проекта.
Организация
и
провеждане
на
Заключителната конференция по проекта 8 юни 2007 в София, като част от официалната
програма на българското председателство на
ЦЕИ; с участието на всички контактни точки от
страните-членки на ЦЕИ – партньори по проекта,
представители на МВнР, на секретариата на ЦЕИ
и зам-министър на МИЕ.
В Международната конференция взеха участие
представители на партньорските организации в
страната, фирми от дървообработващата и
мебелна
промишленост,
електрооборудване,
химическа промишленост, обувна промишленост,
производство на пластмаси и пластмасови
изделия, текстилна промишленост, хранително-
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вкусова промишленост, транспортни съоръжения,
консултантска
дейност,
информационни
технологии;
представители
на
търговските
служби и Посолства в България на странитечленки на ЦЕИ.
Промоция на проекта:
ИАНМСП
организира
отпечатването
информационна
диплянка
за
проекта
български език.

на
на

Представител на ИАНМСП участва, съвместно със
своите партньори по проект „IDEA”, в сесия ИБА
04 – Представяне на финансирани от ЕС проекти
в региона на ЦЕИ, в рамките на програмата на
Икономическия форум на високо ниво на ЦЕИ,
проведен на 20-21 ноември 2007, София.
2.4.2 Разработване на техническото задание и
изграждане на информационна система в ИАНМСП
за предоставяне услуги на МСП.

Отговорно ведомство: ИАНМСП
Лице за контакт:
Партньори: НПО, външни организации
Начало и срок: 01.02.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Създаване на условия за
информационното
обслужване
на
МСП.
посещаемостта на интернет страницата.

подобряване
Увеличаване

Отчет:

Поради липса на финансиране в програмния
бюджет на агенцията за 2007 не бе реализирано
създаването на информационна система за
предоставяне услуги на МСП.
В рамките на годишния бюджет бе създадена
нова интернет страница на ИАНМСП с повишени
възможности за публикуване и актуализиране на
информацията. За целта бе разписана концепция
за
съдържанието
и
администрирането
на
отделните рубрики с участието на всички
дирекции, а изпълнението на софтуерната част и
дизайна бяха възложени на външен изпълнител
след проведен конкурс в съответствие със Закона
за обществените поръчки.
2.5. Няма предложени мерки
2.6.1 Провеждане на национално изследване на

нуждите на МСП от консултантски услуги и на
предлаганите услуги по региони и видове услуги

Отговорно ведомство: МИЕ
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори: НПО, външни организации
Начало и срок: 01.03.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Идентифицирани различия между нужди на
МСП и предлагане от консултантски услуги по региони

Отчет:

По проект BG2004/016-711.11.02 „Подкрепа за
мобилизиране
развитието
отдолу-нагоре
и
проектния капацитет като част от подготовката
за Структурните фондове в България” беше
извършено национално изследване за нуждите
на предприятията от консултантски вид услуги и
анализ на състоянието на предлаганите в
страната консултантски и информационни услуги
за бизнеса по вид и региони. В резултат на и
проведеното изследване и изводите от анализа,
бяха
идентифицирани
предлагането
по
отношение на качество и териториално покритие

на консултантски услуги, реалното потребление
на подобен вид услуги от предприятията,
очакванията и необходимостта на бизнеса за
вид,
достъпност
и
съответствие
на
информационните
услуги
и
консултации.
Дейността беше изпълнена в периода март-юни
2007.
2.6.2 Разработване на национални стандарти за
консултантски
организации
консултантски услуги

Отговорно ведомство: МИЕ
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори: НПО, външни организации
Начало и срок: 01.03.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Национални стандарти
организации и модули консултантски услуги

и

модули

за

консултантски

Отчет:

По проект BG2004/016-711.11.02 „Подкрепа за
мобилизиране
развитието
отдолу-нагоре
и
проектния капацитет като част от подготовката
за Структурните фондове в България” и въз
основа на данните и изводите от проведения
анализ беше разработена концепция и примерен
модел за създаване на мрежа от организации в
подкрепа на бизнеса. Концепцията включва и
минимални изисквания, на които трябва да
отговарят
консултантските
организации
и
услугите, които те предлагат, ако желаят да
бъдат
включени
в
националната
мрежа.
Дейността беше изпълнена в периода юни септември 2007.
2.6.3 Подбор на консултантски организации и
създаване на мрежа в подкрепа на бизнеса

Отговорно ведомство: МИЕ
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори: НПО, външни организации
Начало и срок: 01.03.2007 - 01.12.2008
Очакван
резултат:
Създадена
мрежа
от
консултантски
организации.
Подобрено
качество
и
количество
на
професионалните
консултантски
услуги
за
бизнеса
и
разширяване достъпа до тях

Отчет:

Стартирането на мрежата от организации,
предоставящи консултантски и информационни
услуги за бизнеса е планирано за 2008.
Предвидено е мрежата да се съфинансира по ОП
„Конкурентоспособност”. Целта на тази мрежа ще
бъде освен предоставянето на качествени и
достъпни услуги на бизнеса, да предоставя
разбираема
и
актуална
информация
за
възможностите за финансиране по Структурните
фондове. Предстои разработване на критерии за
избор и насоки за кандидатстване по схемата.
Дейността е в процес на изпълнение.
2.6.4

Създаване на мрежа от организации,
предоставящи информационни и консултантски
услуги на предприятията.
Отговорно ведомство: ИАНМСП Институционален бенефициент по
ОП "Конкурентоспособност"
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори: НПО, предоставящи информационни и консултантски
услуги
Начало и срок: 01.02.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Подобрено качество и количество на
професионалните
консултантски
услуги
за
бизнеса
и
разширяване достъпа до тях.

Отчет:

Отчет на Годишната програма`2007 за прилагане на
Националната стратегия за насърчаване на МСП 2007-2013

Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Политика по отношение на предприятията”
Дирекция
„Европейски
фондове
за
конкурентоспособност”, МИЕ не е стартирала
изпълнението на мярката през 2007. Комитетът
за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” не
е разглеждал през 2007 изпълнението на
проекта.
2.7.1 Участие в Европейската "Инициатива за
здравословно
и
безопасно
предназначена за МСП

работно

Отговорно ведомство: МТСП
Лице за контакт:
Партньори: НСУТ, Ф"УТ", ИА"ГИТ", ИАМСП,
синдикати
Начало и срок: 01.01.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат:

място",

работодатели

и

Отчет:

В изпълнение на дейностите по Европейската
кампания
за
МСП
“Инициатива
за
здравословно и безопасно място” през
годината
са
реализирани
редица
мерки,
насочени към повишаване на информираността
на МСП за осигуряване на безопасност и здраве
при работа.
Проведени са 3 регионални семинара за
работодатели от МСП – общо 345 МСП – в Стара
Загора, София и Русе в следните тематични
направления:
- Безопасност и здраве при работа в МСП;
- Същност на оценката на риска;
- Европейската агенция за безопасност и здраве
при работа.

Издадени и разпространени са информационни и
помощни материали:
- брошура “Добра практика по БЗР”
- ръководство за извършване на оценка на риска
- други информационни материали за широката
публика и пресата.
За популяризиране и въвеждане на добра
практика
в
областта
на
безопасните
и
здравословни условия на труд в МСП са
проведени: 2 пресконференции с журналисти,
тематични предавания на БНР “12+3”, програма
“Хоризонт”, телевизия ВВТ, Полудневна кръгла
маса за журналисти от няколко медии по
инициатива на в-к “Пари” и др.
2.8.1

Създаване на бизнес-инкубатори към
мрежата от организации в подкрепа на бизнеса
Отговорно ведомство: ИАНМСП
Лице за контакт:
Партньори: НПО, членове на мрежата за подкрепа на бизнеса
Начало и срок: 01.09.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Създаване условия за стартиране на фирми и
комплексна подкрепа за предприятията от района.

Отчет:

Дирекция
„Европейски
фондове
за
конкурентоспособност” , МИЕ не е стартирала
изпълнението на мярката през 2007. Комитетът
за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност не
е разглеждал през 2007 изпълнението на
проекта.

Изложение на учебно тренировъчните фирми, Пловдив, Международен панаир, март 2008

Отчет на Годишната програма`2007 за прилагане на
Националната стратегия за насърчаване на МСП 2007-2013

Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Политика по отношение на предприятията”

Приоритет 3
Улесняване достъпа до финансиране
Достъпът до финансиране е един от основните проблеми пред малкия и средния бизнес, затова
Правителството цели да осигури най-вече възможности за достъпно гарантиране обезпеченията по кредити
и да създаде условия за развитие на рисковото инвестиране

НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
1.

Създаване на Банка за развитие, Национален гаранционен фонд и подпомагане
развитието на съществуващи гаранционни фондове;

2.

Подпомагане развитието на фондове за рисково инвестиране;

3.

Облекчаване на условията за чуждестранни инвестиции и насърчаване на вътрешните
инвестиции;

4.

Насърчаване развитието на капиталовия пазар и излизането на МСП на фондовата
борса;

5.

База данни за кредитната история и кредитния рейтинг на предприятията;

6.

Облекчаване на данъчните и осигурителни тежести;

7.

Информационни кампании относно възможностите за финансиране;

Предприети мерки:
3.1.1 Създаване
Фонд АД

на

Национален

Гаранционен

Отговорно ведомство: Насърчителна банка АД, МФ, ИАНМСП
Лице за контакт: Д. Димитров, С. Чакалски
Партньори: ЕИФ
Начало и срок: 01.01.2007 - 01.09.2007
Очакван резултат: Улесняване достъпа до финансиране на МСП и
успешно усвояване от МСП на средства от структурните фондове
на ЕС. Националният Гаранционен Фонд ще подпомогне
организационното, експертно и капиталово укрепване на други
структури, използващи гаранционни схеми - регионални или
браншови фондове.

Отчет:

Проектът за Национален гаранционен фонд е
част от бъдещия Закон за Българска банка за
развитие. Законопроектът е приет на първо
четене от Народното събрание на 13 март 2008.
Въпросите за Националния гаранционен фонд са
уредени в Раздел Х – чл.15-чл.18.
3.1.2 Подкрепа за създаване или разширяване
дейността на съществуващи гаранционни фондове
Отговорно ведомство: МИЕ
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори:
Начало и срок: 01.12.2007 - 01.12.2013
Очакван резултат: Създадени и укрепени гаранционни фондове

Отчет:

В процес на изпълнение. Подписан Финансов
Меморандум с ЕИФ за изпълнение на Приоритет 3
от
ОП
„Конкурентоспособност”
чрез
инициативата JEREMIE. Предстои подписване на
финансиращо споразумение
3.1.3 Създаване
кредити

на

фонд

за

гарантиране

на

Отговорно ведомство: МИЕ
Лице за контакт: Етелка Чернакова
Партньори: KfW
Начало и срок: 01.03.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Улесняване достъпа до финансиране на МСП

Отчет:

Договорът между правителството на България и
KfW (Кредитен институт за възстановяване) за
безвъзмездно финансиране за 10 милиона евро е
в процес на предварително съгласуване преди
внасянето му за разглеждане в Министерския
съвет.
3.2.1 Създаване на Фонд
инвестиции
като
дъщерно
Насърчителна банка АД

за
капиталови
дружество
на

Отговорно ведомство: Насърчителна банка АД
Лице за контакт: Д. Димитров, С. Чакалски
Партньори: ЕИФ
Начало и срок: 01.06.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Улесняване достъпа до финансиране на МСП

Отчет:

Проектът за Фонд за капиталови инвестиции е
част от бъдещия Закон за Българска банка за
развитие. Законопроектът е приет на първо
четене от Народното събрание на 13 март 2008.
Въпросите за Националния гаранционен фонд са
уредени в Раздел ІХ – чл.12-чл.14.
3.2.2 Създаване на факторингово дружество към
Насърчителна банка АД
Отговорно ведомство: Насърчителна банка АД
Лице за контакт: Д. Димитров, С. Чакалски
Партньори: ЕИФ
Начало и срок: 01.06.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Улесняване достъпа до финансиране на МСП и
повишаване на техния експортен потенциал.

Отчет на Годишната програма`2007 за прилагане на
Националната стратегия за насърчаване на МСП 2007-2013

Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Политика по отношение на предприятията”
Отчет:

Не е представен отчет
3.2.3 Подкрепа за фондове за дялов (рисков)
капитал

Отговорно ведомство: МИЕ
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори:
Начало и срок: 01.12.2007 - 01.12.2013
Очакван резултат: Създадени и укрепени фондове за дялов
(рисков) капитал.

разработен от БАИ и представен в МИЕ, първи от
серията
подобни
проекти.
Комитетът
за
наблюдение прие критериите за съответствие.
Все още няма информация относно датата на
стартиране на проекта.
Виж още: Мярка 6.6.2
3.4. Няма предложени мерки
3.5. Няма предложени мерки
3.6.1 Промени в ЗДДС – допълнителна мярка

Отчет:
Отговорно ведомство: МФ

Дейността е в процес на изпълнение. На 20 юни
2007
МИЕ
подписа
Меморандум
за
разбирателство с Европейския инвестиционен
фонд
за изпълнение на Приоритетна ос 3
„Финансови
ресурси
за
развитие
на
предприятията” на ОП „Конкурентоспособност” в
рамките
на
Инициативата
JEREMIE
на
Европейската комисия. Приоритетната ос ще се
реализира чрез създаването на самостоятелен
фонд-на-фондовете (“холдингов фонд”), който
ще
бъде
управляван
от
Европейския
инвестиционен фонд. Холдинговият фонд ще
финансира
финансовите
посредници
(гаранционни
фондове,
фондове
за
микрофинансиране
и
фондове
за
рисков
капитал) на пазарен принцип. Финансовите
посредници ще предоставят финансиране за
МСП, под различни форми (гаранции по банкови
кредити, микрофинансиране, придобиване на
дялови участия, и комбинации от тях), съобразно
определените от Холдинговия фонд условия.
Предстои
подписване
на
Финансиращо
споразумение
с
ЕИФ
за
уточняване
на
конкретните параметри на Холдинговия фонд,
Инвестиционния
съвет
и
механизмите
на
финансиране.
3.2.4 Кредитна линия за МСП
Отговорно ведомство: МИЕ
Лице за контакт: Етелка Чернакова
Партньори: МФ, KfW, ПроКредитБанк
Начало и срок: 01.03.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Улесняване достъпа до финансиране на МСП

Отчет:

На 27.12.2007 бяха подписани Договор за заем
между Правителството на България и KfW за 4
милиона евро и Договор за финансиране и
проекти между Правителството на България, KfW
и ПроКредит Банк за 5 112 918,81 евро.
3.3.1 Създаване и поддържане на информационна
система за предоставяне услуги на инвеститори
Отговорно ведомство: БАИ
Лице за контакт:
Партньори: МИЕ
Начало и срок: 01.09.2007 - 01.09.2009
Очакван резултат: Информационна система

Отчет:

Отчет:

С Държавен вестник бр. 108 от 2007 година в
сила от 19.12.2007 бяха направени промени в
ЗДДС, относно обхвата на доставките, за които е
приложим 30-дневния срок за възстановяване на
данъка. Регистрираните по ЗДДС лица, които
извършват доставки на услуги по чл.24, ал.3 от
Закона с място на изпълнение на територията на
друга държава-членка на ЕС, т.е. фирмите, които
работят
на
ишлеме,
имат
право
на
възстановяване
на
данъка
по
справка
декларация в 30-дневен срок. За прилагането му
лицето трябва да е извършило за последните 12
месеца преди текущия месец, доставки на услуги
с място на изпълнение на територията на друга
държава-членка на ЕС и доставки с нулева
ставка, общата стойност на които трябва да е
повече от 30% от общата стойност на всички
извършени от лицето облагаеми доставки и
доставките
с
място
на
изпълнение
на
територията на друга държава-членка, по които
получател е лице, регистрирано за целите на
ДДС лице в друга държава-членка за същия
период.
3.7.1 Провеждане на 6 семинара "Възможности за
финансиране" и изискванията "Базел ІІ" в РП

Отговорно ведомство: ИАНМСП
Лице за контакт:
Партньори: банки, фондове за рисков капитал, гаранционни
фондове, GTZ
Начало и срок: 01.02.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Повишена информираност на МСП за
възможностите и условията за финансиране и изискванията
"Базел ІІ"

Отчет:

В изпълнение на мярката бяха организирани
и проведени шест семинара на тема
„Изисквания на Базел II и възможности за
финансиране”.
Целта на семинарите - подобряване на
достъпа до финансиране.
Семинарите
включиха
презентации
по
следните теми:
¾
¾

Не е извършена дейност по мярката. Причината
е, че дейността е била предвидена да се проведе
в рамките на финансирания със средства от
структурните фондове проект по оперативна
програма “Развитие конкурентоспособността на
българската икономика”, по който БАИ е
бенефициент. Проектът е бил своевременно

¾

Базел II – шанс или риск за МСП в
България?
Целесъобразност
от
кредитно
рейтинговане на българските МСП в
условията на Базел II.
Финансови продукти за МСП

Като лектори в семинарите се включиха: експерт
от Германия, рейтингова компания, банка ДСК. В
семинарите взеха участие представители на 124
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фирми, представители на местни клонове на
банки и физически лица с интерес към
стартиране на собствен бизнес. Семинарите се
проведоха в градовете:
•

Ловеч – партньори:
Финсисис;

GTZ, Банка ДСК,

•
•
•
•

Габрово – партньори: GTZ, Банка
Финсисис;
Бургас – партньори: GTZ, Банка
Финсисис;
Хасково – партньори: GTZ, Банка
Финсисис;
София
–
партньори:
Банка
Финсисис.
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ДСК,
ДСК,
ДСК,
ДСК,

Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Политика по отношение на предприятията”

Приоритет 4
Конкурентоспособност и иновации
Иновативните решения, постигането на нужните стандарти и технологичното обновление са критични
точки за българските МСП – поради тези обстоятелства Правителството цели да насърчи предприятията да
насочат усилия в тези области.

НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
1.

Насърчаване на предпроектните проучвания и приложните изследвания и тяхната
комерсиализация;

2.

Насърчаване на въвеждането на стандарти за управление по качество и по околна среда
(вкл. и интегрирани системи за управление (ИСУ)) и подпомагане на внедряването и
сертифицирането на Европейската схема за управление и одит по околна среда (EMAS),
и на процеса на присъждане на екомаркировка;

3.

Подобряване енергийната ефективност на предприятията;

4.

Подобряване на иновационната култура на предприемачите;

5.

Подобряване инфраструктурата за разпространение на иновации;

6.

Подкрепа на стартиращи високотехнологични предприятия;

7.

Подкрепа за технологично обновление на производството;

8.

Подкрепа въвеждането на нанотехнологиите в производството;

Предприети мерки:
4.1.1 Грантова
предприятия

схема

за

НИРД-проекти

в

Отговорно ведомство: МИЕ, ИАНМСП
Лице за контакт: Филип Крумов
Партньори:
Начало и срок:
Очакван резултат: Повишаване на броя на НИРД проектите
разработени от предприятия или в сътрудничество между
предприятия и научни организации, увеличен обем частни
инвестиции в НИРД

1.

2.

Отчет:

Дейността
е
в
процес
на
изпълнение.
Разработени бяха критерии за избор на проекти,
които
Комитетът
за
наблюдение
на
ОП
„Конкурентоспособност” одобри на първото си
официално заседание през декември 2007.
Предстои
разработването
на
Насоки
за
кандидатстване и обявяване на процедурата за
набиране на проектни предложения.

Втора сесия:
1.
-

4.1.2 Национален иновационен фонд
Отговорно ведомство: ИАНМСП, МИЕ
Лице за контакт:
Партньори:
Начало и срок: 2007
Очакван
резултат:
Повишаване
иновативната
активност.
Сътрудничество между бизнеса и научните организации.

За втора конкурсна сесия проектите са 67.
От тях:
приключени проекти към декември 2007 –
18;
За
неизпълнение
на
договорните
взаимоотношения
са
предложени
за
прекратяване на договорите по НИФ – 11
проекта;

2.

За изпълнението на Втори етап е извършен
технически и финансов мониторинг на 55
проекта. Извършено плащане на обща
стойност 1 126 498,53 лв. срещу планирана
за етапа субсидия 2 204 208,63 лв. Усвоена
субсидия 51%.

3.

За изпълнението на Трети етап е извършен
технически и финансов мониторинг на 45

Отчет:

В изпълнение на мярката се управлявават
проекти
финансирани
от
Националния
иновационен фонд.
Първа сесия:

За изпълнението на Втори етап е извършен
технически и финансов мониторинг на 35
проекта. Извършено плащане на обща
стойност 1 056 543,69 лв. срещу планирана
за етапа субсидия 1 499 078,52 лв. Усвоена
субсидия 70,4%.
За изпълнението на Трети етап е извършен
технически и финансов мониторинг на 34
проекти.
Предадени
документи
за
съгласуване и извършване на плащане на
обща стойност 713 306,43 лв. срещу
планирана за етапа субсидия 1 222 627,21
лв. Планирана за усвояване субсидия за
етапа 58,3%.
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проекта.
Предадени
документи
за
съгласуване и извършване на плащане на
обща стойност 171 452,87 лв. срещу
планирана за етапа субсидия 1 456 865,52
лв. Планирана за усвояване субсидия за
етапа 12%.
Трета сесия:
1.

2.
-

За изпълнението на Втори етап е извършен
технически и финансов мониторинг на 78
проекта. Извършено плащане на обща
стойност 1 764 934,01 лв. срещу планирана
за етапа субсидия 3 374 490,27 лв. Усвоена
субсидия 52 %.
За втора конкурсна сесия проектите са 87.
От тях:
приключени проекти към декември – 16;
За
неизпълнение
на
договорните
взаимоотношения
са
предложени
за
прекратяване на договорите по НИФ - 4
проекта;
Четвърта сесия:
В резултат на информационната кампания
документи за участие в ІV конкурсна сесия
подадоха
165
български
иновативни
предприятия.

Проведена беше административна проверка и
техническа оценка на постъпилите проекто
предложения по ІV конкурсна сесия на НИФ.
Съгласно доклада на оценителната комисия са
сключени 102 договора.
4.1.3 Програма за повишаване на иновациите в
МСП
Отговорно ведомство: МОН
Лице за контакт: Б.Липовска
Партньори: МСП, БАН, ВУЗ, НПА
Начало и срок: 01.01.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Подобряване на иновационните процеси във
фирмите

Дейността е изпълнена в срок. На 27 юли 2007
Комитетът за наблюдение на второто си
предварително заседание одобри критерии за
избор на проекти по схемата за подкрепа
въвеждането
на
международно
признати
стандарти от предприятията. Началото на
схемата беше обявено на 17 октомври 2007.
Крайният срок за набиране на проектни
предложения беше 15 януари 2008. Получени са
291 проектни предложения от цялата страна.
Предстои
оценка
на
предложенията
и
изпълнение на схемата.
4.2.2

Въвеждане
на
информация
относно
Европейската схема за управление и одит по
околна
среда
(EMAS)
и
за
схемата
за
екомаркировка в интернет страницата на МОСВ
Отговорно ведомство: МОСВ
Лице за контакт: дирекция "Превантивна дейност"
Партньори:
Начало и срок: 01.07.2007 - 31.12.2007
Очакван резултат: Въведен масив от необходима и полезна
информация за МСП във връзка със схемите

Отчет:

•
•

4.2.3 Въвеждащо обучение относно Европейската
схема за управление и одит по околна среда
(EMAS) и/или схемата за екомаркировка
Отговорно ведомство: МОСВ
Лице за контакт: дирекция "Превантивна дейност"
Партньори:
Начало и срок: 01.07.2007 - 31.12.2007
Очакван
резултат:
Запознаване
на
МСП
с
основните
административни изисквания за прилагане на схемите и
насърчаването им за поемане на доброволни ангажименти

Отчет:

•

Отчет:

Не е представен отчет
4.1.4 Нови технологии в енергетиката
Отговорно ведомство: МОН
Лице за контакт: Б.Липовска
Партньори: МСП, БАН, ВУЗ, НПА
Начало и срок: 01.01.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Повишаване на конкурентоспособността

Отчет:

Не е представен отчет
4.2.1

Грантова
схема
за
насърчаване
въвеждането на стандарти за управление и
сертифициране на предприятия
Отговорно ведомство: МИЕ
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори:
Начало и срок: 31.01.2007 - 01.12.2013
Очакван резултат: Увеличен брой и дял на сертифицираните
предприятия

Отчет:

Въведена е информация за Схемата за
екомаркировка
Не е въвеждана информация за Схемата
за управление и одит по околна среда –
EMAS, тъй като в процес на изработване
е нова интернет-страница за схемата

Проведени са 4 семинара за малки и
средни предприятия по Схемата за
управление и одит по околна среда –
EMAS

4.2.4 Определянe на обхвата и специфичните
критерии
за
присъждане
на
знака
за
екомаркировка
за
две
продуктови
групи:
"Персонални компютри" и "Преносими компютри"
Отговорно ведомство: МОСВ
Лице за контакт: дирекция "Превантивна дейност"
Партньори:
Начало и срок: 31.05.2007 - 31.12.2007
Очакван резултат: Определяне на обхвата и специфичните
критерии за присъждане на знака за екомаркировка за две
продуктови групи "Персонални компютри" и "Преносими
компютри"

Отчет:

•

Не са издавани заповеди на Министъра
на околната среда и водите. Във връзка
с членството на България в Европейския
съюз, започна директното прилагане на
вторичното законодателство на ЕС и
отпадна необходимостта от въвеждането
на Решения на Комисията, чрез заповеди
на Министър.
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•

Във връзка с тази мярка са съгласувани
преводите на Решение на Комисията от
21 юни 2007 относно създаване на
екологични критерии за присъждане на
знака на Общността за екомаркировка
на „Сапуни, шампоани и балсами за
коса” (2007/506/ЕО) и на Решение на
Комисията от 9 ноември 2007 относно
създаване на екологичните критерии за
присъждането
на
знака
за
екомаркировка
на
Общността
на
„Електрически,
газови
или
абсорбционни
термопомпи”
(2007/742/ЕО).

4.3.1 Грантова схема за подкрепа въвеждането на

енерго-спестяващи технологии и възобновяеми
енергийни източници (ВЕИ) в предприятията
Отговорно ведомство: МИЕ, ИАНМСП
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори:
Начало и срок: 31.05.2007 - 01.12.2013
Очакван резултат: Намалена енергоемкост на производството в
подкрепените предприятия

Отчет:

В процес на изпълнение. Предстои разработване
на критерии за избор на проекти по схемите за
въвеждане на енергоспестяващи технологии в
предприятията и въвеждане на ВЕИ за собствени
нужди на предприятията. Схемите са включени
за стартиране в Годишната програма на
Управляващия
орган
на
ОП
„Конкурентоспособност”.
4.3.2 Усъвършенстване на нормативната уредба
за стимулиране на МСП, въвели енергоспестяващи
технологии
Отговорно ведомство: МИЕ - дирекция "ЕЕООС"
Лице за контакт:
Партньори:
Начало и срок: 01.01.2007 - 31.12.2007
Очакван резултат: Намалена енергоемкост на производството в
МСП

Отчет:

•
Закон
за
допълнение на Закон
ефективност

изменение
и
за енергийната

ЗИД бе приет от НС на 28 юни 2007, обнародван
в ДВ бр.55 от 6 юли 2007 и влязъл в сила на 6
юли 2007. С проекта на ЗИД се насърчава
въвеждането
на
мерки
за
повишаване
енергийната
ефективност.
Осигурява
се
спазването
на
императивните
нормативни
разпоредби
в
областта
на
енергийната
ефективност, както от страна на енергийните
потребители,
така
и
от
физическите
и
юридически лица, извършващи дейностите по
обследване и сертифициране и дружествата,
предлагащи услуги за енергийно спестяване
(ЕСКО).
Посредством
данъчните
облекчения
при
формирането на данък сгради се насърчава
прилагането на мерки за енергийна ефективност,
доказани със съответния сертификат, както и
изпълнението на мерки за оползотворяване на
възобновяеми
енергийни
източници
за
производство на енергия за задоволяване

нуждите
на
сградния
включително и МСП.

фонд,

касаещи

Чрез ЗИД на ЗЕЕ беше развит насърчителният
механизъм за въвеждането на мерки по ЕЕ чрез
ПЧП-ЕСКО договори, при които инвестициите за
внедряване на мерки по ЕЕ се изплащат от
реализираните икономии.
•
Изменение и допълнение на
подзаконовите
нормативни
актове
в
съответствие със Закона за енергийна
ефективност (ЗЕЕ)
През 2007 бяха създадени междуведомствени
работни групи за изготвяне на проекти на
подзаконовите нормативни актове към ЗЕЕ в
изпълнение на §30 от ЗИД на ЗЕЕ. Към
настоящия момент е приключила процедурата по
вътрешноведомствено съгласуване на проектите
на:
o
Наредба № 18 за енергийните
характеристики на обектите;
o
Наредба № 19 за сертифициране на
сгради за енергийна ефективност;
o
Наредба № 20 за обстоятелствата и
реда за вписване на лицата, извършващи
сертифициране на сгради и обследване за
енергийна
ефективност
и
получаване
на
информация;
o
Наредба № 21 за обследване за
енергийна ефективност;
o
Наредбата по чл.21 ал.7 на ЗЕЕ за
реда за определяне и заплащане на планираните
средства в бюджетите на министерствата,
ведомствата и общините за реализацията на
договори с гарантиран резултат в сградидържавна и общинска собственост
•
През
настоящата
година
беше
разработен, приет от МС на 04.10.2007 и
представен в ЕК „Първи национален план за
действие по енергийна ефективност 20082010”. Планът за действие е първият от трите
национални плана за действие по енергийна
ефективност, разработен в съответствие с чл.14
на Директива 2006/32/ЕО с който се въвеждат
междинните индикативни цели за енергийно
спестяване
на
енергия
при
крайното
потребление.
•
Разработване
на
нормативна
база в областта на ВЕИ и АЕИ и биогоривата
o През 2007 бе разработен и приет
Закон за възобновяемите и алтернативни
енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ),
обн., ДВ, бр. 49 от 19.06.2007. Със закона се
насърчава потреблението и производството на
възобновяемите
и
алтернативни
енергийни
източници и биогоривата в страната, в т.ч. и от
МСП.
o Разработена
и
приета
от
МС
„Национална
дългосрочна
програма
за
насърчаване потреблението на биогоривата
в транспортния сектор”.
o Изготвен доклад до ЕК, съгласно
изискванията на Директива 2003/30/ЕС за
насърчаване използването на биогорива.
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o Изготвени индикативни цели за
потреблението на биогоривата в транспортния
сектор.
o Разработена
„Национална
дългосрочна
програма
за
насърчаване
използването на биомасата за периода
2008-2020”. Предстои приемането й от МС.
o В
изпълнение
на
директива
2003/30/ЕС за насърчаване използването на
биогорива
и
директива
2001/77/ЕС
за
насърчаване производството на електроенергия
от ВЕИ, възприети от ЗВАЕИБ, бяха разработени
индикативните цели на страната в тази област.
o През
2007
е
проведено
междуведомствено съгласуване за приемане на
проекта
на
Национална
стратегия
за
подпомагане
на
промишлеността
за
постигане съответствие с екологичното
законодателство от МС. След коригиране на
документа, съгласно направените бележки е
стартирана
процедура
за
повторно
междуведомствено съгласуване.
Организиране
и
провеждане
на
4.3.3
целенасочени информационни кампании, вкл.
семинари, конференции и др., по въпросите,
свързани
с
насърчаване
внедряването
на
енергоспестяващи,
екологосъобразни
и
възобновяеми енергийни технологии
Отговорно ведомство: МИЕ - дирекция "ЕЕООС", АЕЕ
Лице за контакт:
Партньори:
Начало и срок: 01.01.2007 - 31.12.2007
Очакван резултат: Насърчаване внедряването на
енергоспестяващи, екологосъобразни и възобновяеми енергийни
технологии

Отчет:

•
През 2007 продължи поддържането
на уеб страницата с актуална информация
относно възможностите за финансиране на
проекти свързани с ЕЕ, ВЕИ и опазването на
околната среда.
•
В изпълнение на Работна програма
2007 по комуникационната стратегия, беше
реализиран Проект „Повишаване на културата
за ефективно потребление на енергия в
МСП”. В периода 23-30.11.2007 бяха проведени
шест семинара в градовете Враца, Плевен,
Пловдив, Варна, Бургас и София и беше
издадена и разпространена брошура сред
малките и средните предприятия в страната.
•
В изпълнение на Програма 4
„Насърчаване въвеждането на енергоспестяващи
и
екологосъобразни
технологии”,
дейност
„Организирани и проведени информационни
кампании и семинари за популяризиране на
добри практики за енергиен и екологичен
мениджмънт
в
предприятията”,
беше
организиран семинар „Политиката по устойчиво
развитие и очакванията към българския бизнес”
на 25.09.2007 в Пловдив и разпространена
брошура
„Какво
трябва
да знаете за
законодателството по околна среда и Вашия
бизнес”.
•
В
изпълнение
на
Проект
„Насърчаване на ПЧП за внедряване на мерки за
ЕЕ и оползотворяване на ВЕИ и когенерацията”

бяха проведени три семинара в три града на
страната в периода 16-26.02.2007.
•
През
2007
представители
на
дирекция „ЕЕООС” участваха в множество
медийни прояви – форуми, конференции,
семинари, кръгли маси, интервюта в страната и
ЕС пред международни, държавни и общински
административни структури, НПО и бизнес
организации по въпросите на околната среда,
ВЕИ, ЕЕ и устойчивото развитие с цел
популяризиране и разясняване на бизнеса и
населението на законодателните инициативи и
политиката в областта на ЕЕ, ВЕИ, опазването на
околната
среда
и
устойчивото
развитие.
Изнесени са над 40 презентации.
4.3.4 Издаване на практически ръководства по

сектори за подготовка изпълнението на поетите
ангажименти при присъединяването ни към ЕС в
областта
на
околната
среда,
енергийната
ефективност (ЕЕ) и ВЕИ
Отговорно ведомство: МИЕ - дирекция "ЕЕООС"
Лице за контакт:
Партньори:
Начало и срок: 01.01.2007 - 31.12.2007
Очакван резултат: Запознаване на МСП с поетите ангажименти
към ЕС в областта на околната среда, енергийната ефективност и
ВЕИ

Отчет:

•
През
2007
беше
издадена
и
разпространена информационна брошура
за
„Повишаване културата за ефективното
потребление на енергия в МСП”
•
В изпълнение на Проект „CEECAP –
Изпълнение на политиката на ЕС, относно
енергийната
ефективност
на
домакинските
електроуреди в страните от Централна и Източна
Европа” беше взето участие в изготвянето и
разпространението
на
брошура
за
популяризиране на политиките за етикетиране
на уредите и енергийната ефективност в
съответствие с изискванията на ЕС.
•
В рамките на проект “Зелени
етикети” за утвърждаване на единна стандартна
методика при тръжни процедури в Европейския
съюз
бяха
изготвени
и
разпространени
ръководства с методически указания и помощен
софтуер за експресна оценка и класация на
офертите-предложения.
•
В
изпълнение
на
Проект
„Насърчаване на ПЧП за внедряване на мерки за
ЕЕ и оползотворяване на ВЕИ и когенерацията”
беше издадено и разпространено ръководство
„Възможности да създадем ПЧП” сред МСП и
общините.
4.3.5 Изграждане на публична информационна

система за състоянието
потенциала на ВЕИ

на

ЕЕ

и

усвояването

Отговорно ведомство: МИЕ - дирекция "ЕЕООС"
Лице за контакт:
Партньори:
Начало и срок: 01.01.2007 - 31.12.2007
Очакван резултат: Изградена информационна система

Отчет:

Отчет на Годишната програма`2007 за прилагане на
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Дирекция „Политика по отношение на предприятията”
През
2007 бе подготвена
процедура
по
разработването
на
национална
публична
информационна система, съгласно ЗВАЕИБ за
кандидатстване
за
финансиране
по
ОП
„Административен капацитет”.
4.3.6
Реализиране
на
целеви
мерки
насърчаване обследванията за ЕЕ в МСП

за

Отговорно ведомство: МИЕ - дирекция "ЕЕООС", АЕЕ, ИАНМСП
Лице за контакт:
Партньори:
Начало и срок: 01.01.2007 - 31.12.2007
Очакван резултат: Насърчаване на инвестициите в ЕЕ и ВЕИ от
страна на МСП

Отчет:

През октомври 2007, на основание чл. 17
от Закона за енергийна ефективност за
подпомагане МСП при извършване на енергийни
одити, стартира „Схема за безвъзмездна помощ
за извършване на обследвания за енергийна
ефективност
с
цел
подобряване
конкурентноспособността на МСП и насърчаване
местното устойчиво развитие, чрез подкрепа за
енергоспестяване”.
Администрирането
и
контрола
по
изпълнение
на
схемата
се
осъществяват от АЕЕ.
4.3.7 Развитие на механизма на публичночастното
партньорство
чрез
сключване
на
доброволни споразумения за подобряване на ЕЕ
Отговорно ведомство: МИЕ - дирекция "ЕЕООС"
Лице за контакт:
Партньори: БСК, КРИБ, Браншови камари
Начало и срок: 01.01.2007 - 31.12.2007
Очакван резултат:
Насърчаване на инвестициите в ЕЕ и
подобряване на капацитета за управление на ЕЕ на секторно
ниво

Отчет:

В изпълнение на Пилотен проект към Проект PPA
04/BG/8/16
„Изграждане
на
капацитет
за
управление и развитие на публично-частното
партньорство за енергийна ефективност”, по
програма
на
правителството
на
Кралство
Холандия за сътрудничество със страните от
Източна Европа – PPA-short на 23.11.2007 бяха
подписани
„Дългосрочни
споразумения
за
енергийна ефективност” между държавата и
представители на 5 пилотни компании и три
браншови камари и бизнес асоциации. В рамките
на проекта са направени енергийни обследвания
в предприятия от три промишлени сектора.
4.4.1 Изготвяне на Годишен доклад за състоянието
и развитието на националната политика в областта
на иновациите и предложения за мерки за
реализация на Иновационната стратегия през
2008 г.
Отговорно ведомство: МИЕ, Дирекция "ПОП",Отдел "РБСИ"
Лице за контакт: Ели Анави
Партньори:
Министерства
и
агенции,
ИАНМСП,
бизнес
организации, научни организации, НПО и др.
Начало и срок: 01.01.2007 - 31.12.2007
Очакван резултат:
Изготвени Годишен доклад и Годишна
програма

Отчет:

Настоящият "Годишен доклад за състоянието
и развитието на националната политика за
иновациите - 2007" е третият пореден годишен
доклад, след приемане на Иновационната
стратегия на България и си поставя целта да

анализира изпълнението и да направи оценка на
политиката
на
България
в
областта
на
иновациите през 2007.
За цел е направен сравнителен анализ по
показателите на Европейското иновационно
табло (European Innovation Scoreboard 2007);
преглед на функционирането на националната
иновационна система, както и анализ на
районите за планиране от гледна точка на
тяхното иновационно развитие и иновационен
потенциал; преглед на изпълнението на мерките
от Иновационната стратегия на България през
2007, както и преглед на инициативи и проекти в
областта на иновациите, реализирани от други
министерства и агенции. Докладът представя
планираните
действия
за
реализация
на
иновационната политика през 2008 и завършва с
оценка на провежданата иновационна политика,
акцентирайки
върху
съответствието
ù
с
иновационната политика на ЕС. Докладът е
структуриран в 5 глави и специализирано
приложение, в което са представени добри
иновационни
практики
на
български
предприятия и представя иновационна карта на
България.
Сравнителният
анализ
на
резултатите
от
иновационната дейност, представен в първа
глава,
акцентира
върху
основните
предизвикателства пред България.
Втора глава от доклада прави преглед на
функционирането на националната иновационна
система и анализ на районите за планиране от
гледна
точка
на
техния
иновационен
потенциал.
Приемането
на
България за член на ЕС през 2007 постави остро
въпроса за ефективни мерки за изграждането на
националната и регионалните иновационни
системи в страната и за постигане на синергия
между
европейската,
националната
и
регионалните иновационни политики, особено с
оглед осигуряването на проектен капацитет за
работа с Кохезионния и Структурните фондове.
Трета глава представя мерките от Иновационната
стратегия на България, реализирани през 2007,
които
са
насочени
към
укрепване
на
сътрудничеството наука – бизнес, изграждане на
иновационна инфраструктура, изграждане на
капацитет и умения за предприемачество и
иновации, подобряване на нормативната база за
научни
изследвания
и
развойна
дейност,
подпомагане на съществуващите клъстери в
страната, както и към разработването на нови
финансови схеми за стимулиране на иновациите.
В четвърта глава от настоящия доклад са
представени
планираните
действия
за
изпълнение на мерките от Иновационната
стратегия на България според Средносрочната
бюджетна прогноза за периода 2008 – 2010 на
Министерството на икономиката и енергетиката в
програмен формат, предвидените за стартиране
схеми по линия на ОП „Конкурентоспособност“,
планирани дейности в областта на иновациите в
основни
стратегически
документи
като
Националната програма за реформи 2007 – 2009
и
Националната
стратегическа
референтна

Отчет на Годишната програма`2007 за прилагане на
Националната стратегия за насърчаване развитието на МСП 2007-2013
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рамка, както и дейности, планирани от други
министерства и агенции.
В пета глава се прави оценка на провежданата
иновационна политика, изследвайки процеса на
нейното формиране и реализация. Акцентът е
поставен върху съответствието на политиката с
най-добрите практики в ЕС и иновационната
политика на ЕС, както и върху основните
предизвикателства
или
несъответствия
на
националната и регионалните иновационни
системи. В допълнение в главата се търси оценка
на синергичния ефект на националната с
регионалните
и
европейската
иновационни
политики.
Бъдещото оптимизиране на усилията в областта
на иновациите ще зависи от създадените условия
за пълноценно използване на потенциала на
съществуващите
структури,
развиване
на
иновационната инфраструктура и по-видима
подкрепа
за
МСП,
включително
и
чрез
предоставяните от ЕС средства в рамките на
Кохезионния и Структурните фондове.

Паралелно със стартирането на грантовата схема
за създаване на центрове за технологичен
трансфер,
на
12.10.2007
с
SQW
Ltd.
Великобритания
е
сключен
договор
за
предоставяне на техническа помощ. Периодът на
изпълнение е 12 месеца, до 12.10.2008.
Целта
на
договора
е
изграждане
на
административен и технически капацитет в
ИАНМСП да подпомага институции и организации
от частния и обществения сектор, чиито дейности
са разработка и разпространение на нови
технологии и подпомагане на бенефициентите по
горепосочената грантова схема. Консултантът
трябва да осъществи следните дейности:
•

•
4.5.1

Създаване
трансфер

на

офиси

за

технологичен

Отговорно ведомство: МИЕ
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори: Университети, БАН, изследователси институти, ДАИТС
Начало и срок: 01.05.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат: Създадени офиси за технологичен трансфер в
технически университети и изследователски институти

•
•
•

Отчет:

Схема за безвъзмездна помощ за създаване на
центрове за технологичен трансфер в рамките на
проект BG 2005/017-353.10.06 “Подкрепа за
изпълнението на Националната Иновационна
Стратегия на България”. След приключване на
оценката на получените проектопредложения в
периода 17.09. – 26.09.2007 са подписани 9
договора за безвъзмездна помощ по BG
2005/017-353.10.06/ESC/G/TTO
„Схема
за
безвъзмездна помощ за създаване на центрове за
технологичен трансфер”, които са в процес на
изпълнение. Общият размер на гранта е 495 259
евро. Съфинансирането е в размер на 25 %.
Периодът на изпълнение е 12 месеца, до края на
септември 2008.
Целта на настоящия проект е създаване на
Центрове за технологичен трансфер в български
университети
и
научноизследователски
организации от публичния сектор. Дейностите по
отделните грантови договори включват:
Създаване на центрове за технологичен
трансфер с необходимото оборудване и
изложбени зали
- оценка
на
вече
разработени
иновационни технологии по отношение
на потенциала им за въвеждане в
икономиката;
- разработване
на
демонстративни
пилотни
проекти
от
създадените
центрове за технологичен трансфер;
- създаване на информационни бази данни.
-

„Техническа помощ”

•

проучване на съществуващите институции
от частния и обществен сектор, развиващи
дейности
по
разработване,
внос
и
разпространение на нови технологии, с цел
да се дефинират липсващите връзки и да
се предложат съответните политически
действия;
проучване на сектора на МСП с цел
идентифициране на общи пречки при
развитието на технологиите и иновациите;
разработване на процедури за управление
на финансови схеми, изпълнявани по
Националния иновационен фонд;
обучения на служителите на ИАНМСП на
централно и регионално ниво;
разработване
на
стратегия
за
популяризиране
на
новосъздадените
центрове за технологичен трансфер и
рекламни материали;
разработка на модел за информационна
база данни и уебсайт за новосъздадените
центрове, както и портал, който свързва
уебсайтовете на центровете.

4.6.1 Грантова схема за стартиращи технологични
фирми

Отговорно ведомство: МИЕ
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори:
Университети, БАН, изследователси институти,
ДАИТС
Начало и срок: 31.12.2007 - 01.12.2013
Очакван резултат: Увеличаване броя на устойчивите стартиращи
технологични фирми

Отчет:

В процес на изпълнение. На 27 юли 2007
Комитетът за наблюдение на второто си
предварително заседание одобри критерии за
избор на проекти по схемата за подкрепа на
стартиращи технологични предприятия. Началото
на схемата беше обявено на 17 октомври 2007.
Схемата е обявена без краен срок за набиране
на проектни предложения до изчерпване на
средствата. В момента тече процесът по
набиране на предложения.
4.6.2 Подкрепа на предприемачи за стартиране на
бизнес
Отговорно ведомство: МИЕ
Лице за контакт: Ели Анави
Партньори: ПРООН
Начало и срок: 01.01.2007 - 31.12.2007
Очакван резултат: Създадени конкурентоспособни микро и
малки предприятия

Отчет на Годишната програма`2007 за прилагане на
Националната стратегия за насърчаване развитието на МСП 2007-2013

Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Политика по отношение на предприятията”
срок
за
изпълнение
съгласно
Финансов
меморандум 2004, ІІ част е 30.11.2008.

Отчет:

Виж мярка 1.6.2
4.7.1 Инвестиционна грантова схема за МСП по
Програма PHARE

Отговорно ведомство: МИЕ, ИАНМСП
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори:
Начало и срок: 01.05.2007 - 01.12.2013
Очакван резултат:
Модернизиране
предприятията

на

оборудването

на

Отчет:

„Схема
за
безвъзмездна
помощ
"конкурентоспособност" (ФАЗА 1) в рамките на
проект BG2004/016-711.11.04 „Подкрепа за
повишаване
конкурентоспособността
на
българските предприятия”. След приключване на
оценката на получените проектопредложения на
30.11.2006 са подписани 194 договора за
безвъзмездна
помощ
по
BG2004/016711.11.04/ESC/G/GSC-1 „Схема за безвъзмездна
помощ Конкурентоспособност – фаза 1”, които са
в процес на изпълнение. Общият бюджет на
грантовата схема е 8 696 871.86 евро. Съгласно
Насоките
за
кандидатстване
максималният
период на изпълнение на дейностите по
договорите за безвъзмездна помощ е 11 месеца,
т.е.
до
31.10.2007.
През
юли
2007
Изпълнителната
агенция
инициира
общо
удължаване на схемата с 6 месеца, до
30.04.2008.
Предвижда
се
допълнително
удължаване на част от договорите. Крайният

Схемата е насочена към български малки и
средни предприятия, които развиват основната
си икономическа дейност в производствения
сектор
от
българската
икономика,
като
безвъзмездната помощ включва комбинация от
инвестиционна подкрепа, консултантски услуги
(въвеждане и сертифициране на международни
пазарни стандарти, повишаване на качеството на
продуктите и услугите) и
професионално
обучение.
4.7.2 Грантова схема за технологично обновление
на производството в МСП
Отговорно ведомство: МИЕ, ИАНМСП
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори:
Начало и срок: 01.09.2007 - 01.12.2013
Очакван резултат:
Модернизиране
предприятията

на

оборудването

на

Отчет:

Дейността е изпълнена в срок. На 27 юли 2007
Комитетът за наблюдение на второто си
предварително заседание одобри критерии за
избор на проекти по схемата за подкрепа
технологичното обновление в предприятията.
Началото на схемата беше обявено на 17
октомври 2007. Крайният срок за набиране на
проектни предложения беше 22 януари 2008.
Получени са 306 проектни предложения от
цялата
страна.
Предстои
оценка
на
предложенията и изпълнение на схемата.

Представяне работата на Националния иновационен фонд, Гранд хотел София, декември 2007

Отчет на Годишната програма`2007 за прилагане на
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Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Политика по отношение на предприятията”

Приоритет 5
Развитие на клъстерните структури
Общите усилия на малкия бизнес в създаването на нови производствени решения е необходимо да бъдат
подкрепени, защото заздравяват връзките между предприятията и подобряват тяхната гъвкавост на
пазара.

НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
1.

Изграждане на специално звено в Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП,
което да работи като национален координатор на клъстерите в България;

2.

Използване на клъстерните обединения като база за развитие
потенциал на МСП и за насърчаване на предприемачеството;

3.

Създаване на координационна група „Бъдещо развитие на клъстерите в България” на
национално ниво, с участието на бизнес асоциациите, работодателските сдружения и
други неправителствени организации;

на

иновативния

Предприети мерки:
5.1.1 Изграждане на експертна работна група,

която да осъществява координация на дейностите
по изграждането и развитието на клъстерните
структури в България
Отговорно ведомство: МИЕ, ИАНМСП
Лице за контакт:
Партньори: Браншови асоциации, НПО
Начало и срок: 01.01.2007 - 01.04.2007
Очакван резултат: Създаване на условия за идентифициране и
развитие на клъстери и възможности за взаимо-действие между
тях

Отчет:

Със
заповед
Nо
РД-16-190/05.03.2007
на
министъра на икономиката и енергетиката бе
създадена
експертна
работна
група
от
представители
на
различни
ведомства
и
организации – МИЕ, ИАНМСП, БСК, КРИБ,
Федерация за развитие на предприемачеството,
Ассоциация “Национална мрежа за бизнес
развитие” и др., ангажирани с развитието на
клъстерите. Основната задача на работната
група е осъществяване на координация по
изграждането и развитието на клъстерните
структури в България, в съответствие с
Националната стратегия за насърчаване на МСП
за периода 2007 – 2013.
Бяха проведении няколко заседания, на които
бяха разгледани следните въпроси:
•
•

•
•

Анализ на състоянието на клъстерните
структури (действащи и потенциални) в
страната;
Състояние и подготовка на реализацията
на
проекта
по
Програма
PHARE
"Инициативи за развитие на клъстери –
фаза 2”.
Участие на България в проекта на ЕК за
създаване на „Карта на клъстерите в
Европа”.
Дейности
по
координация
и
информационен обмен по въпроси,
свързани с развитието на клъстери други
ведомства и организации, ангажирани с

•

подкрепата на клъстерните организации
в България.
Подготовка за участието на България в
приемането
и
реализацията
на
Европейския
клъстерен
меморандум,
предложен от Европейската комисия.

5.2.1

Подкрепа
за
съществуващи
или
новосформирани клъстери с цел подобряване на
конкурентоспособността
Отговорно ведомство: МИЕ, ИАНМСП
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори:
Начало и срок: 01.05.2007 - 01.12.2008
Очакван резултат: Подкрепени 8-14 клъстера

Отчет:

Проект
2005/017-586.04.02
Схема
за
безвъзмездна помощ по проект на PHARE BG
2005/ESC/G/CDI-II „Инициативи за развитие на
клъстери-II”.
Министерството на икономиката и енергетиката с
финансовата подкрепа на Програма PHARE на
Европейската общност обяви процедура за
набиране на проектни предложения по схема за
безвъзмездна помощ, насочена към развитие на
съществуващи или новосъздадени клъстери.
Подкрепата е насочена към следните аспекти от
развитието на клъстерите: общи дейности на
клъстера и дейности на индивидуални участници
в клъстера. Подкрепата включва консултации,
инвестиции, обучения и научноизследователска
и развойна дейност. Крайният срок за набиране
на проектни предложения изтече на 17 декември
2007
получени
са
общо
14
проектни
предложения. В момента тече процес на
оценяване на получените предложения.
5.2.2 Провеждане на работни срещи, семинари и
конференции
за
запознаване
с
опита
по
изграждането
и
развитието
на
клъстерни
структури у нас и в чужбина
Отговорно ведомство: МИЕ, Дирекция "ПОП", отдел"НМСПП"
Лице за контакт: Ели Анави
Партньори: Дирекция "ППП", ИАНМСП, Браншови асоциации,
НПО, сдружения и асоциации
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Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Политика по отношение на предприятията”
Начало и срок: 01.01.2007 - 31.12.2007
Очакван резултат: Подобрена информираност на бизнеса за
политиката по отношение на МСП

Отчет:

През отчетния период експерти от дирекция
„Политика по отношение на предприятията”
взеха активно участие в редица работни срещи и
семинари, организирани от браншови камари и
асоциации
по
въпросите,
свързани
с
изграждането и развитието на клъстери. Целта
бе по–нататъшно популяризиране сред бизнес
средите и обществеността на предимствата на
създаването
на
клъстерни
мрежи
и
реализирането на ефективни инициативи на
публично – частно партньорство в плановите
райони и в различни индустриални отрасли.
Експерти от дирекцията участваха като лектори и
в
семинарите
на
тема:
„Предимства
и
възможности при създаване на клъстери”,
организирани от БСК и ИАНМСП, представящи
политиката в подкрепа на клъстерите, както и
възможностите за финансиране на клъстерни
структури от Европейските фондове.

5.2.3 Създаване и поддържане на специализиран
интернет
портал
Clusterbg.com
в
Интернет
страницата на МИЕ
Отговорно ведомство: МИЕ, Дирекция "ПОП", отдел "НМСПП"
Лице за контакт: Ели Анави
Партньори: Дирекция "ИОТ “
Начало и срок: 01.01.2007 - 31.12.2007
Очакван резултат:
Подобрена информираност на бизнеса за
политиката по отношение на МСП

Отчет:

Експерти от дирекция „Политика по отношение
на предприятията” участваха в организацията и
провеждането
на
национален
семинар
за
представянето
на
Интернет
–
портала
„Clusterbg.com”, който се проведе през март
2007 в София.
Представители на дирекцията участваха и във
всички етапи на подготовка и структуриране на
информацията за портала, както и за обмен на
информация
между
портала
и
Интернет
страницата на МИЕ – раздел „Предприемачество,
подраздел „Клъстери”.
През
годината
редовно
се
актуализация на информацията
страницата, подраздел „Клъстери”.

извършваше
в Интернет

Семинарите се проведоха в периода между 12
септември и 20 октомври в: Пловдив - оптика и
лазери, Кърджали - горска индустрия, Велинград
мебелно
производство,
с.Ковачевци
специализиран
туризъм
и
Благоевград
мехатроника. Общо в 5-те семинара се включиха
над 100 представители на бизнеса, на местните
административни власти, на неправителствения
сектор,
на
професионални
училища,
на
университети и научни организации.

5.3.1 Изграждане на координационна група за
бъдещото развитие на клъстерите в България.

В хода на дискусиите бяха обсъдени редица
идеи, практически подходи и направления за
подготовката на проекти, включително по
втората фаза на проекта по Програма PHARE и по
Оперативна програма „Конкурентоспособност”.

Отчет:

Отговорно ведомство: МИЕ, ИАНМСП
Лице за контакт:
Партньори: НПО, сдружения, асоциации
Начало и срок: 01.01.2007 - 01.06.2007
Очакван резултат: По-добра координация на дейностите,
свързани с изграждането и развитието на клъстерни структури в
страната.

Не е представен отчет

Отчет на Годишната програма`2007 за прилагане на
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Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Политика по отношение на предприятията”

Приоритет 6
Подобряване достъпа до единния и външния пазари
Подкрепата към бизнеса по отношение подготовката му за стъпване на Единния пазар и външните пазари
ще продължи – от национален интерес е по възможност повече български предприятия да станат трайни
износители на качествена продукция.

НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
1.

Подпомагане участието на български предприятия на международни изложения и
панаири, кооперационни борси и бизнес мисии;

2.

Подпомагане на предприятията относно покриване изискванията на ЕС за достъп до
единния пазар;

3.

Усъвършенстване базите данни за намиране на подходящи търговски партньори от
целия свят;

4.

Усъвършенстване на финансовите инструменти за подпомагане на външната търговия;

5.

Подпомагане
чуждоезиковото
обучение
на
предприемачите,
придобиване
разширяване на търговските и външноикономическите им знания и умения;

6.

Провеждане на промоционални кампании на България в чужбина;

и

Предприети мерки:
6.1.1 Реклама и промоция на отделни групи
продукти

Отговорно ведомство: МИЕ, ИАНМСП
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори: БТПП, БСК, КРИБ, браншови асоциации
Начало и срок: 08.05.2007 - 01.12.2009
Очакван резултат: Увеличаване на общия брой и относителния
дял на предприятията участвали в международни панаири и
изложения, кооперационни борси и бизнес мисии

Отчет:
Дейността е в процес на изпълнение. Мярката е
част от многогодишния проект на ИАНМСП,
планиран за изпълнение и съфинансиране по
приоритетна ос 4 на ОП „Конкурентоспособност”.
Разработени са предварителни критерии за избор
на проекта. Очаква се приемането на новата
експортна стратегия.
6.1.2
Насърчаване
експорта
на
България.
Проект "Дейности за реклама и промоция на
отделни
групи
продукти:
подкрепа участието в международни изложения,
организиране и провеждане на бизнес форуми,
кооперационни
борси,
реклама
за
увеличаване
на
износа,
защита на българските продуктови имена.
Отговорно ведомство: ИАНМСП, Институционален бенефициент по
ОП "Конкурентоспособност"
Лице за контакт:
Партньори:
Браншови организации, БАЕЗ, МИЕ, външни
организации
Начало и срок: 01.02.2007 - 01.12.2007
Очакван резултат:
Повишен експортен потенциал на МСП.
Преодоляна негативна тенденция на външнотърговското салдо.

Отчет:

През 2007 ИАНМСП организира и проведе 42
национални участия на международни панаири и

изложения, в които са взели участие 284
български фирми и организации. През 2006 бяха
организирани
24
национални
участия
на
международни панаири и изложения, в които
взеха
участие
195
български
търговски
дружества. Постигнато е значително увеличение
на реализираните прояви - от 24 през 2006 на 42
през 2007 и съответно на броя на представените
МСП - от 195 през 2006 на 284 през 2007.
Основно
представени
са
следните
конкурентоспособни
сектори:
ХВП,
машиностроене,
електротехника,
мебелно
производство, облекла и мода, парфюмерия и
козметика, информационни и комуникационни
технологии, недвижими имоти и др.
През отчетния период бе подготвено проектно
предложение
„Насърчаване
на
интернационализацията на МСП в България” в
рамките на ОП “Конкурентоспособност” с цел
представяне пред Комитет за наблюдение на ОП.
Проектното предложение включва следните
основни
компоненти:
Информационна
и
аналитична
дейност,
свързана
с
интернационализацията на МСП; Организирано
участие
на
МСП
на
международни
специализирани
изложения;
Промоционални
прояви за популяризиране на българските стоки
и услуги; Рекламно-издателски дейности за
повишаване
на
имиджа
на
експортния;
Създаване на мрежа от центрове за насърчаване
на търговията и кооперирането; Информационни
сесии и публичност на проекта.
6.1.3 Осигуряване на българското национално
участие
в
международното
изложение
за
селскостопански стоки и хранителни продукти
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Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Политика по отношение на предприятията”
"Зелена седмица 2007"-осигуряване от МЗГ на
безплатна изложбена площ за българските фирми
изложителки
Отговорно ведомство: МЗП
Лице за контакт: Искра Вълчева - директор "ЕИМО"
Партньори: Браншови организации
Начало и срок: 01.11.2006 – 18.01.2007
Очакван резултат:
Повишен експортен потенциал на МСП.
Преодоляна негативна тенденция на външнотърговското салдо.

Отчет:

Не е представен отчет
6.2.1
Грантова
схема
за
покриване
на
международно признати стандарти за МСП системи за управление на качеството, на околната
среда и др.
Отговорно ведомство: МИЕ, ИАНМСП
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори: БИС
Начало и срок: 01.09.2007 – 01.12.2008
Очакван резултат: Увеличаване на общия брой и относителния
дял на предприятията сертифицирани по ISO9001 и ISO14000

Партньори:
Браншови организации, БАЕЗ, МИЕ, външни
организации
Начало и срок: 01.02.2007 – 01.12.2007
Очакван резултат:
Повишен експортен потенциал на МСП.
Преодоляна негатив-на тенденция на външнотърговското салдо.

Отчет:

В изпълнение на мярката ИАНМСП организира и
проведе
регионални
семинари
„Информационни дни на износа” в 15 града
от шестте региона за икономическо планиране.
Семинарите
бяха
от
общ
характер
и
специализирани
секторни
семинари.
Организираха се с участието на представители
на
МИЕ,
дирекция
„Външноикономическа
политика”,
дирекция
„Обща
икономическа
политика”, БАЕЗ, Патентно ведомство, БИС,
консултански и неправителствени организации.
Семинарите се организираха в следните градове:
•
•
•

Отчет:

Дейността е изпълнена в срок. На 27 юли 2007
Комитетът за наблюдение на второто си
предварително заседание одобри критерии за
избор на проекти по схемата за подкрепа
въвеждането
на
международно
признати
стандарти от предприятията. Началото на
схемата беше обявено на 17 октомври 2007.
Крайният срок за набиране на проектни
предложения беше 15 януари 2008. Получени са
291 проектни предложения от цялата страна.
Предстои
оценка
на
предложенията
и
изпълнение на схемата.
6.2.2 Издаване на практически ръководства по
сектори за изискванията на ЕС, включително
новото законодателство
Отговорно ведомство: МИЕ
Лице за контакт: дирекция "Европейска интеграция"
Партньори: Браншови организации
Начало и срок: 01.01.2007 – 01.12.2007
Очакван резултат: Повишаване информираността на бизнеса

•
•
•
•
•

•
•
•

Отчет:

•

В рамките на Комуникационната стратегия на
България за ЕС през годината са изработени 2
брошури в областите машини и електротехника и
е издадено ръководство “Систематата REACH –
Техническо ръководство за идентифициране и
наименование
на
химичните
вещества”.
Ръководството е насочено към фирмите от
химическата, електротехническата, козчетичната
и др. заинтересовани подсектори с цел
подпомагане изпълнението на задълженията им
по новия Регламент REACH, в сила от 01.06.2007
година. Проведен е и семинар, на който бе
предоставен
механизъм
за
оформяне
и
представяне на позиции по хармонизираното
законодателство.

•

6.2.3 Проект за увеличаване ефективността на
износа: - проучвания; - анализи; - план за
популяризиране
на
износа;
маркетингова
дейност; - инфодни на износа.
Отговорно ведомство: МИЕ, ИАНМСП
Лице за контакт:

•
•

Бургас – 13 фирми участвали, 6 НПО,
партньори – Бургаска ТПП, МИЕ, БАЕЗ;
Ямбол – 20 фирми участвали, 5 НПО,
партньори – Ямбоска ТПП, МИЕ, БАЕЗ;
Стара Загора – 15 фирми участвали, 1
НПО, партньори – ТПП Стара Загора,
ЕИЦ, БАЕЗ, БИС;
Кърджали – 12 фирми участвали, 2
НПО, партньори – ЕИЦ, МИЕ, БАЕЗ;
Смолян – 11 фирми участвали, 3 НПО,
партньори – ОУ Смолян, клуб „ОО”, МИЕ,
БАЕЗ;
Велинград – 11 фирми участвали, 2
НПО, партньори – ББКДМП, МИЕ, БАЕЗ;
Перник – 12 фирми участвали, 3 НПО,
партньори – БТПП, МИЕ, БАЕЗ;
Благоевград – 13 фирми участвали, 1
НПО,
партньори
–
БАПИОТ,
ОУ
Благоевград, МИЕ, БАЕЗ, Консултантски
услуги;
Силистра – 16
фирми участвали, 6
НПО, партньори – ОУ, Силистренска
ТПП, МИЕ, БАЕЗ;
Разград – 23 фирми участвали, 3 НПО,
партньори – Разградска СК, МИЕ, БАЕЗ;
Велико Търново – 11 фирми участвали,
1 НПО, партньори – ЕИЦ, МИЕ, БАЕЗ;
Видин – 18 фирми участвали, 2 НПО,
партньори – Бизнес инкубатор, МИЕ;
Монтана – 13 фирми участвали, 2 НПО,
партньори – Община Бойчиновци, МИЕ;
Русе – 13 фирми участвали, 1 НПО,
партньори – Евроинфоцентър;
Плевен – 15 фирми участвали, 3 НПО,
партньори – Търговско-индустриална
камара.

Общо участвали 215 фирми и 41 НПО.
В ”Информационни дни на износа” участваха 215
представители на МСП и 41 представители на
неправителствени организации, работещи в
подкрепа на МСП. С цел изследване на
удовлетвореността на МСП от съдържанието и
тематиката на семинарите, както и потребността
от нови теми, са попълнени анкетни карти от
участниците.
Отчита се нараснал интерес към информация,
свързана с програмите на ЕС за финансиране.
Фирмите заявяват готовност да подготвят такива
проекти, контактна информация за потенциални
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Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Политика по отношение на предприятията”
партньори,
източници
на
финансиране,
конюнктура на международните пазари и др.
теми, свързани с външнотърговската дейност на
фирмите. В резултат на информацията от
анкетните карти в Годишната програма за 2008
ще
бъдат
формулирани
съдържанията
на
„Информационните дни на износа”.
В резултат на попълнените
оценката за семинарите е:

анкетни

карти

55% оценка отличен; 40% оценка много добър;
5% оценка добър.
6.2.4 Провеждане на информационна кампания и
изготвяне на материали за насърчаване участието
на МСП в схемите за производство на качествени
земеделски продукти и храни и промоционални
програми в съответствие с политиката по качество
и промоции на ЕС
Отговорно ведомство: МЗП
Лице за контакт: Искра Вълчева - директор "ЕИМО”
Партньори: МИЕ,ДФЗ, браншови организации
Начало и срок: 01.01.2007 – 01.12.2007
Очакван резултат:
Насърчаване участието на МСП в
промоционални програми на вътрешния пазар и пазара на трети
страни и кандидатстването за защитени наименования

Отчет:

Не е представен отчет
6.2.5 Организиране на работни семинари за
популяризиране на европейските изисквания към
строежите и строителните продукти
Отговорно ведомство: МРРБ
Лице за контакт:
Партньори: браншови организации
Начало и срок: 01.01.2007 – 01.12.2007
Очакван резултат: Повишаване конкурентоспособността на МСП
от строителната промишленост и излизането им на единния
европейски пазар

Отчет:

За периода 01.01-01.12.2007 експерти от
дирекция “Технически правила и норми” (ТПН)
на МРРБ участваха като лектори в общо 31
семинари и курсове за обучение на участници в
инвестиционния процес, в т.ч. производители на
строителни продукти, строители, проектанти,
консултанти и надзорни фирми. Участието на
тези експерти се реализира благодарение
партньорството на МРРБ с браншови организации
като Българската асоциация за изолации в
строителството, Камарата на строителите в
България,
Камарата
на
инженерите
в
инвестиционното
проектиране
–
Областна
колегия – София-град, Българската асоциация на
архитектите
и
инженерите-консултанти,
Националното
сдружение
на
общините
в
Република България, Технически университет –
София, Клуб “9000”, консултанти: “Стройексперт
СЕК” ООД, Център за подготовка на кадри –
АСМИ, “ТБС Консултинг” ЕООД и др.
В рамките на проведените семинари и курсове са
обучени над 1400 специалисти.
6.3.1 Създаване и развитие на електронна
информационна система и база данни на ИАНМСП
за обмяна на информация и търсене на партньори

Отговорно ведомство: МИЕ, ИАНМСП
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори: БТПП, БСК, КРИБ, браншови асоциации
Начало и срок: 01.09.2007 – 01.12.2009
Очакван резултат:
Създадена и работеща информационна
система и база данни

Отчет:

В процес на изпълнение. Очаква се приемането
на новата експортна стратегия.
6.4.1 Създаване на експортен гаранционен фонд
(гаранции за експортни кредити)
Отговорно ведомство: МИЕ, ИАНМСП
Лице за контакт:
Партньори:
Банки, застрахователни дружества, пенсионни
фондове и др
Начало и срок: 01.09.2007 – 01.12.2009
Очакван резултат:
Подобрен достъп до финансов ресурс за
реализация на експортни операции

Отчет:

Не е представен отчет
6.5.1
Обучения
по
външноикономически умения.

търговски

и

Отговорно ведомство: ИАНМСП
Лице за контакт:
Партньори: НПО, външни организации
Начало и срок: 01.06.2007 – 01.12.2007
Очакван резултат: Подобрени външнотърговски умения на МСП

Отчет:

В изпълнение на мярката през 2007 ИАНМСП
организира
провеждане
на
обучения
за
представители на МСП на тема „Обучение по
търговски и външноикономически умения”.
Провеждането на обучението беше възложено на
външен изпълнител в съответствие със Закона за
обществените поръчки и Наредбата за възлагане
на малки обществени поръчки. Курсът за
обучение на представители на МСП включва
еднодневни семинари за обучение. Семинарите
се проведоха в следните градове: Ловеч, Бургас,
Монтана, Търговище, Благоевград и Пазарджик.
В обученията участваха общо 123 представители
на МСП.
Темата е с практически приложение към МСП,
които
желаят
да
усъвършенстват
външнотърговския си капацитет.
6.6.1 Реклама
продукти.

и

промоция

на

отделни

групи

Отговорно ведомство: МИЕ, ИАНМСП
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори: БТПП, БСК, КРИБ, браншови асоциации
Начало и срок: 01.09.2007 – 01.12.2009
Очакван резултат:
Защита на български продуктови имена,
засилен брандинг на български продукти в чужбина

Отчет:
В процес на изпълнение. Очаква се приемането на
новата експортна стратегия.
6.6.2
Популяризиране
на
инвестиционна дестинация
Отговорно ведомство: МИЕ
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори: БАИ
Начало и срок: 01.09.2007 – 01.12.2009
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страната

като

Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Политика по отношение на предприятията”
Очакван резултат: Привличане на нови инвестиции

Отчет:

Дейността е в процес на изпълнение. Мярката е
част от многогодишния проект на БАИ, планиран
за изпълнение и съфинансиране по приоритетна
ос 4 на ОП „Конкурентоспособност”. Разработени
са предварителни критерии за избор на проекта.
Виж още мярка: 3.3.1
6.6.3 Дейности за реклама и промоция на отделни
групи продукти, участие на МСП в международни
изложения и панаири, търговски и бизнес мисии,
бизнес форуми.
Отговорно ведомство: ИАНМСП
Лице за контакт:
Партньори: Браншови и външни организации
Начало и срок: 01.01.2007 – 31.12.2007
Очакван резултат:
Подобрени защита, имидж и реклама на
българските продукти на международни пазари. Подобрена
структура на външнотърговското салдо.

Отчет:

Националните щандове на редица международни
изложения бяха реализирани с подкрепата на
държавни институции и организации като
Министерство
на
земеделието
и
продоволствието, Министерство на културата,
Асоциация българска книга (АБК), Българска
агенция за инвестиции (БАИ), Държавната
агенция
за
информационни
технологии
и
съобщения (ДАИТС), Националната лозаровинарска камара (НЛВК) и др.
Националните щандове на специализираните
международни изложения за парфюмерия и
козметика Cosmoprof (30.03-02.04.2007, Болоня,
Италия), BeautyWorld (20-22.05.2007, Дубай,
ОАЕ) и InterCHARM (25-28.10.2007, Москва,
Русия) бяха организирани от ИАНМСП, съвместно
с Българската национална асоциация етерични
масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) в
съответствие с изискванията на Наредбата за
условията и реда за възлагане на дейности по
чл. 7., ал. 2 от ЗМСП.
Конструкцията на щанда на специализираното
международно изложение за мебели и интериор
IMM
(15-21.01.2007,
Кьолн,
Германия),
специализираното международно изложение за
спортни стоки и облекла ISPO 2007 (0407.02.2007,
Мюнхен,
Германия),
специализираното международно изложение за
облекла и мода СРМ (27.02-02.03.2007, Москва,
Русия),
специализираното
международно
изложение за облекла и мода
CPD
(2224.07.2007,
Дюселдорф,
Германия),
международното изложение за информационни
технологии
SYSTEMS
2007
(23-26.10.2007,
Мюнхен,
Германия)
бе
финансирана
от
Германското
дружество
за
техническо
сътрудничество (GTZ).
Организиране на търговски мисии, бизнесфоруми
и делегации и на други изяви за промоция на
българския експортен потенциал, организирани
от ИАНМСП през отчетния период:
- Бизнес делегации във Вашингтон и в Ню
Йорк
в
периода
27.02-10.03.2007,
съпровождащи официалното посещение в САЩ
на г-н Румен Овчаров, Министър на икономиката

и енергетиката. В делегациите взеха участие 29
участника от 21 български фирми от секторите ВПК, енергетика, IT, както и финансови и
инвестиционни посредници с бизнес интереси в
САЩ.
- Бизнес делегация по повод официалното
посещение на г-н Румен Овчаров, Министър
на икономиката и енергетиката, в Кувейт, Оман,
Катар и Дубай, в периода 28.01-05.02.2007.
Поради обективни и независещи от ИАНМСП
причини, бизнес делегацията беше отменена.
Желание за участие в делегацията бяха заявили
30 български фирми.
Оказа
съдействие
при
подготовката,
организирането на бизнес делегацията по
повод официалното посещение на г-н Румен
Овчаров, Министър на икономиката и
енергетиката, в Алжир в периода 2528.03.2007.
Организира
провеждането
на
Икономически форум за България под
надслов: «Австрия приветства България в
ЕС”, който се проведе в периода 22-23 февруари
2007
във
Виена,
Австрия.
Организиране
участието на представител на ИАНМСП и
подготовка на презентация на сектора на МСП.
Организира
бизнес
делегация,
придружаваща официалното посещение на
г-н Румен Овчаров, Министър на икономиката
и енергетиката, в Алжир в периода 2528.03.2007. Участваха 11 български фирми от
секторите: оръжейна индустрия, енергиини
компании /нефт и газ/, строителство и дизайн,
медицинска екипировка, водна енергия и
екология, пътна инфраструктура, инвестиции,
финансови компании и др.
- Организира провеждането на българокитайски бизнес форум - 02 април 2007, х-л
Кемпински-Зографски, София. Участваха 11
китайски фирми и над 50 български от
секторите:
химическа,
хранително-вкусова
промишленост,
корабоплаване,
логистика,
текстилна промишленост, недвижими имоти,
соларни
компоненти,
металургия
и
машиностроене.
- Организира бизнес делегация в Китай във
връзка с провеждането на 13-та сесия на българокитайската Междуправителствена комисия за
икономическо, търговско и научно-техническо
сътрудничество
(СМКИТНТС).
Официалната
българска делегация беше водена от г-жа Анна
Янева, заместник-министър на икономиката и
енергетиката. ИАНМСП
организира бизнес
делегация в периода 24 юни - 2 юли 2007 в
Пекин и Шанхай. В рамките на посещението бяха
проведени два бизнес форума - в Пекин на 26
юни и в Шанхай – на 29 юни, с двустранни
срещи, срещи на български винопроизводители с
дистрибутори на вина и спиртни напитки в
Китай, както и дегустация на български вина.
Участваха 17 български фирми с 20 участника от
следните
сектори:
хранително-вкусова
промишленост, недвижими имоти, металургия,
екология, фармация, електроника, строителство,
от които пет фирми са винопроизводители.
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Семинар «България в Европа»:
Стратегии и възможности за участие на
италиански оператори в националните програми
за развитие”, Местре, 19.07.2007. Семинарът бе
част
от
инициативата
„Насърчаване
на
италианското участие в проекти за местно
развитие в България” , която е поредица от
семинари,
организирани
от
италианската
Асоциация за международно сътрудничество със
страните от Източна Европа (Inter-Co-Oper),
Асоциацията на търговските камари от област
Венето
(UnionCamere
Veneto),
Информест
и
др.
и
се
финансира
от
Министерството на международната търговия по
италианския закон 1083/54. Представител на
ИАНМСП участва с презентация на програмите
на българското правителство в подкрепа на
сектора на МСП в България.
- Бизнес
делегация
в
периода
10-15
септември
2007
в
Делхи,
Индия,
и
провеждане на бизнес форум в Делхи, 12
септември във връзка с държавно посещение на
министър-председателя на България г-н Сергей
Станишев. В бизнес делегацията участваха 54
представители на 48 фирми. На 12 септември
2007 в Делхи бе проведен представителен
българо-индийски бизнес форум. Организатори
от индийска страна бяха трите най-големи
обединения на индийски търговско-промишлени
палати – Федерация на търговско-промишлените
палати,
Конфедерацията
на
индийските
индустрии, Асоциацията на индийските камари
(ASSOCHAM), а от българска страна - ИАНМСП.
Във форума взеха участие 54 представители на
български
фирми
и
над
200
индийски
бизнесмени, представители на водещи компании
в областта на информационните технологии,
хранително-вкусовата
промишленост,
фармацевтиката, текстилната и козметичната
индустрия, строителството, хотелиерството и др.
В рамките на форума бяха проведени над 450
двустранни бизнес срещи.
- Участие на заместник-изпълнителния директор
на ИАНМСП като ръководител на бизнес
делегация в периода 22 септември - 1
октомври, Хонг Конг и Тайпе и посещение на
международното изложение “Invention show”,
Тайван.
- Форум “Защо България?”, Анкона, Италия.
25-26 октомври 2007. Събитието имаше за цел
да подпомогне активизирането на търговскоикономическите връзки на Италия и поспециално на област Марке с България. В
рамките
на
Форума
бяха
представени
възможностите за икономическо сътрудничество
и инвестиране в България, които се разкриват
пред предприемачите от област Марке. Участие с
презентации взеха представители на: ИАНМСП,
Посолство на Република България в Рим;
Министерство на икономиката и енергетиката;
Българска агенция за инвестиции; Българска
стопанска камара; Адвокатска кантора CMS
Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; IMESA SPA,
както и Почетният консул на Република България
за област Марке. Бе подготвена презентация и
организирано
участието
на
изпълнителния
директор във Форума.

- Международен симпозиум, 05-08 декември
2007, Милано, Италия - Целта на Международния
симпозиум
бе
да
се
представят
пред
италианските делови среди новите възможности
за инвестиране в България. Симпозиумът бе
организиран по инициатива на Конфиндустрия
Ломбардия и Италианската търговска камара в
България. В рамките на Симпозиума бе
организирана и кръгла маса с повече от 500
представители на бизнеса от област Ломбардия.
- Бизнес делегация и среща-семинар с
представители
на
организациите
на
работодателите на МСП във Фландрия и Валония,
25 – 28 октомври 2007, Брюксел, Белгия.
Провеждането на проявата бе инициирано от
КИТОВ Център. В рамките на бизнес делегацията
бяха проведени срещи с директор международно
сътрудничество на UNIZO (Организацията на
работодателите на МСП във Фландрия), с
представител на UAPME (Европейската асоциация
на МСП, представляваща сектора в Европейския
съюз), с представител на Provilis, валонска
организация на работодатели. По време на
срещите бе обменен опит в предоставянето на
услуги за МСП, както и бяха обсъдени въпросите
на функциониране на Европейските структурни
фондове и тяхното използване в подкрепа на
малките и средните предприятия.
- Бизнес делегация в Република Корея и
Хонг Конг, 23.11-03.12.2007 и бизнес форум
в Сеул във връзка с посещението на г-жа Анна
Янева, заместник-министър на икономиката и
енергетиката в Република Корея и Хонг Конг. В
бизнес делегацията взеха участие 14 български
фирми с 15 участника от секторите: хранителновкусова
промишленост,
винопроизводство,
недвижими
имоти,
хотелиерство,
туризъм,
електроника, строителство, мебели. Бизнес
форум, с двустранни срещи в Сеул на 27 ноември
2007. Целта на форума бе да бъдат обсъдени
възможностите за разширяване и задълбочаване
на двустранните търговски и производствени
връзки между двете страни в контекста на
членството на страната ни в ЕС. От корейска
страна бе проявен инстерес към следните
области от взаимен интерес: строителство и
енергетика, електроника, машиностроене, селско
стопанство
и
туризъм,
хранително-вкусова
промишленост - вина, спиртни напитки и
деликатесни храни, текстилна и кожарска
промишленост, здравеопазване и фармацевтична
промишленост, както и сътрудничество в сферата
на
информационните
и
комуникационните
технологии.
Срещи
на
български
винопроизводители с дистрибутори на вина и
спиртни напитки в Корея и организация на
дегустация на български вина. В срещите и с
представяне на мостри участваха следните
български фирми – винопроизводители Вини
Сливен, Едуардо Миролио ЕООД, Винпром
Пещера, World Wines.
- Бизнес форум с фирми от германската
федерална провинция Баден-Вюртенберг,
30 октомври 2007, Варна, България. Във
връзка с посещението във Варна на държавния
министър и министър по европейските въпроси
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на германската федерална провинция БаденВюртенберг и председател на Комисия по
европейските въпроси към Бундесрата Вили
Щехеле и провеждането на Втората сесия на
Смесената
комисия
„България-Баден
Вюртенберг”
на ИАНМСП бе възложена
организацията на българо-германски бизнес
форум на 30 октомври 2007. Във форума взеха
участие повече от 60 български фирми от
различни сектори на българската икономика.
Организира провеждането на бизнес форум
„България:
нови
възможности
за
инвестиции”, в периода 18-20 февруари
2007 в Сиена, Италия. Целта на форума беше
представянето на търговските и инвестиционните
възможности за италианските предприемачи от
област Тоскана в България и организиране на
В2В срещи между български и италиански
фирми. Във форума от българска страна взеха
участие представители на ИАНМСП, на МИЕ,
Ръководителя на СТИВ – Рим, а от италианска
страна
- Директорът на Промо Сиена,
Директорът на представителството на ИЧЕ в
София и представители на Консултативния
комитет
на
италианските
предприятия
в
България. В рамките на форума бяха проведени
В2В срещи на пет български фирми от секторите:
ХВП, мебелна промишленост, транспорт и
консултантски услуги с потенциални италиански
партньори.

- Организира провеждането на Българоиталиански В2В форум на 2 октомври 2008 в
София, България. Форумът имаше за цел да
насърчи
търговско
икономическото
сътрудничество между български и италиански
фирми (от област Лацио). Във форума взеха
участие представители на: ИАНМСП, Булбанк и
Националното сдружение на малкия и среден
бизнес.
Изнесени
бяха
презентации:
„Българското фирмено право” и „Данъчно
законодателство на България”. В В2В срещите
участваха 10 италиански фирми и 25 български
фирми и НПО от секторите: енергетика,
строителство, IT и финансовия сектор.
- Организира провеждането на Българоиталиански В2В форум на 3 октомври 2008 в
Пазарджик, България. Форумът имаше за цел
да
насърчи
търговско
икономическото
сътрудничество
между
фирми
от
област
Пазарджик и от област Лацио. Във форума взеха
участие представители на ИАНМСП, Областният
управител на Пазарджик и Заместник кмета на
Велинград. В В2В срещите участваха 10
италиански фирми и 15 български фирми от
секторите: енергетика, строителство, IT и
финансовия сектор, както и представители на
местната власт и консултантски фирми.
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7.Защита на интелектуалната собственост
Защитата
на
интелектуалната
и
индустриалната
собственост
е
от
жизнено
важно значение за развитието на съвременния бизнес, особено в епохата на високите технологии и
икономиката на знанието. Българските предприятия трябва да се чувстват защитени при посегателства
върху тяхната интелектуална собственост на националния, Единния и външните пазари.

НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
1.

Повишаване
информираността
на
предприемачите
интелектуалната собственост и нейната защита;

относно

значението

на

2.

Предлагане на консултации относно най-подходящия тип защита за конкретен тип
бизнес;

3.

Подпомагане предприемачите при подаването на заявки за патенти, полезни модели,
марки, географски означения, промишлен дизайн на национално и международно
(включително специално за територията на ЕС) ниво и в производството по заявките;

4.

Усъвършенстване сътрудничеството между институциите за осигуряване на надеждна
защита на интелектуалната собственост;

5.

Подпомагане обучението на кадри в предприятията по въпросите на интелектуалната
собственост;

6.

Обучение и подпомагане на предприемачите при използване на интелектуалната
собственост;

7.

Създаване на условия за ефикасна и навременна защита на правата при нарушение;

Предприети мерки:
7.1.1
Програма
"Обучение
по
интелектуална собственост за българския бизнес"
- цикъл семинари и лекции в областта на
интелектуалната собственост
Отговорно ведомство: Патентно ведомство
Лице за контакт: Костадин Манев
Партньори: Браншови и външни организации
Начало и срок: 01.01.2007 – 31.12.2007
Очакван резултат:
Повишаване информираността на МСП в
областта на интелектуалната собственост

Бургас: 05.06.2007 – регистрирани 22 души
Варна: 04.06.2007 „Иновациите – ключов
фактор
за
повишаване
конкурентоспособността на предприятията”регистрирани 35 души
Варна 06.06.2007 – регистрирани 43 души
•

Семинар
във
Велико
Търново
–
„Използването на ИС за икономическо
развитие” – организиран в сътрудничество
със
Световната
организация
по
интелектуална собственост, Женева – взели
участие около 40 души

•

Семинар в София, на тема „Общоизвестни
марки, марки ползващи се с известност и
тяхната
закрила”
–
проведен
със
съдействието на БТПП и с ИНТА – около 40
души участници

•

Национална
конференция,
в
сътрудничество
с
ФНТС,
София
–
„Индустриалната собственост в България
една година след присъединяването към
Европейския съюз“ – 80 души участници

•

Поредица
от
семинари
на
тема:
„Популяризиране на системите на марката и
дизайна на Общността” – 6 семинара в
градовете: Варна, Пловдив, Велинград,
Ямбол и два в София - общият брой на
взелите участие в тях е над 190 души.

Отчет:

•

Семинар, София „Иновациите – ключов
фактор
за
повишаване
конкурентоспособността на предприятията” и
провеждане на церемонията по вписване в
Златната книга, 26 април – 30 външни
участника от МСП

•

Семинар в „Арсенал”, Казанлък "Защита
на ИС в България"- общият брой на взелите
участие е около 40 души

•

Семинар в София,., „Нови моменти в
законодателството
в
областта
на
индустриалната собственост”, 14.09.2007 –
регистрирани 50 души

•

Семинари в Бургас и Варна :

Бургас: 03.06.2007 „Иновациите – ключов
фактор
за
повишаване
конкурентоспособността на предприятията” –
регистрирани 51 души
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•

•

Семинар в София на тема
„Търговска
марка
и
дизайн
на
Общността
характеристика, действие и регистриране.
Практика на съда на ЕО”- организиран със
съдействието на ИДЛО - общият брой на
взелите участие е около 30 души.
Семинар във Варна на тема „Защита на
индустриалната собственост в България” –
организиран от Патентно ведомство във
Военно морското училище, Варна – около 80
души участници
Общо 731 участници
Общо 18 семинара

7.1.2. Провеждане на информационна кампания
на тема "Марка на общността" и "Дизайн на
общността"
Отговорно ведомство: Патентно ведомство
Лице за контакт: Костадин Манев
Партньори: Браншови и външни организации
Начало и срок: 01.01.2007 – 31.12.2007
Очакван резултат:
Повишаване информираността на МСП в
областта на интелектуалната собственост /брошури, листовки,
мултимедийни продукти/

Отчет:

Брошура: "Разширението на Европейския съюз от
01.01.2007". Тираж - 3000 бройки, от тях са
раздадени 1300
Брошура: "10 важни причини за използване на
марката на Общността." Тираж - 3000 бройки,
раздадени около 1300
Брошура: "Достъп до информация на ВХВП с
натискане на един бутон"
Брошура с диск - тиражът е 500, раздадени са
450 бройки.
Диплянка за дейността на Патентно ведомство и
обектите на ИС - тираж 1500
7.1.3. Създаване на база данни, насочени към МСП
регистър на МСП и система за връзка чрез
двупосочна комуникация
Отговорно ведомство: Патентно ведомство
Лице за контакт: Костадин Манев
Партньори: Браншови и външни организации
Начало и срок: 01.01.2007 – 31.12.2007
Очакван резултат:
Повишаване информираността на МСП в
областта на интелектуалната собственост

Начало и срок: 01.03.2007 – 01.12.2007
Очакван резултат:
Повишена информираност на МСП
значението и защитата на интелектуалната собственост.

за

Отчет:

Проведени са семинари в Русе, Бургас, Варна,
Велинград,
Ямбол
и
Казанлък.
Патентно
ведомство взе участие с лектор в семинар,
проведен от ИАНМСП в Благоевград. Също така
взе участие и като съорганизатор и с лектори
при провеждането на третата поред годишна
научно-техническа
конференция
с
основен
организатор ФНТС във Варна.
7.3.1.
Грантова
схема
за
защита
на
индустриалната собственост на Общия европейски
пазар
Отговорно ведомство: МИЕ, ИАНМСП
Лице за контакт: Атанас Кирчев
Партньори: Патентно ведомство
Начало и срок: 01.12.2007 – 01.12.2009
Очакван резултат: Увеличаване броя на регистрираните патенти,
търговски марки, дизайн на Общността и др.

Отчет:

Дейността е в процес на изпълнение. Схемата е
планирана за изпълнение през 2009 съгласно
бюджетната
прогноза
на
ОП
„Конкурентоспособност”.
7.4.1. Разработване план за
между институциите относно ЗИС

взаимодействие

Отговорно ведомство: Патентно ведомство
Лице за контакт:
Партньори: ИАНМСП, НПО, външни организации
Начало и срок:
Очакван резултат: Подобрена координация между институциите
и партньорите относно ЗИС

Отчет:

Сключени
през
годините
договори
за
сътрудничество с БТПП, БСК, ФНТС, създадени
информационно
консултативни
центрове
в
областта на ИС в ТУ София, ТУ Варна, ТУ Русе,
ВВМУ Варна, СВУБИТ, София, МУ София, "Асен
Златаров", Бургас, в регионалните центрове на
БСК
в
Русе
и
Пловдив.
Протокол
за
сътрудничество с ИАНМСП. Патентното ведомство
подържа
тесни
връзки
и
го
свързва
дълготодишна съвместна работа с УНСС, Центъра
по интелектуална собственост.
7.5. Няма предложени мерки
7.6. Няма предложени мерки

Отчет:

Проведени са разговори и е подписан протокол
за сътрудничество и указване на подкрепа при
изпълнението на тази мярка между ИАНМСП и
Патентно ведомство

7.7. Няма предложени мерки

7.1.4. Провеждане на семинари "Защита на
интелектуалната собственост" в 6-те района за
планиране
Отговорно ведомство: ИАНМСП, Патентно ведомство
Лице за контакт:
Партньори: НПО, ЕИЦ
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