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1. Образование по
предприемачество и
насърчаване на
предприемаческия дух и
умения

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

РИО на МОН;
Центрове за
работа с деца;
НПО

2008 г.

отворен

Провеждане на
информационна кампания за
въвеждане на учебни фирми
като форми на извънкласна
дейност. Насочване на
заинтересованите партньори
към използването на
формата за ранно
професионално насочване и
насърчаване на
инициативност и създаване
на ранна предприемаческа
нагласа.

Насоки за действие
1. Въвеждане на обучение по предприемачество в основното училище
Създаване на учебно-тренировъчни
фирми под форма на извънкласни
дейности и за работа през лятната
ваканция

МОН; Център на Ирина Добриянова;
Маргарита
учебноВеликова
тренировъчни
фирми /ЦУТФ/;
регионални
инспекторати;
общини; основни
училища

2. Разширяване на обучението по предприемачество в средните училища и създаване на възможности за стартиране на учебни фирми
„Възпитание на младежите в
предприемачески умения за създаване
на конкурентоспособен малък и среден
бизнес в следните общини: 1. Пловдив –
създаване на един Център по
предприемачество в едно средно
професионално училище
(неикономическо), три (3) учебни
компании; 2. Русе – създаване на един
Център по предприемачество в едно
средно професионално училище
(неикономическо), три (3) учебни
компании; 3. София – продължаване на
дейността на Центъра по
предпиемачество към СГСАГ „Христо
Ботев”, три учебни компании”

МИЕ

Ели Анави

Фондация
Джуниър
Ачийвмънт
България

Октомври
2007 г. октомври
2008 г.

12
календарни
месеца (1
учебна
година)

Създаване на 1 център по
предприемачество, гр.
Пловдив - 3 Учебни
компании; 1 център по
предприемачество, гр. Русе 3 Учебни компании.
Продължаване на работата
на 1 Център по
предпиемачество, гр. София
- 3 Учебни компании.

1. Образование по
предприемачество и
насърчаване на
предприемаческия дух и
умения

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Дария Маврудиева

Български форум
на бизнес
лидерите; КРИБ;
БАУРЧР

24.06.1905

отворен

Обучаваните проиграват
процедурите по
стартирането на фирма;
допълнителна квалификация
за учители в
професионалните гимназии;
практическа насоченост на
обучението в
професионалните гимнации
и в СОУ; придобиване и
прилагане на ключови
компетенции в симулирана
работна среда; създаване на
връзки с бизнеса за
осигуряване на реалното
провеждане на
производствената практика
на учениците; включване на
реални фирми-ментори в
образователната среда

Румяна Лалова,
Дирекция ППОПО

КултурКонтакт,
Австрия

01.01.2008

01.12.2008

Обучени 41 директора на
професионални гимназии,
21 учители методици и 80
учители

01.09.2007

30.06.2007

Около 17 000 ученици
обучени по
предприемачество

14.03.2008

15.03.2008

Участници: 600 ученициизложители 96 учители

Насоки за действие
Подобряване и разширяване на услугите, МОН; Център на
предлагани за учебно-тренировъчните
учебнофирми от Центъра на УТФ; разработване тренировъчни
и прилагане на подходящ за нуждите на
фирми ЦУТФ;
Мрежата от тренировъчни предприятия
регионални
образователен софтуер; обучение на
инспекторати;
учители за ръководители на УТФ;
средни
създаване на трайни контакти с
професионални
представители на професионални и
училища
браншови организации на бизнеса.
Мрежата на ТП през учебната 2007-2008
обхваща 290 фирми от 90
професионални гимназии и СОУ от 50
населени места. Учебно-тренировъчната
фирма е част от задължителния учебен
план на професионалните гимназии. За
следващата година очакваме
увеличиние на броя на фирмите с поне
още 10 и след това стабилизиране на
броя. Провеждане на ежегоден панаир
на учебните фирми. Дейности по
проектите на ЦУТФ: Тренировъчна борса
"Търся работа" и Младежко
самоуправление в Мрежата на
тренировъчните предприятия /ТП/.
Участие в Световната мрежа на ТП
EUROPEN/PENINTERNATIONAL.

Обучение по предприемачество на
директори на професионалните
гимназии, учители-методици и учители
от професионалните гимназии в страната
- по проект "Млад предприемач"
Обучение по предприемачество на
ученици от професионалните гимназии
по утвърдени учебни програми
Провеждане на панаир на учебнотренировъчните фирми в страната- с
международно участие

МОН

Валентина Дейкова

МОН
Център на УТФзвено на МОН

Дария Маврудиева

Международен
панаир - Пловдив,
БАУРЧР и ББЛФ

1. Образование по
предприемачество и
насърчаване на
предприемаческия дух и
умения

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

1 год.

Създадени и подкрепени
технологични фирми от
студенти и завършили
висшите училища в
България

30.11.2008

Насърчаване на
предприемачеството сред
студентите и младите и
наскоро завършилите ВУЗ

Насоки за действие
3. Разширяване на обучението по предприемачество във ВУЗ и увеличаване броя на центровете по предприемачество във ВУЗ
Национален конкурс за студентски
технологични стартиращи фирми

МИЕ, Дирекция
"ПОП"

Ели Анави

ПРООН

Организиране на информационни дни за
насърчаване на предприемачеството в
четири ВУЗ

ИАНМСП

Владислав Тоцев

ВУЗ, НПО, МЗП,
финансови
институции, МСП

01.05.2008

Инвестиции за обновяване и
модернизиране на висшите училища и
научните организации в общината

ВУЗ

Община Шумен

2008

Насърчаване на
предприемачеството сред
студентите

4. Подпомагане обучението по предприемачество в предприятия, регистрирани по Закона за занаятите
Обучение по предприемачество на
директори на професионалните
гимназии, учители-методици и учители
от професионалните гимназии в страната
- по проект "Млад предприемач"

МОН

Румяна Лалова,
Дирекция ППОПО

КултурКонтакт,
Австрия

01.01.2008

01.12.2008

Обучени 41 директора на
професионални гимназии,
21 учители методици и 80
учители

Текущ

Протоколи, анализи, оценка
и планиране на мерки за
съответствие

Текущ

Консултирани около 2900
стартиращи предприемачи
на територията на 9 области

5. Създаване на Национална програма за предлагане на доживотни консултански услуги на МСП
Измервания и мониторинг на
замърсители на въздуха, ЛОС и физични
параметри за съотвесвие с правни
изисквания по оклна среда

БСК

Внедряване на Програма за създаване на
капацитет за бизнес консултиране в
дирекциите "Бюро по труда"

МТСП

Д. Бранков

организации
членуващи в БСК

6. Стартиране на нови предприятия, разработване на програми по предприемачество и стартиране на бизнес-вкл. програми спрямо предприемачеството сред жените и малцинствата
Схема за финансов лизинг за
БЦ Казанлък
Галин Георгиев
Текущ
Текущ
3 лизинга до 25000 лв;
стартиращи ММП към Бизнес център
1 лизинг до 5000 лв;
Казанлък
Проект 100 - Създаване на
конкурентоспособни стартиращи фирми

МИЕ, Дирекция
"ПОП"

Провеждане на Първи международен
форум на женското предприемачество

Асоциация на
женското
предприемачество в
България "Селена"

Ели Анави

ПРООН

ИАНМСП;
дирекция "ПОП",
МИЕ

01.07.2008

Текущ

Създаване на около 70 нови
предприятия и обучени
около 300 предприемачи

30.09.2008

Създаване на възможности
за развитие на търговското
и производствено
сътрудничество между жени
предприемачи от страните
от Балканите и Италия

1. Образование по
предприемачество и
насърчаване на
предприемаческия дух и
умения

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

БСК

Д. Бранков

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

организации
членуващи в БСК

Текущ

Текущ

Подобряване на
резултатността,
ефектнивността и
ефикасността на СУ,
постигане на съответствие с
изскванията

Насоки за действие
Олбучение и консултиране въвеждането
на системи за управление по околна
среда и качество

1. Образование по
предприемачество и
насърчаване на
предприемаческия дух и
умения

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Община Шумен,
НПО,
Занаятчийска
камара

2008

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
7. Въвеждане в бизнес-центровете на редовни курсове за обучение в предприемачество
Подпомагане на МСП за възприемане и
ефективно използване на
информационните и комуникационни
технологии - обучение

ШТПП,
Агробизнес
център

Повишаване на
специфичните знания по
предприемачество

8. Водене на информационни кампании сред обществото, популяризиращи идеята за собствен бизнес
Провеждане на институционализиран
диалог с бизнеса в общината;

Провеждане на открити дискусии и
регулярни срещи на общинското
ръководство с бизнеса и населението
Организиране на семинари на
представители на бизнеса с фирми от
региона и други райони за запознаване с
добри фирмени практики
Обучение на бизнеса и населението в
използването на ИКТ

Община Шумен,
Консултативен
съвет, ШТПП

НПО

2008

Община Шумен,
Консултативен
съвет, ШТПП

НПО, Агробизнес
център

2008

Подобрена информираност
относно предимствата на
собствения бизнес.

ШТПП,
Агробизнес
център

Община Шумен,
НПО,
Занаятчийска
камара

2008

Подобрена информираност
относно предимствата на
собствения бизнес.

ШТПП,
Агробизнес
център

Община Шумен,
НПО,
Занаятчийска
камара

2008

Подобряване
информираността за
ползване на ИКТ

Програма BAS на
ЕБВР

15.03.2008

30.11.2008

Създаване на умения в МСП
за стратегическо планиране
и развитие на фирмата

01.06.2008

04.06.2008

Популяризиране на добра
практика за обучение по
развиване на собствен
бизнес

01.07.2008

Актуален анализ за
състоянието и развитието на
МСП в България

Организиране на четири семинара на
тема "Стратегии за развитие на бизнеса.
Механизми и методологии за управление
на проекти"

ИАНМСП

Владислав Тоцев

Представяне на Центъра на УТФ на
Конференция по Европейската харта за
малките предприятия като пример за
добра практика на мрежа на УТФ в ЕС

Център на УТФ звено на МОН

Дария Маврудиева

Годишен доклад за състоянието и
развитието на МСП в България

МИЕ, Дирекция
"ПОП"

Ели Анави

2. Подобряване на бизнес
средата

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
1. Премахване на нормите, поставящи излишни административни бариери
МИЕ, МТ, МФ,
Периодичен преглед на съществуващите
регулативни режими и предложения от
страна на бизнеса в Съвета за
икономически растеж за облекчаване
или отмяна на такива, с неблагоприятен
ефект върху бизнеса

Въвеждане на ускорени процедури за
издаване на лицензи и разрешения за
МСП

МТСП, МРРБ,МС
Община Шумен

Детелина
Смилкова,
БТПП, БСК, АИКБ,
съветник на
министъра на ИЕ и ССИ, КРИБ, БСЧП
”Възраждане”
координатор на
СИР/ Венцислава
Дачева

Изследване на факторите за развитие на
МСП

ИАНМСП

Владислав Тоцев

Изменение в Закона за туризма с цел
избягване на противоречията с
Директивата за услугите

Държавна
агенция по
туризъм

Стела Балтова

23.01.2008

ШТПП, Агробизнес
център

2008г.

Външни
организации

01.09.2008

31.12.2008

Облекчаване на 11
регистрационни режима
Отмяна на 10
регистрационни режима

Създаване на условия за
подобряване
административното
обслужване на МСП.
15.12.2008

Изготвяне на проедложение
за подобряване на
условията за развитие на
МСП

01.10.2008

Облекчаване
административната тежест
на МСП от сектора на
туризма

-

подобряване
административното
обслужване на бизнеса

2. Усъвършенстване работата на „едно гише” и регистриране на фирми онлайн
Въвеждане на услугата "Гише на
предприемача" в Информационен
център Община Казанлък

Община
Казанлък

ИАНМСП

01.01.2008

Община Шумен

ШТПП,
Агробизнесцентър,
НПО

2008г.

Създаване на условия за
подобряване
информационното и консултантско обслужване на
МСП.

Община Шумен

ШТПП

2008г.

Създаване на условия за
подобряване
административното
обслужване на МСП.

2008г.

Създаване на
предприемаческа култура и
умения

Разширяване обхвата на предлаганите
услуги от гише на предприемача

Галина Стоянова

Разширяване обхвата на предлаганите
услуги на едно гише
”Предприемачеството: форма за участие Община Шумен,
ШТПП
в пазара на труда на групи в
неравностойно положение”

Агробизнесцентър,
НПО

2. Подобряване на бизнес
средата

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Актуализиране и представяне пред
общините и областните администрации
на електронен продукт "Информационно
гише на предприемача"

ИАНМСП

Владислав Тоцев

Стартиране на Търговския регистър и
създаване на възможност за онлайн
регистрация на фирми и получаване на
справки за актуалното състояние на
фирмите

Стартиране на централизирана
информационна система за имотен
регистър

Мярка

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Областните
управители,
общинските
администрации,
външен
изпълнител

постоянен

постоянен

Подобряване на
административното
обслужване на МСП на
местно ниво. Подписване на
Споразумения с нови
общини за предоставяне на
информационния продукт

Агенция по
вписванията

постоянен

постоянен

Унифициране,
стандартизиране и
централизиране на водените
регистри;
Регистрация по интернет;
Уникален
идентификационен номер за
всяка фирма;
Лесна и бърза регистрация;
Опростени и сигурни
процедури;
Електронни бази данни,
публично достъпни през
интернет;
Интернет разплащане

Агенция по
вписванията

Края на 2008

постоянен

Лесна и бърза регистрация;
Регистрация по интернет;
Електронни бази данни,
публично достъпни през
интернет;
Интернет разплащане

Насоки за действие

2. Подобряване на бизнес
средата

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Община Шумен,
бизнес

2008

Създаване на условия за
подобряване
информационното
обслужване на МСП.

Община Шумен,
бизнес

2008

Създаване на условия за
подобряване
информационното
обслужване на МСП.

Община Шумен,
бизнес

2008

Създаване на условия за
подобряване
административното
обслужване на МСП.

Насоки за действие
3. Развитие и внедряване на е-бизнес модели в МСП и изграждане на портали В2В, В2С и др
Изграждане на широколентова
информационна инфраструктура с
покритие на всички населени места в
общината

Ускоряване достъпа до Интернет

Подобряване достъпа до и развитие на
он-лайн публични услуги
Организиране и провеждане на
семинари за подпомагане въвеждането
на съвременни информационни
технологии, като средство за
повишаване конкурентоспособността и
информационната култура на МСП

ИАНМСП

Владислав Тоцев

БАИТ, БАСКОМ,
ITC клъстер,
външни
организации, МСП

Развитие на
конкурентоспособността на
МСП чрез подобряване на
достъпа до информация

Владислав Тоцев

Външни
организации

Получаване на бизнес
информация от една точка,
насочена към
чуждестранните партньори
на МСП

4. Изграждане информационна система за предоставяне услуги на МСП в ИАНМСП
Създаване на информационен панел
Bussines Info на интернет страницата на
ИАНМСП на английски език, промотиращ
условията за бизнес в България

ИАНМСП

2. Подобряване на бизнес
средата

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

13.30ч16.30ч.

Повишаване
компетентността на
местната власт и местните
НПО-организации,
подпомагащи бизнеса по
въпросите на
ПЧПартньорство;
40 човека - участници в
краглата маса,
представители на НПО,
бизнеса и местната власт

Насоки за действие
5. Развитие на практиката „Оценка на въздействието” по отношение на новите и изменяните нормативни актове
6. Подпомагане организациите, подкрепящи бизнеса
Организиране на кръгла маса на тема:
Ролята на ПЧП и гражданското участие
за разрешаване на проблеми на
местните общности" - организирана
съвместно с Агенция за регионално
икономическо развитие Стара Загора

Община Стара
Загора,
Дирекция
Устойчиво
развитие и

Осъществяване на постоянен контакт с
местните организации, подкрепящи
бизнеса за организиране на форуми,
срещи, кръгли маси, семинари и пр. , /
основно чрез предоставянето на
актуална социално-икономическа
информация за общината и чрез
предоставянето на залподходящо
оборудвани зали в общинска
администрация за провеждане на
форумите/

Община Стара
Загора,
Дирекция
"Устойчиво
развитие и
евроинтеграция"

Актуализиране на база данни за Община
Стара Загора на създадената в полза на
местния бизнес и потенциалните
инвеститори интернет -страница
www.investsz.net

Община Стара
Загора,
Дирекция
Устойчиво
развитие и

Мариана
Перчемлиева

ТПП - Стара
Загора; Стопанска
камара Стара
Загора, Клуб на
работодателя
стара Загора,
ОбСъвет Стара
Загора

11.02.2008

Мирослава
Шопова,
Мариана
Перчемлиева

ТПП - Стара
Загора; Стопанска
камара Стара
Загора, Клуб на
работодателя
стара Загора,
АРИР Стара Загора

регулярен

евроинтеграция

евроинтеграция

Мариана
Перчемлиева

АРИР Стара
Загора;
ТПП - Стара
Загора;

01.02.2008 г. всеки месец

Посстигане на добро
сътрудничество с
организациите, подкрепящи
бизнеса ;
спазване
на основния принцип на
администрацията - общината
да бъде в услуга на своите
граждани и бизнеса;
добра информираност на
общинското ръководство за
актуални проблеми на
бизнеса за своевременното
им разрешаване с общи
усилия

Подобряване качеството на
предоставяната информация
за общината на местните
предприятия, на
потенциалните инвеститори
или подизпълнители в
Община Стара Загора

2. Подобряване на бизнес
средата

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Създаване на мрежа от организации,
предоставящи информационни и
консултантски услуги на предприятията.

МИЕ

дирекция "ЕФК"

ИАНМСП,

01.04.2008

01.12.2013

създадена мрежа от
организации в подкрепа на
бинзеса. Повишено
ползване на консултантски
услуги от предприятията.

Изпълнение на мерките, предвидени в
Плановете за съвместни действия между
Министерство на икономиката и
енергетиката и браншовите организации
на дървообработващата и мебелна
промишленост и електротехническата
промишленост

МИЕ, Дирекция
"ПОП", отдел
"НМСПП"

Николай Истатков

ИАНМСП,
БИС,БИМ,БАИ,
НАПОО,ДАМТН,БК
ДМП,КЕТБ

01.01.2008

31.12.2008

Подобряване на
сътрудничеството между
държавните организации и
представителите на бизнеса
за повишаване
конкурентоспособността на
предприятията

Община Разград Юлиян Данаилов
Община Исперих
Финализиране на проект "Изграждане
м. ноември
Сабрие Мустафова Община Разград
на регионален център за привличане на
2006 г.
ЦИР – Разград
инвестиции в Лудогорието", финансиран
Агробизнесцентърпо Програма ФАР-ИСС, BG2004/016711.11.04 Грантова схема за публичноДулово
частни партньоства
Агробизнесцентър Кубрат

16 месеца

Създаден Регионален център
за привличане на
инвестиции в Лудогорието с
изградена единна приложна
концепция за събиране,
обработване и наблюдение
на данни и бизнес
информация

2008 г.

текущ

Ефективно партньорство и
сътрудничество между
Община Разград и местния
бизнес

20.10.08 г.

30.10.08 г.

Увеличаване относителния
дял на участие на местните
фирми в изложението.
Представяне на местния
бизнес.

Мярка

Насоки за действие

Организиране и провеждане на
инициативи за поддържане на системен
диалог с местния бизнес за изясняване
на проблеми и потебности на местните
фирми и възможностите за тяхното
удовлетворяване

Община Разград

Юлиян Данаилов
Сабрие Мустафова

Подкрепа провеждане на бизнесизложение Кърджали2008 г. и
съпътстващи бизнес-мероприятия

ТПП - Кърджали

инж. Наско Настев Община Кърджали

Община Шумен,
ШТПП

Агробизнесцентър,
НПО, Консулт.
Съвет

Изграждане на система за следене на
бизнес климата в община Шумен

ЕИЦ (Европейски
иновационен
център)
ИАНМПС

2008г.

Подобряване
информираността за
състоянието и проблемите
на бизнеса

2. Подобряване на бизнес
средата

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Агробизнесцентър,
НПО, Консулт.
Съвет

2008г.

Подобряване
информираността за
състоянието на проблемите
на МСП

Община Шумен,
Занаятчийска
камара, НПО

2008г.

Подобряване
консултантското обслужване
на МСП на всеки етап от
развитието им

Насоки за действие
Годишно проучване и анализ на
икономическото развитие на община
Шумен

Община Шумен,
ШТПП

ШТПП,
Засилване капацитета на
Агробизнесцентъ
съществуващите консултантски
р
центрове - Агробизнес център, ТПП и др.
- обучение, информационни бази,
специалисти
Определяне на добри европейски
практики и създаване на качествени
стандарти за предоставяне на услуги за
МСП, в т.ч. и обучение. Проект в
подкрепа на институции и центровете за
МСП в Европа, по програма Gruntvig на
ЕК

ИАНМСП

Владислав Тоцев

НПО

01.01.2008

01.12.2009

Създадени стандарти в
предоставянето на услуги за
МСП. Укрепнал капацитет на
организациите, оказващи
подкрепа на МСП.

Предпроектно проучване за реализация
на пилотен проект "Инкубатор за
занаятчийски клъстер от фирми",
съвместен проект на общини Бургас и
Венеция

ИАНМСП

Владислав Тоцев

НЗК

01.04.2008

30.11.2008 г.

Насърчаване на малки
средни занаятчийски
предприятия със сходни
дейности

Дейности по Приоритет 2 от ОП
МИЕ, ИАНМСП в
"Конкурентоспособност", група
случай, че
операции 2 " Създаване на консултанска агенцията бъде
определена за
мрежа в подкрепа на бизнеса"
институционален

бенефициент по
Приоритет 2 от
ОП "Конкуренто
способност"

Владислав Тоцев

След
НПО,
одобряване
предоставящи
информационни и от КН на ОП
на насоките
консултански
за
услуги за
кандидатства
предприятията
не и
одобряване
на
проектното
предложение
от УО
Дирекция
ЕФК на МИЕ

Подобряване на качеството
и количеството на
професионалните
консултански услуги за
бизнеса и разширяване на
достъпа до тях услугите

2. Подобряване на бизнес
средата

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

23.01.2008

31.12.2008

формулирани управленски
решения, съгласувани с
бизнеса

Насоки за действие
7. Подкрепа участието на предприятията във формирането на националните и европейските политики към МСП
МИЕ, МТ, МФ,
Участие в работни групи към СИР и
представяне на становища и препоръки
по въпросите, свързани с политиката
към МСП на заседания на Съвета за
икономически растеж чрез национално
представените бизнес организации
Организиране на кръгли маси за
запознаване на представителите на
местния бизнес с международните
стандарти за управление на качеството

МТСП, МРРБ
Община Шумен,
ШТПП

Детелина
Смилкова,
БТПП, БСК, АИКБ,
съветник на
министъра на ИЕ и ССИ, КРИБ, БСЧП
координатор на
”Възраждане”
СИР/ Венцислава
Дачева
Агробизнес
център, НПО,
Занаятчийска
камара

2008

Подобрена информираност
относно предимствата на
собствения бизнес.

Агробизнес
център, НПО,
Занаятчийска
камара

2008

Създаване на условия за
насърчаване и развитие на
МСП

Установяване на контакти с чужди
бизнес партньори; международно
сътрудничество, трансгранични връзки,
стимулиращо бизнес контактите.
Засилване на партньорство с български
институции

Община Шумен,
ШТПП

Идентифициране и разпространение на
добри европейски практики в
разработването и прилагане на
политики, методи и инструменти за
оказване на подкрепа на МСП на
регионално и местно ниво. Проект по
програма INTERREG ІV C на ЕК.

ИАНМСП

Владислав Тоцев

НПО

01.07.2008

Община
Кърджали

Румен Генов, Кера
Станчева

АРИРИ Кърджали

01.06.2008

Предоставяне на офиси на
стратиращи фирми на
преференциална цена и
комплексна подкрепа на
местни фирми

Агробизнес
център, НПО,

2008

Създаване условия за
стартиране на фирми и
комплексна подкрепа за
предприятията от района.

01.08.2008

Обменени и внедрени добри
европейски практики в
изготвянето и прилагането
на политики за подпомагане
на МСП

8. Подкрепа за изграждането и развитието на бизнесинкубатори
Стартиране дейността на
Бизнесинкубатор Кърджали

Община Шумен
Изграждане на бизнес инкубатор –
Шумен

2. Подобряване на бизнес
средата

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

ИА "ГИТ"

ИА "ГИТ"

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Стоян Чочев

други държавни
контролбни органи

01.01.2008

31.12.2008

Увеличаване с 5%
проверените за първи път
МСП

Виолета Добрева

МТСП, други
държавни
контролбни органи

01.01.2008

30.07.2008

Подобрение на работната
среда в 5% в предприятията
за производство на
пластмасови и качукови
изделия

Предприемане на действия за
снижаване на “скритите обороти” в
икономиката чрез засилване на
контрола на държавните и общински
органи

Община Шумен,
ШТПП

2008

Насърчаване развитието на
МСП

Осъществяване на допълнителни мерки
за снижаване на нерегистрираните
трудови дейности

Община Шумен,
ШТПП

2008

Насърчаване развитието на
МСП

Стимулиране на мениджмънта на
средните предприятия за прилагане на
международно признатите стандарти за
добро корпоративно управление

Община Шумен,
ШТПП

2008

Насърчаване развитието на
МСП

НПО, Агробизнес
център,
Занаятчийска
камара

2008

Специализиран портал за
предприемачи

Насоки за действие
9. Борба срещу нелоялната конкуренция
Програма 1 Контрол на състоянието на
условията на труд и качеството на
оценката на риска
Програма 2 Подобряване на
здравословните и безопасните условия
на труд в предприятия за производство
на пластмасови и каучукови изделия

Създаване на публично достъпен
регистър на местните фирми от
производствения сектор в Община
Шумен

Община Шумен,
ШТПП

3. Улесняване на достъпа
до финансиране

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
1. Създаване на Банка за развитие, Национален гаранционен фонд и подпомагане развитието на съществуващи гаранционни фондове
Създаване на Национален гаранционен
фонд (след приемане на Закона за
Българска банка за развитие), в т.ч.
капитализация и кадрово осигуряване

Консолидиране на гаранционната
функция на НГФ и програмата на МТСП

Насърчителна
банка АД

Насърчителна
банка АД, МТСП

Д.Димитров,
С.Чакалски

Д.Димитров,
С.Чакалски

ЕИФ, КФВ

30.03.2008
(след
приемане на
ЗББР)

30.06.2008
МТСП, търговските
(след
банки
приемане на
ЗББР)

31.12.2008

Създаване на предпоставки
за ефективно използване на
публичния ресурс отделен
за подкрепа на МСП

31.12.2008

Замяна на 50% от
обезпечените с парични
средства микро кредити от
ТБ с гаранции издадени от
НГФ

Текущ

На територията на цялата
страна през 2008 се очакват
по сметките на НОИ
допълнителни постъпления
от социални и здравни
осигуровки в размер на 5
000 000 лв. От 1400
одобрени нови проекта и
средногодишен активен
портфейл от 4200 кредита

Одобряване на нови кредити по проект
"Гаранционен фонд за
микрокредитиране"

МТСП

Създаване на дружество със специална
цел, което да реализира инициативата
JEREMIE

Насърчителна
банка АД, МИЕ

Д.Димитров,
С.Чакалски

ЕИФ

30.03.2008

30.09.2008

Улесняване процеса на
усвояване на средствата по
приоритет 3 на ОП
"Конкурентоспособност"

Създаване на факторингово дружество

Насърчителна
банка АД

Д.Димитров,
С.Чакалски

Предстои да бъде
определен

30.03.2008
(след
приемане на
ЗББР)

31.12.2008

Пряка подкрепа на фирми
износителки

МИЕ

дирекция "ЕФК"

01.05.2008

01.12.2013

Подкрепа за създаване или
разширяване дейността на
съществуващи гаранционни фондове

Създаден холдингов фонд.
Създадени и укрепени
гаранционни фондове

3. Улесняване на достъпа
до финансиране

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Община Шумен
Създаване на общински гаранционен
фонд за улесняване достъпа до
финансиране

Партньори

Начало

ШТПП, Агробизнес
център,
Занаятчийска
камара,
Финансови
институции

2008г.

Срок

Очакван резултат

Улесняване достъпа до
финансиране на МСП и
успешно усвояване от МСП
на средства от структурните
фондове на ЕС.

2. Подпомагане развитието на фондове за рисково инвестиране
Подкрепа за фондове за дялов (рисков)
капитал

Създаване на Фонд за рисков капитал,
като част от финансовата група на
Българска банка за развитие

МИЕ

дирекция "ЕФК"

01.05.2008

Насърчителна
банка АД, МФ

Д.Димитров,
С.Чакалски

30.03.2008
(след
приемане на
ЗББР)

31.12.2008

2007 г.

18 месеца

Изградена техническа и
инженерна инфраструктура.
Рехабилитиран,
реконструиран и
консервиран наличен
сграден фонд в рамките на
зоната

2008 г.

18 месеца

Построен търговски
хипермаркет за строителни
материали и стоки за бита

18 месеца

Построен търговски
хипермаркет в ЖК "Орел"

12 месеца

Построен търговски
хипермаркет от търговска
верига "Кауфланд"

ЕИФ, КФВ

01.12.2013

Създаден холдингов фонд.
Създадени и укрепени
фондове за дялов (рисков)
капитал
Създаване на предпоставки
за ефективно подпомагане
възникването и равитието
на иновативни и
високотехнологични МСП

3. Облекчаване на условията за чуждестранни инвестиции и насърчаване на вътрешните инвестиции
Доизграждане на бизнес зона
"Перистър" – първи етап

Община Разград

Юлиян Данаилов

Предоставяне на терен за изграждане на Община Разград
търговски хипермаркет за строителни
материали и стоки за бита

Юлиян Данаилов

Предоставяне на терен за изграждане на Община Разград
търговски хипермаркет в ЖК "Орел"

Юлиян Данаилов

Предоставяне на терен за изграждане на Община Разград
търговски хипермаркет от верига
"Кауфланд"

Юлиян Данаилов

СНЦ „Перистър”

Търговска верига
"Кауфланд"

3. Улесняване на достъпа
до финансиране

Мярка

Финализиране на проект "Публичночастно партньоство - подход за
интегрирано развитие на
екотуристически дестинации на
териториите на общините Разград и
Попово", финансиран по Програма ФАРИСС, BG2004/016-711.11.04 Грантова
схема за публично-частни партньоства

Разработване на информационни
материали, ориентирани към
потенциални инвеститори

Представяне на общината на
национални и международни форуми с
цел активно привличане на инвеститори

Организиране на ежегодни бизнес
инвестиционни форуми “Инвестирайте в
Община Шумен”

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Община Разград

Юлиян Данаилов

Община Попово

м.ноември
2006

16 месеца

Изготвен пространствен
план за развитие на зона
"Пчелина". Проектиране:
- възстановяването на база
за водни спортове; изграждането на търговски и
увеселителен комплекс;
- реконструкцията на
плажните ивици на язовири
„Пчелин-1” и „Пчелин-2”;
- развитието на физическата
инфраструктура;
- изграждане на паркинг;
- електрификация;
- водоснабдяване и
канализация на обекта.
Изготвен концесионен
договор за управление на
увеселителен комплекс.

Община Шумен,
ШТПП

НПО, Агробизнес
център

2008

Подобрена информираност
относно предимствата на
собствения бизнес.

Община Шумен,
ШТПП

НПО, Агробизнес
център

2008

Подобрена информираност
относно условията за
инвестиране и насърчаване
на инвестициите.

Община Шумен,
ШТПП

НПО, Агробизнес
център

2008

Подобрена информираност
относно условията за
инвестиране и насърчаване
на инвестициите.

3. Улесняване на достъпа
до финансиране

Мярка

Създаване на база данни с информация
за свободни сгради, обекти и
оборудвани терени

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Община Шумен,
ШТПП

Партньори

Начало

НПО, Агробизнес
център

2008

БФБ, МСП

01.04.2008

Срок

Очакван резултат

Подобрена информираност
относно условията за
инвестиране и насърчаване
на инвестициите.

4. Насърчаване развитието на капиталовия пазар и излизането на МСП на фондовата борса
Организиране на два семинара
съвместно с Българска фондова борса за
финансиране на проекти на МСП чрез
БФБ и превръщането им в публични
предприятия

ИАНМСП

Владислав Тоцев

30.11.2008

Подобряване
информираността на МСП
относно възможностите за
финансиране на тяхната
дейност

5. База данни за кредитната история и кредитния рейтинг на предприятията
6. Облекчаване на данъчните и осигурителни тежести
Освобождаване от внасяне на авансови
вноски на данъчно задължени лица,
чиито приходи от нетни продажби за
предходната година не надвишават 200
хил. лева, както и на новоучредени
дружества за годината на учредяването
им.

МФ

Л.Елкова

-

01.01.2008

31.12.2008

Намаляване на данъчната
тежест на тези дружества,
подобряване на тяхната
ликвидност и засилване на
конкурентоспособността им

3. Улесняване на достъпа
до финансиране

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

7. Информационни кампании относно възможностите за финансиране
Провеждане на информационни срещи
на местно ниво по повод стартирането
на схеми по ОП
"Конкурентноспособност"

Община
Казанлък и
Бизнес център
Казанлък

Станислава
Балканска

по-добра информираност на
местния бизнес за
възможностите за
финансиране, повече
подадени проектни
предложения

при
откриване на
процедура по
набиране на
проектни
предложения

Подготовка и издаване на маркетингови Община Разград
и презентационни материали на
икономическа тематика (на различни
езици) за инвестиционни възможности в
община Разград

Юлиян Данаилов
Сабрие Мустафова

Местни фирми,
браншови и
съсловни
организации, НПО

2008 г.

12 месеца

Изготвена и разпространена
актуална информация и
маркетиране на общината
пред потенциални
инвеститори на
икономически форуми,
панаири и изложения

Община Разград

Юлиян Данаилов
Сабрие Мустафова

ФРМС Консулт,
София

м.май 2005 г.

текущ

Популяризирани
инвестиционни възможности
на община Разград и
привлечени потенциални
инвеститори

ШТПП,
Агробизнесцентър,
Занаятчийска
камара,
Финансови
институции

2008г.

ГТЦ, НПО,
търговски банки,
рейтингови
компании

01.10.2008

Участие на община Разград в мрежата
БПМИР (Българско партньорство за
икономическо развитие) и в
инвестиционния и маркетингов сайт на
българските общинин (www.invest.bg) съдържащ актуална информация за
община Разград, представяща профила
на общината и инвестиционни
възможности

Община Шумен
Осигуряване на информация за
възможностите за финансиране по
Европейски програми и фондове раздел в уеб страницата на общината.

Подобряване на достъпа на МСП до
финансиране и изискванията на Базел ІІ
- 4 семинара

ИАНМСП

Владислав Тоцев

Подобряване на
информираността за
възможностите за
финансиране по
структурните фондове на ЕС

30.11.2008

Подобряване
информираността на МСП
относно възможностите за
финансиране на тяхната
дейност при въвеждане на
изискванията на Базел ІІ

4. Конкурентоспособност
и иновации

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

01.03.2008

01.12.2013

Повишаване на броя на
НИРД проектите
разработени от предприятия
или в сътрудничество между
предприятия и научни
организации, увеличен обем
частни инвестиции в НИРД

Насоки за действие
1. Насърчаване на предпроектните проучвания и приложните изследвания и тяхната комерсиализация
Грантова схема за НИРД проекти в
предприятия

МИЕ, ИАНМСП

дирекция "ЕФК"

Община Шумен

НПО, Българска
агенция за
инвестиции,
Агробизнес
център

Разработване на маркетингова
стратегия за община Шумен

2008г.

подобряване на
иновационните и пазарни
процеси във фирмите

Стартиране на 5-та конкурсна сесия на
Националния иновационен фонд

МИЕ, ИАНМСП

Христо Медаров,
г.д. МЗИП

31.03.2008

31.12.2008

Повишена
конкурентоспособност на
МСП на базата реализация
на иновативни разработки

Реализация на грантови схеми за
предоставяне на безвъзмездна помощ
финансирана по Приоритет І на ОП
"Конкурентоспособност"

МИЕ, ИАНМСП

Христо Медаров,
г.д. МЗИП

01.04.2008

31.12.2008

Повишена
конкурентоспособност на
МСП на базата на внедрени
иновативни разработки

01.01.2008

30.11.2008

Увеличаване с 5% броя на
предприятията с приети
мерки за предотвратяване,
намаляване, ограничаване и
управление на риска;
Намаляване на общия брой
на трудовите злополуки с 10
броя

2. Въвеждане стандарти за управление по качество и по околна среда
Програма 3 Подобряване управлението
на дейността по осигуряване на
здравословни и безопасни условия на
труд в предприятията за производство
на метални изделия, машини,
оборудване и домакински уреди и
рпазпространение на добрата практика

ИА "ГИТ"

П. Панайотов

Други държавни
контролни органи

4. Конкурентоспособност
и иновации

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

1. Изработване и пускане в действие на
интернет - страница на МОСВ,
предназначена специално за
Европейската схема за управление и
одит по околна среда –EMAS

МОСВ

2. Популяризиране на Схемата за
екомаркировка в рамките на проект
„Подкрепа за популяризирането на
Европейската схема за екомаркировка в
България”

Мярка

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Дирекция
"Превантивна
дейност"

01.03.2008

30.06.2008

Готова интернет страница за
EMAS

МОСВ

Дирекция
"Превантивна
дейност"

01.01.2008

31.12.2008

информираност на
населението, изготвяне на
рекламни материали,
провеждане на семинари

3. Провеждане на семинари относно
Европейската схема за управление и
одит по околна среда – EMAS и/или за
схемата за екомаркировка

МОСВ

Дирекция
"Превантивна
дейност"

01.04.2008

31.09.2008

Информираност на
обществеността

4. Съгласуване на преводите на
Решения на Комисията относно
създаване и ревизиране на специфични
екологични критерии за присъждане на
знака на Общността за екомаркировка
по продуктови групи

МОСВ

Дирекция
"Превантивна
дейност"

01.01.2008

31.12.2008

Брой публикувани Решения
на Комисията в Държавен
вестник на ЕС

Организиране на семинар/и на тема
"Повишаване на
конкурентоспособността на МСП чрез
въвеждане на стандарти за опазване на
околната среда"

ИАНМСП

Владислав Тоцев

01.09.2008

30.11.2008

Устойчиво развитие на МСП
в съответстие със
съвременните екологични
изисквания

Грантова схема за подкре-па
въвеждането на енерго-спестяващи
технологии и възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) в предприятията

МИЕ, ИАНМСП

дирекция "ЕФК"

01.09.2008

01.12.2013

Намалена енергоемкост на
производството в
подкрепените предприятия

Безлихвени кредити за въвеждането на
енерго-спестяващи и екологосъобразни
технологии и изграждане на
съоръжения за добив на енергия от
възобновяеми енергийни източници

ПУДООС

01.01.2008

31.12.2008

Насърчаване внедряването
на енергоспестяващи,
еколого-съобразни и
възобновяеми енергийни
технологии

Организиране на семинар/и на тема
"Подобряване на енергийната
ефективност на МСП"

ИАНМСП

01.09.2008

30.11.2008

Повишаване на
конкурентоспособността на
МСП чрез Въвеждане на ВЕИ
и еинергийно спестяващи
технологии от МСП

Насоки за действие

Програма BAS на
ЕБВР

3. Подобряване енергийната ефективност на предприятията

Владислав Тоцев

Програма BAS на
ЕБВР

4. Конкурентоспособност
и иновации

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Усъвършенстване на нормативната
уредба в областта на ЕЕ, ВЕИ и околната
среда и насърчаване въвеждането на
мерки в МСП

МИЕ, дирекция
"ЕЕООС"

Информиране на МСП за наличието и
оползотворяването на кредитните
линии на ЕБВР относно ЕЕ и ВЕИ, както
и за фонда за ЕЕ

Мярка

Партньори

Начало

Срок

Костадинка
Тодорова

01.01.2008

31.12.2008

МИЕ, дирекция
"ЕЕООС"

Костадинка
Тодорова

01.01.2008

31.12.2008

Насърчаване внедряването на
енергоспестяващи, екологосъобразни и
възобновяеми енергийни технологии в
МСП, чрез провеждане на
информационни кампании, кръгли маси
и семинари, издаване на практически
ръководства

МИЕ, дирекция
"ЕЕООС"

Костадинка
Тодорова

01.01.2008

31.12.2008

Изготвяне на национални целеви
програми за ЕЕ и ВЕИ

МИЕ, дирекция
"ЕЕООС"

Костадинка
Тодорова

01.01.2008

31.12.2008

Изграждане на публична
информационна система за състоянието
на ЕЕ и усвояването на ВЕИ

МИЕ, дирекция
"ЕЕООС"

Костадинка
Тодорова

01.01.2008

31.12.2008

Разширяване и допълване на
съществуващата база данни за
промишлени системи с такава за МСП с
годишно енергопотребление над 3000
MWh

Агенция по
енергийна
ефективност

Таско Ерменков

МИЕ, ИАНМСП

Николай Истатков

КЕТБ

01.03.2008

31.07.2008

Община Шумен,
НПО

2008г.

Очакван резултат

Насоки за действие

4. Подобряване на иновационната култура на предприемачите
Организиране и провеждане на два
семинара на тема "насърчаване на
фирмите от сектор "Електротехника" за
разработване и представяне на
иновационни проекти за финансиране
от "Национален иновационен фонд"

Подобряване на връзките между
бизнеса, университетите и
изследователските центрове на
територията на Община Шумен
Стартиране на схема за предоставяне на
безвъзмездна помощ за трансфер на
знания / ваучерна схема/

ШТПП, ВУЗ

МИЕ, ИАНМСП

Христо Медаров,
г.д. МЗИП

Повишена информираност
на МСП за възможностите и
условията за финансиране
от Национален иновационен
фонд

Повишаване иновативната
активност.
Сътрудничество между
бизнеса и научните
организации.
31.12.2008

Подобряване на
иновативния капацитет на
МСП

4. Конкурентоспособност
и иновации

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
5. Подобряване инфраструктурата за разпространение на иновации
Обособяване на нови производствени и
предприемачески зони.

Община Шумен

2008г.

Повишаване иновативната
активност.

Изграждане/обновяване на
прилежащите комуникации към
съществуващи производствени зони

Община Шумен

2008г.

Повишаване иновативната
активност.

6. Подкрепа на стартиращи високотехнологични предприятия
Грантова схема за стартиращи
технологични фирми

МИЕ, ИАНМСП

дирекция "ЕФК"

Университети,
БАН,
изследователси
институти

17.10.2007

01.12.2013

Увеличаване броя на
устойчивите стартиращи
технологични фирми

Намаляване до 2 пъти на минималния
размер инвестиция във
високотехнологични производства и до
3 пъти – във високотехнологични
услуги за издаване на клас инвестиция
и ползване на насърчителни мерки по
реда на ЗНИ

МИЕ, БАИ

БАИ

МРРБ, ДАИТС

01.01.2008

31.12.2008

Насърчени
високотехнологични
предприятия по реда на
ЗНИ

Община Шумен

ШТПП, БАИ,
Агробизнес
център

2008г.

Насърчаване на иновациите
и подобряване на
конкурентоспособността на
МСП.

Община Шумен

бизнес

2008г.

Увеличаване броя на
устойчивите стартиращи
технологични фирми

Осигуряване на фокусирана
институционална подкрепа и пълно
съдействие от страна на общинските
органи на чуждите и български
инвеститори в областта на високите
технологии и експортно ориентирани
производства

Община Шумен,
Областна управа

ШТПП, НПО, ВУЗ

2008г.

Създадени
конкурентоспособни малки
и средни предприятия в
областта на високите
технологии.

Реализация на грантови схеми за
предоставяне на безвъзмездна помощ
финансирана по Приоритет І на ОП
"Конкурентоспособност"

МИЕ, ИАНМСП

Предоставяне на общински терени за
изграждане на нови високо
технологични предприятия с
преференции
Изграждане на Високотехнологичен
бизнес парк – Шумен

Христо Медаров,
г.д. МЗИП

31.12.2008

Създаване на успешни
стартиращи
високотехнологични фирми

4. Конкурентоспособност
и иновации

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Грантова схема за технологично
обновление на производството в
предпрития

МИЕ, ИАНМСП

Подкрепа на МСП, чрез съфинансиране
изпълнение на проекти в сферата на
нови технологии

Мярка

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

дирекция "ЕФК"

17.10.2007

01.12.2013

Модернизиране на
оборудването на
предприятията

Община
Кърджали

Кера Станчева

01.06.08 г.

Реализация на грантови схеми за
предоставяне на безвъзмездна помощ
финансирана по Приоритет ІІ на ОП
"Конкурентоспособност"

МИЕ, ИАНМСП

Христо Медаров,
г.д. МЗИП

31.12.2008

Подобряване на
конкурентоспособността на
МСП

Реализация на схема за предоставяне
на безвъзмездна помощ финансирана
по Програма ФАР BG2006/18-164.05.01
за развитие на конкурентосбособността

МИЕ, ИАНМСП

Христо Медаров,
г.д. МЗИП

31.11.2008

Подобряване
конкурентоспособноста на
МСП. Забележка:
Обявяването на схемата
подлежи на одобрение от ЕК

Насоки за действие
7. Подкрепа за технологично обновление на производството

8. Подкрепа въвеждането на нанотехнологиите в производството

Брой успешно приключени
проекти съфинансирани от
общината

5. Развитие на
клъстерните структури

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
1. Изграждане в ИАНМСП на звено-координатор по дейностите за насърчаване изграждането и развитието на клъстерите в България
Институционализиране на националния
координатор на основата на публично частно партньорство и изнасяне на
дейността от ИАНМСП, съобразно
Европейската практика и препоръките в
разработената стратегия за развитие на
клъстерния подход в България

МИЕ, ИАНМСП,

Ст.Бързашки

БСК

01.03.

30.05.

Създаден механизъм за
координиране на дейностите
по развитие на клъстери в
България и засилване
ролята в този процес на
бизнес организациите.

2. Използване на клъстерите като база за развитие на иновативния потенциал на МСП и за насърчаване на предприемачеството
Провеждане на работни срещи,
семинари и конференции за
запознаване с опита по създаването и
развитието на клъстерните структури у
нас и в чужбина

МИЕ, Дирекция
"ПОП", отдел
"НМСПП"

Николай Истатков

Дирекция "ЕФК",
ИАНМСП, БСК,
Браншови
организации, НПО,
сдружения и
асоциации

01.01.2008

31.12.2008

Подобряване на
информираността на бизнеса
за политиката по отношение
на МСП и клъстерите.

Подпомагане на дейностите и мерките,
залегнали в Европейския клъстерен
меморандум.

МИЕ, Дирекция
"ПОП", отдел
"НМСПП"

Николай Истатков

Дирекция "ЕФК",
ИАНМСП, БСК,
Браншови
организации, НПО,
сдружения и
асоциации

01.01.2008

31.12.2008

Подобряване на
конкурентоспособността на
МСП и клъстерните
структури.

ШТПП, Община
Шумен

ИАНМСП, НПО

2008г.

Повишаване иновативната
активност.
Сътрудничество между МСП
в отделните сектори.

бизнес

Община Шумен,
ШТПП, ИАНМСП,
НПО

2008г.

Подкрепа на клъстера.

бизнес

Община Шумен,
ШТПП, ИАНМСП,
НПО

2008г.

Подкрепа на клъстера.

Стимулиране на партньорството и
сътрудничеството между МСП в отделни
сектори, както и междусекторното
сътрудничество чрез насърчаване на
сдружаването на фирмите с цел
съвместно решаване на проблемите
Развитие на клъстер “Транспортно
машиностроене"
Развитие на клъстер “Храни"

5. Развитие на
клъстерните структури

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Община Шумен,
ШТПП, ИАНМСП,
НПО

2008г.

НПО, клъстерни
структури

01.05.2008

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
Създаване на клъстер “Коприна” с
активно участие на Общината
Организиране на три семинара на тема
"Роля на клъстерите за развитие на
иновационния потенциал и
интернационализацията на МСП"

бизнес

ИАНМСП, МИЕ

Владислав Тоцев

3. Създаване на координационна група „Бъдещо развитие на клъстерите в България” с участието на НПО

Подкрепа на клъстера.

30.11.2008

Създаване и развитие на
клъстери

6. Подобряване достъпа
до единния и външния
пазари

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
1. Подпомагане участието на български предприятия на международни изложения и панаири, кооперационни борси и бизнес мисии
01.01.2008
Подпомагане участието на български
ИАНМСП
Владислав Тоцев
МИЕ дирекция
31.12.2008
предприятия на международни
изложения и панаири, съгласно
утвърдена от МИЕ програма за 2008 г.

"ВИП", МЗП,
Министерство на
културата, ДАИТС,
юридическите
лица с
нестопанска цел
(асоциации,
палати, камари) и
др.

Провеждане на обучения и консултации
с цел намиране на пазарни ниши.

БСК

В. Илиев

Реализация на проект "Насърчаване на
търговията и инвестициите в
черноморския регион" (BSTIP)

ПРООН

Теодора
Христофорова,
ПРООН/проект
JOBS,
Огняна
Главусанова,
ПРООН

Асоциация на
българските
черноморски
общини,
Варненска
търговскоиндустриална
камара

01.01.2008

Навлизане на нови пазари и
утвърждаване на
съществуващи.
Осъществяване на контакт с
нови партньори. Повишен
експортен потенциал на
МСП. Реализиране на
проактивна експортна
политика. Оказване влияние
върху негативната
тенденция по търговския
баланс на България.
Създаване на положителен
имидж на България по света.

текущ

Увеличени продажби

01.12.2010

Осъществени контакти на 70
български МСП от секторите
производство на
индустриална техника и
машини, бизнес услуги,
туризъм и съпътстващи
услуги, ИКТ услуги,
строителни материали,
логистични услуги, агропреработвателна
промишленост
с 840 МСП от всички
държави-членки на ОЧИС

6. Подобряване достъпа
до единния и външния
пазари

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
МИЕ, ИАНМСП Дейности по ОП
Институционален
"Конкурентоспособност", Приоритет 4,
бенефициент по ОП
група операции 2 "Подкрепа за
"Конкурентоспособн
успешното представяне на българските
ост"
предприятия на международните
пазари"
Компоненти:
Компонент 1. Информационна и
аналитична дейност, свързана с
интернационализацията на
МСП
Компонент 2. Организирано участие на
МСП на международни специализирани
Изложения
Компонент 3. Промоционални прояви за
популяризиране на българските
стоки и услуги
Компонент 4. Рекламно-издателски
дейности за повишаване на имиджа на
експортния
Компонент 5. Създаване на мрежа от
центрове за насърчаване на търговията
и кооперирането
Компонент 6. Информационни сесии и
публичност на проекта

Владислав Тоцев

След
МИЕ дирекция
"ЕФК", Браншови одобряване
от КН на ОП
организации и
на насоките
асоциации,
за
външни
кандидатства
организации
не и
одобряване
на
проектното
предложение
от УО
Дирекция
ЕФК на МИЕ

Повишен експортен
потенциал на МСП.
Преодоляване на
негативната тенденция на
външнотърговското салдо

Организиране на шест бизнес-мисии със
съпътстващи бизнес срещи на
международни изложения, извън
програмата на ИАНМСП за участие на
МСП в международни изложения и
панаири

ИАНМСП

Владислав Тоцев

НПО

01.03.2008

11.04.2008

Навлизане на нови пазари и
осъществяване на контакт с
нови партньори.

Организиране на бизнес делегации и
съпътстващи бизнес форуми в страната
и чужбина, съпровождащи политически
посещения

ИАНМСП

Владислав Тоцев

Държавни и
Правителствени
институции, НПО

15.01.2008

15.04.2008

Навлизане на нови пазари и
осъществяване на контакт с
нови партньори.

Организиране на бизнес форуми/В2В/ и
информационни семинари с участие на
чужди фирми, в България и в чужбина,
по инициатива на ИАНМСП и със
сътрудничеството на партньорски
организации

ИАНМСП

Владислав Тоцев

НПО, СТИВ

01.04.2008

30.11.2008

Насъчваване на контактите
между български и
чеждестранни фирми

6. Подобряване достъпа
до единния и външния
пазари

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

ИАНМСП

Владислав Тоцев

НПО, СТИВ

01.04.2008

30.11.2008

Насъчваване на контактите
между български и
чеждестранни фирми

Насоки за действие
Организиране на бизнес форуми/В2В/ и
информационни семинари с участие на
чужди фирми, в България и в чужбина,
по инициатива на ИАНМСП и със
сътрудничеството на партньорски
организации

2. Подпомагане на предприятията относно покриване изискванията на ЕС за достъп до единния пазар
Осъществяване на консултации на МСП.

Изграждане на нов информационен
център "Шумен - район от ЕС"

БСК

В. Илиев

Община Шумен

текущ
Областна управа,
НПО

Повишаване
информираността на бизнеса
Увеличаване на общия брой
и относителния дял на
предприятията
сертифицирани по ISO9001
и ISO14000

Създаване на лаборатория за
сертифициране по ISO
Организиране на "Информационни дни
на износа" за повишаване на
информационната култура и
практическите умения на МСП за достъп
до нови пазари

ИАНМСП

Владислав Тоцев

МИЕ, БАЕЗ, НПО,

01.03.2008

30.11.2008

Успешно позициониране на
експортно ориентирани МСП
на нови пазари с потенциал
за развитие

Организиране на специализирани
семинари за МСП за внедряване на
италианския опит и добри практики в
производството и износа на определени
сектори и стокови групи

ИАНМСП

Владислав Тоцев

Италиански
институт за
външна търговия,
браншови
асоциации

м. май

м. ноември

Придобити знания във
въвеждането на европейски
стандарти и практики в
производството и износа на
определени сектори и
стокови групи

6. Подобряване достъпа
до единния и външния
пазари

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
3. Усъвършенстване базите данни за намиране на подходящи търговски партньори от целия свят
Осъществяване на консултации, пазарни
проучвания и намиране на потенциални
партньори

БСК

В. Илиев

Програмиране и създаване на
електронен каталог на МСП с
възможности за интерактивен обмен на
информация. Популяризиране.

ИАНМСП

Владислав Тоцев

Издаване на секторни брошури за МСП

ИАНМСП

Подготовка в електронен вид на
наръчници "Бизнес компас",
подпомагащи навлизането на целеви
пазари

МИЕ, ИАНМСП

текущ

Външни
организации

01.04.2008

Владислав Тоцев

браншови
организации и
асоциации

01.04.2008

Владислав Тоцев

МИЕ, СТИВ, НПО

01.04.2008

30.11.2008 Оптимизиране на пдейността
на ИАНМСП в
пре3доставянето на
информационни услуги за
развитие на МСП

30.11.2008

Промоция на секторите с
потенциал за развитие.
Позициониране на нови
пазари на експортно
ориентирани МСП

4. Усъвършенстване на финансовите инструменти за подпомагане на външната търговия
5. Подпомагане чуждоезиковото обучение на предприемачите, търговските и външноикономическите им знания и умения
Курсове по английски език

Бизнес център
Казанлък

Галин Георгиев

Провеждане на обучение и
осъществяване на консултации.

БСК

В. Илиев

Ползване на Базата даннии на
Европейския съюз за достъпа до пазара
http://madb.europa.eu

МИЕ, дирекция
"ВИП", отдел
"Търговски
механизми"

Нина Христова

април
септември

три месеца
текущ

обучени 20 души

6. Подобряване достъпа
до единния и външния
пазари

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

01.06.2008

01.12.2010

Привличане на нови
инвестиции

2007 г.

01.05.2008

изградена информационна
система; обучени
специалисти, активни
маркетингови инструменти интернет портал, рекламни
материали

Насоки за действие
6. Провеждане на промоционални кампании на България в чужбина
Популяризиране на страната като
инвестиционна дестинация

МИЕ, БАИ

дирекция "ЕФК"

Създаване на регионален център за
привличане на инвеститори в област
Стара Загора

АРИР - Ст. Загора

Петя Ацинова

Подбор и насочване на ресурси към
предварително определени пазари за
целите на промоционални кампании на
български стоки и услуги.

БСК

В. Илиев

Община Казанлък,
общините
Ст.Загора,
Раднево, Мъглиж,
Гурково, Чирпан,
Опан,
БР.Даскалови,
П.баня,
Николаево, ТПП
Ст.Загора и БЦ
Казанлък

текущ

7. Защита на
интелектуалната
собственост

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

По т.1 постоянен
По т.2 февруари
2008

Провеждане на срещи,
дискусии, семинари с
предсдтавители на
браншови и регионални
организации

Насоки за действие
1. Повишаване информираността на предприемачите относно значението на интелектуалната собственост и нейната защита
1.Разясняване на МСП на ролята на
интелектуалната собственост (ИС)за
развитието на конкурентен бизнес.
2.Запознаване с възможните способи за
защита на правата върху ИС на МСП при
нарушения.

Българска
стопанска
камера

М.Мирчев

По точка 2 Патентно
ведомство, КЗК,
СГС, Агенция
"Митници"

Повишаване осведомеността и
прилагане на правата в областта на
индустриалната собственост организиране на специализирани
семинари и осигуряване на помощна
литература и мултимедийни продукти

ИАНМСП и
Патентно
ведомство

Владислав Тоцев

НПО и МСП

01.04.2008

30.11.2008

Повишаване
информираността на МСП в
областта на интелектуалната
собственост, издаване на
брошури, листовки и
подобни, изработка на
мултимедийни продукти

Създаване на база данни, насочени към
МСП - регистър на МСП и система за
връзка чрез двупосочна комуникация

Патентно
ведомство

Владислав Тоцев

ИАНМСП

01.04.2008

30.11.2008

Подобряване на
комуникацията с МСП, с цел
повишаване възможностите
за тяхното информиране по
въпроси от областта на
интелектуалната
собственост.

Постоянен

Повишаване на броя на
подадените от МСП заявки
за регистрация на
различните обекти на
интелектуална собственост.

2. Предлагане на консултации относно най-подходящия тип защита за конкретен тип бизнес
Поддържане на дейността на постоянно
работещ Център по интелектуална
собственост към БСК.

Българска
стопанска
камера

М.Мирчев

7. Защита на
интелектуалната
собственост

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
3. Подпомагане предприемачите при подаването на заявки за регистрация на интелектуалната собственост на нац. и междунар. ниво
Поддържане на дейността на постоянно
работещ Център по интелектуална
собственост към БСК.Перманентно
предоставяне на консултации и
съдействие при оформяне на документи
и на заявки за изобретения, полезни
модели, марки и географски означения
и промишлени дизайни на национално и
международно ниво.Осигуряване на
представителство пред Българското
патентно ведомство, Европейското
патентно ведомство, Ведомството по
хармотизация на вътрешния пазар марки и дизайн.

Българска
стопанска
камера

М.Мирчев

Постоянен

Повишаване на броя на
подадените от МСП заявки
за регистрация на
различните обекти на
интелектуална собственост в
страната и в чужбина.

4. Усъвършенстване сътрудничеството между институциите за осигуряване на надеждна защита на интелектуалната собственост
Разработване и изпълнение на
междуинституционален план за
укрепване и насърчаване дейността на
информационно-консултативните
центрове и Патлиб центровете

Патентно
ведомство

Светла Йорданова,
директор на
дирекция МДСР в
ПВ

ИАНМСП, БСК,
университети,
външни
организации

01.04.2008

30.11.2008

Повишаване ефективността
и разрастване дейността на
информационноконсултативните центрове и
Патлиб центровете.

7. Защита на
интелектуалната
собственост

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Постоянен

Увеличаване на броя на
МСП, търсещи информация
за регистрирани различните
обекти на ИС и иновативни
решения.

Насоки за действие
5. Подпомагане обучението на кадри в предприятията по въпросите на интелектуалната собственост
6. Обучение и подпомагане на предприемачите при използване на интелектуалната собственост
Обезпечаване на дейността на патентноинформационни центрове в регионални
организации на БСК. Извършване на
предварителни проучвания за
различните обекти на ИС и предоставяне
на различна информация за тях.

Българска
стопанска
камера

М.Мирчев

7. Създаване на условия за ефикасна и навременна защита на правата при нарушение

Патентно
ведомство

