ОДОБРЯВАМ:

Министър на икономиката, енергетиката и туризма

Трайчо ТРАЙКОВ

Обобщил и подготвил: Ивайло Грънчаров, държавен експерт
общо: 96 мерки

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

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

РИО на МОМН;
Центрове за
работа с деца;
НПО

2008

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

МОМН; Център Ирина Добриянова;
Боряна Трифонова
на учебнотренировъчни
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
МИЕТ, Дирекция
предприемачески умения за създаване
"ПОП"
на конкурентоспособен малък и среден
бизнес в следните общини: 1. Пловдив –
продължаване на дейността на Центъра;
2. Русе –продължаване на дейността на
Центъра; 3. Създаване на нов Център по
предприемачество.

Ели Анави

Фондация
Джуниър
Ачийвмънт
България

Октомври
2009 г. октомври
2010 г.

12
календарни
месеца (1
учебна
година)

Създаване на 1 център по
предприемачество с 3
учебни компании;
Продължаване на работата
на 2 Центъра по
предпиемачество, гр. Русе и
гр.Пловдив с по 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

Български форум
на бизнес
лидерите; КРИБ;
Държавна агенция
за насърчаване на
малките и средни
предприятия

1995

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

Насоки за действие
Подобряване и разширяване на услугите, МОМН; Център
предлагани за учебно-тренировъчните
на 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 2008-2009
обхваща 252 фирми от 63
професионални гимназии и СОУ от 46
населени места. Учебно-тренировъчната
фирма е част от задължителния учебен
план на професионалните гимназии.
Участие в Световната мрежа на ТП
EUROPEN/PENINTERNATIONAL.
Проект «Час по бизнес» в
сътрудничество с Български форум на
бизнес лидерите
Развитие на менторство от страна на
бизнеса

Дария Маврудиева

Осигуряване в професионалните
гимназии в страната на методическо
помагало по предприемачество за
учителя "Млад предприемач - игри,
упражнения, казуси" и учебно помагало
за ученика "Спестовна книжка за
иновации"

МОМН

Валентина Дейкова

30.06.2009

Разпространени 360 учебни
помагала по
предприемачество за
учителя и 4200 спестовни
книжки за иновации за
ученика

Обучение по предприемачество на
ученици от професионалните гимназии
по утвърдени учебни програми

МОМН

Валентина Дейкова

30.06.2009

Обучени по
предприемачество около
17000 ученици

Проект "Млад предприемач": обучение
на мултипликатори и обучение на
учители

МОМН

Валентина Дейкова

31.10.2009

Обучени 21 учителиметодици от пилотните
професионални училища и
обучени 100 учители по
икономически дисциплини
ипо общообразователни
предмети от тези методици

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

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Център на УТФ звено на МОМН

Дария Маврудиева

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

11.04.2009

12.04.2009

Участници 742 ученици и
учители; провеждане на 10
конкурса; 85 учебни фирми
от България, Македония,
Румъния, Черна гора

Насоки за действие
Провеждане на ХІІ панаир на учебнотренировъчните фирми в страната- с
международно участие

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 през 2008 г. и
2009 г.

36 месеца

Създадени 4 Центъра за
насърчаване на
предприемачеството

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

МИЕТ, Дирекция
"ПОП"

Ели Анави

Създаване и развитие на Центрове за
МИЕТ, Дирекция
насърчаване на предприемачеството във
"ПОП"
ВУЗ - 4 бр.

Ели Анави

ПРООН

01.07.2009

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. Стартиране на нови предприятия, разработване на програми по предприемачество и стартиране на бизнес-вкл. програми спрямо предприемачеството сред жените и малцинствата
Проект 100 - Създаване на
МИЕТ, Дирекция
Ели Анави
ПРООН
Текущ
Създаване на около 70 нови
конкурентоспособни стартиращи фирми
"ПОП"
предприятия и обучени
около 300 предприемачи
Организиране на Форум за насърчаване
на женското предприемачество в
рамките на председателството през 2009
на ИАНМСП на БРЦНТ предприемачество

ИАНМСП

Владимир Минев

НПО

01.09.2009

31.10.2009

Насърчаване на бизнес
контактите между фирми на
жени-предприемачи от от
балканския регион.
Подобряване на
взаимодействието на
организациите за
насърчаване на женското
предприемачество от
Балканските държави.

Организиране на обучителен семинар/и
на тема "Как да се кандидатства по
европейски програми"

ИАНМСП

Владимир Минев

БАС-Програма за
България на ЕБВР

15.04.2009

30.06.2009

Подобряване на качеството
на проектните предложения
на МСП за кандидатстване
по европейски програми за
насърчаване на бизнеса

Организиране на семинар/и на тема
"Практическа работа по разработване на
проектно предложение по
европрограмите. Управление и отчитане
на проект"

ИАНМСП

Владимир Минев

БСК-СББ

01.09.2009

31.10.2009

Повишаване на капацитета
на МСП за разработване на
проектни предложения по
оперативните програми и
Програмата за развитие на
селските райони, както и за
управление и отчитане на
одобрените проекти

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

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Организиране на три семинара на тема
"Кредит въпреки кризата"

ИАНМСП

Владимир Минев

ГТЦ, НПО

20.04.2009

30.06.2009

Подобряване достъпа до
финансови на малките и
средните предприяти,
участвали в семинарите

Организиране и провеждане на семинар
на тема "Подготовка на тръжни
документи при реализацията на проекти
по оперативните програми от МСП /в
ролята на възложители/

ИАНМСП

Владимир Минев

БСК-СББ

01.09.2009

30.11.2009

Повишаване на капацитета
на МСП за организиране и
провеждане на тръжни и
други нормативно
определени процедури,
свързани с реализиране на
проектни предложения със

Схема за финансов лизинг за стартиращи
микро и малки предприятия към Бизнесцентър Казанлък

Бизнес-център
Казанлък

Галин Георгиев

01.09.2009

30.12.2009

3 лизинга до 30 000 лева и
2 лизинга до 10 000 лева

Мярка

Насоки за действие

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

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Начало

Срок

Очакван резултат

МИЕТ, Дирекция Ели Анави, Ивайло
"ПОП"
Грънчаров

01.09.2009

15.12.2009

Популяризиране на добра
практика за обучение по
развиване на собствен
бизнес

Набиране на добри практики по линиите МИЕТ, Дирекция Ели Анави, Ивайло
"ПОП"
Грънчаров
на действие на Европейската харта за
малките предприятия и представянето на
одобрените от ЕК на годишната
конференция

01.01.2009

05.10.2009

Подпомагане участника в
Конференцията и събиране
на добри примери за
приложение в политиката
към предприятията

30.09.2009

Актуален анализ за
състоянието и развитието на
МСП в България

Мярка

Партньори

Насоки за действие
7. Въвеждане в бизнес-центровете на редовни курсове за обучение в предприемачество
8. Водене на информационни кампании сред обществото, популяризиращи идеята за собствен бизнес
Провеждане на национален конкурс за
Европейските награди за
предприемачество и номиниране на
победителите за европейския конкурс

Годишен доклад за състоянието и
развитието на МСП в България

МИЕТ, Дирекция Ели Анави, Ивайло
"ПОП"
Грънчаров

2. Подобряване на бизнес
средата

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

В.Танева

Министерства и
ведомства, НЗК

01.06.2009

31.12.2009

Проект на ЗИД на Закона за
занаятите

В.Танева

Министерства и
ведомства,
работодателски,
неправителствени
и браншови
организации

01.01.2009

31.12.2009

Отменени и/или облекчени
регулативни режими

В.Танева

Министерства и
ведомства

01.01.2009

31.12.2009

Изготвени проекти за
промени на дехйстващите
тарифи

В.Танева

Министерства и
ведомства

01.07.2009

31.12.2009

Насоки за действие
1. Премахване на нормите, поставящи излишни административни бариери
МИЕТ, Дирекция
Разработване на проект на ЗИД на
Закона за занаятите

"ПОП", отдел
"РБС"
МИЕТ, Дирекция

Периодичен преглед на съществуващите
регулативни режими и предложения от
страна на бизнеса за облекчаване и/или
отмяна на такива с неблагоприятен
ефект

"ПОП", отдел

"РБС"
Анализ на действащите тарифи на такси МИЕТ, Дирекция
за съответствие с изискванията на
Закона за държавните такси, чл.2, ал.2
"ПОП", отдел
и изготвяне на проекти за промени или
допълнения
"РБС"
МИЕТ, Дирекция
Развитие на практиката "Оценка на
въздействието" по отношение на новите
"ПОП", отдел
и изменяните нормативни документи,
имащи отношение към бизнес средата
"РБС"
МИЕТ, Дирекция
Запознаване и анализ на
"ПОП", отдел
целесъобразността за прилагане на
"РБС"
опита на Република Чехия за създаване

В.Танева

Прилагане опита на Чехия в
условията на България
01.08.2009

31.12.2009

01.09.2009

31.10.2009

и поддържане на Единен регистър за
обмен на данни
Организиране на обучителен семинар на
тема "Ефективни стратегии за разтеж на
бизнеса. Идентификация и
преодоляване на кризите на разтежа"

ИАНМСП

2. Усъвършенстване работата на „едно гише” и регистриране на фирми онлайн

Владимир Минев

Външна
организация

Укрепване на капацитета на
МСП, участвали в
обученията за преодоляване
кризата на разтежа на
фирмата

2. Подобряване на бизнес
средата

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Агенция по
вписванията

постоянен

постоянен

Произнасяне по заявленията
в рамките на един работен
ден;
Бърза регистрация и
улесняване на търговците
при стартирането и
развитието на бизнеса;

Агенция по
вписванията

постоянен

постоянен

Увеличаване на дела на
подаваните по електронен
път заявления на 12% от
общия процент на
подаваните заявления;
Улесняване на търговците
при взаимодействието им с
търговския регистър.

Агенция по
вписванията

постоянен

постоянен

Разработване на нови услуги
за потребителите на
системата ИКАР.
Облекчаване режима на
вписване, отбелязване или
заличаване на постъпилите
актове, както за
гражданите, така и за
служителите на службите по
вписванията. Оптимизиране
на процеса по издаване на
справки и удостоверения.

Насоки за действие
Своевременно произнасяне по
заявленията входирани в
информационната система на
търговския регистър

Създаване на условия за увеличаване
на дела на подаваните заявления по
електронен път

Разработване и внедряване на нови
функционалности на Интегрираната
информационна система за кадастър и
имотен регистър - ИКАР, подсистема
Имотен регистър.

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

Усъвършенстване услугата "Гише на
предприемача" чрез обновяване и
разширяване на обхвата на
предлаганите дейности

Община
Казанлък

Мярка

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Владислав Тоцев

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

Галина Стоянова

ИАНМСП

постоянен

постоянен

Подобряване
административното
обслужване на бизнеса

Насоки за действие

2. Подобряване на бизнес
средата

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Насоки за действие
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

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

2. Подобряване на бизнес
средата

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
5. Развитие на практиката „Оценка на въздействието” по отношение на новите и изменяните нормативни актове
6. Подпомагане организациите, подкрепящи бизнеса
Община Разград

Юлиян Данаилов

Бизнес център за
подпомагане на
малки и средни
предприятия, Русе

01.10.2009

Изпълнение на мерките, предвидени в МИЕТ, Дирекция
Плановете за съвместни действия между
"ПОП", отдел
"НМСПП"
Министерство на икономиката и
енергетиката и браншовите организации
- БАСЕЛ, БПИОТ и БНАЕМПК

Николай Истатков

ИАНМСП,
БИС,БИМ,БАИ,
НАПОО,ДАМТН,БА
СЕЛ, БПИОТ,
БНАЕМПК

01.01.2009

Организиране и провеждане на
инициативи за поддържане на системен
диалог с местния бизнес за изясняване
на проблеми и потребности на местните
фирми и възможностите за тяхното
удовлетворяване, както и стимулиране
тяхното развитие.

Реализирани съвместни
дейности с партньорската
организация с цел
подпомагане МСП в
Североизточен, Северен
централен и Северозападен
райони и участие в
международен форум за
алтернативен туризъм.

31.12.2009

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

2. Подобряване на бизнес
средата

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Насоки за действие
7. Подкрепа участието на предприятията във формирането на националните и европейските политики към МСП
Изграждане на бизнес зона "Перистър" - Община Разград
втори етап

Юлиян Данаилов

Реализация на проектно предложение
Община Разград
"Трансгранично сътрудничество в
публичната администрация между
общините Разград, България и Кълъраш,
Румъния", кандидатстващо за
финансиране по ОП ТГС РумънияБългария 2007-2013 г., Приоритетна ос
3: Икономическо и социално развитие

Юлиян Данаилов

Доизграждане на техническа
и инженерна
инфраструктура.Изготвяне
на Наредба за реда и
условията за настаняване на
икономически субекти в
бизнес зоната и нейното
приемане от Общински
съвет - гр. Разград.

2009

Община Кълъраш,
Румъния и
Търговскопромишлена и
земеделска палата
- Кълъраш,
Румъния

2009

12 месеца

Създаване на
сътрудничество между
партньорските организации
за очертаване на съвместна
политика в сферата на
услугите. Реализация на
програма за обмен и
определяне на План за
действие за устойчиво
икономическо развитие на
трансграничния регион.

май 2009г.

31.12.2009

Обявена процедура и
сключени договори за
предоставяне на
безвъзмездна финансова с
максимален размер на
безвъзмездното
финансиране на отделен
договр в размер до 1.5 млн.
лв. при общ общ бюджет на
процедурата от 19.5 млн.лв.

8. Подкрепа за изграждането и развитието на бизнесинкубатори
Обявяване на процедура за
ИАНМСП в
предоставяне на безвъзмездна
качеството на
финансова помощ "Създаване на
Междинно звено
регионални бизнес инкубатори" по ОП
(МЗ) и МИЕТ,
"Конкурентоспособност", приоритетна
ЕФК, в
ос 2 "Подобряване на ефективността на качеството на УО
предпирятията и развитие на
благоприятна бизнес среда", област на
въздействие 2.2. "Създаване на
инфраструктура в подкрипа на бизнеса"

Румен Георгиев

2. Подобряване на бизнес
средата

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

ИА "ГИТ"

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Татяна Величкова

01.01.2009

31.12.2009

Увеличаване с 10 % броя на
предприятията с оценка на
риска съответстваща на
изискванията на
нормативните актове;
Намаляване общия брой на
трудовите злополуки с 50
бр.

ИА "ГИТ

Панайот Панайотов

01.01.2009

31.12.2009

Намаляване на
предпоставките за трудови
злополуки свързани с
опасност от падане от
височина и намаляване броя
на трудовите злополуки;
Намаляване случаите на
наемане на работна сила без
писмени трудови договори

ИА "ГИТ

Виолета Добрева

01.04.2009

31.05.2009

Подобряване на фирмената
организация за управление
на дейността по здраве и
безопасност в 5 % от
проверените МСП

Програма 7 – Инспектиране по
законосъобразното възникване на
трудовите правоотношения в
икономически дейности "Хотелиерство",
"Ресторантьорство" и "Търговия на
дребно”

ИА "ГИТ

Теодора Дичева

01.06.2009

30.09.2009

Осигуряване на защита на
трудовите права на
работещите

Организиране на семинар/и на тема
"Защита на конкуренцията. Как да се
справим с нелоялните търговски
практики"

ИАНМСП

Владимир Минев

01.09.2009

30.11.2009

Увеличаване на капацитета
на МСП за справяне с
нелоялната конкуренция

Насоки за действие
9. Борба срещу нелоялната конкуренция
Програма 1 Извършване на интегриран
контрол по налагане спазването на
законодателството в областта на труда

Програма 3 Инспектиране осигуряването
на здравословни и безопасни условия на
труд и законосъобразното възникване
на трудовите правоотношения в
строителството

Програма 5 Инспектиране осигуряването
на здравословни и безопасни условия на
труд в предприятията за производство
на цимент и сухи строителни смеси

БСК-СББ

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
Формиране, от страна на Национален
Гаранционен Фонд ЕАД на гаранционен
портфейл

Българска банка
за развитие

Д.Димитров,
С.Чакалски

Консолидиране на гаранционната
функция на НГФ и програмата на МТСП

Българска банка
за развитие

Д.Димитров,
С.Чакалски

Създаване на Микро Финансираща
Институция (МФИ)

Българска банка
за развитие

Д.Димитров,
С.Чакалски

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

Българска банка
за развитие

Д.Димитров,
С.Чакалски

Създаване на факторингово дружество

Българска банка
за развитие

Д.Димитров,
С.Чакалски

НГФ

постоянен

постоянен

постоянен

постоянен

31.12.2009

На основата на изградената
мрежа от бизнес центрове и
съществуващия микро
лизингов портфейл следва
да бъдат създадени
предпоставки за разширение
на дейността, като ББР АД
се предвижда да
капитализира МФИ с цел да
придобие около 70 % от
капитала на институцията

30.06.2009

30.09.2009

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

30.06.2009

31.12.2009

Пряка подкрепа на
експортния потенциал на
българската икономика.

Програма JOBS на
ПРООН

ЕИФ

Издадени гаранции в полза
на банки финансиращи
сектора на МСП в обем от
100 млн. лева

3. Улесняване на достъпа
до финансиране

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Разширяване на кредитните
взаимоотношения с банки до ниво от 500
млн. лева от страна на ББР АД
Българска банка
за развитие

Начало

Срок

Очакван резултат

постоянен

постоянен

С изпълнението на мярката
общият обем на кредитния
ангажимент на финансовата
група на ББР АД към
системата на търговските
банки ще надхвърли 670
млн. лева

Д.Димитров,
С.Чакалски

2. Подпомагане развитието на фондове за рисково инвестиране

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

Българска банка
за развитие

Д.Димитров,
С.Чакалски

30.09.2009

31.12.2009

01.09.2008

18 месеца

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
Реализиране на проект "Рехабилитация
на общински път RAZ 1113 /III-4902/
„Побит камък-Дянково-Разград” в
подкрепа на развитието на
икономическия и туристически
потенциал на градския ареал",
финансиран по схема за безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/2.102/2007.

Община Разград

Юлиян Данаилов

Подобрена мобилност и
транспортна достъпност в
градския ареал чрез
рехабилитация на общински
път RAZ 1113 /III-4902/
„Побит камък-ДянковоРазград” за повишаване на
инвестиционната
привлекателност и
подобряване на бизнес
средата в Община Разград.

3. Улесняване на достъпа
до финансиране

Мярка

Отговорни
ведомства

Реализиране на проект "Реконструкция Община Разград
и обновяване на Художествена галерия
„Проф. Илия Петров” и къща-музей
„Анани Явашов” в гр. Разград в
подкрепа на интегрирано и устойчиво
градско развитие", финансиран по схема
за безвъзмезна финансова помощ
BG161РО001/1.1-01/2007

Лице за
контакт

Юлиян Данаилов

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

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

01.07.2008

24 месеца

Оосигурена рентабилна и
модернизирана културна
инфраструктура с цел
повишаване качеството на
живот, културна и социална
интеграция на местното
население, съхраняване на
специфичната културна
идентичност и повишаване
туристическия интерес към
градския ареал.

3. Улесняване на достъпа
до финансиране

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

ежемесечно

Стимулуране развитието на
МСП чрез повишаване
информираността им за
възможностите за
финансиране на инициативи
и оказване на методическа
подкрепа при подготовката
на проектни предложения.

7. Информационни кампании относно възможностите за финансиране
Публикуване на справочна информация
за възможности за кандидатстване на
МСП по програми и проекти на
официалната интернет страница на
Община Разград www.razgrad.bg

Община Разград

Юлиян Данаилов

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 Разград

Юлиян Данаилов

ФРМС Консулт,
София

Изготвяне на информационен продукт за
страницата на ИАНМСП за кредитни
линии на търговски банки за
финансиране на МСП

ИАНМСП

Владимир Минев

Търговски банки

Провеждане на национални
информационни кампании за
запознаване на потенциалните
бенефициенти с условията за
кандидатстване по актуални процедури
за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОП
"Конкурентоспособност"

ИАНМСП, МИЕ

Румен Георгиев

Популяризирани
инвестиционни възможности
на община Разград и
привлечени потенциални
инвеститори

01.09.2009

31.10.2009

Подобряване
информираността на МСП за
кредитните линии на ТБ

01.05.2009

31.12.2009

Повишена информираност за
възможностите за
кандидатстване по ОП
"Конкурентоспособност";
Проведени информационни
кампании за обявените през
2009 процедури за
кандидатстване (7
процедури съгласно
Годишната индикативна
работна програма)

3. Улесняване на достъпа
до финансиране

15 мерки

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Провеждане на национални
информационни кампании за
запознаване на потенциалните
бенефициенти с условията за
кандидатстване по 6-та конкурсна сесия
на Националния иновационен фонд

ИАНМСП

Румен Георгиев

Провеждане на информационни срещи
на местно ниво за възможностите на
финансиране на проекти на МСП

Община
Казанлък

Станислава
Балканска

Мярка

Партньори

Бизнес-център
Казанлък

Начало

Срок

Очакван резултат

Юни.09

31.12.2009

Повишена информираност за
възможностите за
кандидатстване по 6-та
конкурсна сесия на НИФ;
Проведена информационна
кампания;

01.09.2009

30.09.2009

Повишаване капацитета на
местните МСП да използват
възможностите за външно
финансиране за своите
проекти; минимален брой
участници: 15

4. Конкурентоспособност
и иновации

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

01.01.2009

30.12.2009

Осъществена оценка,
сключени договори и
осигурен ефективен контрол
и отчетност на одобрените
проекти; Създадени
предпоставки за успешно
усвояване на средства в
размер на 28 359 535 лв.,
насочени към изпълнението
на успешни проекти за
внедряване в
производството и пазарна
реализация на иновативни
продукти, процеси и услуги
(като услугите следва да са
резултат от внедрен
иновативен процес или
продукт) с висока добавена
стойност;

01.06.2009

31.12.2009

Повишена
конкурентоспособност на
МСП на базата реализация
на иновативни разработки;
Обявена открита процедура
за кандидатстване

Насоки за действие
1. Насърчаване на предпроектните проучвания и приложните изследвания и тяхната комерсиализация
Осъществяване на оценка, сключване
ИАНМСП в
на договори и последващ мониторинг на качеството на
проекти по процедура за безвъзмездна Междинно звено
финансова помощ BG161PO003-1.1.02:
(МЗ) и МИЕТ,
„Подкрепа за внедряване в
ЕФК, в
производството на иновативни
качеството на УО
продукти, процеси и предоставяне на
иновативни услуги” по ОП
"Конкурентоспособност", приоритетна
ос 1 "Развитие на икономика, базирана
на знанието и иновационни дейности",
област на въздействие 1.1. "Подкрепа за
иновационни дейности в
предприятията"

Стартиране на 6-та конкурсна сесия на
Националния иновационен фонд

Румен Георгиев

МИЕТ, ИАНМСП Румен Георгиев, ГД
"КИ", ИАНМСП;
Емилия Радева,
дирекция "ПОП",
МИЕТ

2. Въвеждане стандарти за управление по качество и по околна среда

4. Конкурентоспособност
и иновации

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

01.01.2009

30.12.2009

Осигурен ефективен
контрол и отчетност на
одобрените проекти по
двете фази на обща
стойност 27 722 336 лв.;
Създадени предпоставки за
успешно изпълнение на
проектите и постигане на
предварително заложените
индикатори;

Насоки за действие
Осъществяване на процес на оценка,
ИАНМСП в
сключване на договори и мониторинг на качеството на
проекти по процедура за предоставяне Междинно звено
(МЗ) и МИЕ, ЕФК,
на безвъзмездна финансова помощ
в качеството на
BG161PO003-2.1.03 "Покриване на
УО
международно признати стандарти"
фаза 2 по ОП "Конкурентоспособност",
приоритетна ос 2 "Повишаване на
ефективността на предприятията и
развитие на благоприятна бизнес
среда", област на въздействие 2.1.
"Подобряване на технологиите и
управлението в предприятията".
Осъществяване на текущ мониторинг и
финално отчитане на проектите от фаза
1 на процедура 2007BG161PO003/2.1.201/2007 "Покриване на международно
признати стандарти" за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ

Румен Георгиев

ИАНМСП

Владимир Минев

Програма BAS на
ЕБВР

01.09.2009

30.11.2009

Устойчиво развитие на МСП
в съответстие със
съвременните екологични
изисквания

Организиране на семинар/и на тема
"Внедряване на възобновяеми
енергийни източници"

ИАНМСП

Владимир Минев

Програма BAS на
ЕБВР

01.09.2009

30.11.2009

Повишаване на
конкурентоспособността на
МСП чрез Въвеждане на ВЕИ

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

ПУДООС

Сектор "Заеми"

01.01.2009

31.12.2009

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

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

3. Подобряване енергийната ефективност на предприятията

4. Конкурентоспособност
и иновации

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

01.01.2009

31.12.2009

• Участие в разработването
на подзаконовите
нормативни актове по § 13
от Закона за енергийната
ефективност; • Изготвяне на
ЗИД на Закона за
възобновяемите и
алтернативните енергийни
източници и биогоривата,
както и подзаконовата
нормативна уредба към него
във връзка с изискванията
на проекта на новата
Директива за насърчаване
използването на енергия от
възобновяеми източници

Насоки за действие
Усъвършенстване на нормативната база МИЕТ, дирекция
в областта на енергийната ефективност
"ЕЕООС"
и възобновяемите енергийни източници

Костадинка
Тодорова

4. Конкурентоспособност
и иновации

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

МИЕ, дирекция
"ЕЕООС"

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Костадинка
Тодорова

01.01.2009

31.12.2009

• Стратегия по енергийна
ефективност; • Изготвяне на
Доклад за изпълнението на
националните индикативни
цели за потреблението на
биогорива и други
възобновяеми горива в
транспорта през 2008; •
Изготвяне на Доклад за
постигане на националните
индикативни цели за
потребление на
електрическа енергия,
произведена от
възобновяеми енергийни
източници през 2008; •
Изготвяне на предварителен
вариант на проект на
Национален план за
действие за възобновяема
енергия и др. документи.

Костадинка
Тодорова

01.01.2009

31.12.2008

Костадинка
Тодорова

01.01.2008

31.12.2008

Насоки за действие
Разработване на документи в
съответствие с националното и
европейско законодателство в областта
на енергийната ефективност и
възобновяемите енергийни източници и
биогоривата. В рамките на тази мярка
през 2009г. предвиждаме да бъдат
реализирани следните дейности

МИЕТ, дирекция
Насърчаване внедряването на
"ЕЕООС"
енергоспестяващи, екологосъобразни и
възобновяеми енергийни технологии в
МСП, чрез провеждане на
информационни кампании, кръгли маси
и семинари, издаване на практически
ръководства, включително за
възможностите за финансиране
Изграждане на публична
информационна система за състоянието
на ЕЕ и усвояването на ВЕИ

МИЕ, дирекция
"ЕЕООС"

4. Конкурентоспособност
и иновации

Мярка

Отговорни
ведомства

Реализиране на целеви мерки за
насърчаване обследванията за
енергийна ефективност на МСП

МИЕТ, дирекция
"ЕЕООС", АЕЕ,
ИАНМСП

Извършване на контролни проверки на
МСП, обследвани през 2007 в рамките
на "Схема за безвъзмездна помощ за
извършване на обследвания с цел
насърчаване въвеждането на
енергоспестяващи технологии в МСП"

АЕЕ

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

01.01.2009

31.12.2009

Включени минимум 20 МСП
в схема за безвъзмездна
помощ за извършване на
обследвания. Разработени и
остойностени конкретни
мерки за повишаване
енергийната ефективност на
тези МСП в резултат на
извършените обследвания

01.01.2009

31.12.2009

Извършени контролни
проверки на 4 обследвани
МСП с цел ускоряване
въвеждането на
предписаните с
обследванията мерки за
повишаване на енергийната
ефективност

Насоки за действие

4. Подобряване на иновационната култура на предприемачите

Таско Ерменков

4. Конкурентоспособност
и иновации

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

май 2009

30.12.2009

Обявена процедура и
сключени договори за
предоставяне на
безвъзмездна финансова с
максимален размер на
безвъзмездното
финансиране на отделен
договр в размер до 391 166
лв. при общ общ бюджет на
процедурата от 2.9 млн.лв.

Насоки за действие
5. Подобряване инфраструктурата за разпространение на иновации
ИАНМСП в
качеството на
Обявяване на процедура за
Междинно звено
предоставяне на безвъзмездна
(МЗ) и МИЕ, ЕФК,
финансова помощ "Подкрепа за
в качеството на
създаване на технологични паркове" по
УО
ОП "Конкурентоспособност",
приоритетна ос 1 "Развитие на
икономика, базирана на знанието и
иновационни дейности", област на
въздействие 1.2. "Подобряване на
проиновативната инфраструктура"

Румен Георгиев

6. Подкрепа на стартиращи високотехнологични предприятия
Реализация на схема "Подкрепа за
МИЕТ, Дирекция
трансфера за знания към предприятията
"ПОП", отдел
"ИП"

Ем.Радева

ИАНМСП в
Обявяване на процедура за
качеството на
предоставяне на безвъзмездна
Междинно звено
финансова помощ "Развитие на
(МЗ) и МИЕТ,
стартиращи иновативни предприятия
ЕФК, в
чрез подкрепа за внедряване на
качеството на УО
иновативни продукти, процеси и
услуги" по ОП "Конкурентоспособност",
приоритетна ос 1 "Развитие на
икономика, базирана на знанието и
иновационни дейности", област на
въздействие 1.1. "Подкрепа за
иновационни дейности в
предприятията"

Румен Георгиев

юни 2009

30.12.2009

Обявена процедура и
сключени договори за
предоставяне на
безвъзмездна финансова с
максимален размер на
безвъзмездното
финансиране на отделен
договр в размер до 391 166
лв. при общ общ бюджет на
процедурата от 19.5 млн.лв.

Осъществяване на текущ мониторинг и
ИАНМСП в
отчитане на проектите, одобрени за
качеството на
Междинно звено
финансиране в рамките на фаза 1 на
(МЗ) и МИЕТ,
процедура за предоставяне на
ЕФК, в
безвъзмездна финансова помощ
"Подкрепа за стартиращи иновативни качеството на УО
предприятия"

Румен Георгиев

01.01.2009

30.12.2009

Осигурен ефективен
контрол и отчетност на
финансираните 31 проекта;
Създадени предпоставки за
успешно изпълнение на
проектите и постигане на
предварително заложените
индикатори;

ИАНМСП, МОН,
университети,
фирми, научни
организации

01.01.2009

Съгласно
Внедрени разработки,
заложения
технически решения,
усъвършенствани продукти,
график за
осъществява процеси и технологии в МСП
не на
дейностите

4. Конкурентоспособност
и иновации

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

ИАНМСП

Владимир Минев

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

ГИСТрансферцентър

01.05.2009

31.12.2009

Повишаване на капацитета
на предприятията за
успешно реализиране на
иновативни проекти

Насоки за действие
Организиране на семинар/и на тема
"Конкурентоспособност и иновации"

4. Конкурентоспособност
и иновации

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

ИАНМСП в
качеството на
Междинно звено
(МЗ) и МИЕТ,
ЕФК, в
качеството на УО

ИАНМСП в
Осъществяване на текущ мониторинг и
качеството на
финално отчитане на проектите,
одобрени за финансиране в рамките на Междинно звено
(МЗ) и МИЕТ,
процедура за предоставяне на
ЕФК, в
безвъзмездна финансова помощ
качеството на УО
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
"Технологична модернизация на
предприятията", както и осъществяване
на оценка, сключване на договори и
последващ мониторинг на проекти по
процедури за безвъзмездна финансова
помощ BG161PO003-2.1.04
“Технологична модернизация в малки и
средни предприятия” и BG161PO0032.1.05 „Технологична модернизация в
големи предприятия”.

Мярка

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Румен Георгиев

септември
2009

30.12.2009

Обявена процедура и
сключени договори за
предоставяне на
безвъзмездна финансова с
максимален размер на
безвъзмездното
финансиране на отделен
договр в размер до 2.5 млн.
лв. за МСП и 5 млн.лв. за
големи предприятия при
общ общ бюджет на
процедурата от 97.8 млн.лв.

Румен Георгиев

01.01.2009

30.12.2009

Осигурен ефективен
контрол и отчетност на
финансираните проекти;
Създадени предпоставки за
успешно усвояване на
средства в размер на 158
184 344 лв., насочени към
технологично обновление на
предприятията и постигане
на предварително
заложените индикатори за
успех в проектите;

Насоки за действие
7. Подкрепа за технологично обновление на производството

Обявяване на процедура за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ "Технологична
модернизация в предприятията" по ОП
"Конкурентоспособност", приоритетна
ос 2 "Повишаване на ефективността на
предпирятията и развитие на
благопирятна бизнес среда", област на
въздействие 2.1. "Подобряване на
технологиите и управлението в
предприятията"

4. Конкурентоспособност
и иновации

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

01.01.2009

30.12.2009

Осигурен ефективен
контрол и отчетност на
одобрените проекти;
Създадени предпоставки за
успешно усвояване на
средства в размер на 7 990
422 евро, насочени към
технологично обновление на
предприятията и постигане
на предварително
заложените индикатори за
успех в проектите;

Насоки за действие
Осъществяване на текущ мониторинг и
ИАНМСП в
финално отчитане на проектите,
качеството на
одобрени за финансиране в рамките на
Звено за
процедура за предоставяне на
изпълнение на
безвъзмездна финансова помощ BG
проекти (ЗИП) и
2006/018-164.05.01"Повишаване на
МИЕТ, ЕФК, в
конкурентоспособността на българските качеството на
предприятия - фаза 3" по прогарама
Изпълнителна
ФАР
агенция (ИА)

8. Подкрепа въвеждането на нанотехнологиите в производството

Румен Георгиев

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
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

МИЕТ, Дирекция
"ПОП", отдел
"НМСПП"

ИАНМСП в
Обявяване на процедура за
качеството на
предоставяне на безвъзмездна
Междинно звено
финансова помощ "Насърчаване на
(МЗ) и МИЕТ,
бизнес кооперирането и клъстерите" по
ЕФК, в
ОП "Конкурентоспособност",
качеството на УО
приоритетна ос 2 "Повишаване на
ефективността на предпирятията и
развитие на благоприятна бизнес
среда", област на въздействие 2.4.
"Насърчаване на бизнес кооперирането
и клъстерите"
Организиране на семинар/и на тема
"Предимства и възможности при
създаване на клъстерни структури в
България"

ИАНМСП, МИЕТ

Н.Истатков

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

Румен Георгиев

Владимир Минев

НПО, клъстерни
структури

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

01.01.2009

31.12.2009

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

юни 2009г.

30.12.2009

Обявена процедура и
сключени договори за
предоставяне на
безвъзмездна финансова с
максимален размер на
безвъзмездното
финансиране на отделен
договр в размер до 2 млн.
лв. при общ общ бюджет на
процедурата от 29.33
млн.лв.

01.05.2009

30.11.2009

Създаване на нови и
развитие на клъстерни
структури

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
01.01.2009
Подпомагане участието на български
ИАНМСП
Владимир Минев
МИЕ дирекция
31.12.2009
предприятия на международни
изложения и панаири, съгласно
утвърдена от МИЕ програма за 2009

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

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.

Изпълнение на проектно предложение МИЕТ, ИАНМСП Конкретен
BG 161PO003-4.2 "Подкрепа за
успешното представяне на българските бенефициент по ОП
"Конкурентоспособн
предприятия на международните
ост"
пазари" по ОП
"Конкурентоспособност", Приоритет 4,
група операции 2 "Подкрепа за
успешното представяне на българските
предприятия на международните
пазари"

Владимир Минев

МИЕ дирекция
"ЕФК", Браншови
организации и
асоциации,
външни
организации и
консорциуми

След
одобряване
от УО на ОП
на проектно
предложение
и сключване
на договор

Постоянен

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

Организиране на 10 броя посещения на
международни изложения

ИАНМСП

Владимир Минев

НПО

текущ

текущ

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

Владимир Минев

Държавни и
Правителствени
институции, НПО

текущ

текущ

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

6. Подобряване достъпа
до единния и външния
пазари

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Организиране на бизнес мисии и бизнес
форуми/В2В/ в чужбина

ИАНМСП

Владимир Минев

НПО, СТИВ

текущ

текущ

Насъчваване на контактите
между български и
чеждестранни фирми

Организиране на изложби, бизнесделегации и форуми съгласно
Програмата за организиране на Година
на Р България в Русия

МВнР, МИЕТ,
ИАНМСП, външни
организации

Владимир Минев

СТИВ, НПО,
външни
организации

01.04.2009

Организиране участието на МСП в
честването на 24 май в Берн,
Швейцария, съгласувано с МИЕ

МИЕТ, ИАНМСП

Владимир Минев

СТИВ, НПО,
външни
организации

01.02.2009

31.05.2009

Насърчаване на контактите
между фирми от Швейцария
и България

Осигуряване на информация за
предвидените в чужбина
промоционални дейности-посещения на
специализирани изложения, бизнес
форуми и бизнес мисии и редовното и
публикуване на интернет страницата на
агенцията

ИАНМСП

Владимир Минев

НПО, браншови
асоциации и
организации

текущ

текущ

Насъчваване на контактите
между български и
чеждестранни фирми

Бизнес-форум за Черноморско
сътрудничество в сферата на услугите в
подкрепа на управлението и бизнес
консултиране SYNERGIA

ПРООН

Елена Панова

01.10.2009

31.10.2009

01.02.2009

31.12.2009

Мярка

Насоки за действие

31.12.2009 Насърчаване на стокообмена
между Р България и Руската
федерация

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

Владимир Минев

Италиански
институт за
външна търговия,
браншови
организации и
асоциации

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
Програмиране и създаване на
електронен каталог на МСП по реално
произвежданите продукти/услуги с
възможности за интерактивен обмен на
информация. Популяризиране.

ИАНМСП

Владимир Минев

Външни
организации

01.02.2009

31.12.2009

Оптимизиране на дейността
на ИАНМСП в
предоставянето на
информационни услуги и
промоционални дейности за
развитие и
интернационализацията на
МСП

Издаване на секторни брошури за МСП

ИАНМСП

Владимир Минев

браншови
организации и
асоциации

01.05.2009

30.11.2009

Промоция на секторите с
потенциал за развитие.

Публикуване на интернет страницата на
ИАНМСП на наръчници "Бизнес компас",
подпомагащи навлизането на целеви
пазари

МИЕТ, ИАНМСП

Владимир Минев

МИЕ, СТИВ, НПО

текущ

текущ

Подпомагане 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

6. Подобряване достъпа
до единния и външния
пазари

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

01.01.2009

31.12.2010

Повишаване на
ефективността и влиянието
на националните
маркетингови дейности,
маркетинговата информация
и прозрачността с цел да се
подпомогне
диверсификацията на
туристическите продукти и
пазари и устойчивото
развитие на туризма.

Насоки за действие
6. Провеждане на промоционални кампании на България в чужбина
Реализиране на дейностите по проектите,
Държавна
изпълнявани от ДАТ по Схема за безвъзмездна
агенция по
финансова помощ: BG161PO001/3.3-01/2008
туризъм - от
„Подкрепа за ефективен национален маркетинг
август 2009 част
на туристическия продукт и подобряване на
от МИЕТ
информационното обслужване", Приоритетна
ос 3:«Устойчиво развитие на туризма»,
Операция 3.3: «Национален туристически
маркетинг»на Оперативна програма
"Регионално развитие" 2007-2013 г.
• 1 «Маркетингови проучвания и оценка на
ефективността на националния маркетинг»
• 2 «Интегрирани рекламни кампании на
българския туристически продукт в Германия,
Великобритания и Русия»
• 3«Комуникационна кампания за насърчаване
на вътрешния туризъм в Република България»
• 4 «Изработка и разпространение на рекламноинформационни материали за промоция на
България като туристическа дестинация»
• 5 «Мултимедиен каталог на туристически
обекти и електронен маркетинг на дестинация
България»
• 6 «Провеждане на целогодишна рекламна
кампания на България по водещи
паневропейски телевизионни канали».

Ива Якимова

7. Защита на
интелектуалната
собственост

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

Начало

Срок

Очакван резултат

Постоянен

Увеличаване на броя на
МСП, защитаващи своя
интелектуална собственост и
търсещи и използващи
информация за наличие на
чужда такава за ефективно
развитие на бизнеса си

Постоянен

Повишаване броя на МСП,
проявяващи интерес към
защита на своя
интелектуална собственост в
страната и чужбина

Насоки за действие
1. Повишаване информираността на предприемачите относно значението на интелектуалната собственост и нейната защита
Провеждане на срещи, дискусии и
семинари с представители на браншови
и регионални организации за
разясняване на МСП на ролята на
интелектуалната собственост за
развитието на конкурентен бизнес

Българска
стопанска
камера

М.Мирчев

Браншови
организации,
регионални
организации,
Патентно
ведомство

2. Предлагане на консултации относно най-подходящия тип защита за конкретен тип бизнес
Предлагане на консултации относно найподходящия тип защита за конкретен
тип бизнес

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
Доизграждане на мрежата от
информационно-консултативни
центрове в страната на регионално PATLIB и на университетско ниво - IP
POINTS: създаване на поне два нови
информационно-консултативни центъра
– към БАН и Университета по
хранителни технологии – Пловдив

Патентно
ведомство

текущ

текущ

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

7. Защита на
интелектуалната
собственост

Мярка

Отговорни
ведомства

Лице за
контакт

Партньори

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

Начало

Срок

Очакван резултат

