УТВЪРДИЛ:

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2020 – БЪЛГАРИЯ
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Област на действие №1: Образование и обучение по предприемачество за подпомагане на растежа и за разкриването на нови предприятия

1

Препоръка на Европейската комисия към страните-членки: Да се гарантира, че основното умение „предприемачество” е застъпено в учебните
програми в системата на началното, средното, професионалното и висшето образование, както и в програмите за образование на възрастни, преди
края на 2015.

Наименование на мярката

Формиране на предприемачески умения в начален и прогимназиален етап

Отговорна институция

МОН

Описание на мярката: ключови
характеристики

Чрез мярката ще бъде развит опита на учителите от КОО "Домашеш бит и техника" за изграждане на предприемачески умения. Ще се
даде възможност да учителите по всички учебни предмети да развиват проектния подход и предприемаческите нагласи

Цели на мярката

1. Включване в задължителната подготовка в начален и прогимназиален етап на нови методи на преподаване на учебния материал с
цел формиране на предприемачески умения.
2. Изграждане на нагласи за кариера в сферата на предприемачеството

Срок на изпълнението

Май 2015 г.- Май 2020 г.

Целева група на мярката

Ученици от начален и прогимназиалене етап на всички училища в България.
Учители от всички училища в страната

Индикатори за изпълнение

350 000 ученици за 5 учебни години

Индикативен бюджет (ако се
изисква). Източник на
финансиране

н.п.

Приложим режим по
държавните помощи.
Администратор на помощта

н.п.

Източници на информация за
мярката - уебстраница, видео и
др.

МОН

Контакти

( С.Кънчева, s.kantcheva@mon.bg), Регионалния инспекторат по образованието в съответния регион
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Препоръка на Европейската комисия към страните-членки: Да се гарантира, че основното умение „предприемачество” е застъпено в
учебните програми в системата на началното, средното, професионалното и висшето образование, както и в програмите за
образование на възрастни, преди края на 2015.

Наименование на мярката
Отговорна институция

Включване формирането на предприемачески компетентности в новия формат на ДОИ за
придобиване на професионална квалификация
НАПОО

Описание на мярката: ключови характеристики

Разработен нов формат на ДОИ за придобиване на професионална квалификация с включено
изикване за формиране на предприемачески компетентности

Цели на мярката

Включване в учебните планове за професионална подготовка в системата на ПОО на обучение по
предприемачество

Срок на изпълнението

2016 - 2018 г.

Целева група на мярката

Обучаемите в системата на ПОО

Индикатори за изпълнение

Брой утвърдени ДОИ, разработени по новия формат

Индикативен бюджет (ако се изисква). Източник
на финансиране

н.п.

Приложим режим по държавните помощи.
Администратор на помощта

н.п.

Източници на информация за мярката уебстраница, видео и др.

сайт на НАПОО, МОН

Контакти

(02 872 21 84, napoo@navet.government.bg)
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Препоръка на Европейската комисия към страните-членки: Да се гарантира, че основното умение „предприемачество” е застъпено в учебните
програми в системата на началното, средното, професионалното и висшето образование, както и в програмите за образование на възрастни,
преди края на 2015.

Наименование на мярката

Актуализиране на учебните програми по предприемачество в професионалното образование с участието на
работодателски организации

Отговорна институция

МОН

Описание на мярката: ключови
характеристики

Разработване на учебните програми по предприемачество в професионалното образование в съответствие с очакваните от
работодателите резултати от обучението

Цели на мярката

Повишаване качеството на обучението по предприемачество на учениците, обучавани по съответните професии

Срок на изпълнението

2017 - 2018 г.

Целева група на мярката

Обучаемите по професии в училищната система

Индикатори за изпълнение

Брой утвърдени учебни програми по предприемачество

Индикативен бюджет (ако се
изисква). Източник на
финансиране

н.п.

Приложим режим по
държавните помощи.
Администратор на помощта

н.п.

Източници на информация за
мярката - уебстраница, видео и
др.

сайт на МОН

Контакти

Р.Лалова, отдел ПОО, r.n.lalova@mon.bg; Д. Маврудиева-ЦУТФ, info@buct.org),
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Препоръка на Европейската комисия към страните-членки: Да се гарантира, че основното умение „предприемачество” е застъпено в учебните
програми в системата на началното, средното, професионалното и висшето образование, както и в програмите за образование на възрастни,
преди края на 2015.

Наименование на мярката

Подкрепа за дейността на центровете по предприемачество във висшите училища

Отговорна институция

МОН

Описание на мярката: ключови
характеристики

Формиране на предприемачески умения у студентите

Цели на мярката

Функциониращи центрове за предприемачество във висшите училища

Срок на изпълнението

2015 - 2020 г.

Целева група на мярката

Студенти

Индикатори за изпълнение

Брой центрове за предприемачество във висшите училища

Индикативен бюджет (ако се
изисква). Източник на
финансиране

н.п.

Приложим режим по
държавните помощи.
Администратор на помощта

н.п.

Източници на информация за
мярката - уебстраница, видео и
др.

(уеб страниците на висшите училища)

Контакти

Висши училища
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Препоръка на Европейската комисия към страните-членки: Да се гарантира, че основното умение „предприемачество” е застъпено в учебните
програми в системата на началното, средното, професионалното и висшето образование, както и в програмите за образование на възрастни, преди
края на 2015.

Наименование на мярката

Актуализиране на учебните планове и програми на обучението по предприемачество във висшите училища

Отговорна институция

МОН

Описание на мярката: ключови
характеристики

Застъпване на предприемачеството в учебните планове и програми или Формиране на теоретични и практически познания по
предприемачество

Цели на мярката

Обучението по предприемачество да бъде застъпено в учебните планове и програми на висшите училища в България.

Срок на изпълнението

2015 - 2020 г.

Целева група на мярката

Студенти

Индикатори за изпълнение

Брой учебни планове и програми, в които е застъпено обучението по предприемачество

Индикативен бюджет (ако се
изисква). Източник на
финансиране

н.п.

Приложим режим по
държавните помощи.
Администратор на помощта

н.п.

Източници на информация за
мярката - уебстраница, видео и
др.

(уеб страниците на висшите училища)

Контакти

Висши училища
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Препоръка на Европейската комисия към страните-членки: Да се гарантира, че основното умение „предприемачество” е застъпено в учебните
програми в системата на началното, средното, професионалното и висшето образование, както и в програмите за образование на възрастни, преди
края на 2015.

Наименование на мярката

Участие в съвместен проект за иновациите във висшето образование (HEInnovate)

Отговорна институция

МОН

Описание на мярката: ключови
характеристики

Изготвяне на Доклад за текущото състояние на българските висши училища, за тяхната стратегическа ориентация, управление на
човешките и финансови ресурси, средата за преподаване и учене, текущите практики в обмена на знания и интернационализацията,
както и подкрепата за предприемачеството във висшето образование.

Цели на мярката

1. Идентифициране на иновативния потенциал във висшето образование;
2. Установяване степента, в която самите висши училища действат като предприемачески институции.

Срок на изпълнението

2015

Целева група на мярката

Висши училища

Индикатори за изпълнение

1 бр. доклад за текущото състояние на българските висши училища
1 бр. мероприятие за оповестяване на инициативата

Индикативен бюджет (ако се
изисква). Източник на
финансиране

н.п.

Приложим режим по
държавните помощи.
Администратор на помощта

н.п.

Източници на информация за
мярката - уебстраница, видео и
др.

уеб страницата на МОН

Контакти

( И.Радонова - гл. експерт в ДВО на МОН, i.radonova@mon.bg, А.Вълков, мл. експерт в ДВО, a.valkov@mon.bg)
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Препоръка на Европейската комисия към страните-членки: Да се гарантира, че основното умение „предприемачество” е
застъпено в учебните програми в системата на началното, средното, професионалното и висшето образование, както и в
програмите за образование на възрастни, преди края на 2015.

Наименование на мярката

БРАНДИКО

Отговорна институция

Министерство на икономиката

Описание на мярката: ключови
характеристики

Брандико е награда на МИ, която се връчва ежегодно на 3 тренировъчни предприятия от средните
училища и университетите в страната и чужбина за защита на интелектуалната собственост. Избират се
онези предприятия, които по най-добър начин са изградили, регистрирали и защитили своята марка
като Марка на Общността. Церемонията по връчване на упоменатата награда се състои или на ТФ ФЕСТизложение на учебно-тренировъчните фирми, което се провежда на територията на Международния
пловдивски панаир през април и събира представители на учебните предприятия от цялата страна, или
на друга церемония организирана от организация "Джуниър Ачийвмънт" или от церемония
организирана от министерството.

Цели на мярката

Целта на проекта е да се насърчат ученици, студенти, млади предприемачи да осъзнаят значението на
интелектуалната собственост, а в случая – на един от нейните елементи – търговската марка. Цели се
висока информираност по отношение на търговската марка, нейната маркетингова и пазарна стойност и
възможности за протекция.

Срок на изпълнението

2015 - 2020 г.

Целева група на мярката

Ученици от средните училища и университетите в страната

Индикатори за изпълнение

1. Получени правилно попълнени формуляри за участие от страна на ученици/студенти
2. Преглед на кандитурите от подбрано жури
3. Преглед на търговските марки по време на изложението
4. Избор на 3-ма финалисти от тренировъчните предприятия
5. Връчване на наградата

Индикативен бюджет (ако се изисква).
Източник на финансиране

н.п.

Приложим режим по държавните
помощи. Администратор на помощта

н.п.

Източници на информация за мярката уебстраница, видео и др.

https://www.facebook.com/pages/Brandiko/172462429476383
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Препоръка на Европейската комисия към страните-членки: Да се гарантира, че основното умение „предприемачество” е застъпено в учебните
програми в системата на началното, средното, професионалното и висшето образование, както и в програмите за образование на възрастни, преди
края на 2015.

Наименование на мярката

Проект stARTs

Отговорна институция

Министерство на икономиката

Описание на мярката: ключови
характеристики

Проектът се провежда в училищата по изкуства и спортните училища

Цели на мярката

Да се създават тренировъчни предприятия в училищата по изкуствата и в спортните училища. Учениците да се обучават в
предприемачество. Да се тестват предприемаческите способности на учениците, за да може постепенно обучението по
предприемачество да стане неразделна част от учебния план на тези училища.

Срок на изпълнението

2015 - 2018 г.

Целева група на мярката

Ученици от училищата по изкуства и спортните училища

Индикатори за изпълнение

1. Договори с 4 училища по изкуствата и 1 спортно училище;
2.Създадени поне 10 тренировъчни предприятия
3. Обучени около 120 ученици

Индикативен бюджет (ако се
изисква). Източник на
финансиране

50 000 лв, бюджет МИ

Приложим режим по
държавните помощи.
Администратор на помощта

н.п.

Източници на информация за
мярката - уебстраница, видео и
др.

https://www.facebook.com/ArtsAndSports

Контакти

Сашка Колчева, Ст.експерт, дир-я "ИПН", е-мейл: s.kolcheva@ mee.government.bg
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Препоръка на Европейската комисия към страните-членки: Да се гарантира, че основното умение „предприемачество” е застъпено в учебните
програми в системата на началното, средното, професионалното и висшето образование, както и в програмите за образование на възрастни, преди
края на 2015.

Наименование на мярката

“Франчайзинг – най-лесен начин за стартиране на бизнес"

Отговорна институция

Министерство на икономиката

Описание на мярката: ключови
характеристики

Представяне на франчайзинга като начин за стартиране на бизнес сред студенти с цел стимулиране на младите хора да започнат
собствен бизнес след завършване на образованието си.

Цели на мярката

1. Повишаване на информираността сред студентите относно:
- Франчайзингът като успешен бизнес модел;
- Възможности за стартирането на бизнес чрез франчайз в различни сектори на икономиката;
2. Насърчаване на предприемаческата активност сред студентите и стимулиране на предпочитанието да бъдеш самонает;

Срок на изпълнението

2016 - 2020 г.

Целева група на мярката

Студенти

Индикатори за изпълнение

Проведени презентации

Индикативен бюджет (ако се
изисква). Източник на
финансиране

н.п.

Приложим режим по
държавните помощи.
Администратор на помощта

н.п.

Източници на информация за
мярката - уебстраница, видео и
др.

Министерство на икономиката

Контакти

Жечо Жечев, мл.експерт,е-мейл z.zhechev @ mee.government.bg
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Препоръка на Европейската комисия към страните-членки: Да осигурят поне една възможност младежите да придобият практически опит в областта
на предприемачеството, преди да напуснат системата на задължителното образование, например чрез проект за управление на микропредприятие,
предприемачески проект в сътрудничество с някое предприятие или социален проект.

Наименование на мярката

Осигуряване на възможност за разработка и публична защита на ученически проекти и управление на виртуални
предприятия

Отговорна институция

МОН

Описание на мярката: ключови
характеристики

Чрез тази мярка ще се развият организационни форми, които ще предоставят възможност на учениците в зависимост от възрастовата
група в която са да разработват проекти или да управляват собствени виртуални предприятия. Тази възможност ще бъде отворена за
всички ученици, независимо в какъв вид училище се обучават да придобият практически предприемачески опит.

Цели на мярката

1. Стимулиране на училищата да предоставят възможност на учениците да разработват и защитатват проекти, свързани с гражданското
образование и с информационните технологии.
2. Предоставяне на възможност на ученици от общообразователни и професионални училища да работят със съвременни технологии в
конкурентна пазарна среда.

Срок на изпълнението

Май 2015 г. - Май 2020 г.

Целева група на мярката

Ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап на училищата в България

Индикатори за изпълнение

7 500 ученици за 5 учебни години

Индикативен бюджет (ако се
изисква). Източник на
финансиране

120 000, бюджет МОН

Приложим режим по
държавните помощи.
Администратор на помощта

н.п.

Източници на информация за
мярката - уебстраница, видео и
др.

Информация от Регионалните инспекторати по образование за изпълнението на мярката в съответния региод

Контакти

(Силвия Кънчева, s.kantcheva@mon.bg)

Област на действие №1: Образование и обучение по предприемачество за подпомагане на растежа и за разкриването на нови предприятия
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Препоръка на Европейската комисия към страните-членки: Да осигурят поне една възможност младежите да придобият практически опит в областта
на предприемачеството, преди да напуснат системата на задължителното образование, например чрез проект за управление на микропредприятие,
предприемачески проект в сътрудничество с някое предприятие или социален проект.

Наименование на мярката

"Панорама на професионалното образование" - национални състезания по професии

Отговорна институция

МОН

Описание на мярката: ключови
характеристики

Организиране и провеждане съвместно с работодатели и висши училища на национални състезания по професии

Цели на мярката

Насърчаване на обучението по професии към резултатите от ученето; повишаване атрактивността на професионалното образование

Срок на изпълнението

2015 - 2020 г.

Целева група на мярката

Обучаемите по професии в училищната система

Индикатори за изпълнение

Брой проведени панорами на професионалното образование;

Индикативен бюджет (ако се
изисква). Източник на
финансиране

н.п.

Приложим режим по
държавните помощи.
Администратор на помощта

н.п.

Източници на информация за
мярката - уебстраница, видео и
др.

Сайт на МОН, ЦУТФ

Контакти

Румяна Лалова, отдел ПОО, r.n.lalova@mon.bg; Дария Маврудиева-ЦУТФ, 02 963 22 72, info@buct.org
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Препоръка на Европейската комисия към страните-членки: Да осигурят поне една възможност младежите да придобият практически опит в областта
на предприемачеството, преди да напуснат системата на задължителното образование, например чрез проект за управление на микропредприятие,
предприемачески проект в сътрудничество с някое предприятие или социален проект.

Наименование на мярката

Осигуряване на възможност за стажове и практики на студентите в реална работна среда

Отговорна институция

МОН

Описание на мярката: ключови
характеристики

Чрез тази мярка ще се развият организационни форми, които ще предоставят възможност на студентите да участват в обучения в реална
работна среда, където да придобият опит в областта на предприемачеството. Това би им позволило да разработят собствен
предприемачески проект.

Цели на мярката

Осъществяване на стажове и практики с цел придобиване на практически умения

Срок на изпълнението

2015 - 2020 г.

Целева група на мярката

Студенти

Индикатори за изпълнение

1. Брой студенти преминали стаж или практика.
2. Брой висши училища, които са осигурили възможност за практика.

Индикативен бюджет (ако се
изисква). Източник на
финансиране

н.п.

Приложим режим по
държавните помощи.
Администратор на помощта

н.п.

Източници на информация за
мярката - уебстраница, видео и
др.

уеб страниците на висшите училища

Контакти

Висши училища

Област на действие №1: Образование и обучение по предприемачество за подпомагане на растежа и за разкриването на нови предприятия
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Препоръка на Европейската комисия към страните-членки: Да прилагат по-широко обучение по предприемачество чрез институциите за образование
на младежи и възрастни, като използват средства от структурните фондове в съответствие с националните планове по заетостта, по-специално по
линия на Европейския социален фонд (ЕСФ), особено като средство да се даде втори шанс на хора, които не участват в никакви форми на
образование, обучение или заетост, и максимално да използват възможностите за обучение по линия на Европейския фонд за развитие на
земеделието и селските райони (ЕФРЗСР).

Наименование на мярката

Трансфер на знания и действия по осведомяване със следните подмерки:
Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения
- Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване
- Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства.

Отговорна институция

МЗХ

Описание на мярката: ключови
характеристики

По подмярка 1.1 се подпомага организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и
горското стопанство.
По подмярка 1.2 се подпомага организирането и провеждането на демонстрационни дейности в областта на селското стопанство и
горското стопанство.
По подмярка 1.3 се подпомага организирането и провеждането на посещения на земеделски и горски стопанства.

Цели на мярката

Целта на мярката е повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните
стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп и обмен на
знания и информация в областта на селското и горското стопанство, като с придобитите знания и умения земеделските стопани и горските
стопани ще могат да повишат своята конкурентоспособност и ресурсна ефективност, да подобрят екологичните показатели на
стопанствата си, като същевременно допринасят за устойчивата икономика на селските райони.

Срок на изпълнението

2016 - 2020 г.

Целева група на мярката

Бенефициенти по подмярка 1.1 са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари.
За подпомагане за организиране на курсове и на семинари могат да кандидатстват висши училища, професионални гимназии, центрове за
професионално обучение. Обучаващите организации трябва да имат право да провеждат обучение в областта на селското стопанство,
ветеринарната медицина, горското стопанство, хранителните технологии , биотехнологиите, хидрология и климатология.
Бенефициенти по подмярка 1.2 са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности.
Организациите трябва да провеждат научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското
стопанство, или в областта на хранителните технологии. Организациите трябва да разполагат със собствени демонстрационни обекти от
типа на учебно-опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски лаборатории.
Бенефициенти по подмярка 1.3 са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез посещения на земеделски и горски
стопанства. Организациите трябва да извършват научно-изследователска дейност или да извършват образователна или обучителна
дейност в областта на селското стопанство или горското стопанство или биотехнологиите или хранителните технологии или да извършват
дейности в неправителствения сектор в областта на селското или горското стопанство или околната среда или водите.

Индикатори за изпълнение

Брой участници в обучения

Индикативен бюджет (ако се
изисква). Източник на
финансиране

25 394 596 лева, Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Приложим режим по
държавните помощи.
Администратор на помощта

За обученията в сектора на горското стопанство - Подпомагането ще се предоставя в съответствие с чл.38 от Регламент (ЕС) № 702/2014
на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в
селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията.

Източници на информация за
мярката - уебстраница, видео и
др.

www.prsr.government.bg
www.dfz.bg

Контакти

Анна Петрова, Apetrova@mzh.government.bg

