ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2020 – БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 г.

На

11 ноември 2015 г., Министерският съвет прие

"Предприемачество

2020

-

България" със

списък

от

План за действие

конкретни

31

мерки

в

съответствие с приетия от ЕК - План за действие "Предприемачество 2020 Възраждане на предприемаческия дух в Европа" (COM / 2012/0795 окончателен).
През 2015 г., компетентните органи отговарящи за мерките от плана са отчели
изпълнение на 15 мерки в отговор на 5 препоръки на ЕК. Настоящият Отчет за
изпълнението на Плана за действие Предприемачество 2020 – България отразява
изпълнението на мерките през 2015 г.
I. Изпълнение на мерките, включени в Област на действие №1 Образование и обучение по предприемачество за подпомагане на растежа и
за разкриване на нови предприятия.
От общо включени 15 мерки в област на действие №1 – “Образование и
обучение по предприемачество за подпомагане на растежа и за разкриване на нови
предприятия”, през 2015 г. има изпълнение на 12 мерки, в т.ч. 8 мерки са отчетени
от Министерство на образованието и науката (МОН), 2 мерки са отчетени от
Министерство на икономика (МИ) и 2 мерки са отчетени от Министерство на
младежта и спорта (ММС). Отчетените мерки са в отговор на 3 препоръки на ЕК.
В отговор на препоръката на ЕК – “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 г.”, МОН е
отчело изпълнение чрез 5 заложени мерки в плана, а МИ чрез 2 заложени мерки.
С Държавния образователен стандарт за учебния план приет с Наредба №4 от
30 ноември 2015 г., се въвежда учебен предмет “Технологии и предприемачество” от
I

до

IX

клас

в

задължителната

общообразователна

подготовка

и

предмет

“Предприемачество” в VIII клас за всички професионални направления в общата
професионална подготовка.
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През 2015 г. са утвърдени 2 броя учебни програми по “Технологии и
предприемачество” за I и V клас. Планирано е за 5 учебни години 350 000 ученици
ще

могат

да

формират

предприемачески

умения

и

знания

в

начален

и

прогимназиален етап.
През 2015 г. е отчетено актуализиране на 104 учебните планове и 38
актуализирани учебни програми в 34 от общо 43 висши училища в страната, в които
е застъпено обучението по предприемачество. В 112 специалности и 143 дисциплини
е застъпено обучение по предприемачество.
През 2015 г. към Стопанската академия “Д.А.Ценов” – гр.Свищов е стартирало
изграждането на двугодишен инфраструктурен проект “Изграждане на център за
научни изследвания по малък бизнес и предприемачество”. В допълнение към
момента

към

висшите

училища

в

България

има

изградени

13

центъра

по

предприемачество, в т.ч. Варненски свободен университет "Черноризец Храбър",
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" – София, Висше училище по
сигурност и икономика – Пловдив, Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите – Пловдив, Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг – София,
Лесотехнически
Пловдивски

университет

университет

–

София,

"Паисий

Нов

български

Хилендарски",

университет

Русенски

–

София,

университет

"Ангел

Кънчев", Технически университет – Варна, Технически университет – Габрово,
Технически университет – София и УНСС- София.
През 2015 г. е изготвен и доклад за оповестяване на резултатите от
националния преглед на предприемачеството във висшите училища в България,
направен с помощта на разработения от ЕК инструмент за самооценка HEInnovate.
България е първата държава, в която е направен обстоен преглед на степента
на

предприемачество

направено

сред

пет

в

системата
висши

на

висшето

училища:

образование.

Технически

Обследването

университет

Лесотехнически университет – София, Минно-геоложки университет

–

е

София,

“Св. Иван

Рилски” – София, Русенски университет “Ангел Кънчев” и Икономически университет
– Варна.
През 2015 г. Министерство на икономиката изпълнява Проект „stARTs2” –
обучение по предприемачество и създаване на тренировъчни предприятия от
ученици в 4 училища по изкуствата и 1 спортно училище. Чрез проекта са създадени
10 тренировъчни предприятия „Учебна компания” и са обучени 103 ученици по
предприемачество. В рамките на проект „stARTs2” е конкурса „Брандико”, чрез
който се насърчават знанията на младите хора в областта на интелектуалната
собственост. Този конкурс обучава ученици и студенти от тренировъчни предприятия
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на същността и значението на изграждането и защитата на търговска марка на
Общността.

През 2015 г. в конкурса "Брандико" са участвали 41 тренировъчни

предприятия от цялата страна.
В отговор на препоръката на ЕК – “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”, МОН е отчело изпълнение чрез 3 заложени мерки в плана.
В отговор на тази препоръка МОН осигурява възможност за разработка и
публична защита на ученически проекти и управление на виртуални предприятия. В
тази връзка през 2015 г. са организирани олимпиади по информационни технологии
и по Гражданско образование, на които учениците защитават разработените от тях
проекти за управление на виртуални предприятия. В тях са участвали 1800 ученици.
По проект “Ученически практики”, финансиран по ОП РЧР са преминали
16 260 ученици от общообразователни и професионални училища, на които е дадена
възможност да работят чрез практическо обучение в реална работна среда.
Благодарение на проекта „Ученически практики” 1 680 ученици са започнали
постоянна работа, на същото място, на което са провеждали ученическа практика, а
3345 са учениците, които са стартирали почасова и сезонна работа. По проекта е
осигурявана практика и на ученици със специални образователни потребности
(СОП). Практическото обучение в реална работна среда се е отразило положително
на самоувереността и самочувствието на тези ученици.
В допълнение през 2015 г. са организирани състезания по професионални
направления

с

цел

популяризиране

на

възможностите

на

професионалното

образование и обучение, за избор и усвояване на професии според желанията и
интересите на младите хора, тяхната привлекателност и значимост.
В изпълнение на мярката за осигуряване на възможност за стажове и
практики на студентите в реална работна среда 72 965 студента от 41 висши
училища са преминали стаж или практика.
В отговор на препоръка на ЕК – “Да популяризират учебни модули по
предприемачество за младите хора, участващи в национални схеми за
гаранции

за младежта”, Министерството

на

младежта

и

спорта

е

отчело

изпълнение чрез 2 заложени мерки в плана.
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През 2015 г. са проведени 7 кампании с обхванати 1254 младежи за
популяризиране

на

младежкото

предприемачество.

Единадесет

младежки

информационно-консултантски центрове са провели 30 обучения за развиване на
предприемачески компетентности и бизнес. Обучение са преминали 410 младежи.
II. Изпълнение на мерките, включени в Област на действие №2 –
“Създаване на благоприятна среда за растеж и развитие на предприятията”
От общо включени 10 мерки в област на действие №2 – “Създаване на
благоприятна среда за растеж и развитие на предприятията” през 2015 г. има
изпълнение на 3 мерки, в т.ч. 1 мярка е отчетена от Министерство на земеделието и
храните (МЗХ) и 2 мерки са отчетени от Министерство на икономика (МИ).
Отчетените мерки са в отговор на 2 препоръки на ЕК.
В отговор на препоръка на ЕК – “Да се използва пълноценно потенциала
на ЕФРЗСР, за да гарантират достъп до финансиране на предприемачите,
особено на ранен етап от дейността им в сферата на земеделието (например
за млади фермери), както и в селските райони като цяло, включително с
помощта на финансови инструменти”, МЗХ е отчело през 2015 г. стартиране
изпълнението на мярка №6 “Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата
за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. В периода 29.06.2015 г. – 24.07.2015
г. по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” е обявен прием
на заявление за подпомагане с бюджет 35 000 000 евро. Приети са заявления за
подпомагане

на

2 634

проекта,

от

които

1 296

проекта

са

в

сектор

“Растениевъдство”, 1 085 проекта – в сектор “Животноводство” и 253 проекта – в
смесен сектор. Към 31.12.2015 г. няма реализирани плащания.
В отговор на препоръка на ЕК – “Да подпомогнат най-талантливите
предприемачи, например като поощряват най-добрите студенти да започнат
собствена стопанска дейност”, МИ е отчело реализацията на проект 13-th arts и
проект “Техностарт – насърчаване на иновационната активност на младите хора в
България”. Конкурсът Th13teen Arts е насочен към всички предприемачи от
творческите индустрии, регистрирани и осъществяващи дейността си в България,
които имат иновативна бизнес концепция в областта на творческите индустрии, без
ограничение за размера на тяхното предприятие. Министерство на икономиката
организира

националния

конкурс

в

България

с

цел

насърчаване

на

предприемачеството в сферата на творческите индустрии и повишаване капацитета
и уменията на предприемачите от тези индустрии. Всички предприемачи, чиито
предприятия са в следните области: кино, музика, радио, сценични изкуства,
занаяти, дизайн, кулинарно изкуство, игри, телевизия, издателска дейност, реклама

4

и архитектура, имат възможност да представят своята бизнес концепция пред
българската и международната публика. През 2015 г. са получени 12 кандидатури.
През 2015 г. в изпълнение е проектът

“Техностарт – насърчаване на

иновационната активност на младите хора в България”, по който има сключени
договора с 19 бенефициента – стартиращи фирми на млади хора, които изпълняват
бизнес плановете си за срок от 1 година – декември 2014 г. – декември 2015 г.
Проектът има за цел да подпомогне младите хора – студенти, докторанти и
наскоро дипломирани с иновативни бизнес идеи да започнат собствен бизнес като
им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на до 20 000 лв. за
изпълнението на бизнес плана им.
Общият размер на финансиране по проекта е 401 107,92 лв, като от тях
364 181,85 лв – безвъзмездна помощ от Министерството на икономиката и 36 926,07 лв
– собствен финансов принос от бенефициентите.
През 2015 г., усвоената сума от бенефициентите е 313 773,16 лв, от които
287 162,72 - безвъзмездна помощ от МИ и 26 610,44 - собствен финансов принос от
бенефициентите.
III. Изпълнение на мерки, включени в Област на действие №3 "Примери за
подражание и достигане до специфични групи".
В тази област на действие са заложени 6 мерки в отговор на 7 препоръки.
През 2015 г. няма реализирани от тях, тъй като всички те са планирани за
изпълнение от 2016 г.
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Област на действие №1: Образование и обучение по предприемачество за подпомагане
на растежа и за разкриването на нови предприятия

Наименование
на мярката

1.Формиране на
предприемачески
умения в начален
и прогимназиален
етап

2.Включване
формирането на
предприемачески
компетентности в
новия формат на
ДОИ за
придобиване на
професионална
квалификация
3.Актуализиране
на учебните
програми по
предприемачество
в
професионалното
образование с
участието на
работодателски
организации

Отгов
Срок
Описание на мярката:
Индикатори
орна
на
ключови
Цели на мярката
за
инстит
изпълн
характеристики
изпълнение
уция
ението

Предприети действия в
изпълнение на мярката през
2015 г.

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

1. Включване в
МОН
задължителната
подготовка в начален
и прогимназиален етап
на нови методи на
преподаване на
учебния материал с
цел формиране на
предприемачески
Включване в учебните МОН
планове за
професионална
подготовка в
системата на ПОО на
обучение по
предприемачество

350 000
ученици
за 5 учебни
години

Брой утвърдени 2016 ДОИ,
2018 г.
разработени по
новия формат

Мярката се изпълнява:
С Държавния образователен стандарт за
учебния план приет с Наредба № 4 от
30.11.2015 г. в общата професионална
подготовка е въведен предмет
предприемачество в VIII клас за всички
професионални направления.

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

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

Брой утвърдени 2017 учебни
2018 г.
програми по
предприемачест
во

Мярката е планарина от 2017 г.

МОН

Май 2015 Мярката се изпълнява:
г.- Май
Въведен е учебен предмет "Технологии и
2020 г.
предприемачество" от I до IX клас в
задължителната общообразователна
подготовка с Държавния образователен
стандарт за учебния план, приет с
Наредба № 4 от 30.11.2015 г.

Постигнат резултат за
2015 г.

2 бр. утвърдени учебни
програми по "Технологии и
предприемачество" за I и за V
клас.

Въведен предмет
"Предприемачество" в VIII
клас за всички
професионални направления.

4.Подкрепа за
Формиране на
дейността на
предприемачески умения у
центровете по
студентите
предприемачество
във висшите
училища

Функциониращи
МОН
центрове за
предприемачество във
висшите училища

Брой центрове 2015 за
2020 г.
предприемачест
во във висшите
училища

Мярката се изпълнява:
Създадени са условия за функциониране
на центрове по предприемачество към
висшите училища в България.

Изградени са 13 центъра по
предприемачество към
висшите училища в страната,
в т.ч.: 1.Варненски свободен
университет "Черноризец
Храбър".
2.Висше транспортно училище
"Тодор Каблешков" – София.
3.Висше училище по
сигурност и икономика –
Пловдив.
4.Висше училище по
агробизнес и развитие на
регионите – Пловдив. 5.Колеж
по мениджмънт, търговия и
маркетинтг – София
6.Лесотехнически университет
– София.
7.Нов
български университет –
София. 8.Пловдивски
университет "Паисий
Хилендарски". 9.Русенски
университет "Ангел Кънчев".
10.Технически университет –
Варна. 11.Технически
университет – Габрово.
12.Технически университет –
София. 13.УНСС- София

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

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

Брой учебни
2015 планове и
2020 г.
програми, в
които е
застъпено
обучението по
предприемачест
во

Мярката се изпълнява:
Утвърдени или актуализирани учебни
планове и програми, в които е застъпено
обучението по предприемачество има в 34
от 43 висши училища. В 112 специалности
и в 143 дисциплини е застъпено обучение
по предприемачество.

104 актуализирани учебни
планове, в които е застъпено
предприемачество;
38
актуализирани учебни
програми, в кото е застъпено
предприемачество

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

МОН

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

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.

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

1 бр. доклад за 2015
текущото
състояние на
българските
висши училища
1 бр.
мероприятие за
оповестяване
на
инициативата

Мярката е изпълнена:
Създадени са условия за реализиране на
заложените мерки за изпълнението на
дейността. България е първата държава, в
която е направен обстоен преглед на
степента на предприемачество в
системата на весшето образование.
Обследването е направено сред пет
висши училища: Технически университет
– София, Лесоте -хнически университет –
София, Минно-геоложки университет
“Св.Иван Рилски” – София, Русенски
университет “Ангел Кънчев” и
Икономически университет – Варна.

Изготвен 1 бр. доклад;
Осъществен 1 бр.
мероприятие за оповестяване
на инициативата.

7.Награда
"Брандико"

"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
Проектът се провежда в
училищата по изкуства и
спортните училища

Целта на проекта е да МИ
се насърчат ученици,
студенти, млади
предприемачи да
осъзнаят значението
на интелектуалната
собственост, а в
случая – на един от
нейните елементи –
търговската марка.

Получени
2015формуляри за
2020
участие от
страна на
ученици/студен
ти

Мярката се изпълнява:
В рамките на проект „stARTs2” е конкурса
„Брандико”, чрез който се насърчават
знанията на младите хора в областта на
интелектуалната собственост. Този
конкурс обучава ученици и студенти от
тренировъчни предприятия на същността
и значението на изграждането и защитата
на търговска марка на Общността.

В конкурса "Брандико" през
2015 г. са участвали 41
тренировъчни предприятия от
цялата страна.

МИ
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

1. Договори с 4 2015 училища по
2018 г.
изкуствата и 1
спортно
училище;
2.Създадени
поне 10
тренировъчни
предприятия
3. Обучени
около 120
ученици

Мярката се изпълнява:
През 2015 г. Министерство на
икономиката изпълнява Проект „stARTs2”
– обучение по предприемачество и
създаване на тренировъчни предприятия
от ученици в 4 училища по изкуствата и 1
спортно училище.

В рамките на проекта са
създадени 10 тренировъчни
предприятия „Учебна
компания” и са обучени 103
ученици по предприемачество

8.Проект stARTs

МИ
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
МОН
Чрез тази мярка ще се
1.
Стимулиране
на
10.Осигуряване на развият организационни
училищата да
възможност за
форми, които ще
предоставят
разработка и
предоставят възможност на възможност на
публична защита учениците в зависимост от учениците да
на ученически
възрастовата група в която разработват и
проекти и
са да разработват проекти защитатват проекти,
управление на
или да управляват
свързани с
виртуални
собствени виртуални
гражданското
предприятия
предприятия. Тази
образование и с
възможност ще бъде
информационните
отворена
за всички
технологии.
МОН
11.Панорама на
Организиране
и
Насърчаване на
професионалното провеждане съвместно с
обучението по
образование" работодатели и висши
професии към
национални
училища на национални
резултатите от
състезания по
състезания по професии
ученето; повишаване
професии
атрактивността на
професионалното
образование
9.Франчайзинг –
най-лесен начин
за стартиране на
бизнес

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.

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

Осъществяване на
стажове и практики с
цел придобиване на
практически умения

МОН

Проведени
презентации

2016 2020 г.

Мярката е планирана за 2016 г.

7 500 ученици
за 5 учебни
години

Май 2015 Мярката се изпълнява:
г. - Май 1. Организирани са олимпиади по
2020 г.
информационни технологии и по
Гржданско образование, на които
учениците защитават разработени от тях
проекти.
Мярката се изпълнява:
2.Осигурени усложия за участие на
учениците в проект "Ученически
практики" по ОП РЧР.

1. Брой на участващите
ученици през 2015 г. - 1800
ученици

2. Брой ученици, преминали
практика през 2015 г. -16260

Брой проведени 2015 панорами на
2020 г.
професионално
то образование;

Мярката се изпълнява: Организирани Проведена е Панорама на
са състезания по професионални
професионалното образование
направления с цел популяризиране на
възможностите на професионалното
образование и обучение, за избор и
усвояване на професии според желанията
и интеесите на младите хора, тяхната
привлекателност и значимост.

1. Брой
2015 студенти
2020 г.
преминали стаж
или практика.
2. Брой висши
училища, които
са осигурили
възможност за
практика.

Мярката се изпълнява:
Осигурена е възможност за практическо
обучение в 41 висши училища.

Бр. на студентите преминали
стаж или практика през 2015
г. - 72 965.

13.Трансфер на
знания и действия
по осведомяване
със следните
подмерки:
- Подмярка 1.1.
Професионално
обучение и
придобиване на
умения
14.Популяризиран
е на
предприемачество
сред младите хора
и предоставяне на
услуги чрез
Национална
програма за
младежта (20112015),
Подпрограма 1
"Развитие на
мрежата от
младежки
информационноконсултантски
центрове - МИКЦ"

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
Провеждане на инициативи
и кампании за
популяризиране на
социалното
предприемачество сред
младите хора

МЗХ
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
Популяризиране на
младежкото
предприемачество

15.Популяризиран
е на
предприемачество
сред младите хора
и предоставяне на
услуги чрез
Национална
програма за
младежта (20112015),
Подпрограма 1
Развитие на
мрежата от
младежки
информационноконсултантски
центрове - МИКЦ

Провеждане на обучения за
стимулиране на младежкото
предприемачество и
развитие на бизнес
уменията на младите хора

Провеждане на
обучения за
стимулиране на
предприемачеството и
развитие на бизнес
уменията на младите
хора

Брой участници 2016 в обучения
2020 г.

Мярката е планирана от 2016 г.

бр. инициативи 2015 г.
и кампании и
бр. обхванати
млади хора на
възраст 15-29 г.

Мярката е изпълнена:
Проведени са индивидуални, групови
консултации и кампании за
популяризиране на младежкото
предприемачество.

1.Проведени 7 кампании
2.Обхванати 1254 младежи

Мярката е изпълнена:
11 младежки информационноконсултантски центрове са провели 30
обучения за развиване на
предприемачески компетентности и
бизнес.

410 обучени младежи

ММС
2015 г.

ММС

Бр. обучени
млади хора на
възраст до 29 г

Област на действие №2: Създаване на благоприятна среда за растеж и развитие на предприятията,
Подобласт "По-добър достъп до финансиране"
Наименование на
мярката

Описание на
мярката:
ключови
характеристики

Цели на мярката

Отговорн Индикато
Срок на
Предприети действия в
а
ри за
Постигнат резултат за
изпълнен изпълнение на мярката през
институци изпълнен
2015 г.
ието
2015 г.
я
ие

1.Финанасови
инструменти в рамките
на изпълнението на
ОП РЧР 2014 - 2020 г.

Приложение на
финанасови
инструменти в
рамките на
изпълнението на ОП
РЧР 2014 - 2020 г.

Подпомагане
стартирането на
самостоятелна
стопанска дейност и
самонаемането чрез
облекчаване достъпа
до финансиране.

МТСП, УО на Участници в 2016 - 2020
ОПРЧР 2014 самостоятелн г.
– 2020
а заетост

2.Мярка 6 "Развитие
на стопанства и
предприятия", със
следните подмерки:
-подмярка 6.1
"Стартова помощ за
млади земеделски
стопани";
- подмярка 6.2 "
Стартова помощ за
неземеделски
дейности;
- подмярка 6.4
"Инвестиции в
подкрепа на
неземеделски
дейности“.

Помощта по
подмярка 6.1 ще се
предоставя на млади
земеделски стопани.
Помощта по
подмярка 6.2 ще се
предоставя за
стартиране на нови
неземеделски
дейности в селските
райони. Дейностите
трябва да са нови за
предприятието или
лицето, което
получава
подпомагане.
Помощта по
подмярка 6.4 ще се
предоставя за
инвестиции в
неземедлски
дейности.

Улесняване процеса на МЗХ
създаването на
стопанства от млади
земеделски
стопани;Насърчаване
на заетостта и
разкриване на работни
места и запазване на
вече съществуващите
работни
места;амаляване на
сезонните колебания в
заетостта;
Насърчаване
стартирането и
развитието на
неземеделски дейности
в селските райони.

Брой
подпомогнат
ите
земеделски
стопани или
микропредпр
иятия

По подмярка
6.1 юни 2015
г., по
подмерки 6.2
и 6.4 през
2016 г.

Мярката е планирана от 2016 г.

Мярката е в изпълнение:
МЗХ е отчело през 2015 г.
стартиране изпълнението на мярка
№6 “Развитие на стопанства и
предприятия” от Програмата за
развитие на селските райони 2014 –
2020 г. В периода 29.06.2015 г. –
24.07.2015 г. по подмярка 6.1
“Стартова помощ за млади
земеделски стопани” е обявен прием
на заявление за подпомагане с
бюджет 35 000 000 евро.

По подмярка 6.1. са приети
са заявления за
подпомагане на 2 634
проекта, от които 1 296
проекта са в сектор
“Растениевъдство”, 1 085
проекта – в сектор
“Животноводство” и 253
проекта – в смесен сектор.
Към 31.12.2015 г. няма
реализирани плащаниял

3.Подмярка 16.2.
Подкрепа за пилотни
проекти и за развитие
на нови продукти,
практики, процеси и
технологии

Подмярката е
насочена към
проекти на
новосъздадени
клъстери. Проектите
са насочени към
производството на
качествени и
безопасни храни,
конкуреноспособност
на земеделските
производители,
опазване на
околната среда,
биоразнообразие.

4.Проучване на опита
на други страни за
мерки в подкрепа за
пазарното приложение
на иновациите и
развойноизследователските
проекти

Проучване и обмяна
на опит на
възможностите за
прилагане на мерки
в подкрепа на
комерсиализацията
на иновационни и
развойноизследователски
проекти на
предприемачи в
България на база на
проучени добри
практики от други
страни.

Една от целите на
МЗХ
подмярка 16.2 е
свързана с подкрепата
на новосъздадени
клъстери, в които са
групирани независими
предприятия,
включително
новосъздадени
предприятия, малки,
средни и големи
предприятия, както и
консултативни органи
и/или
научноизследователск
и организации, които
целят да стимулират
икономическата/иноват
ивната дейност чрез
утвърждаване на
усилено
взаимодействие,
споделянето на
съоръжения и обмена
Целта е обмяна на опит МИ
с други страни

Брой
2016 - 2020
подпомогнат г.
и
новосъздаде
ни клъстери

Мярката е планирана от 2016 г.

Брой
проучени
практики и
Брой
приложени
мерки

Мярката е планирана от 2016 г 2017 г.

2016 - 2017
г.

5.Проект Th13teen
Arts

Th13teen Arts е
национален конкурс
за перспективни
бизнес идеи в
областта на
творческите
индустрии, който се
провежда в подкрепа
на
предприемачеството
и цели да насърчи
новаторския дух и да
открои иновативните
бизнес проекти в
сферата на
творческите
индустрии.
Победителят в
националния конкурс
представлява
България на
световния конкурс
Creative Business Cup
- едно от найзначимите събития,
което се провежда в
рамките на Global
Entrepreneurship
Week.

6.Проект "Техностарт" роектът е в
изпълнение на
приоритетни области
№1
"Предприемачество"
и №9 "Умения и
иновации" от
Националната
стратегия за
насърчаване на МСП
2014 -2020 г.

Да се насърчи
МИ
предприемачеството в
областта на
творческите индустрии

Брой
2015 - 2020
подадени
г.
заявления за
участие в
националния
конкурс

Мярката е изпълнена:
Целта на проекта е да насърчи
предприемаческата инициативност и
да открои успешните творчески
предприятия у нас.Всички
предприемачи, чиито предприятия са
в следните области: кино, музика,
радио, сценични изкуства, занаяти,
дизайн, кулинарно изкуство, игри,
телевизия, издателска дейност,
реклама и архитектура, имат
възможност да представят своята
бизнес концепция пред българската
и международната публика.
Победител на национално ниво през
2015 г са Камен Минков от Arthesis и
Христо Алексиев от "Playground
Energy".
Двете представиха България в
Копенхаген на Световния конкурс
Creative Business Cup 2015.

През 2015 г. са получени 12
заявления за участие.
Двама номинирани
победители от България за
участие в световния
конкурс.

Целта на проекта е да МИ
стимулира млади
предприемачи –
студенти, докторанти и
наскоро дипломирани,
като им се предостави
безвъзмездна
финансова помощ в
размер на до 20 000 лв
за всеки одобрен
бизнес план в областта
на индустрията, IT
услугите и научната и
развойна дейност.

Брой
подкрепени
стартиращи
фирми, в
т.ч.по
видове
сектори

Мярката е в изпълнение:
През 2015 г . в изпълнение е
проектът “Техностарт – насърчаване
на иновационната активност на
младите хора в България”, по който
има сключени договора с
бенефициента – стартиращи фирми
на млади хора, които изпълняват
бизнес плановете си за срок от една
година - декември 2014 г. –
декември 2015 г. декем
За 2015 г., усвоената сума от
бенефициентите е 247 909,73 лв,
което представлява 60% от общото
финансиране.и 2014 г. – декември
2015 г. За 2015 г., усвоената сума от
бенефициентите е 247 909,73 лв,
което представлява 60% от общото
финансирате.

19 подкрепени стартиращи
фирми, в т.ч.:
- 10 бр. - IT сектора;
- 5 бр. - Производство;
- 5 бр. - НИРД.

2015-2018

7.Подкрепа за растеж
на предприятия чрез
насърчаване на
използването на
информационни и
комуникационни
технологии и услуги

Подкрепа за растеж
на предприятия чрез
насърчаване на
използването на
информационни и
комуникационни
технологии и услуги,
включително
подкрепа за
подобряване на
качеството на
съществуващи
процеси, продукти и
услуги чрез
разработване и
въвеждане на
базирани на ИКТ
системи; за
трансформиране на
бизнес и
операционни
процеси, които водят
до повишаване на
производителността
и
конкурентоспособнос
тта; подобряване на
достъпа до чужди
пазари.

Една от целите на
мярката е подобряване
на капацитета на МСП
за повишаване и
подобряване на
използването на ИКТ и
услуги, и
оптимизиране на
процесите за
управление на бизнеса

УО на ОП
"Иновации и
конкурентос
пособност"
2014-2020

Брой на
2016 - 2020
предприятия г.
та,
получаващи
безвъзмездн
и средства

Мярката е планирана от 2016 г.

8.Насърчаване на
предприемаческите
идеи в области,
свързани с европейски
и регионални
предизвикателства.

Подкрепа ще
получават
предприятия в
спефицични сфери,
напр. творчески и
културни индустрии,
предприятия,
разработващи нови
продукти и услуги,
свързани със
застаряване на
населението,
полагане на грижи и
здравеопазване, в
т.ч. социално
предприемачество.

Мярката има за цел да
се предостави
подкрепа за развитие
на нови предприятия и
да се повиши
конкурентоспособностт
а на съществуващи
предприятия с цел
постигане на ръст на
нововъзникващите
области, свързани с
европейски и
регионални
предизвикателства.

УО на ОП
"Иновации и
конкурентос
пособност"
2014-2020

Брой
2016 - 2020
подпомогнат г.
и нови
предприятия
.
Брой
предприятия
, които
получават
безвъзмездн
и средства.
Ръст на
заетостта в
подпомогнат
ите
предприятия
.

Мярката е планирана от 2016 г.

9.Участие в
Европейската мрежа
за ранно
предупреждение и
подкрепа за
предприятия и
повторно стартирали
предприемачи

Инициативата за
създаване на тази
мрежа е на ЕК с
финансиране по
Програма COSME.

Целта е предоставяне МИ
на консултатации и
помощни услуги на:
1.Все още
жизнеспособни
предприятия за
преструктуриране и
съвети за предприятия,
които са в ликвидация
за бързо излизане от
процедурата. 2.Помощ
на неумишлено
фалирали
предприемачи за
управление и
преструктуриране на
техният дълг.

Брой
2016 -2020
подпомогнат г.
и
предприемач
и

Мярката е планирана от 2016 г.

10.Намаляване на
срока, необходим за
получаване на
лицензии и
разрешителни

Намаляване срока до
3 месеца, необходим
за получаване на
лицензии и
разрешителни за
предприемане и
извършване на
специфична дейност
от някое
предприятие, като се
има предвид целите
заложени в SBA, а
оттам и в
Споразумението за
партньорство

Намаляването на
сроковете трябва да
доведе до ускоряване
стартирането на бизнес
или до по-бързото му
развитие в определени
сектори, където
дейността е
специфична и изисква
разрешителни или
лицензии.

1.
Постоянен
Установяван
е броя на
режимите,
чрез които
се
управляват
разрешителн
и или
лицензионни
процедури
със срок над
3 месеца.
2.
Съкращаван
е на
сроковете
под 3 месеца

Мярката е планирана от 2016 г.

Администрац
ия на
Министерски
съвет,
Министерств
о на
правосъдиет
о,
Министерств
о на
икономиката
,
Министерств
о на
регионалнот
о развитие и
благоустройс
тво
съвместно с
вички
ведомства

Област на действие №3 - Примери за подражание и достигане до специфични групи
Наименование на
мярката

Описание на мярката:
ключови
характеристики

1.Насърчаване на
предприемачествот
о и създаване на
нови предприятия в
България

Проект на Министерството
на икономиката като
институционален
бенефициент по ОПРЧР
2014-2020

2.Разработване на
стратегия за
насърчаване на
женското
предприемачество

Разработване на стратегия с Насърчаване на женското
фиксиране на план и мерки предприемачество. Увеличаване
за изпълнение
на броя на жените
предприемачки. Укрепване на
организациите и мрежите на
жените предприемачки.

3.Подпомагане на
мрежа,
популяризираща
успехите на жените
предприемачи

Създаване на интерактивна
мрежа на посланиците и
менторите на жените
предприемачи,
популяризираща успехите
на жените-предприемачи в
България в международен и
национален мащаб.

Цели на мярката

Отгово Индикато
Срок на
рна
ри за
изпълнен
институ изпълнен
ието
ция
ие

Насърчаване на
МИ
предприемачеството и
популяризиране на ползите сред
обществеността. Излъчване на
посланници на
предприемачеството.
Предоставяне на обучения за
придобиване на
предприемачески, управленски и
бизнес умения на желаещи да
започнат собствена стопанска
дейност.

Насърчаване развитието на
женското предприемачество на
основата на публикуване на
събрани данни за успели жени
предприемачи, които предават
опит.

Предприети действия в
изпълнение на мярката
през 2015 г.

Брои
2016-2017
информиран
и и обучени
млади хора
над 29 г.

Мярката е планирана 2016 г. 2017

МИ

Разработена 2016-2017
стратегия и
план за
мерки за
изпълнение
към нея

Мярката е планирана 2016 г. 2017

МИ

Брой
2016 - 2020
подкрепани г.
жени
предприемач
и в мрежата.
Брой
подпомогнат
и
съществуващ
и мрежи на
жени
предприемач

Мярката е планирана 2016 г. 2017

Постигнат
резултат за 2015
г.

4.Улесняване
участието в
заетостта на хора в
трудоспособна
възраст, полагащи
грижи за деца и
други зависими
членове на
семейството

Осигуряване на достъп до
услуги за гледане на дете
и/или социални услуги за
зависими членове на
семейството, както и
подкрепящи участието на
пазара на труда услуги за
родители на малки деца или
членове на семейството,
полагащи грижи за зависим
член от семейството.

1. Улесняване достъпа до заетост МТСП
за родители и члнове на
семейства, полагащи грижи за
зависими членове на семейството,
в т.ч. деца
2. Осигуряване на услуги за деца
и хора, зависими от чужди грижи.

5.Създаване на
механизъм за
предаване на опита
и уменията на
възрастни
предприемачи на
нови неопитни
предприемачи

Мярката ще се изпълнява
заедно с мярката
"Насърчаване на
предприемачеството и
създаване на нови
предприятия в България",
като част от един проект на
МИ по ОПРЧР 2014-2020 г.
Създаване на доброволен
регистър на възрастни
предприемачи, желаещи да
предадат ноу-хау-то си на
нови неопитни
предприемачи.

Приемственост на ноу-хау при
предприемачите. Повишаване на
предприемаческите умения на
новите предприемачи.
Насърчаване на възрастните
предприемачи да предават опита
и уменията си на новите
предприемачи.

МИ

1. Неактивни 2016 - 2019
и безработни г.
участници,
които са
започнали
да търсят
работа или
имат работа,
включително
като
самостоятелн
о заети лица
след
осигурена
грижа
за
Брой млади
2016-2017
хора над 29
г., желаещи
да стартират
собствен
бизнес,
които са
обменили
опит и са
обучени с
регистриран
и възрастни
предприемач
и.

Мярката е планирана от 2016 г.

Мярката е планирана 2016 г. 2017

6.Насърчаване на
младежкото
предприемачество

МТСП

1. Популяризиране
стартирането и развитието
на самостоятелна стопанска
дейност и предприемачество
2. Предоставяне на
обучения за придобиване на
предприемачески,
управленски и бизнес
умения;
3. Предоставяне на
финансова подкрепа за
стартиране на
самостоятелна заетост;
4. Предоставяне на
специализирани
консултантски услуги на
самостоятелно заети лица
по въпроси, свързани с
развитието на бизнеса –
счетоводни услуги, услуги
по управление на
човешките ресурси и др.

Подобряване достъпа до заетост
за безработните младежи чрез
подкрепа за стартиране на
самостоятелна стопанска дейност

2016-2018

Безработни
младежи до
29-годишна
възраст,
които в
рамките на 6
месеца след
получаване
на
подкрепата
са
самостоятелн
о заети - 200

Мярката е планирана от 2016 г.

