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1. Информация относно проект: „Младежки форум за предприемачество и демография”
В периода 8 – 10 септември, 2016 г., в град София, Фондация Българска Памет реализира проект:
„Младежки форум за предприемачество и демография“, съфинансиран по програма „Еразъм+“, Kлючова
дейност 3 “Подкрепа за реформиране на политиките“. Основната цел на форума бе 50 младежи от цялата
страна (на възраст 17 – 30 г.) да повлияят на политиките, имащи отношение към младите хора, чрез
провеждане на структурен диалог в търсене на решения за справяне с младежката безработица и
демографската криза чрез младежко предприемачество. Над 50% от участниците бяха от областите
Благоевград, Добрич и Смолян.
В рамките на тридневното събитие, младите хора се запознаха с възможностите за заетост, реализация и
образование, в контекста на предприемачеството. По време на структурния диалог, участниците проведоха
срещи с представители на: Министерство на труда и социалната политика – г-жа Теодора Тодорова –
Демирева, Дърважен експерт, Дирекция “Стратегическо планиране и демографска политика”, г-н Георги
Бъркашев, Главен експерт, Дирекция “Стратегическо планиране и демографска политика”; Агенция по
заетостта – г-жа Любомира Аршинкова, Старши експерт, Главна дирекция “Услуги по заетостта”, г-жа Мария
Иванова, Психолог, Главна дирекция “Услуги по заетостта”; Министерство на икономиката – г-н Калин
Маринов, Зам. – главен директор на Главна дирекция “Европейки фондове за конкурентоспособност”, г-жа
Ваня Атанасова, Главен експерт, Отдел “Политика за МСП”, Дирекция “Икономически политики за
насърчаване“, г-жа Женя Павлова, Младши експерт, Отдел “Иновации и предприемачество”, Дирекция
“Икономически политики за насърчаване”.
В дискусиите с тях, бе поставен акцент върху: стратегическите документи, в чийто фокус на внимание е
социалното предприемачество; демографски тенденции в страната, които могат да бъдат преодолени с високо
качество на образование и иновации в икономиката; възможности за субсидирана заетост на млади хора до
29г. с национално и европейско финансиране; възможности за развитие на предприемаческа дейност в
областите: Благоевград, Добрич, Смолян, откъдето идват над 50% от младите участниците във форума;
фондове за стартиращ бизнес като Launch hub и Eleven.
Младите участници почерпиха вдъхновение и от представители на предприемаческата екосистема в
страната: г-жа Беата Папазова – Европейски експерт, БТТП; NCP Horizon 2020; EEN; д-р Светослав Маноилов
– Старши експерт “Бизнес развитие”, Junior Achievement и г-н Искрен Кръстев – Председател на Глобалния
Предприемачески Мониторинг (GEM) България.
По време на сесиите с тях, младежите обсъдиха теми като: основни източници за финансиране на
самостоятелен бизнес – Европейските структурни и инвестиционни фондове, “Хоризонт 2020” и неговият
инструмент за МСП; какъв е профилът на новата вълна предприемачи и в какви области са склонни да
инвестират; т.нар. “вътрешни предприемачи” в съществуващи организации и необходимостта от иновативни,
смели хора с творческо мислене, готови да променят средата, в която живеят.
Като част от предварителната подготовка, младите участници представиха презентация, базирана на
анализ на добрите практики в страните от ЕС, свързани с интернационализация на малки и средни
предприятия, програми за предприемачество и административни процедури, стимулиращи и улесняващи
предприемаческата дейност.
В резултат на структурния диалог, младежите предложиха пакет от мерки, чрез които отговорните
институции ще могат да стимулират и оптимизират ефекта от предприемаческата активност на младите.
В рамките на форума се проведоха и интерактивни сесии, дискусии и творчески работилници. След края
на събитието, всеки от участниците получи сертификат „Youthpass”, удостоверяващ придобитите знания,
умения и компетенции според стандартите на европейско ниво.
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1. Пакет от мерки, към отговорните за младежката политика, относно засилване на
предприемаческата дейност сред младите хора, на национално и регионално ниво

В последния ден от форума, младежите формулираха План със стъпки от мерки, базирани на
провелия се структурен диалог, относно засилване на предприемаческата дейност, сред младите
хора, на национално и регионално ниво.
2.1 Базирайки се на: статистиката, че България е на 24-то място в ЕС в областта на
предприемачеството според Евростат, 2015г.; методологията на ЕК в рамките на Законодателния акт
за малкия бизнес и съгласно Плана за действие „Предприемачество 2020 - България”, като резултат
от структурния диалог, Фондация Българска Памет предлага потенциални промени в България, в
контекста на предприемачеството, които могат да бъдат свързани със следните три ключови
области:

2.1.1 Образование и обучение в предприемачество в подкрепа на растежа и
създаването на нови предприятия

2.1.2 По-добра административна и законодателна среда за бизнес предприемачи и
подкрепа в решаващия етап от жизнения цикъл

2.1.3 Укрепване на предприемаческата култура в Европа за растежа на едно ново
поколение от предприемачи
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В тази връзка, конкретните мерки, чрез които отговорните институции ще могат да
стимулират и оптимизират ефекта от предприемаческата активност на младите, са именно:
2.1.1

Образование и обучение в предприемачество в подкрепа на растежа и създаването
на нови предприятия

 Въвеждане на дейности, които възпитават предприемаческо мислене и придобиването
на предприемачески умения, могат да бъдат застъпени още в рамките на началното
образование;
 Обучение по предприемачество, което от своя страна налага необходимостта от качествено
нови изисквания към образователния процес, а именно:










нов образователен подход – подмяна на информиращата среда (запаметяване и
възпроизвеждане) с формираща среда (творческо мислене и самостоятелност);
нови модели на обучение – симулация на реални ситуации, работа в екип, умения за вземане
на решения, иновативност и креативност, разбиране ролята на бизнеса и институциите;
нови ключови компетентности – нови умения за всички участници в образователния
процес, основани на компетентностния подход;
нови интерактивни методи и форми на обучение – гъвкави и мотивиращи за участие чрез
сътрудничество, подкрепа, насочване и откриване;
нови технологии на форми на взаимодействие - по-голяма обвързаност между
индивидуалните способности и социалните цели на личността –комбинация от знания,
умения, способности и нагласи, желание и умение за учене;
нова роля на учителя – медиатор, сътрудник, консултант, лидер на промяната;
нова роля на обучителя/преподавателя – активен участник, партньор, генератор на знания
и идеи и тяната реализация;
интердисциплинаред подход на преподаване и усвояване на знания.

 Необходимо е предприемаческите ролеви модели да навлязат в средните училища и
гимназиите, където учениците следва да бъдат ангажирани с голям брой практически
проекти и инициативи;
 Въвеждане на интегрирано обучение и осъществяване на междупредметни връзки между
разностранните културно-образователни области и на пръв поглед несъвместими учебни
предмети: Домашен бит и техника, Изобразително изкуство, Домашна техника и икономика,
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Музика, Технологии, Човекът и обществото, Математика, Информационни технологии,
Околен свят, Роден край, География и икономика, Човекът и природата и др.
 Насърчаване развитието на предприемаческо мислене чрез срещи с „Посланици на
предприемачеството“ и споделяне на техните успешни примери, като тези срещи биха
могли да бъдат предвидени в т.нар. „Час на класа“;
 Насърчаване към развитие на собствени идеи и предприемачески дух, включително сред
младежи, попадащи в т.нар. категория неравностойно положение;
 Създаване на "Лаборатории за таланти“ чрез партньорство между обучителни институции
(училища и университети), младежки организации и частния сектор;
 Разгръщане на творчеството и новаторството (вкл. предприемчивостта) във всички
степени на образование и обучение чрез насърчаване придобиването на универсални
ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса;
 Насочване вниманието на младежите към разработване и прилагане на иновации, важни
за социалното и икономическо развитие;
 Промяна във възприятията на младите, че малките населени места са безвъзвратно
изгубено минало, показвайки им, че могат да бъдат място за иноваци;
 По-голяма осведоменост за ползите, които биха имали младите хора като социални
предприемачи, тъй като броят на не познаващите специфичните бизнес-форми, все още
остава висок. Например, в момента има нарастващ интерес към пазара на био продукти,
такива произведени от рециклирани материали, както и растяща нужда от услуги от
екологичен интерес;
 Увеличаване на местата в държавните висши училища на Република България спрямо
чуждестранни граждани и лица без гражданство, които са от българска народност и живеят
поотделно или в български общности в чужбина, с цел преодоляване на демографската криза
в страната и по-лесната им образователна и професионална интеграция.
2.1.2 По-добра административна и законодателна среда за бизнес предприемачи и
подкрепа в решаващия етап от жизнения цикъл
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 Насочване вниманието на имащите отношение към политиките на младежта към почасовата
заетост, като метод за борба с безработицата, най-вече сред младите и възможност за млади
предприемачески екипи. Според Европейската комисия, този вид заетост улеснява участието
на пазара на труда. За целта е необходима добра правна уредба, която да гарантира, че
работниците приемат работата на непълно работно време доброволно и че им се предоставя
подходяща степен на социална закрила;
 Прилагане на концепцията "flexicurity" на ЕК, представляваща интегрирана стратегия за
постигане на гъвкавост и сигурност на трудовия пазар, съчетаваща нуждата на
работодателите от гъвкава работна сила и тази на работниците от сигурност, е друг ключов
елемент, върху който вземащите решения биха могли да съсредоточат дейността си, в
контекста на младежката заетост и предприемачество. Като резултат, пoчасовата заетост,
съчетана с концепцията "flexicurity", ще спомогнат за постигането на по-висока заетост сред
младите хора в страната и повече възможности за гъвкавост на младите предприемачески
екипи;
 Насочване на вниманието на вземащите решения към младежкото и социално
предприемачество. Така труднодостъпни, икономически изостанали населени места, ще
могат да се възползват от предимствата на такъв тип предприемаческа дейност, задържайки
младите си хора в тях. Социалните предприятия предлагат уникален начин за бизнес, който
съчетава икономически резултати със социални цели. Тези предприятия допринасят за
изпълнението на ключови политики в областта на заетостта, социалното сближаване,
регионалното развитие и др;
 Въвеждане на специфични програми за подкрепа на бързорастящи компании, тъй като
те имат голямо влияние и имат потенциала да генерират най-високата добавена стойност в
своите региони;
 Опростяване на бюрократичните процедури при издаване на разрешителни за отделните
дейности;
 Засилване, при ясни правила и формулирани очаквания, финансовата подкрепа на младите
предприемачи и/или предоставяне на преференциални условия;
 Изработване и прилагане на мерки в подкрепа на стартиращи предприятия на млади хора

в първите години на дейност и в последващата ключова фаза на Scale-up (от Start-up до
Scale-up);
 Въвеждане на специални програми за предприемачи на възраст над 55 г., тъй като те имат

различни умения и мотивация, но могат да допринесат за постигане на икономически растеж,
ако имат желанието да се ангажират с предприемаческа дейност;
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 Разнообразяване структурата на икономиката на местно ниво и създаване на бизнес
мрежи и клъстери от МСП на база на специфични местни ресурси:


Да се подкрепят дейности за насърчаване развитието на специфични икономически
сектори с потенциал за растеж, базирани на уникални предимства на местно и
регионално ниво и специализацията на местните икономики;
Да се подкрепят инициативи за създаване на асоциации на бизнеса, информационни
мрежи и партньорства с администрацията за преодоляване на бюрократичните
ограничения пред предприемачите и създаването на клъстери.



 Насърчаване на икономическата активност, технологичното обновяване и привличане
на инвестиции в МСП:


Разработване
на
регионални
стратегии
за
насърчаване
на
предприемачеството/социалното предприемачество и развитието на малки и средни
предприятия. Насърчаване възникването на асоциации на бизнеса на териториален,
отраслов и клъстерен принцип;



Създаване на партньорство между публичната администрация, неправителствения
сектор и бизнеса за усвояване на фондовете на ЕС в подкрепа на предприемачески
инициативи;
Насърчаване връзките между бизнеса, образователните институции и
изследователските центрове, насърчаване реализацията на пазарно ориентирани
изследователски проекти, внедряване на нови предприемачески и иновативни
технологични решения.



 Развитие на туристическото предлагане в малките населени места:


Насърчаване предлагането на туристически продукти чрез инициативи за налагане на
търговски марки, базирани на специфични местни ресурси, като екотуризъм,
балнеология, зимен, културен, религиозен, спортен туризъм.

 Подобряване на бизнес инфраструктурата:


Да се подкрепят дейности за създаване и развитие на регионални изследователски
центрове и икономически зони, фокусирани върху развитието на предприемачеството
и иновациите.
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 Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси:




Да се подкрепят дейности за повишаване качеството на образованието, чрез
подобряване на сградния фонд, материално-техническото обезпечение на
образователния процес, включвайки ИКТ инструменти за по-лесно усвояване на
предприемачески компетенции и умения, нужни на пазара на труда;
Да се подкрепи партньорството между образователните институции, органите на
местно самоуправление, бизнеса и синдикатите, за намаляване на различията в
образователно-квалификационните характеристики на работната сила, за подобряване
на професионалната подготовка на заетите, придобиване на практически опит от
учащите през време на обучението.

 Социална интеграция на лица и групи в неравностойно положение и етнически
малцинства:




Намаляване на безработицата сред рисковите групи на пазара на труда чрез
насърчаване на младежката и женската заетост, стимулиране на предприемачеството и
самонаемането сред безработните;
Превенция на отпадането от образователната система и подкрепа за получаване на
образование за групи в неравностойно положение и етнически малцинства;
Подкрепа за повишаване на младежката активност в обществения живот и насърчаване
на инициативи на младежи и младежки групи, особено в малките населени места.

2.1.3 Укрепване на предприемаческата култура в Европа за растежа на едно ново
поколение от предприемачи

 Насърчаване и повишаване на информацията за проекти и програми, свързани с
предприемачеството и безнеса на младите хора, чрез използването на младежки
информационни канали като социалните мрежи;
 Разработване на стратегия за насърчаване на женското предприемачество;
 Подкрепа за мрежа от жени предприемачи;
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 Създаване на механизъм за обмен на опит и умения на по-възрастните предприемачи с
млади предприемачи;
 Насърчаване на предприемачеството за безработни младежи под 29 години.
2.2 Прилагане на добри практики, в областта на предприемачеството, от държави членки на ЕС

 Осигуряване на по-голям достъп на нововъзникващи компании до ИКТ инструменти,
които да им позволят да правят различни симулации на развитие на своята компания, на база
определени показатели и изследване на потенциални пазари в ЕС, където могат да разширят
обхвата на своята дейност;
 Създаване на технологична платформа, която оптимизира и улеснява регистрацията на
фирми и процедурите за започване на дейност, обединява съществуващи интернет
пространства чрез единна точка за достъп и свързва всички, имащи отношение институции в
България;
 Стимулиране на индивидуалните обучения и обмяната на опит и добри практики, с цел
намиране на средства за транснационални проекти и проекти за иновации;
 Стимулиране на сътрудничеството между стартиращи компании, в дадена
сфера/сектор, в рамките на ЕС, с цел оптимизиране и мултиплициране на ефекта от
предоставената подкрепа, чрез национално и европейско финансиране и обмяна на пазарни
възможности;
 Създаване на програми/инициативи за учредяване на фондове за гарантиране на заеми
за стартиращи компании от млади предприемачи;
 Изграждане на сътрудничество между местната власт, неправителствените
организации, академичните институти, работещи по оценките на бариерите пред младите
хора и жените предприемачи и мерките за тяхното преодоляване;
 Разработване, на база генерираните резултати от анализа на местната власт, НПО сектора,
академичните среди на съществуващите препятствия пред младите и жените предприемачи,
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на добри практики и ноу-хау на модели за развитие на предприемачеството сред тази
целева група в региона във/извън страната;
 Създаване на мрежа за споделяне на наличното знание в регионите на ЕС, спомогаща
изграждането на партньорства за съвместен бизнес и проекти;
 Иницииране на тематични групи, включващи участието на публичния сектор,
агенции/мрежи за бизнес развитие, научно-изследователски организации и частен сектор;
 Създаване на програма, която ангажира ученици от основните и средни училища, като
ги запознава с важни предприемачески умения, включително творчество, иновация и поемане
на рискове, и води към специализирана предприемаческа академия за стартиращи компании;
 Насърчаване откриването/създаването на консултиращи организации, които да помагат
на млади и неопитни хора да си намерят работа, включително такива, които са изключени от
училище. Целта е да се предлагат обучение и менторство, базирани на предприемачеството,
предоставяйки на обучаемите, след приключване на курса/обучението, вид
сертификат/удостоверяващ документ за умения за създаване на бизнес, последвано от
професионална подкрепа съвместно с предприемачески консултативен орган и университет;
 Създаване на програма/мярка, даваща възможност на студенти в магистърски
програми и на завършили университети да научат и да развият нови предприемачески
подходи. Заедно с професионалисти от научните и творчески индустрии стипендиантите да
работят на пълен работен ден в между дисциплинарни екипи, за да решават реални проблеми
на компании и липублични организации. Дейностите могат да включват анализи и намиране
на новаторски подходи, които са обществено значими в областта на комуникациите,
продуктовия дизайн и използването на нови средства;
 Иницииране на национален конкурс за гимназисти от цялата страна. В смесени екипи
да се състезават, за да представят най-добрата идея за бизнес предизвикателството, което им
е поставено. Това би спомогнало за развиването на предприемачески и финансови умения и
мотивира учениците да мислят изпреварващо, работейки в екип и отразявайки спецификите
на дадено населено място;
 Откриване на Център/Центрове за стартиране на бизнес, които да насърчават
предприемачеството като кариерна възможност и да стимулират предприемачеството чрез
осигуряване на менторство, обучение и финансова помощ за новаторски проекти за започване
на бизнес;
 Въвеждане на консултантски услуги за нововъзникващи предприятия, с цел увеличаване
на глобалната им конкурентоспособност за новаторство и интернационализация.
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НЕКА БЪДЕМ АКТИВНИ В ДИАЛОГА С ОТГОВОРНИТЕ ЗА
МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИКА, ЗА ДА ПРОМЕНИМ СРЕДАТА, В КОЯТО
ЖИВЕЕМ!
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