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С настоящия проект се постави за цел внедряване в България
на челен испански опит в подкрепата на дребни и средни
предприемачи, като същевременно се стимулира
развитието на нови услуги за малкия бизнес, подобряване
интеграцията и координацията на пазара на труда чрез поефективно професионално и социално включване на
заинтересованите страни и създаване на условия и
разширени възможности за намиране на работа на
представители на онеправдани социални групи.
25 април 2013 година
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Испанския опит за консултиране на начинаещи предприемачи се
усвоява и пренася в хода на реализацията на всички дейности по
проекта:
- Започва от въвеждащото обучение на 26-27.06.2012 г.,
- Продължава със семинара във Валенсия и Ла Рибера Алта 2224.07.2012 г.,
- следва обучението на обучители в периода 1-2.10.2012г.,
- обучението на предприемачи през 12-13.12.2012 и 20-22.02.2013г.
- посещението за обмяна на опит във Валенсия 10-14.04.2013
- във всички подготвени материали по пороекта

Как в Испания се
формира настоящия
модел за обслужване на
стартиращи фирми:
Ще се спра на проектите, които са
спомогнали за това
Как е надградена системата
И как това е обвързано с държавната и
местна политика

ПРОЕКТ ЛУМЕН
ФАЗИ НА ПРОЕКТА
Действие 1.
Пакт за Развитие на
Партньорство /AD/ на Ла Рибера:
- Местни групи: един и същ проблем
- Отговорен орган за стратегическо
ръководство на Lumen
- Участие във вземането на решения, оценката
и разпространението.
- Активно участие в проектните места.
Действие2.
Изпълнение на интегрирана
предприемаческа служба(CIER)
Действие 3.
Получаване на оптимален модел на
Интегрирана предприемаческа услуга
(SIAE)

-Проектът LUMEN
предлага възможност за
реализиране на бизнес
идеята на групите в
неравностойно
положение
на пазара на труда.
-Индивидуализирани
съвети за пълноценно
материализиране на
бизнес идеята.
-Всички услуги са
безплатни.

ПРОЦЕС ПО СЪЗДАВАНЕ
НА ФИРМИ
ОРИЕНТАЦИЯ И ПОДБОР НА ПРЕДПРИЕМАЧИ
АНАЛИЗ НА ОСЪЩЕСТВИМОСТТА НА БИЗНЕС
ПРОЕКТА
БИЗНЕС И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА
ПРЕДПРИЕМАЧА
СЪЗДАВАНЕ И СТАРТИРАНЕ В ПРОЦЕС НА
ФУНКЦИОНИРАНЕ
РЪКОВОДСТВО И СЪПРОВОЖДАНЕ

СФЕРИ НА УСЛУГИТЕ
FASE I: ПОВИШАВАНЕ НА
ИНФОРМИРАНОСТТА И НАСЪРЧАНЕ
Оптимален Модел на
НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
SIAE
- Насърчаване на предприемаческия дух
Цялостно
- Идентифициране на потенциални
предприемачи
съдействие и
- Предприемаческа информираност и
подкрепа на
мотивация emprendedor@s и околната
среда
предприемачеството
FASE II: Създаване на съвети за развитие и
бизнес план
-Обучение в създаването на фирми
-Изработване на писмен бизнес план
FASE III: Пускане в действие на проекта
- Съветване (правно, данъчно, финансово...)
- Подкрепа за преработка
- Улесняване на достъпа за финансиране
FASE IV: Консолидиране на предприятието
- Фирмени ръководители (mentoring)

НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА РАБОТАТА ПО
СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМИ.
КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСФЕРИРАНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА ЛУМЕН:

ПАТЕР: ТЕРИТОРИАЛНА
СПОГОДБА ЗА РАБОТАТА В ЛА РИБЕРА

ЦЕЛИ
• Откриване на трудностите, притесненията и
перспективите на всички териториални
агенти.
• Мобилизиране на всички налични ресурси
към интегрирана стратегия, приета от
всички заинтересовани страни и въз основа
на реални потребности.
• По-добра интеграция и координационни мерки
за помощ от службите

УЧАСТНИЦИ

КРИТЕРИИ
НА КОМИСИЯТА

• МЕСТНИ, РЕГИОНАЛНИ
И НАЦИОНАЛНИ
АДМИНИСТРАЦИИ.
• ФОКУСИРАНЕ ВЪРХУ • ФИРМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
• СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ.
ВЪПРОСИТЕ ВЪВ
• ФИНАНСОВИ
ВЪЗХОДЯЩ РЕД.
ИНСТИТУЦИИ
• СЕКТОР ЗА
• ВСЕОБХВАТНО И
ПАРТНЬОРСТВО И
ЕФЕКТИВНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО.
СЪТРУДНИЕСТВО.
• ПРОФЕСИОНАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ,
• ИНОВАТИВНА И
ТЪРГОВСКА КАМАРА,
ИНТЕГРИРАНА
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА
СТРАТЕГИЯ
ОБУЧЕНИЕ И ПРОУЧВАНЕ.

ТЕРИТОРИАЛНА СПОГОДБА
ЗА
РАБОТАТА В ЛА РИБЕРА

ЦЕЛ
РАЗВИТИЕ, СЪЗДАВАНЕ И
ПРОМОТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, С ЦЕЛ
УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАБОТНИТЕ
МЕСТА, ПОДОБРЯВАНЕ НА
ПАЗАРА НА ТРУДА И
ИКОНОМИЧЕСКОТО
РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОСТТА ЛА
РИБЕРА.

ЛИНИИ НА ДЕЙСТВИЕ

1.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЗА
ТЯХНОТО ВКЛЮЧВАНЕ В ПАЗАРА НА ТРУДА.

2. НАСЪРЧАВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ
ФИРМИ.
3. ПОВИШАВАНЕ НА РАБОТАТА В ЕКИП И НА
КАЧЕСТВОТО С МРЕЖАТА ОТ АГЕНЦИИ ЗА
РАБОТА И МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНИТЕ.
4. НАСЪРЧАВАНЕ РАВЕНСТВОТО НА
ВЪЗМОЖНОСТИ СПРЯМО ПОЛОВЕТЕ.

Организира се
ЦЕНТЪР ЗА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УСЛУГИ В
ЛА РИБЕРА ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ
СЪЗДАВАНЕТО
НА НОВИ
ФИРМИ.
- ОРИЕНТАЦИЯ
- АНАЛИЗ
- ОБУЧЕНИЕ
-КОНСТИТУЦИЯ
- УПРАВЛЕНИЕ

ПОВИШАВАНЕ НА
РАБОТАТА
В ЕКИП И НА
КАЧЕСТВОТО С
МРЕЖАТА ОТ
АГЕНЦИИ ЗА
РАБОТА И
МЕСТНОТО
РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНИТЕ.

С НАСТЪПВАНЕ НА
КРИЗАТА
CIER (Център за бизнес инициативи към Ла
Рибера)

CIER (Център за предприемаческа иновация
към Ла Рибера)
Новост! :
Иновативни фирми
Иновативен бизнес център
Регионална мрежа от бизнес иновации

СЕМИНАР ВАЛЕНСИЯ – ЛА
РИБЕРА 22-24.07.2012
IMPIVA (Институт на малкия и среден бизнес във
Валенсия)
Бяха представени възможностите на Института на малкия
и среден бизнес във Валенсия (IMPIVA), който разработва
политики за насърчаване на иновациите на
правителството на Валенсия в областта на малките и
средни предприятия.

IMPIVA (Институт на малкия и среден бизнес във
Валенсия)
Института IMPIVA реализира сътрудничество с публични
субекти (университети, университетски институти,
обществени и изследователски центрове, търговски
камари, професионални и местни агенции за развитие) и
частни (бизнес училища, асоциации, фондации и
корпоративни клубове) за генериране и прехвърляне на
резултатите от научните изследвания, знания и умения на
бизнеса за управление.
Чрез IMPIVA Испанската служба за патенти и търговски
марки дава достъп до бази данни и изпълнява всички
формалности по регистрация на правата за индустриална
собственост.

Търговска Камара на
Валенсия
От две години членството в камарата вече е
доброволно, а услугите й нарастват.
Търговската камара на Валенсия регистрира нови
фирми и предлага всички административни
процедури, необходими за започване на нов
бизнес.
Камарата организира курсове за предприемачи и
дава съвети за подготовка на бизнес план.
Бизнес инкубаторите към Камарата осигуряват
помещения за нови компании и дават подкрепа за
предприемачите в началото на техния бизнес.

УСЛУГИ
Сред услугите се включват CABI (търсене на
информация за външната търговия), CACEX
(въпроси и отговори по отношение на външната
търговия), DIAPEX (оценка на международната
търговия), Регистър на международни компании и
чуждестранни търговски проучвания.
Много от процедурите и голяма част от
документацията за износ също се подготвят от
Търговската Камара на Валенсия, като сертификати
за произход на стоки, установяване на истинността
на търговските документи, карнети АТА, визи и други.
ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕДНО ГИШЕ

ОБСЛУЖВАНЕ
НА ЕДНО ГИШЕ

Предлагани
услуги
на “ЕДНО
ГИШЕ”

РЕГИСТРАЦИИ
НА ФИРМИ
по години

CEEI (Европейски център за
Иновативни фирми)
Създаден преди 25 години по
инициатива на ЕК
ДЕЙНОСТИ
Промотиране на
предприемачест
во с иновации
Грижа от
Подпомагане
формиране на
при бизнес
иновацията,
планирането
през създаване на
Търсене на
фирмата
инвестиции за
и подпомагане на нейното
предприемачи
развитие

Дейност на бизнес инкубатор
Инкубатор за иновативни фирми
Организиране на обучения за
предприемачите

Асоциацията на Ла Рибера Алта
(Център за предприемачи)
Сдружението включва 35 общини
и е на името на река, която
протича през долината и заедно с
нейните притоци е естествен
гръбнак на региона.
Това е предимно
селскостопански район, който
основава икономиката си главно
в отглеждане на портокали и
ориз, традиционно от
осемнадесети век. Индустрията е
доминиращ сектор от втората
половина на двадесети век.

Центърът за
предприемачи
Центърът за предприемачи Ла Рибера
Алта обслужва население около 220000
жители и е създаден по проект на
местното правителство със средства от
ЕС.
Услугите, които предоставя Рибера
Алта в повече от 80 на сто от случаите
са предназначени за фирми на
еднолични търговци и предприемачи.

Опита на центъра за
предприемачи
Предаден на проведено Обучение на обучители
След това предаден и на млади предприемачи в две
последвали обучения
Обмен на опит на млади предприемачи в автономна
област Валенсия, Испания, в периода 11.04.2013 12.04.2013 , където се запознаха с бизнес
възможностите в Ла Рибера в сферата на околната
среда и туризма, проведе се среща за обмяна на
опит с предприемачи, наблюдаваха споделено
работно пространство (co-working) за млади
предприемачи и бизнес инкубатор за социално
отговорни фирми.

Обучение на обучители
01-02.10.2012
Цел на обучението
Да се подготвят обучители за успешно пренасяне на
практиката от Испания
В хода на обучението се разгледа:
• ролята на наставника,
• етапите на неговата работа с потенциалните
клиенти,
• съдържанието на етапите – професионално
ориентиране, диагностика на предприемачески
умения и на идеята за създаване на фирма, процеса
на консултиране и подготовката на бизнес плана

Цел : обучение на наставници на
предприемчиви хора
1.Дефиниране на фигурата на бизнес
наставника
2.Етапи в създаването на фирми
Наставник/обучител/бизнес мениджър
Той е :
Динамизатор на възможности – насърчава и
има предприемачески познания
Бизнес възможности
Бизнес възможности за уязвими групи
или групи в неравностойно положение

ПОТРЕБИТЕЛИ - УЯЗВИМИ / В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
-Особена чувствителност при работата с тях
-Толерантен, търпелив
-Съпричастност (да се поставиш на мястото на
другия)

Етапи при работа с предприемчиви
хора:
•Предприемаческо ориентиране
•Управление на бизнеса:
Осъществимост и създаване на
предприятието

ПРОФЕСИОНАЛНО
ОРИЕНТИРАНЕ НА
ПРЕДПРИЕМАЧИ
ЕТАПИ НА ДЕЙНОСТТА
I. МОТИВИРАЩИ ДЕЙНОСТИ
II. ОЦЕНЯВАНЕ-ДИАГНОСТИКА:
ПРЕДПРИЕМАЧ - ИДЕЯ
III. ПРЕДПРИЯТИЕ

II. ОЦЕНЯВАНЕ-ДИАГНОСТИКА:
ИДЕЯ и ИНСТРУМЕНТИ
1. ПРЕДПРИЕМАЧ:
* ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛ:
СПЕЦИФИЧНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
ТЕСТОВЕ (ПСИХОЛОЗИ),
ВЪПРОСНИЦИ
*ЛИЧЕН ПРОФИЛ: АВТОБИОГРАФИЯ,
СЦЕНАРИЙ ЗА ИНТЕРВЮ, SWOT
ПРЕДПРИЕМАЧ
* ЛИЧЕН ПРОФИЛ –МОТИВАЦИЯ:
СЦЕНАРИЙ ЗА ИНТЕРВЮ, SWOT
ПРЕДПРИЕМАЧ
2. БИЗНЕС ИДЕЯ. SWOT ИДЕЯ
ИНСТРУМЕНТИ ON-LINE: www.redafic.com
Кът на предприемача и диагностика

І. МОТИВАЦИЯ
ЦЕЛ: ДА МОТИВИРА –
ИНФОРМИРА ОТНОСНО
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМА
МЕТОДОЛОГИЯ : РАЗГОВОРИ
С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 2
ЧАСА
СЪДЪРЖАНИЕ : ПРЕДИМСТВА
НА САМОНАЕМАНЕТО
ПРОФИЛ НА ПРЕДПРИЕМАЧА ,
БИЗНЕС ИДЕЯ
БИЗНЕС ПЛАН
III. КОНСУЛТИРАНЕ НА
ФИРМИ
* АНАЛИЗ НА
ФИРМАТА
* РАЗВИТИЕ НА
ФИРМАТА

ДОСИЕ НА
ПРЕДПРИЕМАЧА
ВОДИ СЕ ОТ КОНСУЛТАНТА ЗА РАБОТАТА
СЪС ВСЯКО ЛИЦЕ
СЪДЪРЖА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО И
НЕГОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ
МОТИВАЦИОННИТЕ АСПЕКТИ –
ПОЗНАНИЯ, ИДЕИ, ВЪЗМОЖНОСТИ
ДИАГНОСТИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА –
НАПРАВЕНИ ТЕСТОВЕ И АНАЛИЗИ
ПЛАН ЗА РАБОТА С ЛИЦЕТО ВЪЗОСНОВА
НА ГОРЕПОСОЧЕНОТО

ДИАГНОСТИКА НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
на фирмата:
“какво трябва да анализирам в моя бизнес модел, за да намеря
ключови решения в критични моменти”

Въпроси
- ДО КАКВА СТЕПЕН Е ДОБРО МОЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ?
- ИМАМ ЕДНО ИЛИ НЯКОЛКО ПРЕДПРИЯТИЯ? КАКВО МИ ДАВА
ВСЯКО ЕДНО ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА МИ?
- КАК ДА РАЗБЕРА ПО ОБЕКТИВЕН НАЧИН, КОИ СА СИЛНИТЕ И
СЛАБИТЕ ИМ СТРАНИ?
- ИМАМ ЛИ ДЕФИНИРАНА ФИРМЕНА СТРАТЕГИЯ И ЯСНИ
ФИРМЕНИ ЦЕЛИ?
- В КРАЙНА СМЕТКА, УСТОЙЧИВО ЛИ Е ТОВА ПРЕДПРИЯТИЕ?
- АКО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ НЯКАКВИ ПРОМЕНИ, ОТ КЪДЕ
ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНА?

БИЗНЕС ПЛАН
МЕТОДОЛОГИЯ: ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВОТО CIER
И МРЕЖА ОТ АГЕНТИ ПО ТРУДА И МЕСТНОТО
РАЗВИТИЕ (МРЕЖА AEDL) НА ЛА РИБЕРА
* ПРЕДВАРИТЕЛЕН ВЪПРОСНИК
* СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ
* БИЗНЕС ПЛАН, ОДОБРЕН ОТ МРЕЖАТА AEDL НА
ЛА РИБЕРА
WEB СТРАНИЦИ:
www.ceei.net
www.camaravalencia.com
www.portaldelcomerciante.com

ПРОЦЕДУРА,
ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ CIER
(ЦЕНТЪР ЗА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ
ИНИЦИАТИВИ НА ЛА РИБЕРА)
ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА
ПРЕДПРИЕМАЧИ И ФИРМИ ОТ
РЕГИОНА

ПРОЦЕС: КОНСУЛТИРАНЕ НА
ПРЕДПРИЕМАЧИ И ФИРМИ
Цели на процеса:
Предоставяне на необходимата информация
за започването на нов бизнес проект и
консолидирането на съществуващи бизнес
проекти.

Описание на процеса:
1. КОНСУЛТИРАНЕ НА ПРЕДПИЕМАЧИ:
Подхожда се по следния начин:
Първо се попълва формуляр POC/05.002-1. Приложение 1. Картон на
предприемача, в който се събират необходимите данни за предоставяне
на услугата.
След което процедурата е различна в зависимост от консултирането, което
ще бъде извършено.
За случаите на: (1 помощи и субсидии, 2 правни форми, 3 източници на
финансиране, 4 административни процедури, основаване на фирмата и
специфични процедури в зависимост от конкретното начинание, 5
административно управление и 6 обучение),

при консултиране на предприемачи

се предоставят съответните формуляри, съставени от Мрежата
AEDLs (Мрежа от агенти по труда и местното развитие) на Ла
Рибера координирана от PATER (Pacto Territorial para la
Ocupación en La Ribera – Териториална спогодба по заетостта в
Ла Рибера), в тяхното валидно издание и приложимото
законодателство при необходимост, по оценка на агентите по
труда и местното развитие.
Заедно с тази документация им се предоставя документ
POC/05.002-2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЕН
ВЪПРОСНИК, за да направят анализ на своя проект и да
подготвят първоначалните данни.
В случай на обучителни дейности, им се предоставя схема
обобщение на институции, които предоставят обучение.

Описание на
процедурата
1ви етап, въз основа на информацията предоставена във формуляр
POC/05.002-2 Приложение 2. Предварителен въпросник, в който ще бъдат
регистрирани данни относно:
o Профил на предприемача, където се прави оценка на:
Причината, социално-икономическата и семейната ситуация на предприемача,
като информация за тези два елемента може да бъде предоставена директно
от самия предприемач или да бъде изведена след среща със същия/
същата
Мотивация и ситуация, която би могла да гарантира или да застраши
започването на работата на фирмата.
Обучение и/или опит в дейността или в управлението на фирми, умения.
o Оценка на идеята, при което се анализират:
Конкуренцията на пазара, продукти или дейност
Място
Позициониране
Продуктова линия или поддейности
Клиенти / доставчици

Описание на
процедурата
2ри етап: Въз основа на информацията предоставена в
POC/05.002-2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРЕДВАРИТЕЛЕН
ВЪПРОСНИК се анализира осъществимостта на проекта
посредством формуляри
POC/05.002-4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПАЗАРЕН АНАЛИЗ и/или
POC/05.002-5. Приложение 5. ФИНАНСОВОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ.
(Може да се започне от единия или другия без значение),
като се следва процедурата, описана по-долу (Раздел A,
ОСЪЩЕСТВИМОСТ НА ПРОЕКТА), и като се информира
предприемача относно това, дали е подходящо бизнес
проекта да бъде реализиран или не. Ако проектът се
окаже осъществим и предприемачът го изиска, се прави
БИЗНЕС ПЛАН описан по-долу (Раздел Б, БИЗНЕС
ПЛАН).

ДОКУМЕНТИ И
ПРЕПРАТКИ
ДОКУМЕНТИ :
Приложение 1. Картон на предприемача (POC/05.002-1)
Приложение 2. Фирмен картон (POC/05.002-2)
Приложение 3. Предварителен въпросник (POC/05.002-3)
Приложение 4. Пазарен анализ (POC/05.002-4)
Приложение 5. Финансово-икономически анализ (POC/05.0025)
Приложение 6. Съдържание на бизнес плана (POC/05.002-6)
Приложение 7. Документ, удостоверяващ предаването на
Бизнес плана (POC/05.002-7)
Приложение 8. Проследяване на фирмата (POC/05.002-8)

КОНСУЛТИРАНЕ НА
НАЧИНАЕЩИ
ПРЕДПРИЕМАЧИ
ОПИТА НА ИСПАНИЯ:
1.Създаван поетапно като са капитализирани резултати
от няколко проекта
2.Изгражда се на интегрирана стратегия за развитие
на региона и се включват всички заинтересовани
страни
3.На основата на държавните институции и публични
организации се интегрират всички социални
партньори и частни организации
4.Изградени са електронни платформи и са
унифицирани процедури и документи, които се
ползват от всички заинтересовани страни

КОНСУЛТИРАНЕ НА
НАЧИНАЕЩИ
ПРЕДПРИЕМАЧИ
5.Създадени са и условия за обслужване на едно гише,
което и подкрепено със съответната нормативна
база
6.Провеждат се последователно политика на
мотивиране и обучение по предприемачество,
последвано от допълващо обучение
7.Създадени са типови модели за създаване на малки
фирми по отрасли, което включва и възможност за
подготовка и на съответния бизнес план

ПРОЕКТ BGO51PO001-7.0.01-0034
Интегрирана услуга за предприемачи в България
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз

ОЛЯ ИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА
ПАЛАТА ТЪРГОВИЩЕ

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА
ВНИМАНИЕТО !

