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Летни стажове за ученици от две софийски 
гимназии

• Участват ученици от 11 клас в НФСГ и НТБГ
• Придобиват професионални умения в областта на икономиката
• Запознават се с дейността на Палатата
• През 2020г. стажовете отново успяха да се реализират, но онлайн, 

а учениците участваха в конкурс за написване на есе по повод 125 
години от съществуването на БТПП

Председателят на БТПП връчи грамоти и награди най-добрите есета



• Програмата е насочена към млади /с до 3 
години опит/ или бъдещи предприемачи /с 
бизнес идеи

• Обменът на опит се осъществява по време на 
престой при опитен предприемач, който 
помага на новия предприемач в 
придобиването на умения, необходими за 
управлението на малка фирма. 

• За период от три години БТПП ще насочи 
усилията си да съдейства за създаването на 
повече от 20 партньорства. 

• Съгласно правилата на програмата новите 
предприемачи получават финансова помощ за 
престоя си в компания -домакин за период от 
1 до 6 месеца.

За контакт: 
Габриела Димитрова
тел.: 02 8117 489
е-мейл: interdpt@bcci.bg

Web: www.erasmus-

entrepreneurs.eu

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


Онлайн мастър клас за млади 
предприемачи и стартиращи фирми

• В рамките на проект „Концепция за международна иновационна 
мрежа“ по програма за сътрудничество между ЕС и Турция; 

• Пандемията промени формата на дейностите по проекта 
• Проведоха се поредица от онлайн обучения на теми, свързани с 

развитието на бизнеса, сред които предприемачество и управление 
на интелектуалната собственост; 

• Младите предприемачи развиха свои собствени бизнес идеи;
• Онлайн срещи с потенциални инвеститори от Литва, Турция и 

България
• Персонализирани консултации при изготвяне на бизнес план; 

Линк към записи на обученията: 
https://bg.conceptinnovation.network/
ms/egitimler-22
За повече информация за проекта: 
Станислава Трифонова, een@bcci.bg

https://bg.conceptinnovation.network/ms/egitimler-22
mailto:een@bcci.bg


Проект

• Съфинансиран от програма "Еразъм+" на Европейския съюз
• Цел на проекта е да подобри използването на интернет и социалните медии 

за нуждите на експортно-ориентирания бранш, което от своя страна да 
доведе до нарастване на броя на специалистите в сектора, подобряване на 
капацитета на МСП и ръст на заетостта на завършилите професионално 
образование и обучение в тази сфера;

• Дистанционно провеждане на пилотно професионално обучение за 20 
млади специалисти по онлайн експортни дейности;

• Дистанционни стажове за 12 от участниците;

Повече за проекта: 
Димитър Паунов, 
тел. 02 8117 553
projects3@bcci.bg
http://divet.eu/

mailto:projects3@bcci.bg
http://divet.eu/


Курс за обучение на млади юристи по 
въпросите на арбитража 

• Провежда се вече 15г. 
• Курсът цели популяризиране и 

утвърждаване на арбитражното 
производство като метод за 
разрешаване на спорове, който се  
налага със своите предимства в 
динамичната сфера на търговските 
отношения както у нас така и по 
света.

• През 2020г.курсът успя да се 
проведе в „хибридна форма“ като бе 
дадена възможност на младите 
арбитри да участват присъствено 
или онлайн; 

За контакт с АС към БТПП: 
Нина Николова, тел.02 8117 561, acourtsc5@bcci.bg

mailto:acourtsc5@bcci.bg


Приоритети на АОБР 2021г. 

• Осигуряване на възможност чуждестранни граждани,

придобили висшето си образование в България, да

получават достъп до пазара на труда в България;

• Осигуряване на възможност за достъп до образование и

пазар на труда на лица, на които един от родителите е с

българско гражданство;

• Популяризиране на извършените вече промени в ЗВО и

приемане на по-нататъшни промени за привеждане на

план-приема към нуждите на икономиката и за

насърчаване реализацията в страната на завършилите;



Приоритети на АОБР 2021г. 

• Осигуряване на учене през целия живот и продължаващо

професионално обучение чрез предоставяне на възможности за

стажуване и чиракуване при работодател в реална производствена

среда.

• Програма за приобщаване на трайно изолираните от образователния

процес и/или пазара на труда лица чрез задължително образование

чрез труд и др., включително принудителни мерки, както и стимули

• Приемане на мерки, вкл. чрез промени в Закона за висшето образование и

Закона за професионалното образование и обучение, гарантиращи по-тясно

свързване на образованието, професионалното обучение и квалификацията с

нуждите на икономиката и публичния сектор

За контакт с Консултантско бюро по колективно 
трудово договаряне и други индустриални 
отношения:
Людмил Иванов, тел: +359878661160, 
labor_consult@bcci.bg

mailto:labor_consult@bcci.bg


Други инициативи

• Въвеждането на учебния предмет по "Технологии и 
предприемачество” от I до IV клас като задължителен-
инициатива, която се реализира с голямата подкрепа на 
БТПП

• Представители на БТПП участват в редица международни и 
национални държавно-обществени органи, комитети, 
работни групи и комисии представлявайки там интересите 
на своите членове. Примери могат да бъдат дадени с: 
Консултативен комитет по професионално обучение към ГД 
„Образование и култура” на ЕК; Съвет за тристранно 
сътрудничество, сектор „Висше образование”; Работна 
група за разработване на Стратегия за висшето 
образованиеи др. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Цветан Симеонов
Председател 
БТПП
тел: 02 8117 444
web: www.bcci.bg
Имейл: office@bcci.bg

За контакт с РТПП Велико 
Търново: Росен Иванов 
тел: 062/60 50 14 
имейл: ccivt@bcci.bg; 
ccivt@abv.bg
Web: 
http://www.rcci.bcci.bg/vturno
vo

http://www.bcci.bg/
mailto:office@bcci.bg
mailto:ccivt@bcci.bg
mailto:ccivt@abv.bg
http://www.rcci.bcci.bg/vturnovo

