
 

ПРОГРАМА за ДЕЙНОСТТА 

 

на СЪВЕТА „Предприемачество и стартъп” 2021-2022 година 

 

Приоритети и Конкретни дейности за периода 01.11. 2021 - 01.11. 2022 година 

 

1. Създаване на отделни поднаправления в Съвета, които пряко да отговарят за развитието на следните 

сектори: Развитие на предприемачеството; Стимулиране на Женско предприемачество и стартъп; 

Инициатива “Младежко предприемачество и стартъп”. 

 

2. Набиране на членска маса за трите отделни стълба - минимум по 10 члена на стълб от бизнеса и 

академичните среди. 

 

3. Проучване на добри европейски практики с приложимост за обогатяване и разширяване целите и 

практиките в Съвета. 

 

4. Информиране на членовете на Съвета за програми на национално и европейско ниво, свързани с 

предприемачеството и стартъп, с цел осигуряване на експертна консултантска помощ и финансиране на 

процесите по стартиране и развитие на собствен бизнес. 

 

5. Изграждане на стратегии за конкретните направления, обучения в съвременни компетенции 

необходими на успешния предприемач. 

 

6. Установяване на дългосрочни партньорски взаимоотношения с българската академична общност с 

цел изграждане на тесни връзки между научната общност и бизнеса и възможности за съвместни 

предприемачески инициативи. 

 

7. Установяване на контакти със спонсори и медийни изяви с цел привличане на бизнеса и обществото с 

акцент върху женското и младежкото предприемачество. 

 

8. Съдействие за развитие на Национална менторска програма за женско предприемачество в България. 

 

9. Установяване на партньорски взаимоотношения и участия в общи инициативи със сродни 

организации за развитие на инициативата: Бизнес форум “Арена на дамския бизнес”. 

 

10. Популяризиране на политики, механизми и практики на предприемачеството и стартъп, в т. ч. чрез 

Ежемесечни събития за нетуркинг “Бизнес вечери в Палатата”. Организиране на възможности за 

финансиране и координиране на съвместни проучвания, проекти и дейности от общ за членовете 

интерес. 

 

11. Създаване на групи в платформите Tweeter, Linkedin, Facebook. Създаване на 

Web page на Съвета с основна цел промотиране на дейностите. 

 

12. Установяване и изграждане на сътрудничество с другите Съвети на БТПП. Общи участия в 

инициативи, конференции и семинари. 

 

13. Заявка за експертиза към правителствените институции във връзка с подкрепа на българското 

предприемачество и стартъп-процеси, законодателни инициативи, процедури, консултации, становища, 

разработки. 

 

14. Стартиране на разработката на нови инструменти с основна цел подпомагане на бизнеса в стартовия 

процес и увеличаване на конкурентоспособността му на вътрешни и външни пазари. 

 

15. Установяване на сътрудничество с регионални организации и представителства на други съвети с 

конкретните области с цел развитие на регионите за стимулиране на развитието на предприемачеството 

и стартъп средата в България, водещи към устойчиво икономическо развитие на регионално и 

национално ниво. 

 

16. Проучване на възможности за сътрудничество с европейски организации със сродни на Съвета цели 

и задачи. 


