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Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата Interreg-IPA CBC
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РЪКОВОДСТВО ЗА МЕСТНИ
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА
МЛАДЕЖКОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект CB007.1.21.343
„Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи“. Проектът е финансиран от
Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия
CCI Number 2014TC16I5CB007, приоритетна ос 2 „Младежи“, Специфична цел
2.1 „Умения и предприемачество“. Водещ партньор в проекта е Културноинформационен център Болевац (Сърбия), с проектен партньор Община
Чипровци (България). Общият бюджет на проекта е 502 440,41 евро, със срок
за изпълнение 18 месеца.

Този проект цели да насърчи по-доброто разбиране и сътрудничество
между партньорите по-специално в областта на адресирането на младежките
потребности, подобряване на качеството им на живот и подготовката им да
бъдат успешни, както и създаване на по-силни връзки между двете
партньорски общини Болевац и Чипровци.

Тази публикация е създадена със съдействието на Европейския съюз
чрез програмата Interreg-IPA CBC България-Сърбия, CCI No
2014TC16I5CB007. Съдържанието на тази публикация е отговорност
единствено на община Чипровци и на Културно-образователен център
Болевац и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз или
на Управляващия орган на програмата.
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Предговор

Най-неотложната заплаха за по-нататъшното развитие на районите
Чипровци и Болевац е обезлюдяването, което основно се получава от
младежката миграция от по-малки населени места към по-големи градове
поради по-добрите им възможности за просперитет.
Текущите демографски тенденции и все по-нарастващата младежка
безработица принуждават младежкото предприемачество да се превърне в
център на дискусии

и

програми за

развитие

на местната политика.

Отговарянето на нуждите и правата на младите хора и тяхното овластяване е
приоритет както за община Чипровци, така и за община Болевац.
За да се справим с проблема с високата безработица сред младите хора,
която се счита за основен виновник за високата миграция на младите хора, е
необходим нов фокус върху предприемачеството сред младите хора. За
съжаление, сръбската и българската образователна система все още не
признават предприемачеството като тема, която трябва да бъде включена в
редовната учебна програма, а младежите в региона значително не разполагат
с познания и умения по отношение на предприемачеството. Целта на
проучванията, анализите и семинарите от този проект е да се преодолее това
несъответствие.
Младежите в този регион сериозно не разполагат с подходящи
помещения, в които могат да се провеждат дейности, свързани с младежта. И
общинските власти на Чипровци и Болевац полагат значителни усилия, за да
отговорят на нуждите на младежта, но проблемът с миграцията все още
продължава. Понастоящем община Болевац има Културно-образователен
център (KOЦ) като определено място, където се провеждат дейности, свързани
с младежта.
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За съжаление, КОЦ не отговаря на нуждите на младежта поради лошото
състояние на сградата. В резултат на това разходите за функциониране на
КОЦ са високи, а той сам по себе си има възможност да предоставя много
ограничени възможности за младите хора да осъществяват своята дейност.
Освен образователните потребности на младежите, Община Чипровци
се съсредоточава и върху посрещането на нуждите от подобряване на местата
за отдих, паркове и детски площадки като друг подход за подобряване на
качеството на живот на младите семейства и намаляване на миграцията на
младите хора.
Предвидената реконструкция на КОЦ в Болевац и 2 детски площадки в
община

Чипровци

ще

увеличи

ангажираността

на

младите

хора

в

производствените дейности и ще осигури най-адекватното пространство за
дейности, свързани с младите хора. Освен това семинарите за младежко
предприемачество, обучението и практическото ръководство ще подобрят
качеството на живот на младите хора.
За да може така планираните дейности максимално да отговорят на
нуждите на младежите в обхванатия регион, е планирано и се изготвя
настоящото Ръководство за местни политики в областта на младежкото
предприемачество. Документът ще бъде важен принос към усилията на
регионалните и местните власти за разработване на политики и програми за
насърчаване на младежкото предприемачество, като осигури основа за
създаване на работни места чрез развитие, разширяване и растеж на
предприятия управлявани от младежи.
Ръководството

ще

бъде

разработено

така,

че

да

подпомага

трансграничния район на Монтана и Зайчар, за да се създадат ефективни
политики, които да разгърнат потенциала на младежкото предприемачество.
Ръководството ще бъде от значение и за лицата, отговорни за вземането на
решения

в

НПО

и

агенциите

за

развитие,

участващи

в

младежкото

предприемачество.
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ЦЕЛИ НА РЪКОВОДСТВОТО
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Основна цел на ръководството
Основната

цел

на

Ръководство за местни политики в
областта

на

младежкото

предприемачество

е

да

предостави работещи мерки на
регионалните и местните власти
за разработване на политики и
програми

за

младежкото

насърчаване

на

предприемачество,

като осигури основа за създаване
на работни места чрез развитие,
разширяване
предприятия
младежи

и

растеж

на

управлявани

от

както

и

на

общата

младежка заетост.

Специфични цели на ръководството
Заложени са следните четири специфични цели за осигуряване на
младежко предприемачество и заетост в региона:
•

Идентифициране на мерки за подобряване на младежката
заетост

•

Предлагане на решения за повишаване на качеството на
младежите като предприемачи и работна ръка и осигуряване на
устойчивост

•

Насърчаване на предоставянето на равни възможности

•

Насърчаване на предприемаческия дух сред младежите
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Очаквани резултати от ръководството
Ръководство

за

местни

политики

в

областта

на

младежкото

предприемачество е съсредоточено върху постигане на следните основни
резултати:
•

формулиране на национална и трансгранична стратегия за
предприемачество;

•

Оптимизиране

на

регулаторната

среда

за

младежко

предприемачество;
•

Подобряване на предприемаческото образование и развитие на
уменията на младежите;

•

Улесняване на обмена на технологии и иновации;

•

Подобряване на достъпа до финансиране;

•

Насърчаване на осведомеността и работа в мрежа

Преки бенефициенти
Изданието на Ръководство за местни политики в областта на младежкото
предприемачество ще се разпространяват активно и използва от:
•

директори на дирекциите,

•

генерални секретари на министерствата,

•

кметове и заместник кметовете,

•

секретари на общини,

•

директори на сектори в агенции,

•

служители и други експерти, работещи в сферата на младежта,
образованието и заетостта

•

представители на НПО работещи с младежи

•

представители на бизнеса

•

представители на образователни институции
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ОБЩ ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ПРОУЧВАНЕТО И АНАЛИЗА НА
ПОТЕНЦИАЛА НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ
РЕГИОН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
МЛАДЕЖКАТА ЕМИГРАЦИЯ
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В рамките на проект CB007.1.21.343 „Основи за по-добро бъдеще на
нашите младежи“ е проведено социологическо проучване и анализ на
потенциала

на

трансграничния

регион

за

намаляване

на

младежката

емиграция. Основната цел на това проучване и анализ е да се предостави
подробна информация и разбиране зад текущите миграционни тенденции на
младите хора, идентифицирани чрез количествени изследвания.

Изследването включва не само
икономическото развитие на двете
общини и области и възможностите за
работа в тях, но и социологическите
гледни

точки

и

образователните

аспекти,
възможности,

условията на живот и всички причини,
свързани с процеса на миграция. То
също така разглежда всички аспекти
на

условията

на

живот

в

трансграничния регион и се стреми да
ги

свърже

с

резултатите

от

социологическото изследване, за да намери директни връзки и ефекти между
икономическите, административните и условията на живот в региона и
мненията и нагласите на младите хора във връзка с имиграцията и
възможностите да решат да пребивават и живеят в региона. Накрая,
проучването и анализът предоставят на политици и представители на местната
и регионална власт при взимане на решения в областта на младежките
политики, дейности и инициативи, и на други заинтересовани страни ценна
информация и мерки за намаляване на броя на младите мигранти.
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Проучването и анализът показват, че младото население на възраст
между 15 и 29 години прогресивно ще намалява като се очаква до 2020 г. това
намаляване да е достигнало до над 23%. Като особено рязко това ще се отрази
на възрастовите групи 20‐24 и 25‐29 години.
Над 55 % от младото население живее в градовете. Очертава се
тенденция на най‐голямо териториално движение по направлението “град‐
град”. Като през последните години се наблюдава ново покачване на
желанието за емиграция при младите хора, особено във възрастта 20‐29
години. Положителното е, че определено се променя образователната
структура на емиграционния поток – той е доминиран от млади хора със средно
(11,9%) и по‐ниско образование (10,2%). Висшистите все повече виждат
шансове и перспективи за добро материално положение в страната си.
Въпреки че се увеличава броят на младежите в региона, които
завършват средно образование в повечето случаи младите хора нямат
практически и трудов опит по придобитата специалност след завършване на
своето образование и трудно се включват на пазара на труда.
Необходимо е да се положат усилия за плавното преминаване на
младите хора от учебната скамейка към пазара на труда чрез разширяване на
стажовете и практиките в реалния сектор. Полезно за задържането на
младежите в региона е и инвестирането от страна на работодателите в
обучението и квалификацията на младите служители.
Преценявайки възможностите за използване на помощи за безработица
от държавата или условията на работа и заплащане в по-големите градове и
държавите от Европейския съюз, младежите са демотивирани от предлаганото
заплащане в региона и предпочитат или да не работят или да потърсят работа
извън него. И въпреки че за много от младите хора развиването на собствен
бизнес е примамлива и престижна възможност, много малко от тях успяват да
реализират личните си бизнес планове.
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Групата на населението на възраст между 29 и 35 години е изключена
от повечето програми и инициативи за образование, наемане на работа и
финансиране на първоначални бизнес инициативи. А от друга страна няма
достатъчно опит и умения за възползването от други възможност за вече
реализирани специалисти или действащи фирми. Тези още по-затрудняващи
условия допълнително стимулират много от хората на възраст между 29 и 35
години да търсят реализация или дори временна заетост в по-големите
градове и в държавите от Западна Европа.
Регионът се характеризира с икономическа изостаналост. Местният
пазар на труда остава в криза, което забавя ръста на доходите и
подобряването на условията на живот на гражданите. Инфраструктурата е в
лошо състояние, а достъпът до интернет – силно ограничен. Въпреки че
местната администрация получава преобладаващо позитивни оценки за своята
работа както от гражданите, така и от бизнеса, а данъчната среда е
благоприятна,

тези

инвестиционната

фактори

активност

не

са

на

достатъчни

предприятията

за

повишаването

на

и

привличането

на

чуждестранни капитали.
Държавните, регионалните и местните власти осъзнават недостатъците
на региона и необходимостта от провеждане на политики, програми и
инициативи за подобряване на икономическото състояние на региона,
привличането на инвестиции и подкрепата на местния бизнес, както и
подобряването на условията на живот и стимулирането на младото население
да остане и да се развива в региона.
Образованието

е

оценено

като

незадоволително

поради ниската

успеваемост на местните ученици и ограничените възможности за избор на
гимназии, професионални техникуми, както и липсата на университет в
региона. Този недостатък се компенсира от наличието на разнообразни
програми и проекти финансирани от ЕС, които са насочени към развитие на
професионалните умения, преквалификация, обучение на населението в
неравностойно положение и други.
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Относно възможностите за работа в региона основните икономически
сфери, в които местното население може да намери работа са земеделие,
производство на превозни средства, производство на хранителни продукти,
производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти, както и в сектора на услугите. Тези условия обуславят
необходимостта от наличието на професионалисти в точно дефинирани
производствени

сфери,

изискванията

на

които

повечето

младежи

не

отговарят, а и към който нямат толкова голям интерес. Липсват модерни
международни компании работещи в сферата на ИТ технологиите, иновациите
комуникациите и други по-интерактивни сфери, които към момента са попопулярни сред младите хора и им позволяват не само по-добре да разгърнат
потенциала си и да се развиват в кариерата си, но и да имат по-висок стандарт
на живот поради по-високите средни заплати в тези сектори.

Положително се оценява качеството на социалната среда и околната
среда в областта. Но въпреки това липсват разнообразни и модерни условия
за прекарване на свободното време и развлечение на младите, както и
развитието на културния им живот. По този начин освен атрактивни
възможности за професионално развитие за младите в региона липсват и
атрактивни възможности за социален живот и развлечение.
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Като цяло към момента дългогодишните инвестиции и инициативи на
държавите и бизнеса в развитието на конкурентоспособността на пазара,
привличането на чуждестранни фирми и предлагането на по-атрактивни
условия на работа са успели да привлекат обратно някои значителна част от
младежите, които са заминали да учат или работят в чужбина. За сега този
ефект се усеща най-силно в столиците и някои от по-големите градове на
двете държави. Очаква се чрез допълнителното стимулиране на икономиките
на отделните региони в България и Сърбия да се постигне подобен ефект и в
тях поне от гледна точка на това младите хора, живеещи в тях, да предпочетат
да останат и да се развиват в тях и за в бъдеще.
Представените и анализирани по-горе статистически данни, действащи
политики и други условия пред младите хора в региона служат за общо
анализиране на потенциала на трансграничния регион за намаляване на
младежката миграция. Като цяло от представената информация може да се
заключи, че основният потенциал за привличане на младежите се изразява
във

възможностите за професионално

обучение

и

развитие

в

строго

специализирани промишлени сектори, наличието на спокойна среда за живот
и чиста природа, наличието на множество политики и програми насочени
специално към младите и тяхното устойчиво включване в икономическия
живот. През региона остава обаче проблемът с привличането на чуждестранни
инвестиции и модерни компании, които да конкурират условията на работа и
възможностите за професионално развитие на фирмите от големите градове.
Следването на заложените общински планове и регионални стратегии за
развитие би трябвало да привлече подобни инвестиции, но за тази цел е
необходимо и активното включване на младите, които да представляват
компетентна и желана работна ръка.
Резултатите от проведения статистически и социологичен анализ
показват, че младежите в регион все повече намаляват, а голяма част от тези,
които са останали там биха искали да емигрират в друг град или държава.
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Основните причини за тези нагласи са:
•

липса

на

възможности

за

разнообразно

професионално

образование;
•

недостатъчна задоволеност от получаваното възнаграждение в
регион;

•

липса на възможности за работа във фирми от по-модерните
икономически сектори, работещи в сферата на иновациите и
информационните технологии, включително чуждестранни фирми;

•

недостатъчно добър достъп до интернет, който да позволява на
младежите да работят дистанционно за фирми от други градове или
държави;

•

липса на достатъчно възможности и стимули за започване на
собствен бизнес от страна на младежите

•

представи и очаквания на младежите от региона, че биха
получавали по-високи заплати, ако емигрират от региона

Според повечето от младежите като положителна черта на региона може
да се посочат по-спокойните и екологични условия на живот.
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ПРЕГЛЕД НА ТЕКУЩИТЕ ДЕМОГРАФСКИ
ТЕНДЕНЦИИ И НА БУМА НА
МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА
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Демографски тенденции и младежка безработица в
област Монтана

Към 31.12.2015 г. населението на област Монтана е 137 188 души, което
представлява 1.9% от населението на страната и нарежда областта на 18
място по брой на населението. В сравнение с 2014 г. населението на област
Монтана намалява с 2162 души, или с 1.6%. Мъжете са 67 227 (49.0%), а
жените – 69 961 (51.0%), или на 1000 мъже се падат 1041 жени.

Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява
в увеличаване на относителния дял на населението над 65 и повече
навършени години и запазване на дела на децата до 15 години на нивото на
предходната година. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2015 г.
е 76 702 души, или 55.9% от населението на област Монтана, като мъжете са
41 526, а жените – 35 176. Броят на трудоспособното население намалява с
1 451 души, или с 1.9% през 2015 г. спрямо предходната година.
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През 2015 г. всички общини в областта имат отрицателен естествен
прираст. С най-малък по стойност коефициент на отрицателен естествен
прираст е община Монтана – минус 9.2‰, а с най-голям – общините

Г.

Дамяново – минус 36.5‰ и Чипровци – минус 22.6‰. Съществено влияние
върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, който
за 2015 г. също е отрицателен – минус 330 души. Той се формира като разлика
между броя на заселилите се в област Монтана 3875 души и изселилите се от
областта – 4205 души.
Противно на общите за страната тенденции заетостта в област Монтана
се влошава рязко през 2015 г. Коефициентът на заетост се понижава до
53,7%, което е четвъртата най-ниска стойност след Силистра (49,2%), Враца
(50,3%) и Търговище (51,6%), при средна стойност за страната от 62,9%.
Безработицата спада от 16,3% през 2014 г. на 8,2% през 2015 г., но това се
дължи на срив на икономическата активност на населението, а не на
разкриване на работни места. През 2015 г. икономически активни са 58,5% от
населението на възраст 15–64 години при 69,3% за страната. Перспективите
пред развитието на пазара на труда също не изглеждат обещаващи на фона
на ниския дял на населението със завършено висше образование – 17,3%, при
относителен дял за страната 27,5%.
Област Монтана изостава чувствително от средните нива за страната.
БВП на глава от населението през 2014 г. възлиза на 6611 лв., което е с повече
от 40% по-ниско от средната стойност за страната.
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Демографски тенденции и младежка безработица в
област Зайчар

Съгласно последните статистически данни за област Зайчар броят на
жителите в нея е 111 331, като община Болевац е на последно място по жители
в областта – 11 761. За областта това е намаление с 1493 души в сравнение с
2015 г. Така по брой жители област Зайчар се нарежда на 7-мо място в Регион
Южна и Източна Сърбия (регионът обхваща общо 9 области).
И в тази област както и в Монтана се забелязва застаряване на
населението като жителите на възраст между 18 и 84 години са цели 80% от
населението, а младежите на възраст между 15 и 29 години са 16 606 или само
14%.
За

2016

г.

от

Регион

Южна и Източна Сърбия са
емигрирали общо 2870 души
като област Зайчар формира
почти

цели

емигранти

63%
(1814

от

тези
души).

Младежите от този регион както
и тези от съседния Сумадия и
Западна

Сърбия

емигрират

основно

към

Белградския

регион

с

положителен

механичен прираст е и Южна
Бачка област.
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По ниво на икономическо развитие Област Зайчар се нарежда на едно
от последните места в страната с нисък принос към БВП, нисък брой на заетите
лица и ниски доходи от работна заплата. Застаряващото население води до
голям брой незаети лица – над 68 000 души. Активното население включено в
пазара на труда е едва 51 506 души. По възрастово разпределение найголямата група безработни е на тези на възраст между 30 и 54 години (59%),
от които пък повечето са жени.
Разглеждайки нивата на средните работни заплати за страната както и
за Белградска област, забелязваме, че има значителни неблагоприятни
различия между средните нива на страната, тези в развитите райони около
столицата и по-малките области и общини като Област Зайчар и Община
Болевац. Средната работна заплата за страната през първата половина на
2017 г. е 67 857 RSD (1 112.86 лв.), за Белградска област – 84 054 RSD
(1 378.50 лв.), област Зайчар – 53 857 RSD (883,26 лв.), Община Болевац –
53860 RSD (883,35 лв.).
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Общи характеристики на младежите в региона

Статистиките
държави

на

показват,

че

двете

особено

младото

години.

във

възрастта

Тревожен

е

20‐29

фактът,

че

население на възраст между 15 и 29

всеки

години прогресивно ще намалява

конкретни намерения в обозримо

като се очаква до 2020 г. това

бъдеще

намаляване да е достигнало до над

четвърт от младите хора в страната

23%. Като особено рязко това ще се

определено проявяват интерес към

отрази на възрастовите групи 20‐24

временна

трудова

и 25‐29 години.

чужбина.

Положителното

Над
население
Очертава

55

%

живее
се

от
в

младото
градовете.

тенденция

на най‐

голямо териториално движение по
направлението

“град‐град”.

Значително по‐малки по брой и
относителен дял са миграционните
потоци

по

направлението

“село‐

село”. Броят на преселилите се от
селата

в

градовете

е

по‐голям,

отколкото в обратното направление
“град ‐ село”.
След

резкия

спад

на

настроения

човек

емигрира.

определено

Над

една

е,

структура
поток

–

доминиран

млади

хора

средно

в
че

променя

емиграционния
от

има

миграция

се

образователната

(11,9%)

и

той

на
е
със

по‐ниско

образование (10,2%). Висшистите
все

повече

виждат

шансове

и

перспективи за добро материално
положение в страната и едва 7,5%
декларират желание за реализация
в чужбина. Най‐голям е делът на
младежите,

които

работят

на

2002‐2006

г.,

през

ново покачване на желанието за
при

младите

безработни (48,1%).

в

последните години се наблюдава
емиграция

да

млад

непълен работен ден (56,85) или са

емиграционните
периода

осми

хора,

Въпреки

че

се

броят на младежите
които

увеличава
в

завършват

образование

в

повечето

региона,
средно
случаи

младите хора нямат практически и
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трудов

опит

по

придобитата

условията на работа и заплащане в

специалност след завършване на

по-големите градове и държавите от

своето образование и трудно се

Европейския съюз, младежите са

включват на пазара на труда.

демотивирани

от

предлаганото

заплащане в региона и предпочитат
или да не работят или да потърсят
работа извън него.
Младите хора се превръщат в
потенциален ресурс на заетостта в
сивата

част

на

Недостатъчните

икономиката.
професионални

умения и практики в реална среда и
невъзможността за професионален
избор на учащите от най‐ранната
възраст

принуждават

част

от

Необходимо е да се положат

завършилите училище да започнат

усилия за плавното преминаване на

“първата възможна работа”, най‐

младите хора от учебната скамейка

често

към

търговията

пазара

на

разширяване
практиките
Полезно

на
в

чрез

стажовете

реалния

за

младежите

труда

и

в

региона

инвестирането

от

работодателите

в

на
е

и

страна

на

обучението

квалификацията

на

и

младите

служители.

използване

безработица

и

на

услугите,

обслужването,

без

За голяма част от младите
хора притежаването и развиването
на

собствен

признак

на

частен

бизнес

инициатива

е
и

предприемачески дух. Но въпреки
голямото желание на младите хора
и различните проекти и програми за

Преценявайки възможностите
за

сферата

изисквания към условията на труд.

сектор.

задържането

в

от

на

помощи

държавата

за
или

развитие
умения

на
и

иновационната

предприемачески
финансиране

на

активност
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стартирането на бизнес, все още

наемане на работа и финансиране

реално

на

осъществените

подобни

бизнес начинания са малко на брой.
Една възрастова група, която
не е включена в така дефинираната
от статистиката и подпомагащите
програми дефиниция за млади хора,
е групата на населението на възраст
между 29 и 35 години. За съжаление
това са хора, които в сегашните
условия

на

образование

и

възможност за работа все още не са
успели

да

се

реализират

професионално и търсят по-добри
възможности. Но и точно тези хора
са изключени от повечето програми
и

инициативи

за

образование,

първоначални

инициативи.

А

от

бизнес

друга

страна

нямат достатъчно опит и умения за
възползването от други възможност
за вече реализирани специалисти
или действащи фирми. Това са и
хора, които в повечето случай имат
семейства и допълнителни разходи
свързани

с

тях.

Тези

затрудняващи

още

по-

условия

допълнително стимулират много от
хората на възраст между 29 и 35
години да търсят реализация или
дори

временна

заетост

в

по-

големите градове и в държавите от
Западна Европа.
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ОБЩ ПРЕГЛЕД НА БИЗНЕС СРЕДАТА
И ТЕНДЕНЦИИТЕ В РЕГИОНА
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Основните

икономически

функционират активно в региона –

сфери, в които местното население

микрофирми и големи индустриални

може

фирми.

да

намери

земеделие,

работа

добивната

преработващата

са
и

промишленост,

И

двете

представляват

групи
по-скоро

неатрактивна възможност за работа

производство на превозни средства,

и

производство

младите. Микрофирмите, които не

на

хранителни

продукти,

производство

компютърна

и

техника,

на

комуникационна

електронни

носители

прогрес,

на

развитие

на

технологичен

иновации

и

оптични

конкурентоспособност, и са с по-

продукти, както и в сектора на

малък принос към увеличаване на

услугите.

заетостта. От своя страна големите

Целият

регион

характеризира
икономическа
активност

и

и

са

професионално

с
и

се
ниска

инвестиционна

липса

на

активен

инвеститорски интерес. Обособяват

индустриални
технологично

фирми
остарели,

са
изискват

строго специализирана експертиза
и не предлагат много възможности
за кариерен растеж.

се две основни групи фирми, които
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Така
структура

установената

бизнес

малко

в

забавя

средногодишното

региона

от

1000

лв./човек

от

население

при

развитието на третичния сектор на

средно 2786 лв./човек за страната.

услугите

За

(напр.

транспорт,

туризъм,

търговия,
хранително-

разлика

развити

от

други

по-слабо

като

съседните

области

вкусова промишленост и др.) както

Видин и Ловеч общините в област

и сектора базиран на знанието и

Монтана не успяват да надминат

иновациите.

Тези

демонстрират

от

факти

се

средните за страната темпове на

липсата

на

усвояване на европейски средства.

иновационни елементи, използвани
от настоящите предприемачи, което
е фактор за загубване на интереса
към търсене на работа в областта от
страна

на

по-модерните

и

амбициозни млади хора.

областта

неблагоприятно

момента

липсва

за

преките

статистика

чуждестранни инвестиции в област
Зайчар,

но

съгласно

общите

инвестиции на фирмите в ДМА,
съоръжения, сгради и оборудване е

Още през 2013 г. Монтана
става

Към

с

най-

съотношение

видно, че те са изключително ниски
в сравнение с тези в страната – едва
0,47%

от

общите

инвестиции в

между натрупаните ЧПИ и местното

страната.

население. През 2014 г. е отчетен

значително по-ниски от тези във

отлив на ЧПИ от близо 4 млн. евро,

водещата икономическа област в

което означава, че съотнесена към

страната – Белградска област (едва

населението, тяхната стойност е

1,17%

247,5 евро/човек, което е над 12

област). Най-голямата част от тези

пъти по-ниско от средното ниво за

инвестиции

страната. Монтана също така е една

преработващата

от трите области (заедно с Видин и

следвана

Перник),

промишленост,

в

които

разходите

на

предприятията за придобиване на

от

Инвестициите

инвестициите
са

в

са

в

и

тази

сферата

на

промишленост
от
а

добивната
най-ниски

в

сферата на туристическите услуги и

ДМА през 2014 г. възлизат на по27
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по-конкретно

в

местата

за

да развиват бизнеса си там. В

настаняване и хранене.
Все

повече

държавни

европейски

и

програми

идентифицират

проблемите

на

региона с икономическото развитие
и привличането на инвестиции и се
стремят

да

стимулират

привличането на бизнес инвестиции
чрез

предлагане

на

преференции за фирми, които искат

различни

допълнение

следването

на

заложените общински планове и
регионални стратегии за развитие
би трябвало да привлече подобни
инвестиции,

но

за

тази

цел

е

необходимо и активното включване
на младите, които да представляват
компетентна

и

желана

работна

ръка.
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ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРИЛАГАНИТЕ
ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ ЗА
СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И
РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА В
РЕГИОНА
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Нарастващият

проблем

в

на

неактивни,

в

т.ч.

младежката безработица и липсата

обезкуражени, и на безработни

на

лица

кадри

с

практическо

необходимото

образование

и

посредством

индивидуално

и

групово

професионална квалификация кара

прилагане на инструменти и

националните

услуги

и

регионални

за

привличането

държавни агенции, администрации

мотивирането

и други да търсят и изпълняват

регистрират

различни политики и програми за

„Бюро по труда” и насърчаване

стимулиране

на включването им в обучение

на

заетостта

и

В област Монтана са налични

•

и

служите

от

възрастови

трайно

безработни, хора без квалификация
или други. Подобни програми са:
•

•

Национална

програма

работни места за подпомагане
дейността

определени

групи,

дирекциите

заетостта чрез разкриване на

държавния

бюджет за стимулиране наемането
на

се

"Мелпомена" - Увеличаване на

различни програми финансирани от
съюз

в

да

и/или заетост.

развитието на бизнеса в региона.

Европейския

им

и

на

театрите

в

България.
•

Програма "Старт на кариерата"
- Основната цел на програмата
е

да

бъдат

осигурени

Схема „Младежка заетост“ –

възможности за придобиване

насочена

на трудов стаж на безработни

основно

към

подпомагане на фирмите при

младежи,

разкриване на нови работни

или висше образование, с цел

места за младежи

улесняване на прехода между

Национална
"Активиране
лица"

-

програма
на

неактивни

Активиране

и

включване на пазара на труда

завършили средно

образование и заетост.
В

Сърбия

действащи
стимулиране

има

програми
пазара

на

няколко
за
труда,
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създадени пряко, за да се увеличат

професионална

работните места за млади хора (до

младите хора и осигуряване на

30-годишна възраст). Първата от

заетост. Друга мярка, създадена

тях е програмата за подпомагане на

пряко за подкрепа на младежката

заетостта на безработни младежи,

заетост,

озаглавена

задължителен

създадена

"Първи
като

нарастващата
младите

споменем
финансирани
подкрепят

субсидия

за

принос.

на

Работодателите,

безработица

на

млади хора до 30-годишна възраст,

програма

имат право на финансова субсидия

Тази

два

Също

е

за

отговор

хора.

съдържа

шанс",

подкрепа

така
три

компонента:

от тази мярка.

следва

Насърчаване

да

международно
проекта,

които

активизирането

на

които

на

наемат

заетостта

сред

младите хора и Заетост и миграция
на младите хора. Тези проекти се
изпълняват

в

сътрудничество

с

младите хора на пазара на труда.

Националната служба по заетостта,

Това са: Включване на уязвимите

агенциите на ООН и правителства

групи

на донорски страни. Резултатите от

на

пазара

на

труда;
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всички проекти са с регионално

устойчивото европейско развитие

покритие и са насочени към младите

на младите. Цели се повишаване на

хора в неравностойно положение.

икономическата

Изпълнението

подобряване

на

проектите

се

активност,
на

подкрепя от регионалните клонове

конкурентоспособността

на

икономическата

Националната

заетостта в

служба

по

Белград, Нови

Сад,

подобряване

и
активност,

качествата

Враня, Ниш и Ягодина. Ключовите

човешкия

дейности

използване на трудовия потенциал.

на

проектите

осигуряване
подготовка

на
на

обучения,

млади

наемане

на

хора

за

работа

(преобладаващата
администриране

са:

дейност),

на

субсидии

за

самостоятелна заетост и субсидии
за

безработни

млади

хора

с

увреждания.

капитал

Политическата
Сърбия

и

на

по-пълно

рамка

в

се

определя

от

Националната

стратегия

за

заетостта за периода 2011-2020 г.
Тази стратегия е ориентирана към
изпълнението

на

определени

от

приоритетите,
плана

за

икономическо развитие на Сърбия

В допълнение към проектите
осигуряващи

директно

до 2020 г., за стимулиране на
растежа

на

инвестициите

и

финансиране за наемане на работа

експортно

и развитие на бизнеса в двете

икономически сектори. От друга

държави

страна, политиките по заетостта,

са

приети

национални,

различни

регионални

и

ориентираните

определени

от

новата

сръбска

общински стратегии насочени към

стратегия за заетостта, са тясно

развитие

бизнеса,

свързани със Стратегията "Европа

икономическата и социална среда и

2020" на ЕС, за да се координират

младежите.

националните стратегически цели

на
Като

национални,

цяло

всички

регионални

и

за заетост и растеж с рамката на ЕС.

общински стратегии в България са

По-специално

насочени

насочени

към

осигуряване

на

към

приоритетите

са

увеличаване

на
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заетостта

на

уязвими

групи,

чрез насърчаване на програми за

включително млади хора, както и

допълнително

към увеличаване на заетостта в по-

обучение

слабо

активни политики на пазара на

развитите

региони,

подобряване на човешкия капитал

и

образование

и

осъществяване

на

труда.
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ПРЕГЛЕД НА ОБУЧЕНИЕТО ПО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И РАЗВИТИЕТО
НА УМЕНИЯТА В РЕГИОНА
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Възможността за получаване на адекватно образование, което да
отговаря както на интересите на младежите, така и на нуждите на фирмите в
региона помага на младежите да изберат своя професионален път. За
съжаление в региона няма действащи университети, но за сметка на това
младите хора имат богат избор от професионални гимназии, които директно
ги насочват към даден занаят. Различни фондове и програми също подпомагат
развитието на професионалните квалификации на младото население и
предлагат значителна подкрепа при търсенето на работа.

Един от основните проблеми, засягащи образователната система и в
двете държави е нейното наблягане върху запаметяването на информация за
сметка на критичното мислене, решаването на проблеми и работата в екип. В
резултат на това съществува малка взаимовръзка между образованието, което
младите хора получават и изискванията на пазара на труда. Старомодните
професионални профили и липсата на достатъчно обучение и развитие на
уменията оставят младите възпитаници неправилно подготвени за пазара на
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труда. Липсата на кариерно ориентиране и професионална ориентация прави
младите хора по-малко способни да вземат активни решения за кариерно
развитие или да мислят творчески за възможностите за заетост. След
дипломирането, много от младите хора откриват, че им липсва дори основна
информация за това как да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда.
За да се преодолее тази празнина, програмите и организациите за
неформално образование се стремят да повишат пригодността за заетост на
младите хора, като предложат програми за преквалификация и извънкласно
професионално развитие. Гражданският сектор е особено активен в това
отношение, като предлага разнообразни програми, насочени към стимулиране
на предприемачеството, както и предлагане на кариерно ориентиране.
Държавните

институции

също

полагат

усилия

в

областта

на

преквалификацията.
В образователната система на област Монтана основно място заемат
общообразователните,

допълнени

с

профилираните

(езикови,

природо-

математически и др.) училища. Професионалните училища запазват своя брой
- 12 професионални гимназии. Професионалните училища са разкрити в 9
общини, като най-голям е броят им в гр. Монтана и гр. Лом. В допълнение към
образованието предлагано от училищата и гимназиите в областта се
реализира Проект “Център за кариерно ориентиране”, които цели създаването
на мрежа от центрове в региона, които да предоставят информация за
профилите на обучение, професиите и специалностите в средните и висшите
училища и университетите; да предлагат консултации на ученици за избор на
образование и кариера; както и осъществяване на връзката между училищата
и пазара на труда.
Функционират и различни фондове и програми финансирани от
Европейския съюз за стимулиране и организиране на обучения и инициативи
свързани със стимулирането на населението да подобри квалификацията си и
да си намери работа. Популярни такива програми са - "Повишаване
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пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени професионални и
ключови компетентности"; "Шанс за успех"; "Нови хоризонти"; "Качествена
работна сила - стабилен пазар на труда" и други.

Училища в област Зайчар дават
възможност на младите да завършат
основно

или

професионално

образование

в

определени

технологични насочености. Повечето
младежи

предпочитат

техническото

именно

професионално

образование,

вероятно

поради

възможността да намерят работа в
промишлените
предприятия
близките
Единствената

и
в

производствените

областта
големи

и

в

по-

градове.
образователна

институция, която предлага възможности за получаване на висше образование
е действащият в община Зайчар Факултет за мениджмънт към белградския
университет Мегатренд. Подобно на област Монтана, младежите в област
Зайчар могат да се възползват от разнообразни програми за професионално
обучение и преквалификация организирани от Министерство на младежта и
спорта, ООН и частни организации. Такива програма е например „Младите
хора са закона“ като същевременно функционират и различни организации,
работещи с млади хора - Национален младежки съвет на Сърбия; Национална
асоциация на практикуващите младежки дейности; Младежки служби;
Германско дружество за международно сътрудничество в Сърбия; Фонд за
млади таланти и други.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОЛИТИКИ И
ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ЕС В
РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖКОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

38
Ръководството е изготвено в рамките на проект "Основи за по-добро бъдеще на
нашите младежи" No CB007.1.21.343 по програма за трансгранично сътрудничество
Interreg-IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme ,
CCI Number: CCI 2014TC16I5CB007.

За разработване на политики и програми насочени към стимулиране и
подкрепа на младежкото предприемачество регионалните и местни власти
както и неправителствени организации в региона могат да следват примери и
практики от проекти и инициативи както на общоевропейско ниво, така и от
други държави от Европейския съюз.

Политики и добри практики на общоевропейско ниво
На европейско равнище повечето инициативи за насърчаване на
творчеството на младите хора и за насърчаване на предприемаческия дух
произтичат от политиките в областта на образованието и обучението. Планът
за развитие на предприемачеството приет през 2004 г. предлага стратегическа
рамка за засилване на предприемачеството и съдържа мерки за насърчаване
на предприемаческото мислене и стимулиране на младите да се развиват в
сферата на предприемачеството. След това през март 2005 г. насърчаването
на младежкото предприемачество става ключов елемент от Европейския пакт
за младежта и през 2006 г. Комисията започва изпълнение на Лисабонската
програма за насърчаване на предприемаческото мислене чрез образование и
обучение с по-активна роля на предприемаческата култура в образованието
(Европейска комисия, 2006 г.).
За да признае и преодолее бариерите, пред които са изправени
предприемачите, през 2008 г. е приет Законът за малките предприятия.
Законът установява принципи, които да ръководят държавите-членки при
прилагането на политики, които биха могли да подкрепят и подпомагат
стартиращите предприятия както за млади, така и за възрастни предприемачи.
Като част от прилагането на "Small Business Act", много държави-членки
въвеждат програми за предприемачество в учебните програми за насърчаване
на предприемаческите умения и нагласи сред младите хора, за да ги направят
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по-осведомени

за

възможността

за

започване

на

собствен

бизнес.

Резолюцията на Съвета от ноември 2009 г. относно рамката за европейско
сътрудничество в областта на младежта също обсъжда подкрепата на младите
хора за навлизане на пазара на труда, както като работодатели, така и като
служители. Подкрепата за младежкото предприемачество чрез образование,
финанси и наставничество е предложена на държавите-членки.

През март 2010 г. бе обявено признаване на предприемачеството и
самостоятелната заетост като ключови за постигане на интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж като част от стратегията "Европа 2020". В това
отношение,

включването

на

иновациите

и

предприемачеството

в

образованието беше признато като начин за стимулиране на сравнително
ниското ниво на предприемачество в ЕС. Стратегията "Европа 2020" призова
за създаване на по-благоприятна среда за предприемачество и за насърчаване
на предприемаческа култура и мислене. Освен това чрез Европейския
социален фонд (ЕСФ) са положени специални усилия за подпомагане на
жените предприемачи, както и на хората от групи в неравностойно положение
и на хората с увреждания, които се интересуват от създаването на собствен
бизнес.
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Значението на младежкото предприемачество отново е подчертано в
съобщението на Европейската комисия от 2012 г. "Towards a job‐rich recovery"
чрез пакета за заетост в отговор на кризата с безработицата сред младите
хора (Европейска комисия, 2012 г.). Комисията подчерта важността на
насърчаването на предприемаческия дух и необходимостта от по-лесен достъп
на младите хора до финансиране и услуги за стартиращи фирми, които да им
позволят да превърнат творчеството си в бизнес. Вследствие на пакета за
заетостта, отново през 2012 г., Комисията стартира Пакет за младежка заетост
(Youth Employment Package), който включва Гаранция за младежта (Youth
Guarantee). Действията и интервенциите в рамките на Гаранцията за младежта
включват предоставянето на непрекъснато менторство за предприемачество
на младите хора, което може да бъде подкрепено от ЕСФ.

Инициативата на ЕС за Гаранция за младежта беше официално приета
от Съвета на министрите на ЕС през април 2013 г. и одобрена от Европейския
съвет през юни същата година. Както е посочено в официалната нота (14/571),
публикувана от Европейската комисия, в рамките на Гаранцията за младежта
"държавите-членки следва да гарантират, че в рамките на четири месеца след
напускането на училище или загубата на работа, младите хора под 25 години
могат или да намерят работа, подходяща за тяхното образование, умения и
опит, или да придобият образование, умения и опит, необходими за намиране
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на работа в бъдеще чрез стаж, практика или продължаване на образованието".
Мерките в рамките на Гаранцията за младежта могат да варират от
осигуряването на обучение за подпомагане на младите хора чрез записване в
допълнително образование или предоставяне на конкретни стажове, практики
или работни места. Тази инициатива се финансира от ЕСФ с допълнителни 6
милиарда евро от Инициативата за младежка заетост.
Една от специфичните цели на Гаранцията за младежта е да се насърчи
младежкото предприемачество и да се осигури по-голяма достъпност на услуги
за подкрепа на стартиращи фирми. Препоръката на Съвета на Европейския
съюз гласи, че "насърчаването на предприемаческия дух, предоставянето на
услуги за начална подкрепа и микрофинансирането, както и създаването на
схеми за превръщане на обезщетенията за безработица в безвъзмездни
помощи за стартиращи предприятия ще играят важна роля за младите хора".
По-конкретно, съгласно Препоръка 19 Съветът заявява, че Гаранцията за
младежта трябва да "предоставя повече начални услуги за подкрепа и да
повишава осведомеността за възможните шансове и перспективи, свързани
със самостоятелната заетост, включително чрез по-тясно сътрудничество
между службите по заетостта, и фондовете за финансиране (микро).
През 2013 г. Европейската комисия публикува своето съобщение
относно Плана за действие "Предприемачество 2020" (Европейска комисия,
2013 г.). Документът предлага решителни действия за разгръщане на
европейския предприемачески потенциал и премахване на съществуващите
пречки пред предприемачеството. Тези действия са групирани в рамките на
три стълба на подкрепа: образование и обучение; създаване на среда, в която
предприемачите могат да процъфтяват; и разработване на ролеви модели и
достигане до специфични групи, които не могат да използват пълния си
предприемачески потенциал. Отново през 2013 г. с пакета за социални
инвестиции Комисията подчертава необходимостта да се даде приоритет на
инвестициите, за да се даде възможност на младите хора и на жените да
допринесат напълно към икономиката и обществото. Това може да се случи
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чрез социалната икономика и социалното предприемачество. Накрая, и в
същата насока като Плана за действие "Предприемачество 2020", Комисията
предлага Стратегиите за младежко предприемачество (Youth Entrepreneurship
Strategies, YES), които имат за цел да увеличат броя на младите предприемачи
в Европа. Проектът, финансиран от Европейския фонд за регионално
развитие, се съсредоточава върху нови методи за преразглеждане на
политиките, свързани с младежкото предприемачество и обмяната на добри
практики между регионите и държавите-членки. По същия начин, Еразъм за
млади предприемачи (Erasmus for Young Entrepreneurs, EYE) е програма за
обмен на ЕС, даваща на амбициозни предприемачи възможност да се учат от
други предприемачи в други държави-членки.

43
Ръководството е изготвено в рамките на проект "Основи за по-добро бъдеще на
нашите младежи" No CB007.1.21.343 по програма за трансгранично сътрудничество
Interreg-IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme ,
CCI Number: CCI 2014TC16I5CB007.

Политики и добри практики от държави от Европейския
съюз

Германия
Германия е добър пример за модел за финансова подкрепа за млади
предприемачи. Моделът се изпълнява в два национални проекта "Бъдещи
помощи" (Überbrückungsgeld) и "Субсидия за стартиращи фирми".
"Бъдещи

помощи"

е

програма

за

финансова

подкрепа за

нови

предприемачески идеи. Кандидатите, които имат право да се конкурират за
средствата по тази програма, са безработни от най-малко четири седмици към
момента на кандидатстване и са разработили качествен бизнес план, одобрен
от регионалните търговски камари. Финансовата подкрепа продължава шест
месеца. Тя покрива задължителните данъци и вноски, както и разходите за
заплати на безработните. След одобряването на бизнес плана, участниците
получават субсидия (равна на тази, отпусната на безработни лица) в
продължение на шест месеца, плюс допълнителни обезщетения под формата
на поемане на 68% от разходите за данъци и вноски през този период.
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"Субсидия за стартиращи фирми" е форма на финансова подкрепа за
предприемачите с нови бизнес идеи. Условието за допустимост е положителна
оценка на бизнес плана и задължение за редовно плащане на задължително
пенсионно и здравно осигуряване. Финансирането се предоставя в рамките на
срока на програмата, докато доходът на предприемачите е под 25 000 евро
рамките на този период. Заявлението може да се подновява на всеки три
години. След одобряването на бизнес плана участниците в програмата
получават месечна надбавка от 600 евро през първата година. Втората и
третата година участниците получават от 360 до 240 евро на месец.
Плащанията се спират, след като предприемачът успее да печели 25 000 евро.
През 2016 г. е въведена нова програма за субсидии, наречена
"Gründungszuschuss", която съчетава двете програми за субсидиране. Тази
интегрирана програма заплаща на предприемачите минималната работна
заплата (иначе получавана от безработните) плюс 300 евро месечно за
социални вноски за деветмесечен период. След този период плащането на 300
евро може да бъде удължено с шест месеца, ако бизнесът се развие и се
превърне в основен източник на доходи за предприемачите (въз основа на
оценка на специалната комисия).
В Хамбург е създаден бизнес-инкубатор „Гараж за стартиращи фирми“
за подкрепа на младите хора в творческите индустрии. Инкубаторът
предоставя множество форми на финансова и нефинансова подкрепа на
предприемачите. Кандидатите трябва да са безработни младежи до 35годишна възраст. Програмата за подпомагане продължава до шест месеца и
включва

безплатно

работно

пространство

за

максимум

45

млади

предприемачи. Поддържат се предприемачески идеи в следните области:
музика, филми, дизайн, телевизия, архитектура, реклама и разработване на
софтуер и видео игри. Предприемачите кандидатстват с техните бизнес
планове и имат право да получат максимум 5000 евро стартов капитал. Сумата
от 500 до 5000 евро се предлага при ниски лихвени проценти. Кредитите се
отпускат не само въз основа на критерий за бизнес план, но и въз основа на
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иновативност на проекта. В допълнение към финансовите ресурси и
свободното използване на пространството за определен период от време
основен компонент на тази подкрепа е професионалният експертен съвет,
обучение и седмични семинари по различни теми. В допълнение към
безплатното основно консултиране за предприемачи допълнително обучение
е на разположение на цена от 10 евро на час за период до 12 седмици и се
предлага в области като: реклама и дистрибуция, счетоводство, бизнес
администрация и други. Този център за развитие е добре свързан с бизнес
общността чрез мрежа от професионалисти, които осигуряват образование,
организират семинари и обучения. Той е свързан и с мрежата от инкубатори в
други германски градове. Статистиката показва, че почти 90% от избраните
кандидати успяват да реализират своите бизнес проекти и 80% успяват да
запазят работата си след шест месеца, което е продължителността на
подкрепата.

Финландия
През 2004 г. финландското министерство на образованието започна
цялостна политика за предприемаческо образование - Yrittäjyyskasvatus. Тази
политика е преразгледана през 2009 г. и удължена до 2015 г. Обучението по
предприемачество е силно подкрепено от финландското министерство на
образованието,
обучението

по

което

насърчава

предприемачество

финландските
в

учебната

училища
програма.

да

поставят

Освен

това

образованието по предприемачество се разглежда като национална програма,
въпреки че беше предвидено, като е планирано след 2015 г. отговорността за
образование по предприемаческо да бъде прехвърлена на местните и
регионални власти.
Най-важните цели на обучението по предприемачество във Финландия
са:
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• създаване на предприемаческа култура и климат, благоприятстващ
предприемачеството сред младо население, участващо в образователната
система;
•

насърчаване

на предприемачески умения

сред

младите

хора,

разбирани в широк смисъл, които се отнасят или за създаване и управление
на собственото предприятие (entrepreneurship), или за проактивно поведение
в рамките на съществуващите организации (intrapreneurship). В този смисъл
особено внимание се отделя на предприемачеството като на реалистичен
вариант за кариера и за повишаване на уменията на тези, които искат да
създадат собствен бизнес.
Обучението

по

предприемачество се разширява до
различни нива на образованието от

основно

и

средно

общообразователно образование до
професионално
техническо

образование,
образование

и

университети. Различни цели са
възложени

на

различните

образователни нива. Основата на
финландската
система

за

образователна
предприемачество

е

първоначално изградена по време на основното образование (6-12-годишни
ученици)

Основните

цели

на

този

етап

са

учениците

да

разбират

предприемачеството като обща концепция и да се насърчи готовността им да
поемат отговорност, да се укрепи самооценката на учениците и да се насърчат
да взаимодействат успешно с другите, включително и в екип.
В

средното

образование

(12-16

години)

основните

цели

на

финландската образователна система за предприемачество са да укрепи
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възможностите на учениците да участват и да влияят на обществото по
различни гледни точки (политически, икономически, културни и т.н.) като
обществото

се

определя

в

широка

перспектива

(местно,

национално,

европейско и глобално). На този етап фокусът е върху разбирането на
стойността на труда, значението на само мотивацията, автономността и
ролята, която предприемачеството може да играе в обществото.
Предприемаческото образование има по-конкретен и целенасочен
подход по време на професионалното образование (16-19 години). На този
етап учениците се насърчават да развиват идеи, свързани с фирми, като
подчертават сътрудничеството с външни предприятия и други заинтересовани
страни и мрежи. Всички образователни програми за начално професионално
образование и обучение във Финландия включват най-малко пет кредита
(учебни седмици) по предприемачество и бизнес проучвания.
И

накрая,

на

университетско

и

политехническо

ниво,

предприемаческото образование е предназначено главно да подкрепя и
насочва онези студенти, които имат идея за създаване на свое собствено
предприятие въз основа на опита, придобит по време на университетското или
политехническото им образование.
Основната

методология,

използвана

за

подпомагане

на

предприемаческото образование, се основава на "учене чрез действие", с
акцент върху обучението, базирано на дейности, решаване на проблеми и
работа в екип. Добър пример за този подход е проектът "Me & MyCity", насочен
към финландски деца от 6ти клас (12-13 години).
Като се имат предвид всички съществуващи нива на образование,
финландски

ученици

получават

средно

12

годишно

обучение

по

предприемачество като част от системата на задължителното образование и
между три и седем допълнителни години, свързани с незадължителното
образование.
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Допълнителна важна дейност за подпомагане на предприемаческото
образование във Финландия е така наречената инициатива "YES". YES е услуга
за предприемаческо образование за учителите, като осигурява обучение по
въпроси, свързани с предприемачеството, свързани с образованието на
учителите, особено за развиване на предприемачество в училищата и
създаване на мрежи за училищен бизнес. Услугата организира мероприятия,
семинари и програми за обучение както на регионално, така и на национално
равнище и участва в разработването на учебни планове и стратегии. Услугите
на YES са създадени за първи път във Финландия през 2001 г. и оттогава са
се превърнали в широка мрежа за предприемачество. YES е разработена с
помощта на средства от ЕСФ и местни партньори, като първоначалният проект
е финансиран главно и разработен в сътрудничество с финландския
Национален борд за образование. Услугите са достъпни в 17 региона и
населени места в цялата страна. Партньорите на YES включват центрове за
регионално развитие, предприемачески организации и други организации.
Важно е да се подчертае, че обучението по предприемачество се
осъществява на мрежови принцип със съдействието на публичните органи,
главно

финландското

Министерство

на

образованието

и

финландския

Национален съвет по образование и други заинтересовани страни от
публичния и частния сектор, като местни университети, образователни
институти, Федерацията на финландските предприятия и Финландската
асоциация на младите предприемачи.
Последните две организации са изключително активни в подкрепата си
към финландската политика за предприемаческо образование и организират
различни инициативи свързани с нея като например конкурсът "Млад
предприемач на годината" за популяризиране на имиджа на предприемачите
и предприемачеството сред младите хора.
"Млад предприемач на годината" има за цел да изпълни няколко важни
цели. От една страна, конкурсът има за цел да подчертае добрата работа на
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някои

избрани

финландски

млади

предприемачи

и

да

разпространи

информация за тях сред съответните заинтересовани страни, включително
други

предприемачи,

медии,

евентуални

инвеститори

и

широката

общественост. От друга страна, конкурсът има за цел да вдъхнови други млади
хора да станат предприемачи, да насърчи открит социален дебат за
младежкото предприемачество и да оспори идеята, че предприемачеството е
по-подходящо за възрастни и професионалисти с дълъг трудов стаж.

Всеки

регионален

офис

на

Федерацията на финландските предприятия
и Федерацията на младите предприемачи
избира един местен представител, който да
участва

в

ежегодния

конкурс.

Този

регионален подбор изисква подкрепата на
минимален брой регионални предприемачи,
които да бъдат официално номинирани.

Има няколко правила за участие в националния конкурс. Първо, могат
да бъдат номинирани само предприемачи на възраст под 35 години.
Съответната фирма трябва да е била активна на пазара най-малко три години
и да е назначила поне едно друго лице (в допълнение към собственика (ците)
на фирмата). Също така, фирмата трябва да има стабилно финансово
състояние, с положителни реални перспективи за бъдещето.
Съществуват редица основни елементи, които се вземат предвид от
журито при избора на крайния победител в състезанието. Първо, победителят
трябва да има доказан успех в бизнеса, както и силно предприемаческо
отношение. Второ, журито оценява високо младите предприемачи, които имат
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специална способност да визуализират и да използват възможностите на
предприятието по нов и иновативен начин.
Победителят се обявява на събитието "Get Together", което се провежда
ежегодно от Финландската федерация на младите предприемачи. Победителят
получава награда от 1 500 евро, въпреки че ползите са много по-големи
поради осигурената публичност и отразяване в основните финландски медии.

Австрия
Австрия е добър пример за страна, която насърчава развитието на
предприемачеството при младите хора чрез специални програми. Програмите
системно развиват осведомеността за значението на предприемачеството при
децата в ранните етапи на образованието.
Програмата "Училище във ферма и ферма в училище" (проведена през
2014-2015 г.) включва организирани посещения на деца и младежи във ферми
и на фермери в началните и средните училища. И в двата случая фермерите
се явяват като автентични посланици, представящи ползите и значението на
селското стопанство. Програмата има за цел да образова младите хора относно
значението на селското стопанство и възможностите, които то предоставя.
Програмата е подкрепена от създаване на бюлетини за преподаватели,
бюлетини, персонализирани за млади аудитории, печатна реклама, панаири и
изложения, както и страница във Facebook със съдържание, подходящо за
млади аудитории. Обучението е осигурено от Института за обучение на
селските

райони

чрез

работна

група,

отговорна

за

изпълнението

на

програмата, която улеснява сътрудничеството със съответните партньори и
заинтересовани страни, за да гарантира, че проектът е успешен.
Програмата "Младите фермери - Нова сила на страната" е въведена през
2014 г. от Асоциацията на младите фермери в Горна Австрия. Тази програма
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включва създаването на младежки групи и тяхното участие в семинари и
обучителни сесии за повишаване на осведомеността относно дейностите и
разходите, свързани с производството на храни и производството на други
селскостопански продукти. Проектът е популяризиран от специален уебсайт,
социални медийни кампании, листовки и брошури, статии в професионални
списания и др.

Нова програма за развитие на селските райони до 2020 г. има за цел да
насърчи развитието на селските райони. Програмата започна през 2014 г. и
служи за разпространение на информация. Изявления на фермери се
използват

за

съобщаване

на

съответните

послания.

Те

обясняват

положителното въздействие на програмата в различните региони на Австрия,
като насърчават развитието на предприемачески предприятия в селското
стопанство. Проектът включва медийни кампании, представящи реални
практически примери за успешни земеделски предприемачи. Тя осигурява
обиколка на региона и срещи с местни власти. Програмата се отнася до
широката общественост чрез специални събития, организирани в цяла
Австрия. Разпространяването на информация се осъществява от специален
уебсайт и социални медии, за да се получи посланието от младите хора.
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Холандия
Фокусът

на

предприемачеството
развитието

на

холандските
сред

младите

предприемаческото

политици
хора

е

относно

подкрепа

съсредоточен

образование

сред

главно

младите

на

върху

хора

и

учениците от всички възрасти.

С

цел

насърчаване

на

предприемачеството и сближаване
на образованието и бизнеса през
2008 г. правителството стартира
Програма

за

образование

и

предприемачество
(Actieprogramma

Onderwijs

en

Ondernemen). Целта на програмата
е

да

се

подобри

предприемаческият дух и нагласите сред учениците чрез създаване на
предприемачески умения и знания посредством учебната програма, така че
предприемачеството

да

придобие

постоянна

позиция

в

холандската

образователна система. Програмата включва седем различни схеми:
•

Мрежа за предприемачество в образованието: Целта на схемата
за Мрежа за предприемачество в образованието е да се доближат
образованието и бизнеса и да се укрепи тяхното сътрудничество.
С тази схема холандското правителство инвестира в регионални и
/ или секторни мрежи. В рамките на тези мрежи образователните
институции си сътрудничат с бизнес и социални организации, за
да стимулират предприемаческото поведение не само сред
учениците, но и сред учителите и училищното ръководство.
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•

Създаване

на

съсредоточават

центрове
върху

за

предприемачество,

повишаване

на

които

се

информираността

по

отношение на предприемачеството, като предлагат широк спектър
от (извънкласни) дейности (например, вдъхновяващи лекции,
брифинги, бизнес седмици). В тази връзка те разработват
задълбочени познания за уменията и нагласите в сферата на
предприемачество.
предприемачество

От

друга

продължават

страна,
да

центровете

помагат

учениците

за
в

създаването или разширяването на бизнеса им, като предлагат
различни дейности като менторство, инкубатори и мероприятия за
създаване на контакти.
•

Предоставяне на обучение на учителите по предприемачество:
разработва се и се предлага обучение на учители от всички нива
на холандската образователна система, тъй като успехът на
предприемаческото образование до голяма степен зависи от
предприемачите. През 2009 г. Фондацията за развитие на
учебните програми (Stichting Leerplan Ontwikkeling) започна да
разработва програма за обучение по предприемачество за
учители и мениджъри в сферата на образованието.

•

Сертифициране на обучението по предприемачество: Като част от
Програмата е разработено удостоверение за професионално
образование

по

предприемачество.

Модулът

за

предприемачество, отговарящ на условията за сертифициране
(МП), описва вида предприемачество, което е необходимо за
стартиране и управление на бизнес. МП е пакет от умения, знания
и опит за основна образователна програма за студенти в
професионалното образование. МП включва седем ключови
компетенции

(включително

индивидуална

отговорност,

иновативни способности, ефективна работа, социални умения и
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търговско мислене). В допълнение, МП предлага курсове за
изготвяне

на

бизнес

план

и

началните

стъпки,

които

са

необходими за започване на бизнес и поддържане и развитие на
бизнеса след стартирането му. МП е част от националната
квалификация и може да се използва във всички институции за
професионално образование във всички сектори. МП е въведен
през

учебната

2011-12

година.

Институциите

предлагат

и

признават МП като допълнителна програма "плюс". Освен това
наскоро е въведен и сертификат за студенти от университетите в
приложните науки.
•

Стипендиантска програма за предприемачество: Висшите учебни
заведения определят студенти за стажантска програма в САЩ,
т.нар. Стипендиантска програма за предприемачество. Тази
стажантска програма е създадена в сътрудничество с фондация
"Кауфман" и Програмата за глобална стипендия. Всяка година се
избират максимум 10 студенти за тази стажантска програма и им
се дава възможност да научат повече за предприемаческите
умения и да придобият повече знания за предприемачеството.
Учениците посещаваха уъркшопи в университетите в Харвард,
Станфорд и М.Т. Слоун, както и компании в Силиконовата долина.

•

Изследвания и оценка на въздействието на холандската политика
и програмата: Холандското правителство извършва проучвания,
основани

на

доказателства,

относно

въздействието

на

програмата. През 2007 г. е извършено основно измерване,
последвано от първо измерване през 2010 г., за да се прегледа
ситуацията по отношение на предприемаческото образование в
Холандия.

През

2012

г.

е

публикувано

второ

измерване.

Резултатите от това измерване показват, че в сравнение с
предходните измервания през 2007 и 2010 г. предприемачеството
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в

образованието

се

е

превърнало

в

постоянна

черта

в

обучителните организации, а курсовете се предлагат от все поголям брой образователни институции.
•

Създаване на информираност за предприемаческото образование
и улесняване на разпространението на знания: За да се създаде
информираност за предприемаческото образование, холандското
правителство подкрепя национални инициативи като Stichting
Jong Ondernemen както и бизнес конкурса "New Venture" с
награда за студенти предприемачи. Освен това се организира
Седмица на глобалното предприемачество в Холандия. Седмицата
на

глобалното

"Кауфман",

е

предприемачество,
международна

основана

инициатива,

от

която

фондация
вдъхновява

младите хора да възприемат иновациите, въображението и
творчеството, обединявайки студентите и младите предприемачи.

Унгария
Унгария е добър пример за страна с развита програма за подпомагане
на младежкото предприемачество във всички сектори. Организация с
нестопанска цел Унгарска фондация Live Wire е учредена в Унгария през 1998
г. за популяризиране на предприемачеството сред младежи на възраст между
18 и 32 години. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Shell
AG, която дарява пари за подкрепа на програмата. За да се намали
безработицата и да се насърчи предприемачеството, Фондацията работи на
принципа: организиране на менторинг, насърчаване на успешни млади
предприемачи и подкрепа при кандидатстване пред финансови институции за
микрокредитиране.
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Повече от 15 000 младежи са участвали в програмите на Фондацията от
самото начало. Основните дейности на Фондацията са:
•

Организиране на национална мрежа от висококвалифицирани
консултанти, които предоставят безплатни бизнес консултантски
услуги на младежите по време на създаването и развитието на
бизнеса им;

•

Издаване на ръководства по търговия, пригодени за млади хора
без бизнес опит;

•

Образование чрез различни програми за обучение;

•

Маркетингова подкрепа, необходима за развитието на бизнеса и
за комуникация с целевата група;

•

Организиране на конкурс "Млад предприемач на годината" на
регионално и национално ниво, предоставяне на атрактивни
награди и осигуряване на значителна популяризация в медиите;

•

Услуги за фирми, кандидатстващи за микрокредитиране от банки
като последен вариант за получаване на финансиране.

Безплатна консултантска услуга на Фондацията е на разположение на
всички заинтересовани млади хора, които искат да станат предприемачи в
Унгария.

Консултантската

услуга

включва

правни

съвети,

бизнес

консултантски услуги (финансови, данъчни), съвети за развитие на пазара и
популяризиране на продукти и услуги и други. Екипът от консултанти се
състои от 50-60 висококвалифицирани адвокати, счетоводители и мениджъри,
които помагат на младите предприемачи в превръщането на бизнес идеите в
бизнес планове (безплатно). Консултантите са доброволци и единствената
форма на компенсация, която получават, са бонуси за изключителни
постижения на младите предприемачи, на които са ментори. Съветниците
въвеждат младите хора в бизнес общността, предприемаческите организации
57
Ръководството е изготвено в рамките на проект "Основи за по-добро бъдеще на
нашите младежи" No CB007.1.21.343 по програма за трансгранично сътрудничество
Interreg-IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme ,
CCI Number: CCI 2014TC16I5CB007.

и търговските камари и често им помагат да идентифицират целевия си пазар.
Фондацията

е

изготвила

бизнес

ръководства,

пригодени

за

млади

предприемачи. Ръководствата съдържат цялата информация, която им е
необходима, за да започнат и управляват бизнеса си.
Фондацията

разработва

специални

образователни

програми,

предназначени за млади хора. Екип от експерти помага на младите хора да
оценят реалистично своята предприемаческа идея, преди да регистрират
фирма. Това помага много за намаляване на разходи и време за нереалистични
бизнес идеи. Младите хора се обучават как да подготвят бизнес плановете си
и как да получат необходимия капитал за финансиране на бизнеса.

Фондацията
годишен

провежда

конкурс

"Млад

предприемач на годината", за
да насърчи младите хора да
развият своите бизнес идеи От
началото на създаването на
Фондацията са организирани
конкурси с около 1500 бизнес
плана

за

нови

компании,

представени за разглеждане. Комитетът се състои от банкери, успешни
предприемачи, както и млади хора, избрани в предишни конкурси, които са
създали своя бизнес и са придобили необходимия предприемачески опит и
следователно

компетентността

да

оценяват

новите

идеи

на

младите

предприемачи. Многобройни спонсори допринасят за фонда за награди с
ценни подаръци, които са от полза за младите предприемачи в началните
етапи на бизнеса (мобилни телефони, компютри, софтуер или свободно
рекламно пространство в бизнес издания). Ценни награди са и продуктите,
предлагани от млади предприемачи, чиято предприемаческа идея е била
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подкрепена от Фондацията. Конкурсите за най-добър бизнес план се
подкрепят от медиите като значителен първоначален импулс за навлизане на
пазара и се свързват с предприемачи, които имат успешен опит. Един от
основните положителни резултати на Фондацията е изпращането на послание,
че младите хора имат алтернатива и перспективи за бъдещето и че не е
необходимо да бъдат безработни. В смисъл на разпространение, общият
благоприятен ефект далеч надхвърля стартирането на хиляди фирми,
подпомагани от Фондацията.
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МЕТОДИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА
МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО,
СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА
ЧРЕЗ РАЗВИТИЕТО, РАЗШИРЯВАНЕТО
И РАСТЕЖА НА МЛАДЕЖКИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
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Изброените политики, добри европейски практики както и установените
проблеми и необходимост на младежите от региона показват, че младежкото
предприемачество и създаването на работни места за младежи във фирмите
създадени от тях или в други вече установени фирми се стимулират по найефективен начин чрез мерки насочени към образование и обучение,
стимулиране

на

фирмите

да

откриват

работни

места,

подкрепа

на

предприемачеството и подобряване на менторството.
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Мерки за образование, обучение и подобряване на
пригодността за заетост

Мерките за образование, обучение и подобряване на пригодността за
заетост са насочени към подобряване на пригодността за наемане на работа и
професионалното включване на безработни млади хора и за това младите
хора, които са напуснали училище в ранна възраст, да могат да получат
диплома за завършено задължително средно образование. Тези мерки се
изразяват основно в:

Разширяване на обучителните програми за получаване на сертификати
за професионално образование и програми за обучение с ангажимент
за наемане на работа
Целта тук е да се предприемат действия насочени към подобряване на
пригодността за заетост, квалификацията и професионалната интеграция на
младите безработни.
За постигане на тази цел се препоръчва публичните служби по заетостта
да бъдат призовани да включат в своите услуги професионално обучение за
заетост чрез разработването на програми за обучение и включване на пазара
на труда на млади хора на възраст под 30 години, като предвиждат поне едно
от следните обучения:
•

Обучения,

насочени

към

завършено

професионално

получаване

на

удостоверения

за

обучение

или

удостоверения

за

завършени определени професионални модули и специалности.
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•

Обучения, включващи ангажимент за наемане на работа – след
преминаване на обучението определен процент от младите хора,
участващи в него, биват наети в компания в рамките на максимум
три месеца след края на обучението чрез трудов договор на
непълно

работно

време

или

на

пълен

работен

ден

с

продължителност най-малко шест месеца. В случай че младият
човек не е завършил обучението, той може да се присъедини към
дадена компания чрез договор, който включва условие за
завършване на професионално обучение.

Разработване на програми, чрез които безработните лица, които са
напуснали образователната система преждевременно, могат да
получат диплома за завършено задължително средно образование
Целта е да се предостави обучение на млади хора, които са напуснали
училище в ранна възраст, и които в момента не разполагат с възможности за
работа поради липсата на необходимото образование, да се включат в пазара
на труда.
Много млади хора са се отказали от завършване на образование поради
възможностите за заетост, предлагани от нискоквалифицирани сектори на
нискоквалифицирана работна ръка, и в момента много от тях са без
образование или работа.
По този начин и като се има предвид, че наемането на работа и
образованието са свързани, се препоръчва изпълнението на специална
програма и финансова помощ, чрез които безработни млади хора с ниска
квалификация да могат доброволно да възобновят обучението си.
Този вид помощ може да бъде определена в зависимост от доходите на
младите и да бъде свързан с придобиването на образователна степен и
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ангажимент за активно търсене или търсене на работа от публичните служби
по заетостта в края на програмата и в съответствие с приложимата процедура.
Доходите на младежите ще служат за определяне на размера на
помощта и в никакъв случай няма да ограничават достъпа или участието в
програмата на потенциалните бенефициенти.
След получаване на степента на образователната степен, младите,
които желаят да имат достъп до средно професионално обучение, и тези, които
желаят да се включат в пазара на труда, ще могат да участват в програми за
намиране на работа.
Успоредно с това следва да бъдат засилени всички действия в
образователната сфера насочени към борба с ранното напускане на училище.
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Насърчаване
на
самостоятелната заетост

предприемачеството

и

Това са мерки, насочени към насърчаване на предприемачеството и
започване на самостоятелен бизнес, подобряване на възможностите за
финансиране и защита на самостоятелно заетите лица и предприемачите. Тези
мерки включват различни форми на подпомагане и финансиране на младежи,
които желаят за започнат свой собствен бизнес.

Разширяване на възможностите за приложение на помощите за
безработни
Тъй като много младежи предпочитат за използват помощите за
безработни вместо да си потърсят работа е полезно прилагането на схеми,
чрез които младите да могат да използват тези помощи и да ги влагат в
започването на собствен бизнес и инвестиция.
В този смисъл може да се създадат възможности за приложение на
помощите за безработица, които да стимулират младите да започнат
предприемаческа дейност по следните начини:
1. Възможност за използване на помощите за безработица до 100%, като
се внасят вноски в капитала на всички видове новосъздадени дружества, при
условие че се установи връзка от неопределен характер с компанията.
2.

Възможност

за

използване

на

помощите

за

безработица

за

придобиване на специфични консултантски, обучителни и информационни
услуги, както и за покриване на разходите за създаване на нова фирма.
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Създаване на специални услуги в бюрата по труда за предоставяне на
консултации и оценки на новия предприемач
Целта е бюрата по труда
да

могат

младите

да
хора,

консултират
които

са

безработни и искат да започнат
самостоятелна бизнес дейност.
Паралелно

с

мерките

за

увеличаване на възможностите
за

капитализация,

е

препоръчително
предприемането на инициативи
за наблюдение и подкрепа на
предприемачите, които са избрали възможността за инвестиране на помощите
за безработица чрез формули за техническа помощ и обучение, които да
допринесат в максимална степен за успеха на проекта им.

Стимулиране на наемането на лица с опит за създаването на нови
младежки проекти
Целта е да се улесни включването на опит в проектите на самостоятелно
заетите младежи. Това може да се постигне чрез стимулиране на младежите,
които започват самостоятелен бизнес да наемат безработни лица на възраст
над 45 години, които да им предложат необходимия опит за постигане на успех
в бизнеса. Такова стимулиране може да се осигури чрез сключване на
постоянен договор за пълен работен ден или за непълно работно време с
намален дял на дружеството за социално осигуряване и за общи непредвидени
разходи на 100% през първата година от договора.
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Насочване и подобряване на посредничеството на
публичните
служби
по
заетостта
и
техните
съдействащи организации

Публичните
трябва

да

разполагат

технологични
които

с

инструменти,

позволяват

приложимост

услуги

и

по-голяма
по-голяма

ефективност и ефикасност при
разработването и прилагането
на публичните политики.
Препоръчва се предприемането на мерки целящи улесняване на
посредничеството и търсенето на работа чрез информационните технологии и
комуникация. Това е възможно да се постигне чрез създаването на портал с
полезна информация за младите хора, който да им предлага инструменти,
които улесняват търсенето на работа или започване на бизнес в координация
с бизнеса.
По този начин, в едно и също уеб пространството, и със съдействието на
публичните институции и социалните партньори, ще могат да се свързват
свободните работни места и младите лица, които търсят работа, като се
гарантира, че всички оферти спазват действащото законодателство. Порталът
може да включва и информация за основните източници на заетост за младите
хора, които учат, за да им помогне да изберат един или друг курс на обучение.
Този портал следва да бъде ориентиран и към оперативна съвместимост
с най-разпространените канали за търсене на информация (социални мрежи,
блогове, форуми и др.). Също така, младите хора може да разполагат с
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персонализирана и актуална автобиография, съдържащ цялата необходима
информация за тях на портала, за да улесни свързването им със свободни
работни места и фирми, търсещи служители. Порталът може да има и
виртуален асистент, който да помогне на младите хора да научат и
оптимизират възможностите си за намиране на работа.

68
Ръководството е изготвено в рамките на проект "Основи за по-добро бъдеще на
нашите младежи" No CB007.1.21.343 по програма за трансгранично сътрудничество
Interreg-IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme ,
CCI Number: CCI 2014TC16I5CB007.

Стимулиране на откриването на работни места и
наемането на работа

За да се стимулира откриването на работни места и наемането на
персонал, е необходимо предприемането на мерки, насочени към това да се
даде възможност на младите хора да навлязат на пазара на труда или да
получат първия си професионален опит.

Стимулиране на наемането на работа на непълен работен ден и
осигуряване на професионално обучение
Целта е да се стимулира наемането на работа, като същевременно да се
даде възможност на младите хора да подобрят възможностите си за намиране
на работа, като съчетават обучението и професионалния опит. Мерките се
изразяват в стимулиране наемането на работа на непълно работно време с
обвързващо професионално обучение, което позволява на безработните да
получат професионална квалификация, свързана с пазара на труда. По този
начин безработните младежи могат да получат както временна заетост ката и
приложимо професионално обучение. Предлаганото обучение може да е с
акредитация или чрез курсове в дадена фирма или обучаваща институция,
както и обучение по чужд език или информационни и комуникационни
технологии.
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Първа работа
Целта
мерки,

които

подпомогнат
намерят

да

се
да

подпомагане

насърчат

младите

своята

Подобна

изпълняват

такава
на

хора

първа

да

работа.

мярка
фирми,

и

е

които

наемат млади хора без предишен
опит, като тези фирми могат да
получат различни финансови стимули – намаляване на процента на социално
осигуровка за тези служители, получаване на субсидии за заплащане на тези
служители за определен период от време и други. Размерът на субсидиите и
намалените данъци може да варира също и в зависимост от профила на
наетото лице – жени, младежи в неравностойно положение и други.
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ФОРМУЛИРАНЕ НА МЕСТНА
СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖКО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

71
Ръководството е изготвено в рамките на проект "Основи за по-добро бъдеще на
нашите младежи" No CB007.1.21.343 по програма за трансгранично сътрудничество
Interreg-IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme ,
CCI Number: CCI 2014TC16I5CB007.

Предприемачеството може да изиграе важна роля в подпомагането на
създаването на работни места и включването в пазара на труда като това може
да се осъществи чрез различни видове програми и политики. Въпреки това,
практиката

показва,

че

няма

бързи

решения,

които

да

гарантират

интегрирането на всички млади хора в пазара на труда. Въпреки че някои
държави вършат по-добра работа от други, всички държави са изправени пред
натиск и предизвикателства, за да помогнат на младежите си. Икономическият
растеж и създаването на работни места на макроикономическо равнище са
съществена част от отговора, но няма да гарантират активното включване на
младите хора в трудовия пазар.
Като

признава,

предприемачите

че
са

изправени пред множество
бариери,
комисия

Европейската
е

разработила

и

приела Small Business Act, за
да

помогне

на

малките

предприятия да просперират
и

да

растат.

Законът

очертава 10 принципа, които
ръководят разработването и прилагането на политики както на равнище ЕС,
така и на национално равнище, които могат да допринесат много за
подпомагане на новосъздадените предприемачи както за млади, така и за
възрастни предприемачи. Много местни и национални правителства в
държавите-членки на ЕС вече са предприели мерки за подобряване на бизнес
средата за стартиращи фирми чрез опростяване на административните
процедури

и

разпоредби,

особено

по

отношение

на

стартирането

и

регистрацията на предприятия. Мерки като тези са положителна стъпка
напред и правителствата и регионалните и местни институции трябва да
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продължат усилията си за намаляване на административната тежест за всички
новосъздадени предприятия.
В допълнение към препоръките на Small Business Act и действията на
национално ниво за постигане на целенасочени резултати отговарящи на
спецификите на икономическо развитие на отделни региони е препоръчително
създаването и приемането на специфични метни стратегии, които да
предвиждат

мерки

за

стимулиране

и

подкрепа

на

младежкото

предприемачество. В зависимост от спецификите на даден регион тези
стратегии може да включват различни набори от мерки, сред които:
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Развитие на предприемачески умения сред младите
хора

Програмите за предприемачески умения имат за цел да се справят с
препятствията, свързани с липсата на предприемачески знания, умения и
нагласи, както и с липсата на опит в работата и предприемачеството. Подобни
програми следва да обогатяват младите хора с умения и компетенции, като
например разпознаване на възможности, бизнес планиране и разработване на
пилотен бизнес, включително меки умения като чувство за инициативност,
творчество, автономия и работа в екип. Тези умения и компетентности ще
бъдат от полза за собствения (бъдещ) бизнес или за работа като служител,
като същевременно помагат на младите хора да станат по-осведомени за
самостоятелната заетост като опция за кариера.
Програмите

за

предприемачески

умения

често

се

включват

в

образователната система; като целите им варират за различните възрастови
групи. В основното образование целта е да се повиши информираността за
предприемачеството като опция за кариера и да се развие набор от знания,
умения и нагласи, които да допринесат за предприемаческото поведение.
Често това се прави, като се приканват местните предприемачи да посетят
класната стая, за да говорят с учениците за управлението на бизнеса, а други
програми взимат студентите в местни фирми, за да прекарат деня в
наблюдение и научаване за ежедневната работа на един малък бизнес.
В средното образование обучението по предприемачество трябва да
включва по-голям акцент върху предоставянето на специфични технически
умения, използващи макро фирми и дейности, свързани с активно учене и
реални

ситуации.

Например

учениците

трябва

да

научат

за

бизнес

планирането и достъпът до начално финансиране чрез създаването на
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симулационни или реални бизнес предприятия. Това е още по-важно на
университетско ниво, където е важно студентите да придобият основни умения
за стартиране и управление на бизнеса, както и да научат за стойността на
мрежите. Традиционните подходи на това ниво са да се създадат училища за
предприемачество в университетите или да се интегрира предприемачеството
в рамките на традиционното обучение. Има нарастваща тенденция да се
приемат мултидисциплинарни подходи като програмата "Make It Happen" на
Университета в Шефилд. Това е мултидисциплинарен модул, който обучава в
сферата на бизнеса, предприемачество и иновации чрез онлайн класове,
мрежови събития и групови стартиращи предприятия.
Също така е важно разглеждането на ролята на обучението по
предприемачество в рамките на професионалното обучение, включително
проучването

на

начина,

по

който

професионалните

училища

да

взаимодействат с индустрията. Настоящото обучение по предприемачество в
професионалното обучение набляга на официалните бизнес планове и макар
че това е важно, фокусът трябва да бъде върху развитието на бизнеса и да се
гарантира, че учениците получават знания в реалния свят. Изграждането на
капацитета

за

стимулиране

на

предприемаческото

поведение

в

професионалните програми ще изисква значителни промени в начина, по
който се предоставят професионалните програми и в рамките на настоящата
система като могат да бъдат използвани два подхода. Първият изисква нов,
по-радикален подход, който създава отделно училище за ръководители и
предприемачество, което е свързано, но се намира извън професионалните
училища. Това би осигурило целенасочено развитие на предприемаческите
умения, които могат да се прилагат едновременно с професионалните умения,
които учениците са научили или учат едновременно. Второ, би могъл да се
приложи по-еволюционен подход, който да предоставя повече възможности за
предприемачество в учебните програми, да създава нови ръководства и
обучение за учители, да разработва нови форми на оценка и акредитация и
да включва по-ефективен ангажимент с предприемачите.
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Предприемаческите умения
могат да се развиват и извън
образователната
Властите

могат

система.
да

изпълняват

програми с общностни и бизнес
организации,
изкарат

чрез

които

учениците

да

извън

училищата и да ги въведат в
бизнеса.
обикновено

Тези

програми

предоставят

на

учениците поглед от първа ръка
на ежедневната работа на малките фирми. Като алтернатива могат да се
приемат програми за менторство в предприемачеството като програмата
"Еразъм за млади предприемачи", които да помагат новите предприемачи да
придобият умения за управление на малък бизнес чрез взаимодействие с
други предприемачи.
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Предоставяне на информация, консултации, обучение
и менторство

Младите хора, които искат да
започнат бизнес, се нуждаят от
"мека" подкрепа, като например
информация,

консултация,

менторство

и

които

им

да

преодолеят

наставничество,
помогнат

пропуските

си

да
в

образованието. Това важи особено
за младите предприемачи, които не
само нямат опит в самостоятелната
заетост, но също така нямат опит на пазара на труда. Подкрепата на бизнеса
по време на и след стартиране с "мека" подкрепа е важна, защото допълва
това, което учениците са научили за предприемачеството в училище, и помага
да се запълнят пропуските, които остават неадресирани от училищната
система.
Първият подход към "меката" подкрепа е разпространението на
информация. Това може да се постигне чрез интернет, центрове на държавни
институции и социални мрежи на млади хора или от по-опитни ментори.
Въпреки че е важно, предоставянето на информация трябва да се разглежда
само като първата стъпка, която може да бъде допълнена с основно онлайн
обучение или консултации. Например правителството на Великобритания
стартира уеб портала за услуги за растеж и подобряване през ноември 2011
г. Този уебсайт предоставя изобилие от информация и съвети относно
стартирането на малък бизнес, включително информация за наличната
финансова подкрепа и други програми за подкрепа. Той също така включва
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съвети за различни елементи от управлението на бизнеса и начини за
намиране на бизнес инструменти, които да помогнат на предприемачите да
намерят инструменти, които са съобразени с техните специфични нужди.
Съветът

и

консултирането

предприемачеството

сред

младите

са

друг

хора.

начин

за

Например,

насърчаване
Индустриалната

на
и

търговска камара в Потсдам разполага с конкретно бюро за услуги за
започване на бизнес. Бюрото осигурява консултантски и брокерски услуги, за
да гарантира успешното започване на бизнес и осигуряване на работни места.
Програмата Nachfolge-Navigator (Takeover Navigator) също така подкрепя
онези, които прехвърлят бизнеса си и младите предприемачи, които го поемат,
да използват консултантски и обучителни мерки с финансиране до 70% от
свързаните с тях разходи. Такива програми обикновено предлагат основно
обучение, което осигурява общи бизнес умения, но някои от тях предлагат и
специализирано обучение и могат да бъдат съчетани с финансова подкрепа.
Обучението и наставничеството също могат да бъдат ценни инструменти,
които могат да предоставят умения на младите хора, като им помагат да
преодолеят липсата на опит. Пример за това е програмата "Еразъм за млади
предприемачи" на Европейската комисия, която предоставя обучение и
наставничество на младите предприемачи на работното място чрез програма
за обмен, в която младите предприемачи, които започват или управляват нови
предприятия, могат да пътуват в чужбина за период до шест месеца, за да учат
от по-опитен предприемач. Програмата не само осигурява практически опит,
но и подобрява бизнес мрежата на младите предприемачи.
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Предоставяне на финансова подкрепа

Липсата на начален капитал и
трудностите

при

получаването

финансиране от частни
често

се

определят

значителната

кредитори
като

бариера

стартирането

на

предприемачите

и

на
най-

пред

бизнес

за

представлява

особено тежък проблем за младите
хора. Приблизително половината от
стартиращите

бизнеси

изискват

достъп до външен капитал, освен
това, което може да се постигне, като
се следват най-лесните начини за набиране на капитал - собствени
спестявания на предприемача, ако има такива, а след това и често цитираната
триада "семейство, приятели и доброжелатели". В някои видове бизнес този
капитал се изисква за инвестиции в машини и съоръжения, като например
превозни средства и компютри, или за обновяване на помещения. В други
случаи е необходимо закупуване на акции и покриване на паричния поток.
Привличането на собствен капитал е невъзможно за малка стартираща фирма.
По

отношение

на

заемите,

младите

предприемачи

от

неравностойно

положение често срещат трудности при получаването на заеми от банките, тъй
като те не могат да предложат нито обезпечение, нито сигурност за
погасяване. В отговор публичните власти могат да разработят различни
финансови програми, предназначени да подпомагат младите предприемачи.
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Един често използван инструмент на политиката е да подпомага младите
предприемачи, като покрива разходите им за определен период от време.
Примерите за тези подходи са много. Някои държави, като Франция, имат
програми, които осигуряват месечни надбавки в размер до 450 евро, за да
помогнат на младите хора да започнат бизнеса си, докато други държави
предоставят повече подкрепа. Гърция има по-щедър подход, който предоставя
до 29 000 евро годишно за подпомагане на иновативните предприятия. Друг
пример е проектът "Thurigian Elevator Pitch" в Германия, чиято цел е да събере
млади предприемачи и бизнес ангели: всяко събитие води до редица нови
отношения на сътрудничество и сделки.
Като

алтернатива,

някои

правителствени

програми

предоставят

финансиране на инвестиции и оборотни средства на млади предприемачи, за
да им помогнат да започнат своето стартиране. Една от възможностите е да се
предоставят безвъзмездни средства. Такива програми обикновено имат много
силни критерии за подбор, за да определят кой има право на подкрепа. Много
от безвъзмездните средства се отпускат чрез конкурс, където кандидатите се
оценяват въз основа на бизнес плановете си. Пример за това е програмата
"DEFi jeunes" във Франция. Втори пример е фондът за стартиране на бизнес
EXIST в Германия, който подкрепя учениците и студентите да развиват бизнес
идеите си в бизнес планове, които след това да се развият в продукти и услуги.
За да покрият разходите си за прехрана, предприемачите получават
безвъзмездна помощ от 800-2500 евро на месец за максимум 12 месеца. Освен
това те могат да получават субсидии за материали и оборудване (на стойност
10 000 евро за самостоятелна стартираща фирма и 17 000 евро за екипен
бизнес), финансиране за обучение (5 000 евро), а ако е необходимо –
надбавки за деца до 100 евро на месец на дете. Университетите също може да
предложат и достъп до инфраструктура.
Друга възможност е да се осигури микрофинансиране, което изисква от
младите предприемачи да изплатят заема при по-нисък от пазарната стойност
лихвен процент. Съществуват относително малко схеми за микрофинансиране,
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насочени

специално

към

младежта,

но

един

пример

е

"Планът

за

самостоятелна заетост" в Белгия, който предоставя заеми с нисък лихвен
процент за млади хора на възраст под 30 години. Трета възможност е да се
осигури микрофинансиране чрез финансови институции чрез предоставяне на
гаранции по заеми. В тези схеми държавната институция поема известен риск
от името на финансовата институция, като покрива значителна част от
неизпълнените заеми.
През последните години се проучват и други нетрадиционни програми
за финансиране на стартиращи фирми и изследвания върху възможностите
предлагани от бизнес ангели и различни форми на рисков капитал, които
разширяват обхвата на финансовите възможности, които са на разположение
на младите предприемачи, и се използват по-силно при частни източници на
финансиране.
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Развитие на инфраструктура за предприемачество

Властите също така могат да подкрепят младите предприемачи, като
осигурят

подкрепяща

преодоляване

на

инфраструктура,

бариерите,

свързани

която
с

може

липсата

да

на

помогне

мрежи,

за

умения,

финансиране за помещения и достъп до свързаната с тях начална подкрепа.
Важни мерки в тази категория включват подкрепа на млади предприемачи и
бизнес инкубатори.
Младежките

бизнес

мрежи

и

асоциации

са

важни

за

младите

предприемачи, тъй като осигуряват възможности за взаимно обучение, бизнес
контакти и колективни възможности за представяне на младежките интереси
пред правителството и индустрията. Например естонската бизнес инициатива
Ajujaht, съфинансирана от Европейския социален фонд, стартира бизнес
клубове за млади хора, за да им помогне да развиват бизнес идеи и да им даде
възможност да развиват своите мрежи и да се срещнат с инвеститори. В
международен мащаб Junior Chamber International има повече от 200 000
младежи на възраст между 18 и 40 години в над 100 страни. Всяка година
организират местни, регионални, национални и международни конференции,
за да обединяват младите хора, за да обменят и споделят опит. Също така
осигурява обучение и признава постиженията на членовете с церемония по
награждаване.
Друг политически инструмент, който често показва успех, е бизнес
инкубаторът.
инкубаторите

В

допълнение

осигуряват

към

място

първоначалното
за

физическо

финансиране, бизнес

работно

място,

където

новосъздадените предприемачи се обединяват и в повечето случаи също така
предоставят

допълнителна

подкрепа, включително

коучинг,

менторинг,

консултиране и достъп до опитна мрежа от експерти. Често програмите се
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съсредоточават върху осигуряването на добър достъп на младите хора до
инкубатор,

обслужващ

предприемачи

като

цяло,

въпреки

че

много

университети имат инкубатори, специфични за младите хора, за своите
студенти и завършили висше образование. Пример за свързване на студентите
в съществуващи съоръжения е Технологичният център Gruenderzentrum
(Технологичен център и бизнес инкубатор) в град Бранденбург, в който в
момента се помещават 45 фирми и организации, където стартиращите фирми
могат да използват "начален пакет", който включва услуги като данъчни
консултации, рекламни и банкови услуги и офис оборудване. Студентите от
близкия Бранденбургски университет по приложни науки получават достъп
чрез програмата Studentenim TGZ (Students in TGZ), която ги освобождава от
плащането на наем в инкубатора за 6-12 месеца. Студентите са избрани за
тази подкрепа чрез конкурс за бизнес план.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ
НА РЕГУЛАТОРНАТА СРЕДА
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Чрез стратегии и политики местните власти могат да предприемат мерки
за подобряване на регулаторната среда чрез по-добро управление на
публичната администрация както и чрез разработването на предложения за
по-гъвкави трудови договори.

Управление на публичната администрация

От съществено значение е да се адаптира функционирането на
публичните структури, които управляват предлагането и търсенето на заетост,
в рамките на ефективното използване на наличните ресурси като се подчертае
необходимостта от постигане на максимална ефикасност при изпълнението на
целите, заложени пред тези структури и администрации. Примерни мерки за
подобряване дейността и услугите на публичната администрация включват:
•

Модернизиране на обществените служби по заетостта,
както и популяризиране на нови модели на управление, които
включват гъвкавост, специализация, иновации, прозрачност и
близост до гражданите, така че да отговарят по-добре на техните
потребности.

•

Насърчаване на оценката на политиките по заетостта от
страна на публичните администрации. Тази оценка на
въздействието може да включва анализ на ситуацията, в която
функционира администрацията (предварителна оценка), оценка
по време на изпълнението на политиката (междинна оценка) и
оценка след това (последваща оценка) с цел осигуряване на
максимална ефективност и максимална социална и икономическа
възвръщаемост на направената инвестиция. По този начин ще
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бъде възможно да се разбере дали планираните политики и мерки
са винаги съобразени с потребностите на пазара на труда и ще
бъде възможно да се оцени дали тези мерки постигат очакваните
резултати.
•

Създаване на междуведомствена комисия за разработване
и

мониторинг

на

предприемачество.

стратегията

Препоръчва

се

за

младежко

създаването

на

междуведомствена комисия, която да гарантира постигането на
целите, залегнали в стратегията, както и съответствието с
предложените мерки. Целта е да се гарантира включването на
всякакви предложения, които могат да допринесат за укрепването
и правилното развитие на приетата стратегия от гледна точка на
общата публична администрация в рамките на необходимите
взаимоотношения на координация и сътрудничество.
•

Улесняване

на

инструментите

в

администрацията

и

организиране на форуми за обмен на добри практики с
публичните администрации на други страни, които са въвели
програми, насоки на действие и мерки, които са съвместими с
тези, заложен в приетата стратегия.
•

Координиране, от синергична гледна точка, на действията,
произтичащи от прилагането и развитието на приетата Стратегия
с други планове на държавната администрация, които включват
мерки, които засягат предприемачите и заетостта на младите
хора.

•

Създаване на условия за постигане на по-голяма свобода на
достъп

и

упражняване

на

професионални

дейности,

премахване на необоснованите бариери при предоставянето на
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професионални услуги, което би спомогнало за улесняване на
достъпа и подобряване на конкуренцията.
•

Насърчаване на политиките за мониторинг и контрол при
наемане на работа, за да се осигури съответствие с трудовите
разпоредби и социалната сигурност на младите хора, като се
обърне специално внимание на правилното използване на
стипендиантската система и практиките в компаниите. Също така
да се засили контролът върху евентуалното неправомерно
събиране

на

обезщетения

или

измамата

в

социалното

осигуряване.
•

Развитие на обучението на служителите от службите по
заетостта, за да се гарантира, че те могат да предложат
персонално внимание и да се адаптират към разнообразните
профили и нужди на безработните.
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Подобряване на посредничество на службите
заетостта и техните съдействащи организации

Съпровождането

на

по

младите

хора в процеса на търсене на работа
или в началото на тяхната стопанска
дейност трябва да бъде приоритет на
всички

служители,

участващи

в

разработването на политики, които
благоприятстват

включването

на

младежите в пазара на труда.
Персоналното внимание, достъпът до информация и съвети, като
например иницииране или допълване на програми за обучение и образование
в областта на заетостта, познаване на трудовите права и ефективността на
обществените служби по заетостта могат да се превърнат в ключови елементи
за напредъка в постигането на целта за намиране или поддържане на
заетостта.
Предложените мерки във връзка с насочването и консултирането на
младите хора при подготовката и осъществяването на собствен бизнес
начинания включват:
•

Разширяване

на

информацията,

която

младите

хора

получават относно конюнктурата на пазара на труда, като това
се отнася какво до младежи в средното образование, така и в
университетите, така че да знаят възможностите за заетост, както
и до познаване на регулаторната рамка на трудовите отношения.
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•

Подобряване на информацията и консултациите и насоките
към

работодателите

относно

мерките

за

подкрепа

и

възможностите за набиране на млади хора.
•

Приемане и разширяване на програми, които улесняват и
насърчават

връщането

на

младите

хора,

започнали

професионалната си кариера в други страни, и насърчаване
участието им в предприемачески проекти.
•

Привличане и разпространение чрез публичните служби по
заетостта на предложения за работа от чужбина, като
гарантира трудовите права на тези, които решат да търсят работа
в чужбина.

•

Насърчаване и разширяване на дейността на обществените
служби по заетостта в грижите за безработни лица, които
желаят самостоятелно да започнат дейност. В съответствие с
горепосоченото, следва да се идентифицират безработни лица,
записани

в

подходящо

обществени
обучение

и

служби
опит,

по
за

заетостта,
да

ги

които

имат

информират

за

възможностите за достъп до пазара на труда като предприемачи.
•

Създаване на специфични програми за ориентиране към
колективната

самостоятелна

заетост

на

млади

предприемачи чрез организации в социалната икономика.
Тези програми трябва да включват процеси на обучение,
административна и бюрократична подкрепа за стартирането на
бизнес и други видове начална подкрепа.
•

Насърчаване

на

обществените

служби

по

заетостта

да

идентифицират ниши за заетост и бизнес възможности в
селските райони от гледна точка на устойчивата икономика,
както и да насърчават начините за сътрудничество между
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представителните структури на работниците и предприемачите в
селските райони с административните структури.

Стимулиране наемането на работа и използването на
гъвкави договори

В тази насока на действие са
формулирани
насочени

набор

към

компаниите

да

от

мерки,

насърчаване

на

предоставят

по-

големи възможности за работа на
младите

хора.

За тази

цел

се

предлага:

•

Подобряване

на

неурегулираното

договаряне

чрез

съществуващите договорни формули, както и приемане на
договори за обучение и наемане на работа за неопределен срок.
•

Предлагане използването на договори с облекчения, когато
новият работник, който влиза в дружеството, го прави вследствие
на частичното пенсиониране на работник, който е достигнал
законната пенсионна възраст, и следователно доброволно е
удължил трудовата си дейност.

•

Насърчаване използването на различните видове договори
за

обучение,

които

включват

действащото

трудово

законодателство и насърчават използването на договор за
обучение и наемане на работа, който има за цел професионалната
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квалификация на работниците в система включваща редуване с
платена работа в компания.
•

Използване на разнообразни форми на наемане на работа
– наемане на непълен работен ден, плаващо работно
време, домашен офис и други
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ
НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НА
УМЕНИЯТА
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Съществуват четири групи методи, които може да се приложат в
стратегия за младежко предприемачество, които се отнасят до подобряване на
образованието

и

обучението

на

младите

хора

в

сферата

на

предприемачеството както и допълнителни обучения за подобряване на
общите умения на младежите.

Образование

Важно е да се определят
мерки, насочени към намаляване
на

неуспеха

на

учениците

и

преждевременното напускане на
училище,

повишаване

на

качеството

и

на

различните

престижа

образователни

програми, подобряване на общите
сравнителни

резултати

и

благоприятстване

на

постоянството

в

образователната система и възможностите за достъп и постоянство на пазара
на труда. Такива мерки са:
•

Разширяване на съдържанието на учебните програми,
свързани с предприемачеството и професионалните възможности,
както и познаване на трудовите отношения и пазара на труда.

•

Укрепване на уважението и основната роля на учителите и
насърчаване

на

култура

на

отговорност

и

самоусъвършенстване.
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•

Осигуряване на равни възможности от страна на публичните
администрации чрез мерки за превенция, намеса и компенсация с
цел насърчаване на постоянството в образователната система и
подобряване на получените резултати и гарантиране на достъпа
до пазара на труда в условията на равенство.

•

Укрепване на всички действия на образователното ниво, които са
насочени към борба с ранното напускане на училище.

•

Улесняване мерките за образователна реинтеграция на
младите хора, които искат да завършат образованието си след
като са загубили работата си, за да могат да получат академична
квалификация, която им позволява достъп до работни места,
различни от тези, които са имали.

•

Насърчаване на предприемачеството и иновациите, както и
инициативите за предприемачество в образованието.

•

Подобряване на връзките между образованието и бизнеса.
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Обучение

Пазарът на труда предлага възможности за работа на хора с конкретен
профил на обучение. По този начин липсата на подходящо обучение за
реалността на сегашния пазар на труда и липсата на признание за натрупания
трудов опит са недостатъците, пред които са изправени много млади хора,
особено онези, които са напуснали обучението си рано и които днес не могат
да намерят възможности за работа.
За да се отговори на тези реалности, следва да се предприемат мерки
за постигане на адекватността на обучението на младите хора за нуждите на
фирмите, както и нови инициативи, насочени към насърчаване на младите
хора да придобият обучението и уменията, необходими за намиране на
работното място, било чрез наемане, или чрез предприемачество. Възможните
мерки включват:
•

Насърчаване

на

пилотни

проекти

за

професионално

обучение, които да гарантират адекватността на обучението на
към изискванията на определена бизнес сфера, към която е
насочено, предназначени главно за ученици, които са напуснали
преждевременно образователната система и са търсещи работа.
•

Прилагане на специфични програми в селските райони,
така че младите хора да имат реални възможности за заетост или
самостоятелна

заетост,

така

че

да

се

благоприятства

подмладяването на населението.
•

Увеличаване на броя на сертифициращите обучения и
признаването

на

трудовия

опит,

както

и

предлагането

интерактивни и онлайн обучения.
95
Ръководството е изготвено в рамките на проект "Основи за по-добро бъдеще на
нашите младежи" No CB007.1.21.343 по програма за трансгранично сътрудничество
Interreg-IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme ,
CCI Number: CCI 2014TC16I5CB007.

•

Насърчаване на въвеждане в курсовете за обучение електронно
обучение и използването на съвременни технологии за
обучение.

•

Прилагане

на

програми

за

обучение

с

диференцирано

специално финансиране, така че младите хора да придобият
знания в определени дейности и възможности за заетост, които
могат

да

предполагат

създаването

на

работни

места

и

възможности за предприемачество.
•

Разширяване на осъществяването на стажантски програми в
компании,

свързани

професионална

с придобиването

квалификация

през

на

академична или

последните

години

от

обучението.
•

Подобряване на социалната защита на професионалните
практики, за да се улесни преходът от обучение към работа чрез
създаването на бази, така че завършилите обучението да могат да
продължат обучението си чрез неработни практики, ограничени
във времето и със специфични формули на социална защита.
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Подобряване на езиковите познания и използването на
технологичните средства

Пазарът на труда е среда, в която онези, които търсят професионална
реализация, трябва да притежават уменията, изисквани от фирмите, като
подчертават

аспекти

като

езиковите

познания,

квалификацията

в

технологичните инструменти или иновативния и предприемаческия дух. Всеки
човек, освен да развива уменията и способностите, придобити по време на
своето обучение, трябва да се научи да ги прави печеливши и да ги допълва
с други, които са подходящи за нуждите на пазара на труда.
Владеенето на езици или
подобряването на уменията за
работа с технологичните средства
увеличава

възможностите

за

достъп и поддържане на работа,
подобряването
положение,

на

трудовото

преместването

в

случай на загуба на работа, както
и развиване на собствен бизнес.
Тези

умения

могат

да

се

подкрепят чрез следните мерки:
•

Разширяване обхвата на езиковото обучение, което вече е
налице в програмите за обучение по заетостта и официалните
езикови центрове, като се адаптира към съществуващите нужди.

•

Насърчаване изучаването на най-търсените и използваните
езици в производствените сектори, които изискват висока
професионална квалификация. За тази цел ще бъде необходимо
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да

се

изработи

обучение,

адаптирано

към

нуждите

на

предлаганите висококвалифицирани работни места.
•

Улесняване използването на технологични инструменти,
които дават възможност за достъп до електронно съдържание за
обучение за насърчаване на самообучението.
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Насърчаване
на
самостоятелната заетост

предприемачеството

В

сегашния

и

социален

икономически

и

контекст

самостоятелната

заетост

предприемачеството

и

придобиват

особено значение като алтернатива
на платената заетост, тъй като на
младите

хора

възможност

се
да

предлага
започнат

професионални проекти, които да
им позволят да развият уменията си
и професионалния си живот.
•

Насърчаване реализацията от страна на млади предприемачи на
курсове за обучение по дигитален маркетинг и насърчаване
използването на социални мрежи и други форуми за цифрова
комуникация като промоционална платформа и демонстрация на
идеи.

•

Анализиране

и

избор

на

мерки,

които

позволяват

на

самостоятелно заетите лица и на предприемачите, които не са
успели, да имат втори шанс.

99
Ръководството е изготвено в рамките на проект "Основи за по-добро бъдеще на
нашите младежи" No CB007.1.21.343 по програма за трансгранично сътрудничество
Interreg-IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme ,
CCI Number: CCI 2014TC16I5CB007.

МЕТОДИ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА
ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ОБМЕН И
ИНОВАЦИИТЕ
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За създаването на конкуренти

фирми на пазара е

необходимо

използване на модерни технологии и прилагането и разработването на
иновативни методи, продукти и услуги. Повечето от младите предприемачи
нямат необходимите финансови средства и умения за придобиване и
разработване

на

собствени

технологии

и

иновации

и

е

необходимо

подпомагането им за достъп до такива. Мерки, които могат да улеснят достъпа
до технологии и иновации включват:
•

Стимулиране на менторски програми между успешни фирми и
стартиращи фирми на младежи, чрез който стартиращите фирми
да имат достъп до информация и технологии предоставяни от
менторската фирма;

•

Създаване на инкубатори предоставящи достъп до технологии и
иновации и стимулиращи разработването на нови такива;

•

Подкрепа на фирмите на млади предприемачи за кандидатстване
по програми за финансиране на придобиване на модерни
технологии и разработване на иновации;

•

Стимулиране на публично-частното партньорство насочено
към създаване и подпомагане на младежки предприятия.
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МЕТОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ДОСТЪПА ДО ФИНАНСИРАНЕ
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Липсата на начален капитал
и трудностите при получаването на
финансиране от частни кредитори
често

се

определят

значителната

като

бариера

стартирането

на

предприемачите

и

найпред

бизнес

за

представлява

особено тежък проблем за младите
хора. Възможно мерки, които могат
да бъдат включени в политиките за
насърчаване

на

младежкото

предприемачество, включват:

•

Подпомагане на младите предприемачи чрез финансиране,
покриващо определени разходи за определен период от
време;

•

Насърчаване на ролята на кампаниите за взаимна гаранция,
особено

за

насърчаване

на

достъпа

до

кредитиране

на

самостоятелно заети млади хора и субекти на социалната
икономика при преференциални условия.
•

Подпомагане търсенето на алтернативни микрокредити, за
подпомагане на младите хора да започнат бизнес.

•

Предоставяне на безвъзмездни средства за финансиране на
инвестиции и оборотни средства на млади предприемачи, за да им
помогнат да започнат своето стартиране

103
Ръководството е изготвено в рамките на проект "Основи за по-добро бъдеще на
нашите младежи" No CB007.1.21.343 по програма за трансгранично сътрудничество
Interreg-IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme ,
CCI Number: CCI 2014TC16I5CB007.

МЕТОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И
ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ
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Създаването на бизнес контакти, изграждането на мрежа от доставчици,
посредници и клиенти изисква дългогодишни усилия и опит на пазара, които
младите предприемачи нямат. Местните политики и стратегии за подпомагане
на младежкото предприемачество могат да ускорят този процес чрез
предприемане на мерки за по-бързо свързване между младежките фирми и
необходимите им бизнес контакти. Подобни мерки са:
•

Организиране на конкурси и представяния на идеи и бизнес
планове на младежи предприемачи пред представители на
бизнеса, инвеститори и други;

•

Насърчаване на бизнес инкубаторите и съвместните работни
помещения с технологична или новаторска база, която да
насочва младите хора и да им осигури място, където да започнат
бизнес дейност, да обменят опит и идеи и да реализират
съвместни проекти;

•

Насърчаване

на

интернационализацията

на

фирмите,

създадени от младите хора, и насърчаване на участието на
фирмите в проекти и обществени поръчки с общностен или
международен характер, особено в сектори с компонент с висока
добавена стойност.
•

Насърчаване фигурата на младежа вътрешен предприемач,
чрез насърчаване значението на служителите, ангажирани с
търсенето на алтернативи и иновативни дейности за тяхната
компания, за да стане тя по-конкурентоспособна.

•

Стимулиране

на

бизнес

менторството

и

подкрепата

на

младежките предприятия
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•

Насърчаване на медиите да предават положителна визия за
младежкото

предприемачество,

предприемачите

и

работниците

насърчаване

разпространението

свързани

уважение

с

ангажираността

с

към

действия

в
на

както

значението

обществото.

Също

корпоративни

трудовото
в

и

рамките

така,

ценности,

законодателство
на

на

и

корпоративната

социална отговорност.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОД ОТ 3
ДО 5 ГОДИНИ ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И
МЕТОДИ ЗА МЛАДЕЖКО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
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На

основата

на

представения

профил

на

региона,

изготвеното

проучване и анализ на потенциала на трансграничния регион за намаляване
на

младежката

емиграция

и

идентифицираните

подходи

и

мерки

за

изграждане на стратегия за стимулиране и подкрепа на младежкото
предприемачество настоящото Ръководство за местни политики в областта на
младежкото предприемачество предлага основна рамка на средносрочен план
за действие, който би могло да бъде включен в местните стратегии и политики
в сферата на развитие на младежкото предприемачество.

Планът

за

действие

обхваща предлагани подходящи
мерки

и

дейности,

както

и

срокове за изпълнението им в
рамките на петгодишен период.
Планът може да бъде изменян и
допълван от съответните местни
власти

и

институции

или

неправителствени организации,
които решат да приложат плана
или част от приложените мерки
за

изготвяне

и

изпълнение

на

стратегии

и

политики

за

младежко

предприемачество.
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Мярка
Мярка 1:
Образование,
обучение и
подобряване на
пригодността за
заетост и
развитие на
собствен бизнес
сред младежите

Дейности

Индикатори за Срок
за
мониторинг
изпълнение
Дейност
1.1: Брой
младежи 3 години
Стимулиране
завършили
организирането
успешно
на
курсове
за
професионални
професионално
обучения
с обучение
получаване
на
сертификат
Дейност:
1.2. Брой
младежи 3 години
Създаване
на преминали
обучителни
обучение
и
програми от и във наети на работа
фирми
и
с или започнали
ангажимент
за собствена
наемане
на бизнес
работа
или инициатива
менторство
за
започване
на
собствен бизнес
Дейност
1.3.: Брой
младежи 3 години
Организиране на завършили
обучения
по успешно
езици
и курсове по език

Отговорна/и институция/и
Водеща/и
Партньор/и
Публична
Публична
администрация/ администрация/
агенция/ НПО / агенция/ НПО /
частен бизнес
частен бизнес

Източник на
финансиране
Собствен
бюджет/
европейско
финансиране/

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Собствен
бюджет/
европейско
финансиране/

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Собствен
бюджет/
европейско
финансиране/
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Мярка

Дейности
използване
на
информационни и
комуникационни
технологии

Мярка
2:
Информация,
консултация
и
менторство
за
намиране
на
работа
или
започване
на
собствен бизнес

Дейност
1.4:
Разработване
и
изпълнение
на
стажантски
програми
във
фирми
и
държавни
институции
Дейност
2.1:
Подобряване
функционирането
на службите за
заетост
и
информацията
предлаган от тях

Индикатори за Срок
за
мониторинг
изпълнение
или
информационни
и
комуникационни
технологии
Брой
младежи 3 години
преминали
успешно
стажантски
програми

Отговорна/и институция/и
Водеща/и
Партньор/и

Източник на
финансиране

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Собствен
бюджет/
европейско
финансиране/

Брой служители 4 години
на бюрата по
труда
преминали
обучение
Създадена
модерна
платформа
за
предоставяне на

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Собствен
бюджет/
европейско
финансиране/
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Мярка

Дейности

Дейност
2.2:
Създаване
на
програми
за
основно обучение
в общи бизнес
умения,
намиране
на
ментори
и
финансова
подкрепа
Дейност
2.3:
Организиране на
събития
и
конкурси
за
представяне
на

Индикатори за Срок
за
мониторинг
изпълнение
информация за
намиране
на
работа
и/или
създаване
на
връзки
между
младите
и
бизнеса
Брой създадени 4 години
и
функциониращи
фирми от млади
предприемачи

Отговорна/и институция/и
Водеща/и
Партньор/и

Източник на
финансиране

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Собствен
бюджет/
европейско
финансиране/

Брой създадени 4 години
и
функциониращи
фирми от млади
предприемачи

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Собствен
бюджет/
европейско
финансиране/
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Мярка

Мярка
3:
Създаване
на
инфраструктура
и
условия
за
започване
на
собствен бизнес
от
млади
предприемачи

Дейности
бизнес идеи на
млади
предприемачи и
намиране
на
ментори,
финансиране
и
подкрепящи
фирми
Дейност
3.1:
Стимулиране на
менторски
програми между
успешни фирми и
стартиращи
фирми
на
младежи,
чрез
който
стартиращите
фирми да имат
достъп
до
информация
и
технологии

Индикатори
мониторинг

за Срок
за Отговорна/и институция/и
изпълнение Водеща/и
Партньор/и

Брой създадени 4 години
и
функциониращи
фирми от млади
предприемачи

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Източник на
финансиране

Собствен
бюджет/
европейско
финансиране/
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Мярка

Дейности
предоставяни от
менторската
фирма
Дейност
3.2:
Създаване
на
инкубатори
предоставящи
достъп
до
технологии
и
иновации
и
стимулиращи
разработването
на нови такива
Дейност
3.3:
Подкрепа
на
фирмите
на
млади
предприемачи за
кандидатстване
по програми за
финансиране на
придобиване на

Индикатори
мониторинг

за Срок
за Отговорна/и институция/и
изпълнение Водеща/и
Партньор/и

Източник на
финансиране

Брой създадени 5 години
инкубатори
и
фирми на млади
предприемачи
използващи
техните услуги и
възможности

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Собствен
бюджет/
европейско
финансиране/

Брой фирми на 4 години
млади
предприемачи
получили
финансиране на
програми

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Собствен
бюджет/
европейско
финансиране/
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Мярка

Дейности

модерни
технологии
и
разработване на
иновации
Дейност
3.4:
Стимулиране на
публичночастното
партньорство
насочено
към
създаване
и
подпомагане на
младежки
предприятия
Мярка
4: Дейност
4.1:
Улесняване
Подпомагане на
финансирането
младите
на
предприемачи
предприемачески чрез
инициативи
на финансиране,
младежи
покриващо
определени

Индикатори
мониторинг

за Срок
за Отговорна/и институция/и
изпълнение Водеща/и
Партньор/и

Източник на
финансиране

Брой създадени 5 години
и
функциониращи
фирми от млади
предприемачи

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес

Собствен
бюджет/
европейско
финансиране/

Делегиран
5 години
бюджет
за
финансиране на
млади
предприемачи
Брой фирми на
млади
предприемачи

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес/
кредитиращи и
финансиращи
институции

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес/
кредитиращи и
финансиращи
институции

Собствен
бюджет/
европейско
финансиране/
кредити
и
частно
финансиране
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Мярка

Дейности
разходи
за
определен
период от време

Дейност
4.2:
Насърчаване на
ролята
на
кампаниите
за
взаимна
гаранция,
особено
за
насърчаване на
достъпа
до
кредитиране на
самостоятелно
заети млади хора
и
субекти
на
социалната
икономика
при
преференциални
условия

Индикатори за Срок
за
мониторинг
изпълнение
получили
финансиране и
продължили
успешно
дейността си
Брой фирми на 4 години
млади
предприемачи
получили
кредитиране и
продължили
успешно
дейността си

Отговорна/и институция/и
Водеща/и
Партньор/и

Източник на
финансиране

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес/
кредитиращи и
финансиращи
институции

Собствен
бюджет/
европейско
финансиране/
кредити
и
частно
финансиране

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес/
кредитиращи и
финансиращи
институции
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Мярка

Дейности
Дейност
4.3:
Подпомагане
търсенето
на
алтернативни
микрокредити, за
подпомагане на
младите хора да
започнат бизнес
Дейност
4.4:
Предоставяне на
безвъзмездни
средства
за
финансиране на
инвестиции
и
оборотни
средства
на
млади
предприемачи, за
да им помогнат да
започнат своето
стартиране

Индикатори за
мониторинг
Брой фирми на
млади
предприемачи
получили
кредитиране и
продължили
успешно
дейността си
Делегиран
бюджет
за
финансиране на
млади
предприемачи
Брой фирми на
млади
предприемачи
получили
финансиране и
продължили
успешно
дейността си

Срок
за Отговорна/и институция/и
изпълнение Водеща/и
Партньор/и
4 години
Публична
Публична
администрация/ администрация/
агенция/ НПО / агенция/ НПО /
частен бизнес/ частен бизнес/
кредитиращи и кредитиращи и
финансиращи
финансиращи
институции
институции

Източник на
финансиране
Собствен
бюджет/
европейско
финансиране/
кредити
и
частно
финансиране

5 години

Собствен
бюджет/
европейско
финансиране/
кредити
и
частно
финансиране

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес/
кредитиращи и
финансиращи
институции

Публична
администрация/
агенция/ НПО /
частен бизнес/
кредитиращи и
финансиращи
институции
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Мярка

Дейности
Дейност
4.5:
Представяне на
информация
и
подпомагане
контакта
и
кандидатстването
пред
фондове
предлагащи
финансиране за
бизнес идеи на
млади
предприемачи

Индикатори за Срок
за
мониторинг
изпълнение
Брой фирми на 4 години
млади
предприемачи
получили
финансиране и
продължили
успешно
дейността си

Отговорна/и институция/и
Водеща/и
Партньор/и
Публична
Публична
администрация/ администрация/
агенция/ НПО / агенция/ НПО /
частен бизнес/ частен бизнес/
кредитиращи и кредитиращи и
финансиращи
финансиращи
институции
институции

Източник на
финансиране
Собствен
бюджет/
европейско
финансиране/
кредити
и
частно
финансиране
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МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА
ЕФЕКТИВНОСТТА НА РЪКОВОДСТВОТО
ЗА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА
МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
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Задачите за мониторинг и оценка на
поставените

цели

са

насочени

към

непрекъснато наблюдение на планирането,
напредъка,

изпълнението,

резултатите

и

въздействието на местни политики и стратегии
включващи предложените мерки за младежко
предприемачество. За тази цел са дефинирани
две основни групи от индикатори, които да
бъдат проследявани:

•

Индикатори за постижения и резултати, чиято цел е да се
измери нивото на развитие и напредък на мерките, включени в
ръководството

и

в

стратегиите

изградени

на

базата

на

ръководството.
•

Индикатори

за

въздействие,

чиято

цел

е

да

се

знае

ефективността на мерките върху развитието на пазара на труда,
намаляването на младежката безработици и развитието на
младежкото предприемачество.
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Индикатори за постижения и резултати

Показателите за постиженията незабавно измерват обхвата и степента
на развитие на всяка от мерките, предвидени в ръководството и интегрирани
в стратегия за младежко предприемачество. Предлага се да се контролират и
наблюдават следните индикатори:
•

Брой предприети мерки - брой на стратегии и политики или
отделни

дейности

за

обучение

по

езици,

използване

на

информационни и комуникационни технологии, професионални
обучения и други за подобряване на пригодността за заетост на
младите хора или уменията им за започване на собствен бизнес
•

Бюджети, определени за изпълнение на мерки - общи
разходи

за

осъществяване

на

разработените

действия

за

обучение, образование и професионална квалификация.
•

Брой бенефициенти - брой млади хора, които са преминали
успешно обучения.

В допълнение, както е посочено в плана за действие по-горе, за всяка
дейност в рамките на стратегия за младежко предприемачество следва да
бъдат създадени собствени показатели за постижения и резултати, за да може
да се оцени контрастът на получените резултати с очакваните резултати. По
този начин през периода на изпълнение на ръководството и на всяка
предприета стратегия на базата на същото ще може да се оценяват междинни
резултати и да се предприемат своевременни мерки за подобрения.
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Индикатори за въздействие

Чрез индикаторите за въздействие ще се измерват резултатите от
ръководството стратегиите изградени на основата на предложените в него
мерки за коригиране на основните недостатъци и дисбаланси, така че да
можете

да

се

наблюдава

развитието на състоянието на
предприемачеството и заетостта
сред младите хора.

Така, за да се постигне
тази цел, ще се проследяват
ежегодно постигнатите резултати свързани с намалява не младежката
безработица и насърчаване на младежкото предприемачество на базата на
общоприети критерии, отразяващи еволюцията на основните променливи,
които засягат младите хора, сред които са:
•

Ниво на заетост сред младежите (16-24 години)

•

Ниво на заетост сред младежите (25-29 години)

•

Младежка безработица (16-24 години)

•

Младежка безработица (25-29 години)

•

Процент на младите хора наети на непълно работно време

•

Степен на устойчивост на заетостта на младежите във времето

•

Процент на младите хора, изложени на риск от социално
изключване
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•

Процент

на

младите

хора,

които

рано

са

напуснали

образователната система
•

Процент млади хора с ниска квалификация

•

Процент на учениците в средни професионални училища и
техникуми в сравнение с тези в обикновени средни училища

•

Процент млади хора с познания по чужди езици

•

Процент

млади

хора

с

познания

по

информационни

и

комуникационни технологии
•

Брой на младите самонаети

•

Процент на общата предприемаческа дейност

•

Процент на предприемаческа активност сред младите хора

•

Получени финансирания и кредити за младежи предприемачи

•

Брой новосъздадени фирми от младежи предприемачи
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