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                     На 24 - 25  Октомври  2013 г.  в Интер Експо Център - София, 
представителството на Европейската Комисия в България, Министерство на икономиката и 
енергетиката и НИС на СУ „Св. Климент Охридски”  организираха 11-тия ежегоден форум 
за насърчаване на предприемачеството в България- “The European Day of the Entrepreneur 
2013”, който се проведе в рамките на Европейската седмица на МСП. 

 Темата на събитието тази година беше посветено на: “Науката в подкрепа на 
иновациите в икономиката”. Предвидените различните модули засегнаха теми като: 
стартиращото предприемачество, инструментите за насърчаване на сътрудничеството 
между науката и бизнеса, технологичния трансфер, клъстерната политика, иновациите в 
обучението по предприемачество, представяне на новата Оперативна програма “Иновации 
и конкурентоспособност” 2014-2020 г., като традиционно събитието събира на едно място 
представители на бизнеса, администрацията, научните среди и инвестиционните фондове. 
Участие в тазгодишното издание на ЕДП взеха ректора на СУ проф. Иван Илчев, 
зам.министъра на икономиката и енергетиката - г-жа Анна Янева, Анна-Мари Виламовска – 
секретар за образование и наука към Президентство на РБ, г-н Огнян Златев - ръководител 
на  представителството на Европейската комисия, г-н Роланд Страус, Управителен 
директор на платформата Knowledge4Innovation Platform, John Gabriel Goddard, World 
Bank , Леандър Литов – водещ учен-физик в  СУ, Полина Атанасова от CEED Fund-BG, 
Милена Игнатова - представител на Ecosystem Europe, Мила Григорова зам.председател на  
Старт ит смарт, представител на  ДАБ, представители на държавни институции, бизнес 
асоциации и камари, неправителствени организации, академичната общност и други 
организации, които имат отношение към развитието на предприемачеството в условията 
на Единния пазар. Основни лектори в панелите бяха  представители на Европейската 
комисия, от държавни ведомства и институции, от неправителствени организации, бизнес 
асоциации и камари, представители на  университети и други организации, които имат 
отношение към развитието на науката в подкрепа на човека, забавените плащания, учени, 
консултанти, експерти, общински и други специалисти. Основни теми, залегнали в 11-тото 
издание на Европейския ден на предприема, които предизвикаха интереса на над 310 
регистрирани участника бяха: 

 Наука  в името  на човека 

 Насърчаване на предприемачество чрез CEED  подкрепа 

 Новата икономика - циклична, синя, екологична ... 

 Предприемачите не се раждат, те се създават! 

 Стартиращо предприемачество – с кого, кога и как? 

 Въздействието на  научни изследвания в България върху иновационните стратегии 
за интелигентна специализация 

 Национална стратегия за МСП 2014-2020 

 Политики на ЕС и инструменти за финансиране на предприемачите 

 SMARTCULTURE И КЛЪСТЕР "КУЛТУРА И ИНОВАЦИИ" 

 ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ 

 КЛЪСТЕРНА ПОЛИТИКА 



 ВЪЗМОЖНА ЛИ Е РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА? 

 Среща на мрежата на ЦТТ  и дискусия на тема: Технологичния трансфер като 
инструмент за развитие на предприемачеството 

 Представяне и дискутиране на доклада "INPUTS TO ACTION PLAN ON 
INNOVATION COMMERCIALIZATION SERVICES IN BULGARIA" на 
Световната банка 

 ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

 КРЪГЛА МАСА по проблемите на обучението по предприемачество с участието на 
проектите от конкурс 2012 DG ENTR: Entrepreneurship Education (CONEECT, 
YEDAC, NETT) 

 ИНОВАТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ. ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 ФЛОРИСТИКАТА – ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 БИЗНЕС С НУЛЕВ БЮДЖЕТ 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 Ролята на партньорството Акедемия-Бизнес за развитието на иновациите 

 ПРОЕКТ EURESP+ 

 Европейска регионална платформа за екологични услуги 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУМЪНСКИ ФИРМИ С ЦЕЛ 
РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ 

 TH13TEEN ARTS И  ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ - Какво се е случило и какво 
предстои 

 МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УСПЕЛИТЕ ПОД 30 

 ИНОВАТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 Еднодневен семинар по ПРОЕКТ ШЕХЕРЕЗАДА „Разказване на истории в 
обучението на възрастни“. 
 

Презентациите, снимки и новини от събитието можете да видите на:  
http://ede.uni-sofia.bg/ 
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