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Това издание се осъществява с финансовата подкрепа на Правителството на Република България за 

неправителствените организации в обществено значими сфери на дейност. Бюлетинът се издава от Регионална 

агенция за предприемачество и иновации - Варна в рамките на проект „Насърчаване развитието на 

предприемачеството сред младите специалисти”, изпълняван по постановление No 149 на МС за разпределение на 

средствата по т.24 от приложение No 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009г. 
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1. ЗА ПРОЕКТА

Проект "Насърчаване 
развитието на пред-
приемачеството сред 
младите специалисти" 
е спечелен от Реги-
онална агенция за 
предприемачество и иновации-Варна след 
конкурс на правителството на Република 
България за подкрепа на неправителствените 
организации в обществено значими сфери на 
дейност. Финансиран е съгласно закона за 
Държанвия бюджет на Република България.

Институции, които подкрепят проекта

Настоящият проект е подкрепен от Варненски 
свободен университет "Черноризец Храбър" и 
Медицински университет "Проф. Д-р Параскев 
Стоянов" - Варна и от местните власти - Община 
Варна. 

Продължителност и район на покриване

Проектът се изпълнява за период от 10 месеца от 
месец юли 2009 до месец април 2010г. и обхваща 
Североизточния район на България (СИР). 
Стойността на проекта е 39 500 лв.

Цели на проекта

  • Стимулиране на предприемаческия дух и 
популяризиране значението на иновациите сред 
студентите, младите специалисти, стартиращите 
предприемачи и представителите на бизнеса;
  •  Повишаване информираността  на  
специалистите за добрите европейски практики по 
иновации; 
  • Подкрепа за млади предприемачи, 
нововъзникващи и съществуващи високо-
технологични малки и средни предприятия (МСП) 
чрез безплатни бизнес консултации и прием за 
инкубиране във Високотехнологичен бизнес 
инкубатор към Регионална агенция за 
предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ).

Бенефициенти

 • Студентите и току що завършили млади 
специалисти;
  • Предприемачи, инициативни хора, носители на 
бизнес идеи;
  • Представителите на бизнеса;
  • Представителите на местната власт.

Взаимодействие на бизнеса и непра-
вителствения сектор с университетите и 
д ъ р ж а в н а т а  а д м и н и с т р а ц и я  с  ц е л  
насърчаване на предприемачеството сред 
младите специалисти.

За регионалната  икономика  основните  
предизвикателства са свързани с подпомагане 
създаването на условия за стимулиране 
развитието на малкия бизнес и повишаване на 
качеството на човешкия капитал. В настоящите 
условия изключително важно е предприемане на 
активни действия по адаптирането на фирми и 
предприемачи към новите европейски изисквания 
за работа, както и намаляването на несъ-
ответствието между образователното равнище и 
професионалните умения и квалификация на 
заетите от пазара на труда. Ясно се очертават и 
потребностите за активизиране на подкрепата за 
предприемачеството и стимулиране на малкия 
бизнес. Това поражда и необходимостта от 
развитие на иновационната култура сред младите 
хора. Предприемаческите умения предполагат 
наличието на специфични ценности и убеждения 
между участниците в гражданското общество – 
фирми, университети, изследователски институти 
и неправителствени организации. 

Събития

Редица кръгли маси и индивидуални бизнес 
консултации по евро фондове и програми са 
проведени с високотехнологични фирми от Варна 
и региона. Стартира и нова кампания за набиране 
на фирми за инкубиране във Високотехнологичен 
бизнес инкубатор към РАПИВ. Проведени са две 
срещи на екипа на РАПИВ със студенти от 
Икономически университет-Варна, на които са 
представени възможности за финансиране на 
иновативни МСП по различни програми. 

Среща на екипа на РАПИВ със студенти от ИУ-Варна.
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2. ИНКУБИРАНЕТО НА ФИРМИ, ЕДИН 
ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИ-
ЕМАЧЕСТВОТО

Високотехнологичните бизнес инкубатори 
(ВТБИ) са двигател на икономическия растеж, 
създавайки нови работни места, продукти и 
услуги. Те предлагат на обещаващи стартиращи 
високотехнологични компании благоприятна 
среда за развитие и набор от услуги на 
преференциални цени. В Европа броят на ВТБИ 
е 960. За да се реализира успешно Лисабонската 
стратегия за подкрепа на МСП са необходими да 
се изградят още 540 инкубатора до 2013г.

Високотехнологичен бизнес инкубатор – 
Варна (ВТБИ-Варна) към Регионална агенция 
за предприемачество и иновации-Варна 
(РАПИВ)

ВТБИ - Варна и инкубаторът в Габрово са  
първите в България високотехнологични 
инкубатори, създадени през 2005г. ВТБИ-Варна 
създава условия за укрепването на техно-
логично-ориентираните МСП в региона на 
гр. Варна и Североизточния регион на България, 
чрез предлагане на подходяща инфраструктура 
и поддържащи услуги за стартиращи и 
съществуващи МСП. Инкубаторът осигурява 
благоприятна среда с престижен характер за 
динамично развитие и контакти с български и 
чужди фирми. 

Посредством инкубирането във ВТБИ - Варна на 
фирмите се предоставя възможност да влязат в 
подходяща иновативна среда и Европейската 
иновативна мрежа на МСП, което подпомага 
предприятията да укрепнат и бъдат кон-
курентоспособни. ВТБИ – Варна оказва 
подкрепа и сътрудничество на фирмите при 
намирането на партньори и при кандидат-
стването им за усвояване на средства по 
Опертовните програми на България и чрез 
преките програми на Европейската комисия (ЕК).

Инкубаторът набира целогодишно кандидатури 
за прием на фирми и физически лица, 

разработващи проекти в приоритетните за 
РАПИВ технологични области:
   • информационни и комуникационни 
технологии; 
  • технологии за опазване и възстановяване на 
околната среда и устойчиво развитие (в т.ч. и 
алтернативна енергия);
  • морски технологии;
  • медицински и фармацевтични продукти и 
технологии; 

Процедура за кандидатстване във ВТБИ-

Варна.

1. Кандидатите трябва да са в етап на 
стартиране или в ранен етап на развитие на своя 
бизнес. Те могат да кандидатстват за прием в 
Инкубатора чрез собствен или чрез проект 
предложен от РАПИВ. Попълват се следните 
документи:
  • Регистрационна заявка на кандидата; 
  • Регистрационна заявка за проекта; 
  • Бизнес план.

Сградата на РАПИВ-ВТБИ преди нейното 
обновяване. "Първа копка" 07.01.2005г.

Обновената сграда на РАПИВ - ВТБИ  
открита на 21.06.2005г.
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Офис на инкубирана фирма.
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2. Постъпилите в РАПИВ проекти за инкубиране се 
приемат и разглеждат от Секретариата на 
Експертния съвет и от мениджмънта на РАПИВ. 
Проектите, които са одобрени, се предлагат за 
оценка на Експертния съвет.

3. Експертният съвет е съвещателен орган към 
сдружение РАПИВ, който оценява предложенията 
за инкубиране във ВТБИ - Варна. Той е съставен от 
водещи експерти в региона. 

4. Експертният съвет предлага фирми за 
инкубиране на Управителния съвет на сдружение 
РАПИВ. С одобрените за инкубиране фирми от 
Управителния съвет се сключва договор за 
инкубиране.

Услуги, които ВТБИ – Варна  към РАПИВ 

предлага

 

 преференциални условия за развитие на 

съществуващи и новосъздадени високотех-
нологични МСП;  

 • участие в национални и международни мул-

тидисциплинарни екипи в зоната на иновациите 
и високите технологии; 

  • включване в световната иновационна мрежа 

за обмяна на информация и опит в направленията, 
стимулиращи развитието на иновациите, 
трансфера на технологии и достъпа до база данни 
в областта на високите технологии; 

  • комерсиализация на научните изследвания 

чрез осъществяване на тясно взаимодействие на 
фирмите с университетите и изследователските 
институти, местната администрация и бизнес 
организации от региона; 

  • трансфер на ноу-хау и технологии развойна 

дейност и излизане на пазара на продуктите, 
разработвани от високотехнологичните МСП; 

  • активна рекламно-маркетингова политика за 

представяне на високотехнологичните продукти, 
завоюване на нови пазарни територии, 
привличане на чуждестранни инвеститори; 

  • технология на мениджмънта, маркетинг на 

знанието и обучение за повишаване на 
квалификацията на предприемачите и работ-

• 

ниците; 

  •  (счетоводни, 

юридически, техническа помощ и др.) за фирмите 
в инкубатора;

  • отлични условия за организиране на мулти-

дисциплинарни срещи, конференции и работни 
семинари; 

 • атрактивна ценова листа за услугите 

предлагани от страна на ВТБИВ; 

 • наемане на различни помещения според 

нуждите и целите на фирмата. 

Наемна политика

За наемателите на РАПИВ са валидни 
преференциални цени, базирани на средния 
пазарен наем за кв. Аспарухово, гр.Варна, който се 
приема условно за база - 100%.

Средния инкубационен период на фирма във 
Високо-технологичния бизнес инкубатор е 22 
месеца.

Някои от инкубираните фирми приключват своя 
престой в инкубатора с впечатляващи резултати – 
повече от 8 пъти нарастнал оборот и 5 пъти по-
голям персонал.

пълен набор комплексни услуги

Фирми 
наематели

Инкубирани фирми

I година II година III година

80% 10% 30% 60%
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Успешни истории.
Вашата фирма може да е една от тях.

Фирма Трейдърнет ЕООД

Фирма Свемар ООД

Трейдърнет ЕООД е постъпила във ВТБИ- Варна 
през 2005г. при първата кампания за инкубиране 
на фирми с проекта си "Търговски и маркетингови 
решения за динамично фирмено интернет 
представяне и търговия". Фирмата е собственик на 
портала "Tradernet.bg", насочен към българските 
производители и търговци. Фирмата реализира 
амбициозната задача да предложи на българските 
производители и  търговци бизнес решение, което 
е насочено към въпросите, стоящи пред всяка 
фирма, а именно как да представят продуктовата и 
фирмена информация и да контактуват със своите 
клиенти по възможно най-ефективния начин. За 
периода си на инкубиране, който е 2 години, 
фирмата увеличава персонала си с трима души, 
10 пъти нараства броя на клиентите й, а нивото на 
популярност на портала се увеличава 6 пъти със 
100 000 месечни посещения.

Фирмата е приета в Инкубатора с проекта 
"Предлагане на нови екологични и икономически 
целесъобразни решения посредством внед-
ряването на геомембранни настилки при изграждане 
на резервоари, водоеми и инфраструктурни обекти с 
различно  предна-значение".  Фирмата  е  
специализирана в облстта на водните технологии, 
изграждане и оборудване на водоеми, поливни 
системи и оборудване на водоеми. За периода на 
инкубиране, който е 2 години и 8 месеца, 

Свемар ООД увели-
чава своя персонал 
близо 8 пъти и оборота 
си близо 10 пъти.

Проектът, с който фирмата е приета за инкубиране 
е  "Последна електрическа миля" или теле-
комуникации по електрическата мрежа, 
посредством PLC технология. Тази технология 
осъществява изграждане на мрежи за 
високоскоростен Интернет по съществуващите 
електро- разпределителни мрежи. Тя намира 
широко приложение в изграждането на 
информационни мрежи в училища, болници, 
офиси, хотели, търговски центрове, обществени 
сгради, туристически обекти и др. За това време 
фирмата увеличи своя оборот повече от 8 пъти.

Корес ЕООД е новоприета фирма за инкубиране, 
през май 2008г. Фирмата разработва проект за 
информационна система за мониторинг и контрол 
на драгажни петна в брегова зона. 

Фирма 3К ООД

Фирма КоРЕС ЕООД

Подписване на договор за инкубиране 
с фирма Трейдърнет ЕООД.

Свемар ООД 
е инкубирана 
във ВТБИ-Вар-
на през 2005г.

Следящ  соларен панел, разработен от 3К ООД.

Мониторинг и контрол на драгажно петно.
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3. ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Търсене:
 - Производители
 - Клиенти

     Обща рамка:
 - Финансова система
 - Законодателство, в т.ч. данъчно
 - Иновационна култура и предприемачество

Промишленост

Големи фирми

Утвърдени МСП

Иновационни 
фирми (нови)

Подпомагащи
институции

Бизнес
инкубатори

Технологични
паркове

Образователна 
система

Повишаване на 
квалификацията

Висше 
образование

Научно-
изследователска 

дейност

Политическа 
система

Правителство

Местна власт

Политика за 
подпомагане на

иновациите

Капитал Информация
Услуги за 

подписване на 
бизнеса и иновациите

Стандарти

Инфраструктура

Фиг. 1.Иновационна система, по Арнолд Кулман, "Бяла книга за политика на клъстерите", IKED, 2004

"Иновациите не могат да бъдат организирани 
нормативно. Те произлизат от хората и само 
хората – всички тези участници в иновационната 
система (фиг.1.) - учени, изследователи, 
предприемачи и техните служители, инвеститори, 
потребители и държавната администрация – ще 
направят Европа по-иновативна. Но те не работят 
във вакуум. Те работят със съзнанието и в рамка, 
която едновременно ги обезкуражава и подтиква 

да навлязат в непознати територии. " обяснява г-н 

Гюнтер Ферхойген, заместник-председател на 

Европейската Комисия, комисар по въпросите на 
предприятията и промишлеността. 
Стартиралото Лисабонско паратньорство за 
постигане на устойчив растеж и създаване на нови 
и по-добри работни места поставя в центъра 
иноваците и предприемачеството и се обявява за 

решителни и прозрачни дейности от страна на 
Общността и страните-членки с цел съвместна 
работа към постигане на икономика с ниски 
въглеродни емисии, базирана на знанието. На тази 
основа амбициозна европейска политика в 
подкрепа на иновациите стартира през 2006г. и е 
приета инициативата "Small Business Act", която 
прокламира принципа "Мисли първо за малките". 
Благодарение на партньорския подход между ЕС и 
неговите страни-членки може да се отчете прогрес 
и стопяване на разликата по отношение на 
иновативност на икономиката, която съществува 
между ЕС и основните му конкуренти САЩ и 
Япония. Въпреки това все още има области, 
където би могло да се направят допълнителни 
подобрения и това ще се отрази в нов План за 
европейски реформи след 2010 година.
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Финансова подкрепа за научни 
изследвания и иновации

Е в р о п е й с к и т е  ф о н д о в е  с а  
съсредоточени повече от всякога за подкрепа на 
иновациите. 86 милиарда по Кохезионните 
фондове са предназначени за подкрепа 
изследванията и иновациите в регионите. За 
селските региони също е налична засилена 
подкрепа. В допълнение към това Седма рамкова 
програма за научни изследвания и технологично 
развитие на ЕК 2007-2013 (7th Framework 
Programme for  Research,  Techno log ica l  
Development and Demonstration Activities of the 
European Commission 2007-2013) и Рамковата 
програма за иновации и конкурентоспособност 
(The Competitiveness and Innovation Framework 
Programme ) предоставят по-улеснени и 
разбираеми инструменти и схеми, особено за 
МСП, като процедурите по кандидатстване, които 
все още си остават сложни, допълнително ще 
бъдат разглеждани и облекчавани в бъдеще. 
Достъпа до рисков капитал все още е проблем, над 
който се работи, като целта на ЕК е финансовите 
инвеститори да бъдат в по-голяма степен 
подготвени да инвестират в иновативни 
предприятия и проекти с по-дълъг период на 
възвръщаемост, издигайки се над очакванията за 
бързи печалби. 

2007-2013

4 .  П Р О Г Р А М И  З А Н А С Ъ Р Ч А В А Н Е  Н А  
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ 
СПЕЦИАЛИСТИ

Програма Еразмус за млади предприемачи 
(Erasmus for Young entrepreneurs).

Това е нова Европейска програма за обмен 
стартирала февруари 2009г. и целяща да помогне 
на начинаещите предприемачи да придобият 
необходимите умения за управление на малко или 
средно предприятие (МСП) като прекарат до 6 
месеца при вече утвърден и натрупал опит 
предприемач от друга страна на ЕС. 

Описание на програмата

Европа не успява да използва напълно 
предпиремаческия си потенциал и трябва да 
стимулира повече хора да развият собствен 
бизнес. Възприетото неблагоприятно съот-
ношение между риск и печалба кара много 
граждани на Европейския съюз да не развиват 
частен бизнес, а да бъдат наети срещу 
заплащане. А тези, които го правят, основно 
развиват своята дейност на националния пазар, 
вместо да използват търговските възможности на 
територията на Европейския съюз, или отвъд него.
Пилотната програма "Еразмус за младите 
предприемачи" представлява иновативен отговор 
на двойното предизвикателство да се стимулира 
предприемачеството и да се насърчи транс-
граничното бизнес сътрудничество в Европа. По 
време на престоя си и на обучението си при вече 
утвърден и опитен предприемач от друга 
Европейска държава, младия предприемач ще 
получи познания и опит, които биха били безценни 
при стартирането на негов бизнес и по-късно 
интернационализацията на дейността му.

Готови ли сме да превърнем нашия регион в 

Европейски регион на предприемачетвото? 
Пилотна схема, стартирана от Европейската 

Комисия, през октомври 2009 г. в Брюксел по 

време на Open Days, чиято цел да 

идентифицира и награди Европейски 

региони имащи уникална предприемаческа 

визия. Инициативата се стреми да създаде 

динамични, зелени и отворени към 

предприемачество и нови идеи региони в 

Европа. Всяка година ще бъдат присъждани 

награди на три европейски региона с най-

иновативни възгледи как да стимулират 

предприемачеството. Първите награди ще 

бъдат връчени през февруари 2010г.
За повече информация:

 www.cor.europa.eu/eer

Награда за Европейски 
регион на предприемачеството.

Любопитен факт
Интернационализацията на европейските 
МСП е недостатъчна, само 8% от тях 
изнасят своите стоки и услуги в други 
държави от Еропейския съюз.

Любопитен факт
51% от младите Европейци желаят да 
поемат по пътя на предприемачството, но 
много малка част от тях успяват да 
превърнат амбицията си в реалност.
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Кой може да участва?

  • Новостаратиращи предприемачи и опитни и 
ут-върдени предприемачи.
Това са хора с иновативни идеи, твърдо решени 
да основат свой собствен бизнес или основали 
своя фирма през последните три години се 
считат за новостартиращи предприемачи.

  • Опитни и утвърдени предприемачи.
Това са тези, които притежават или управляяват 
МСП в страна от ЕС.

Защо е нужна тази програма?

На много от новостартиращите предприемачи им 
липсват управленски умения и ключови познания, 
за да ръководят успешен бизнес. Програмата има 
за цел да помогне младите европейски 
предприемачи да натрупат нужния опит и да 
придобият необходимите познания.

Мрежата Център за предприемачество и 
управленско развитие (Centre for Entrepreneur-
ship and Executive Development- CEED)

CEED представлява международна мрежа за 
предприемачество и управленско развитие, която 
подпомага развитието на предприемачите като 
предоставя знанието и контактите, от които те се 
нуждаят за да ускорят растежа на бизнеса си.

5. ОТГОВОРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Отговорното предприемачество, като призив 
към младите хора.

"Отговорно предприемачество" това е начин да се 
прави бизнес по начин, по който да се набляга на 
положителния принос за обществото и да се 
минимизира негативното му влияние върху хората 
и околната среда. Това означава да се обърне 
внимание на начина, по който предприемача 
ежедневно взаимодейства с обкръжаващата го 
среда (клиенти, бизнес партньори, служители  и 
работници, както и с общността и околната среда). 
МСП са ключа към постигането на целите, 
залегнали в Лисабонската стратегия: "  
Европейския съюз да се превърне в най-
конкурентоспособната и динамично развиваща се 
икономика, базирана на знанието, с откриването 

на повече и по-добри работни места и постигането 
на по-пълно социално сближаване".
В този широк контекст може да се намери отговора 
кое провокира интереса на ЕС за подкрепа на 
отговорното предприемачество или на 
корпоративната социална отговорност, което 
означава приноса на бизнеса за устойчивото 
развитие на общността. При него бизнеса се 
развива, съблюдавайки трите стълба, залегнали в 
Лисабонската стратегия за устойчиво развитие: 
икономически растеж, социално сближаване и 
опазване на околната среда.

6. ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

1.Обучителен семинар по предприемачество и 
иновации – февруари 2010г. 
2. Провеждане на обучителна програма /стаж/ 
за студенти в РАПИВ които, в реална работна 
атмосфера ще се запознаят с дейността на 
РАПИВ, включително на Високотехнологичния 
бизнес инкубатор, както и с инкубираните 
фирми- март 2010г.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Д-р Димитър Радев, Ивелина Несторова.

Правила на отговорния предприемач:
- Отговорният предприемач третира своите клиенти, бизнес 

партньори и конкуренти по честен и справедлив начин;
- Той се грижи за здравето, сигурността и благополучието на 

своите работници, служители и потребители;
- Мотивира своите работници и служители да работят по-

добре, чрез обучения и възможности за кариерно развитие;
- Действа като "добър гражданин" в своята общност, давайки 

пример и на останалите;
- Грижи се за опазване на околната среда и природните 

ресурси.
Всичко това Отговорния предприемач прави не защото 

закона го принуждава. Той отива дори по-далеч от 

законовите изисквания, разработвайки и осъ-ществявайки 

бизнес стратегии на доброволни начала, целящи устойчиво 

развитие на общността, от която той самият е част.

ЗА КОНТАКТИ

РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ – 

ВАРНА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН БИЗНЕС 
ИНКУБАТОР

кв. „Аспарухово”, местност „Малка Чайка”,
Варна 9003, България

тел.: +359 52 383700, факс: +359 52 383701
е-mail: office@.rapiv.org, www.rapiv.org


