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РЕЗУЛТАТИ 2019 – 2010 г. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП 2019 Г.: 

Национални победители: 

1. Fast Tracking Success – инициатива на „Национална компания 

Индустриални зони“ ЕАД в категория „Подобряване на бизнес средата“. 

Програмата е насочена към ускорено професионално изграждане на младите 

кадри на университети и професионални гимназии чрез осигуряване на 

постоянна заетост и стажове в чуждестранни компании в индустриалните 

зони. Инициативата е започната през 2017 г. Чрез проекта се цели 

преодоляване на проблема с младежката безработица и създаване на 

благоприятни условия за настоящи и нови инвеститори в държавните 

индустриални зони, за да бъде преодоляно едно от най-сериозните 

предизвикателства пред инвестиционни проекти, а именно недостига на 

качествени специалисти. Над 100 висококвалифицирани млади специалисти 

са постъпили на постоянна работа в компании, които имат производства в 

зоните в Русе, Бургас и Божурище. Проектът благоприятства за поддържането 

на устойчива връзка между академичните среди, бизнеса и публичните 

органи, като чрез новаторски подход преодолява проблема с търсенето и 

предлагането на пазара на труда и предоставя на млади хора, завършващи 

висше или професионално средно образование да започнат своя кариера в 

условията на високи стандарти, каквито поддържат българските и 

чуждестранни инвеститори в индустриалните зони. 

 

2. Академия за иновации – Иновационен хакатон – инициатива на 

„Иновейшън Стартър Бокс“ ЕООД в категория „Инвестиране в 

придобиването на предприемачески умения“. Проектът представлява най-

голямото публично-частно образователно партньорство в страната, което 

развива предприемаческите умения на студенти и финансира техните първи 

бизнес идеи. Академията за иновации адресира предприемаческата активност 

в университетите като среща студентите с бизнеса, публичния и 

неправителствения сектор. Събитието се реализира под формата на 24 часов 

Innovation Hackathon (състезание с елементи на програмиране и 

прототипиране) с награден фонд от 10 000 лв. за отбора студенти с най-

креативна и приложима идея. Събитието обединява заинтересовани страни 

като наднационални институции (Европейска инвестиционна банка и 

Европейската комисия), публични институции (Столична община), водещите 

университети в България (11 университета от цялата страна), представители 

на бизнеса и неправителствения сектор (членове на журито и ментори). До 
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момента са проведени шест поредни успешни издания, обучени са над 3000 

участника, създадени са над 350 предприемачески идеи и стартирани над 50 

бизнеса с иновативен елемент. Сред реално стартиралите бизнес са над 15% 

от всички предприемачески идеи в хакатона, сред които Printivo, ParkNShare, 

Student hub. 

 

Отличени за успешно представяне: 

3. Европейски форум за социално предприемачество – инициатива на 

Министерство на труда и социалната политика в категория „Награда за 

отговорно и интегриращо предприемачество“. Инициативата представлява 

уникално по формат и мащаб събитие, което следи актуалните европейски и 

регионални тенденции в развитието на социалното предприемачество чрез 

провеждане на конференция, дискусии, кръгли маси и търговско изложение, 

което всяка година събира над 100 изложители. Инициативата преодолява 

изолираността на социалните предприятия и им предоставя възможност за 

сътрудничество, консолидиране и взаимопомощ. Инициативата се провежда от 

2012 г. Чрез инициативата са създадени благоприятни условия за ускоряване 

на интеграцията на социалните предприятия, за повишаване на 

конкурентоспособността и успешната им адаптация към изискванията на 

европейския пазар, за разширяване на съществуващи пазари, 

популяризиране на дейността им и оказва значим социален ефект за 

уязвимите групи, работещи в тях. 

 

4. Клуб по предприемачество „Успешните хора“ – инициатива на 

Математическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе, категория „Насърчаване 

на предприемаческия дух“. „Успешните хора“ е старт-ъп клуб, в който 

ученици имат възможност да развият своя бизнес идея и да минат през целия 

процес на създаването и, усъвършенстване, презентиране и превръщането и в 

печеливш бизнес. Учениците се научават да работят в екип и създават умения 

за справяне с различни предизвикателства. Проектът цели да оптимизира 

процеса по обучение, образование и възпитание в предприемачески дух. 

Инициативата се провежда от 2012 г. Партньори са Община Русе, Русенска 

търговско-индустриална камара, водещи компании в област Русе. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП 2018: 

 Проектът „Иновационен лагер Габрово“, реализиран от община 

Габрово, категория"Насърчаване на предприемаческия дух"  - цели да 

насърчи таланта и въображението на младите хора, които заедно ще търсят 
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иновативни решения на предизвикателствата, които са важни за 

съвременното общество. Иновационният лагер се провежда от 2016 г. насам 

като тази година през месец октомври се проведе третото му издание. 

 „Подкрепа на интернационализирането и дигитализацията на бизнеса 

на МСП в България и Европа“, категория "Подкрепа за 

интернационализирането на бизнеса", е инициатива част от мисията 

на „Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – 

Обединени Бизнес Клубове“(ОБК) съдържаща се в неговото наименование 

и към момента е дала възможност на над 100 МСП да участват в 

Международни изложения, осигурила е b2b matchmaking срещи на над 2000 

фирми за намиране на външни пазари, осъществила е обучения на над 600 

МСП за интернационализиране и дигитализация на бизнеса и е осигурила 

финансиране на бизнеса на над 100 МСП чрез европейските фондове. Всяка 

година ОБК организира Национален Бизнес Форум, Балканска конференция и 

Международна среща на МСП. На всяко едно от тези събития участие взимат 

над 200 МСП от България и света. 

Националните победители участваха в официална церемония по 

награждаване, която се състоя на 20-ти ноември 2018 г. в гр. Грац, Австрия, по 

време на ежегодната Асамблея на малките и средните предприятия. И двата 

български проекта получиха много добри отзиви. След обявеното от ЕК класиране, 

единият от българските проекти се нареди сред 19-те финалисти и се състезава за 

Награда в категория „Подкрепа за интернационализирането на бизнеса“ с проектите 

от Естония и Финландия, но проектът на Финландия получи статуетката. 

Заместник-министърът на икономиката г-н Александър Манолев бе почетен 

член на журито и също участва в официалната заключителна церемония в гр. Грац. 

Той обяви и награди победителите в категория "Подкрепа на 

интернационализирането на бизнеса". 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП 2017: 

Победители: 

 Фондация "Заслушай се" в сътрудничество със Столична община с 

проекта "Онлайн платформа за равен достъп за хората с увреден 

слух" в категорията "Награда за отговорно и интегриращо 

предприемачество"; 

 СНЦ "Местна инициативна група Ардино-Джебел" с проекта 

"Приложена Стратегия за местно развитие на територията на община 

Ардино и процес на прилагане на Стратегия за водено от общностите 
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местно развитие на територията на общините Ардино и Джебел" в 

категория "Инвестиране в предприемачески умения"; 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП 2016: 

Победители: 

 Министерството на младежта и спорта с проекта "Национална програма 

за младежта" в категорията "Насърчаване на предприемаческия дух"; 

 Община Пловдив съвместно с Клъстер "Тракия икономическа зона" с 

проекта "Тракия икономическа зона" в категорията "подобряване на 

бизнес средата"; 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП 2015: 

Победители: 

 Община  Кърджали с проекта "Местен старт - национален мащаб" в 

категорията "Подобряване  на бизнес средата". Проектът може да се 

изтегли оттук; 

 Илевън  България ООД с проекта "Eleven  Startup Accelerator" в 

категорията "Инвестиции в предприемачески  умения". Проектът може да се 

изтегли оттук; 

Оценките и мотивите на журито можете  да изтеглите оттук. 

Останалите кандидатури - оттук. 

 

РЕЗУЛТАТИ  ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП 2014: 

Единствената кандидатура бе тази на Министерство на икономиката  и тя бе 

изпратена да се състезава на европейско ниво служебно. Въпреки това спечели 

номинация за Европейските награди за насърчаване на предприемачеството,  а след 

това и наградата в категория "Инвестиране в предприемачески  умения". 

Победител: 

 Министерство на кономиката с проекта "Брандко" в категорията 

"Инвестиране в предпремачески умения". Проектът  може да се изтегли оттук. 

 

РЕЗУЛТАТИ  ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП 2013: 

На 09 юли 2013 година министърът на икономиката и енергетиката  Драгомир 

Стойнев обяви победителите в конкурса и отличи техните проекти. 

Победител: 

 Община  Златоград с проекта "Етнографски  ареален комплекс" в 

категорията "Подобряане на бизнес  средата". Проектът може да се 

изтегли оттук; 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/kardzhali.rar
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/eleven.rar
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/bg_results_2015.doc
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/projects2015.rar
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/eepa_brandiko_2014.doc
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/eepa_brandiko_2014.doc
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ethnographic.7z
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Подгласник: 

 Клуб  по предприемачество Start IT Smart с проекта "3Challenge" в 

категорията "Инвестиране  в изграждането на умения". Проектът може да се 

изтегли оттук; 

Оценките и мотивите на журито можете  да изтеглите оттук. 

Останалите кандидатури - оттук. 

 

РЕЗУЛТАТИ  ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП 2012: 

На 27 юли 2012 година министърът на икономиката, енергетиката  и туризма 

Делян Добрев обяви победителите в конкурса и отличи техните  проекти. 

Победител: 

 Сдружение  за младежка култура и съвременни изкуства "Радар", 

съвместно  със Столична община и Coca-Cola с проекта "Sprite Graffiti 

Fest" в категорията  "Отговорно и интегриращо предприемачество". Проектът 

може да  се изтегли оттук; 

Подгласник: 

 Фондация  StartUP с проекта "StartUP  Academy" в категорията 

"Насърчаване на предприемаческия  дух". Проектът може да се изтегли оттук; 

Оценките и мотивите на журито можете  да изтеглите оттук. 

Останалите кандидатури - оттук. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП 2011: 

На 17 декември 2010 година министърът на икономиката,  енергетиката и туризма 

Трайчо Трайков обяви победителите в конкурса и  отличи техните проекти. 

Победител: 

 Junior  Achievement България с проекта "Учебна  компания за 

студенти" в категорията "Насърчаване на  предприемаческия дух". Проектът 

може да се изтегли оттук; 

Подгласник: 

 Сдружение  с нестопанска цел "За предприемчиво гражданско 

общество",  Добрич с проекта "Частно  основно училище "Галилео 

Галилей" в категорията "Инвестиране  в изграждането на умения". Проектът 

може да се изтегли оттук; 

Оценките и мотивите на журито можете  да изтеглите оттук. 

 

РЕЗУЛТАТИ  ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП 2010: 

На 4 декември 2009 година министърът  на икономиката, енергетиката и туризма 

Трайчо Трайков връчи наградите  на победителите в конкурса. 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/smart.rar
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/bg_results_2013.doc
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/projects2013.rar
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/radar2012.rar
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/startup2012.rar
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/bg_results_2012.doc
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/projects2012.rar
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ja2011.rar
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/gallieo2011.rar
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/bg_results_2011.doc
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Победител: 

 Център  на учебно-тренировъчните фирми с проекта "Български 

младежки форум на бизнес-лидерите" в категорията "Насърчаване на 

предприемаческия дух". Проектът може да се изтегли оттук; 

Подгласник: 

 Център  за предприемачество и управленско развитие - CEED 

България с проекта "Top Class" в категорията "Насърчаване  на 

предприемаческия дух". Проектът може  да се изтегли оттук; 

Повече детайли за резултатите и оценките на журито оттук. 

 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/buct.rar
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/ceed.rar
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/bg_results_2010.doc

