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МЕМОРАНДУМ 

 
НА УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ НА  

ЖЕНСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 

 

 
 По време на проведения Международен форум на женското предприемачество 

(София, 3 и 4 декември 2010 г.) бяха споделени множество добри практики на 

предприемачи от България, Италия, Гърция, Румъния, Сърбия. Присъстващите 

обсъдиха и актуални проблеми, свързани с бизнес-средата в България, с препятствията 

пред икономически активните субекти, в частност – през бизнеса на жени 

предприемачи у нас.  

 

Участниците в Международния форум се обединиха около следното становище:   

 

1. Оценяват по достойнство усилията на законодателната и изпълнителната 

власт в Република България за подобряване на условията за бизнес. Заявяват готовност 

да бъдат активни партньори на държавната власт в сферата на своята компетентност. В 

същото време обръщат внимание на съществуващите все още проблеми, породени от 

пропуски в трудовото законодателство и политиките на пазара на труда, препятствията 

за ефективно участие чрез проекти към оперативните програми и все още 

неоптимизирани бюрократични процедури и др. под.  

В тази връзка: 

- Българската асоциация на жените предприемачи (БАЖП) ще работи в тясно 

сътрудничество с българските институции и с дипломатическите мисии на чужди 

държави в Република България в подкрепа на разнородни инициативи за развитие на 

женското предприемачество;  

- ще инициира участие на свои членове в междуведомствени и ведомствени 

работни групи, подготвящи предложения за промени в националната нормативна 

уредба и стратегически документи; 

- ще предоставя актуална информация за своите членове и техните фирми на 

български и чуждестранни институции и партньори. 
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2. С цел популяризиране на предприемачеството и на неговото значение за 

икономическото развитие на България БАЖП ще учреди следните ежегодни награди:  

- „Жена предприемач на годината” с две категории (млад предприемач и 

утвърден предприемач); 

- „Мъж предприемач на годината” за активност в подкрепа и сътрудничество с 

жени предприемачи; 

- награда за медия, отразяваща активно свързаната с женското предприемачество 

проблематика. 

 

3. В подкрепа на предприемачеството у нас БАЖП ще развива проектна и 

популяризаторска дейност, както и междукултурен обмен, съвместно с европейски и 

други международни организации, свързани с жените в бизнеса. За целта БАЖП ще 

направи необходимото за да: 

- номинира свои членове за  Women Entrepreneurship Ambassadors и става член 

на Women Entrepreneurship Portal и на European Network to Promote Women’s 

Entrepreneurship (WES);  

- сключи договори със сродни български и чуждестранни асоциации с цел 

развиване на съвместна дейност (изложения, проекти, бизнес делегации и др.) 

- съдейства пред български и чуждестранни банкови и кредитни институции  в 

подкрепа на женско предприемачество. 

- съдейства на своите членове в квалификацията и преквалификацията на 

персонала им чрез организиране на обучения, семинари, конференции за повишаване 

на фирмената култура и конкурентоспособността на бизнеса. 

 

Приет на 04.12.2010 в гр. София. 

 

 

 

 

 


