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Национален клуб „Жени в 
индустрията” при НТС по 
машиностроене и дейността му за 
осъществяване на ефективна връзка 
иновации – предприемачество

проф. д-р инж. Снежанка 
Грозданова, член на Националния 
управителен съвет, Научно-
технически съюз по машиностроене
(в партньорство с Яна Логофетова, 
ХИРОН МК – „Новите технологии в 
процеса на управление на 
знанието”)

Клубът „Жени в индустрията” към Научно-
техническят съюз (НТС) по машиностроене на 
Федерацията на Научно-техническите съюзи 
(ФНТС) осъществява своята дейност в 
съответствие с приетите стратегически цели:

Обединява усилията на специалистите в 
разкриване, подпомагане и пълноценно 
използване на големия интелектуален, 
нравствен  и организационен потенциал на 
жените, работещи в: промишлени предприятия, 
консултантски фирми, технологични центрове, 
бизнес-инкубатори, научни среди, държавни

институции  и обществени формирования

Създава и реализира образователни програми 
с акцент върху предприемачеството, 
иновативните действия и  технологичното 
обновяване в НТС, в технически учебни 
заведения технологични центрове,  бизнес-
инкубатори и др.

Стимулира създаването и реализацията на 
иновации и  технологичното обновяване.

Участва в проектното осигуряване и 
консултантската дейност при нови инвестиции 
в промишлеността и услугите.

Последните пет години нараства и броят 
на българските фирми, създадени и 
успешно управлявани от жени. 
Същевременно женското 
предприемачество в България е все още 
недостатъчно използван източник за 
създаване на работни места, 
икономически растеж и социално 
сближаване. 
Иновативното познание се превръща в 
продукт или услуга само ако има 
успешно предриемачество, което да 
реализира на практика това познание. 

Изхождайки от това, Клубът „Жени в 
индустрията” си постави следните конкретни 
задачи:
Да се сертифицира от Националната Агенция 
за професионално образование и обучение 
НАПОО) за своите обучителни програми, в т.ч. 
и по специалността „Предприемачество”;
Да установи сътрудничество с Клубът на 
жените в Мюнхен, в рамките на проект  
„Ефект”  с помощтта и активното съдействие 
на една българка - проф. Веселинка Кох;
Да подготви проект за възстановяване на 
социалната активност на групата “жени в 
риск”

Възстановяването на социалната
активност на групата “жени в 
риск” фокусира вниманието 
върху: 
жени със средно професионално и 
висше техническо образование;
безработни от една и повече 
години;
жени с възрастов диапазон - 35-50 
години.
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Проблемът “жени в риск” е един 
от най- актуалните в дейността на 
клуба, който се стреми чрез 
подобряване на стратегическия 
подход и увеличаване на 
капацитета по отношение на 
интеграцията на уязвимите групи, 
да подкрепи ролята на 
гражданското общество в 
България при решаване на 
основния проблем на тези групи

Клубът намира за особено 
важна задача подпомагане на 
процеса на институционалното 
укрепване на организации като 
ФНТС за интензифициране на 
иновациите и повишаване 
творческата активност на 
техническата интелигенция на 
България в присъединителния 
процес към Европейския съюз.

За един от тези механизми и 
инструменти е подготвен проект с 
активното съдействие на Клуба на тема 
„Техническата интелигенция – за по-
добър старт към Европейския съюз”.
Проектът има за цел създаването на 
виртуален форум за публично-частен 
диалог между техническата 
интелигенция и държавните институции 
за обратна връзка и коректив на 
държавната политика за иновации и 
технологичното развитие на България 

Разгърнатата мрежа на изградения по проекта 
виртуален форум ще даде възможност на 
много широк кръг от специалисти и 
потребители  и в малки и икономически 
изостанали населени места на България да 
открият  начин за диалог по  приблемите на 
тези общности, да получават и обратна 
информация чрез него. 
По този начин  се създава положително 
отношение към предимствата на публично-
частния диалог

Две конкретни реализации, подпомагащи 
гореизложените идеи:
Европейски Виртуален Инкубатор (ЕВИ)
Европейският виртуален инкубатор е 
виртуална среда с лесно достъпни ресурси и 
средства. Разполага с група експерти (мрежа
от консултанти, ментори и преподаватели) от
България и още няколко европейски страни
както и редица полезни средства и 
възможности, организирани единствено с 
цел да подпомагат стартиращия малък
бизнес

КМПлюс (КМ+)
Въпреки че „икономиката на знанието” е 
обща и всеизвестна концепция, 
предприемачите все още намират за трудно 
управлението на своите малки и средни 
предприятия в условията новата и 
изключително интензивна информационна 
среда. Фирмите често се оплакват от липса 
на обучен персонал, на пазарни данни или 
информация за нови технологични процеси и 
така нататък, което е ясен сигнал за 
необходимостта от организиран подход при 
управление на знанието
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КМ Плюс е съфинансиран по 
програма „Леонардо да Винчи” 
пилотен проект, чиято цел е да 
разреши описания по-горе проблем 
чрез адаптация на вече 
създадените практики и средства за 
управление на знанието в големите 
организации към бизнес средата и 
условията на съществуване на 
малките и средни предприятия. 

Създават се четири основни инструмента 
за подобяване на информационния 
процес, които отчитат неформалната 
обстановка в малките предприятия, както 
и необходимостта от демонстрация на 
кракосрочните бизнес резултати: 
Оценка на знанията в МСП; 
Индивидуален информационен профил;
Инструментариум за развитие и 
използване на знанията; 
Ръководство на консултанта

e-mail: nts-bg@tea.bg
www. evi-incubator.bg

Благодаря за вниманието


