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Изследване върху социалното
предприемачество в Благоевградска

област

При реализацията на гръцко-българския проект, изследващ състоянието и възможностите за развитие на
социалното предприемачество в граничния регион, колектив от ЮЗУ „Неофит Рилски“ проведе емпирично
изследване сред социални предприятия в Благоевградския регион.

При първия етап от изследването бе проведен анализ на профила на социалните предприятия, като в извадката
бяха включени общо 283 предприятия. Данните за тях бяха набирани главно от вторични източници – документи,
статистически данни, резултати от проведени изследвания и пр.

На втория етап бе проведено дълбочинно изследване с ръководителите на общо 49 социални предприятия от 3
сфери на дейност: социална сфера /работа със заплашени от социална изолация, хора с увреждания и пр./;
култура и изкуства; културен туризъм.

Резултатите от изследването на предприятията в социалната сфера показват тяхната силна ангажираност със
социалната кауза, на която са се посветили. Същевременно обаче се забелязва системно подценяване на
стопанския аспект от дейността им, изискващ  внимателно проучване и следене на промените в пазарната ниша,
поддържане на  тесни контакти с потребителите за подобряване профила и качеството на продавания продукт.

Усеща се известен дефицит на нови идеи, на иновативност. Това неминуемо се отразява и върху финансовите
резултати  – над 70% от ръководителите на социални предприятия споделят, че нямат печалба от тази дейност
/която да инвестират обратно в социалната сфера/, а финансирането им става главно от проектна дейност и от
дарения. Тази висока зависимост от външни източници на финансиране силно ограничава възможностите им за
развитие.

Според резултатите от изследването около половината от респондентите добре познават спецификата и
потребностите на своята целевата група. Останалите имат по-скоро обща представа за нея, а всеки четвърти
заявява „Не ми трябва информация, аз си ги знам“. Уместно би било като условие за добра работа да се положат

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ
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От следите на мечка до
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лв. на ЦИК за
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Водач на лек
автомобил е
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катастрофите тази
сутрин

"Алфа Рисърч": 6
партии влизат в НС, с
фотофиниш ИТН
излиза пред ГЕРБ

При ПТП загина 45-
годишен водач от село
Бързия

Община Гоце Делчев
организира училищна екскурзия
"Нашето културно наследство"

Освобождават Михаил
Константинов от
"Информационно обслужване"

Пожар избухна тази сутрин в
постройка на пътя за село
Мощанец

Санданчанин шофирал с 1,50
промила алкохол

Инвеститорът на МВЕЦ „Баба
Цвета“ запозна МРРБ със
затруднения при завършването
на обекта

Търси

БЛАГОЕВГРАД

Занимания в Спортен клуб "Достоен живот" - Благоевград, с председател Емил Якимов
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допълнителни усилия за по-детайлно познаване профила и динамиката в характера на целевата група .

Известна е силата на добрата реклама, както и минусите на това едно социално начинание да не се рекламира.
„Да правиш бизнес без да рекламираш, е като да намигаш на момиче в тъмното - знаеш какво правиш, но никой
друг не знае“ – находчивото сравнение е на У. Стюарт.

Според резултатите, 53,4% от респондентите поддържат информация за своята организация в социалните мрежи,
35,4% имат собствен сайт в интернет, който се захранва редовно, 53,1% са си направили лого, което слагат върху
материалите си /отговорите са повече от 100%, защото се допускаше повече от един отговор/.

Но не са малко и онези, които не рекламират дейността си -  всяка четвърта организация, а собствен сайт в
интернет нямат 2/3. Би било добре повече  организации да създават и поддържат свои сайтове в социалните
мрежи.

Кои са най-големите затруднения в работата на социалните предприятия – както можеше да се очаква, на първо
място излиза финансирането. Следващие  по тежест предизвикателства са необходимостта да се развиват нови
идеи; несигурността – дали ще се успява в бъдеще; рекламата и популяризиране дейността на организацията;
поддържане високо темпо на работа; ниският жизнен стандарт на целевата група /трудно се отделят пари за неща,
които не са от първа необходимост/; връзкарство и корупция при печелене на проекти и обществени поръчки и пр.

Бихме обърнали внимание, че излезлите на първите 5 позиции предизвикателства са свързани и зависят от
вътрешните усилия и работа на колектива, т.е. това са неща, които зависят от тях /бихме го нарекли вътрешен
локус на контрол/. Докато външните фактори – ниският стандарт на живот, връзкарството /, бюрокрацията, общата
несигурност на живота  са в края на класацията /външен локус на контрол/. Това, според нас, говори за борбеност,
енергичност и лични усилия за справяне с проблемите.

Друг много важен въпрос, свързан с развитието на социалното предприемачество у нас, е свързан с промените,
които следва да се направят, за да се създадат по-добри условия за неговото развитие. Ето подредените в
низходящ ред отговори на въпроса: „Според Вас какво трябва да се промени /или усъвършенства/, за  да се
създадат по-добри условия за работа на неправителствените организации у нас?“: печеленето на проекти да става
по обективни критерии, а не чрез връзки; драстично да се намали корупцията; да се усъвършенства
законодателството, свързано с дейността на социалните предприятия; да се създадат стимули за формиране на
иновативно мислене и нагласи; да се вдигне стандартът на живот – хората са бедни; да се положат усилия за
повишаване квалификацията на работещите в социалните предприятия. Това са все много важни проблеми, за
чието решаване следва да се работи на всички равнища.

Спасиха изгубени туристи в
Пирин

Дейността на Спортен клуб "Достоен живот" - Благоевград, е насочена към възстановяване
и поддържане здравословното състояние и интеграцията на хора с увреждания
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Община Гоце Делчев
организира училищна
екскурзия "Нашето културно
наследство"

ГЕРБ-СДС е първа
политическа сила в
Пиринско, следва я „Има
такъв народ“

Изборният ден в област
Благоевград приключи в
спокойна обстановка

10,38% са гласували до
11.00 часа в Пиринско

Община Кюстендил
разкрива 51 нови работни
места

Още един земеделец,
кандидатствал за европари
с фалшиви документи,
отива на съд

Няма добавени коментари.

Въведете име...

Код за сигурност, въведете кода 2xf

Въведете коментар...

КОМЕНТИРАЙ

Борисов връща
мандата, но няма
да подкрепи и
правителството на
ИТН

Стефан Янев:
Недопустимо е
политическа сила
да отказва да
комуникира с
избирателите си

Манолова: Който
получи мандата да
предложи
служебният
кабинет да стане
редовен

ПОЛИТИКА

Съветът на двама
влюбени,
победители в
спорта и в живота:
Каквото и да ти
дойде на главата,
изход има, никога
не се отказвай!

Илко Стоянов:
Община
Благоевград ще е
надежден партньор
на ФК „Пирин”

Италия е новият
европейски
шампион след
драма с дузпи

СПОРТ

Община Гоце
Делчев организира
училищна
екскурзия "Нашето
културно
наследство"

Неделя Щонова
представя книгата
си „Хвърчило към
рая“ в Кюстендил

„Поезия и музика
край Струма“ в
къщата на
Майстора в
Шишковци

Нова арт галерия в

КУЛТУРА

Първа танцова
работилница в
Кюстендил

„Кой ни храни и
облича?“ в
Историческия
музей в Дупница

Денят ще бъде
слънчев и горещ

Очаква ни горещ
юлски ден

ЛЮБОПИТНО

изследване социално предприемачество Благоевградска област ЮЗУ проект

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

КОМЕНТАРИ

Дейността на Спортен клуб "Достоен живот" - Благоевград, е насочена към възстановяване
и поддържане здравословното състояние и интеграцията на хора с увреждания
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„Демократична
България“ е най-
удобно да останат
в опозиция, смята
Иванов

БСП няма да
подкрепи кабинета
на Трифонов

Медали за
„Пауталия спорт“ –
Кюстендил, от
Държавното
състезание по
стрелба с лък

Станислав Костов
донесе третата
победа за „Пирин“
в контролите

Благоевград
провокира
търсещия дух на
творците

Песента на Иван
Стойнев спечели
наградата на
публиката в
Детската мелодия
на годината

Денят ще бъде
слънчев
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Трябва да реализираме вярата си с
дела, не само с думи!

Мирела Кючукова  – богослов, ръководител на Православния информационен център към Неврокопската света
митрополия, преподавател по вероучение в благоевградски училища, майка на три деца, носител на приза „Жена
на годината на Благоевград” за 2018 година, докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград. Съпруга на
благоевградския свещеник Светослав Кючуков, с когото откриват и ръководят Кухнята за бедни в храм "Свети
Николай" в квартал "Грамада“.

Откога правите неделната кухня?

На празника на Св. Николай (6 декември) ще станат вече две години, откакто към църквата „Св. Николай“ в
благоевградския квартал „Грамада“ функционира доброволческа кухня за бедни. Идеята е хората се организират в
едно добро дело, като сами със своя труд подпомагат приготвянето на храна за хора, които са в нужда. Самите
хора са различни:

има хора, които са от семейства на наркозависими,
на изоставени родители, чиито деца са в чужбина, с които те не поддържат връзка,
на болни хора, самотни, бездомници.

За съжаление техният брой е доста голям – около 120-140 порции раздава кухнята всяка неделя.

Доброволците пък също са различни хора – хора от различни професии, различни възрасти, които предварително
си подготвят графика за месеца и се разбират кой, кога има възможност, сформират съответните екипи и приготвят
нужната храна, като се съобразяват с изискванията за безопасност на храните.

Как се снабдявате с продукти?

За продуктите изцяло разчитаме на доброволчество, на дарения, като в последно време имаме и каса към храма,
която вече събира нужните средства за закупуване на необходимата храна, така че тя да е достатъчно богата и
разнообразна.

Ако някой иска да дари нещо, как да ви намери?

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ
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журналистиката
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лв. на ЦИК за
машинното гласуване

Водач на лек
автомобил е
пострадал при
катастрофите тази
сутрин

"Алфа Рисърч": 6
партии влизат в НС, с
фотофиниш ИТН
излиза пред ГЕРБ

При ПТП загина 45-
годишен водач от село
Бързия

Община Гоце Делчев
организира училищна екскурзия
"Нашето културно наследство"

Освобождават Михаил
Константинов от
"Информационно обслужване"

Пожар избухна тази сутрин в
постройка на пътя за село
Мощанец

Санданчанин шофирал с 1,50
промила алкохол

Инвеститорът на МВЕЦ „Баба
Цвета“ запозна МРРБ със
затруднения при завършването
на обекта

Търси

БЛАГОЕВГРАД

Мирела Кючукова - ръководител на Православния информационен център към
Неврокопската света митрополия
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Ако някой иска да дари продукти, трябва предварително да се свърже с нас, за да уточним от какви продукти има
нужда кухнята в момента и на какви изисквания трябва да отговарят те. Всеки, който желае да се свърже с нас,
може да го направи в Православния информационен център или на място – в църквата „Св. Николай“.

По кое време се раздава храната?

В неделя, храната се раздава между 11:00 и 12:30 ч., а екипите започват да готвят от 7:00 ч.

Вие правите и други инициативи – преди малко чух за свещи и други сувенири, които се изработват от деца?

Да, освен кухнята за бедни в църквата „Св. Николай“, Неврокопска митрополия развива активна социална дейност.
Преди повече от десет години, блажено починалият наш митрополит Натанаил започна една кампания за
подпомагане на семейства на наркозависими и на деца в нужда. Още тогава започнаха да се приготвят хранителни
пакети два пъти в годината за големите християнски празници – Коледа и Великден. И оттогава досега ние не сме
нарушили тази традиция – напротив, опитваме се през годината да има и извънредни акции. Около сто човека са
тези, които получават хранителни пакети. В началото всичко се закупуваше от митрополията, но в последствие
много хора пожелаха да се включат и да ни подпомогнат в тази кампания. Ние се радваме, че днес кампанията се
организира изцяло от благоевградчани и се провежда тук в Благоевград. Ние успяваме заедно да съберем
хранителните продукти. От следващата седмица започваме тази акция по набиране на храни – трайни,
дълготрайни, в срок на годност – консерви, лютеница… Радвам се също, че към нас се обърна и пчеларското
дружество, което желае да дари пчелен мед за българските деца. Това е една акция, която провеждаме всяка
година. Освен нея, провеждаме и акции, свързани с подпомагане на деца в нужда или в други случаи, когато към
нас са се обърнали за помощ.

Тази година за четвърти пореден път направихме благотворителен базар, който се проведе в двора на църквата
„Въведение Богородично“ – Благоевград, за Деня на християнското семейство. Тази година събраните средства са
в подкрепа за кухнята за бедни – за закупуване на нови столове за трапезарията.

Какво имаше на базара?

За базара направихме две работилници. Хора, които творят, които могат да изработват ръчно изработени неща –
картички, хартиени цветя, които наистина вече са утвърдени имена в нашия град – Кирилка Симеонова, Анелия
Зайкова, две уникални жени, които миналата година пожелаха да подпомогнат нашата дейност, като те самите
ръководят такива работилнички. Работят с професионални материали и нещата, които предложихме на базара са
много добре направени. По традиция и тази година се включиха учениците, които изучават СИП „Религия“ в
благоевградските училищата. Те изработиха свещи от пчелен восък. Идеята беше да покажем на децата, че
семейството на пчелите е голям пример за нас, тъй като там има послушание, има ред, има трудолюбие… За
децата беше наистина голямо удоволствие да творят с такъв натурален продукт. 

Неотдавна имаше акция за събиране на пари за болно дете. Какво правихте по този повод?

Това е така, ние подпомогнахме Криси. За нас това беше нещо различно, което не бяхме правили, и то се случи
благодарение на много хора. Успяхме да направим нещо ново, защото не е в нашата компетенция – организирахме
един благотворителен концерт в гр. Благоевград. Поканихме изпълнили, които са любими на българския народ
като Гуна Иванова, Иван Гоцев и др., които дариха своя доброволен труд и концертът успя да допринесе за
събирането на средства, необходими за лечението на Криси. Тогава направихме и други инициативи: прожекция на
православен филм за Св. Лука, касички по храмовете, апел, който отправи църковното настоятелство към
църковните среди и др. Успяхме да съберем над 10 000 лв., които дадохме на Криси и тя замина за Турция, беше
оперирана. На операцията са се получили усложнения, сега тя всеки месец пътува до Турция. Има голяма надежда
тя да оздравее.

В тази посока, преди месец, при нас се проведе и още една акция. Един млад творец-художник – Вили Костова от
началото на годината направи около 70 платна, организира изложба и сумата, която събра отново дари в помощ на
кухнята. Там започна процедура по изграждане на отопление, така че бедните хора да бъдат наистина в едно
топло място, а не на студа когато идват да получават храната си. За нас това беше също нещо ново – автор-творец
да се включи със своя труд, с това което Бог му е дал, с дарбата си в помощ на бедните и нуждаещите се. Това го
ценим много!

Какво ти носи като видиш хората, седнали да се хранят и знаеш, че ти си спомогнал за това? Какво е
чувството?

То не само на мен, а и на всички доброволци, които са в кухнята. Това е един много хубав въпрос, защото човек
наистина си тръгва след едно дежурство сякаш не е бил на този свят, сякаш е бил някъде на друго място. Никакъв
СПА, никакъв релакс не може да се опише с това чувство на лекота, на вътрешна радост. Тъй като в кухнята ние
носим и храна на адреси, имаме десетина човека, които са  неподвижни. И всеки път, когато отида и видя, че
тенджерчето е приготвено и стои на прозореца отвън и ме чака да отида, наистина е много разтърсващо и много
дълбоко. И това може би е една от важните цели на доброволческата кухня – да предизвика хората да правят
добро заради тях самите. Не само заради хората, на които помагат, но и заради тях самите, защото наистина си
тръгват много по-освободени и много по-спокойни, много по-душевно заредени да кажем.

На кого беше идеята да направите нещо такова?

Идеята за кухнята към църквата дойде на енорийския свещеник към църквата, на отец Светослав Кючуков, нали
просто така като разговор. Но постепенно ние виждайки нуждата на семействата на наркозависимите не само от
един хранителен пакет, а и от топла храна, започнахме да мислим по въпроса, да дискутираме с хората от
обществеността и аз съм много благодарна на г-жа Здравка Чимева (сдружение „Ние жените“), която каза:
„Давайте, ние сме зад вас“. Това беше тласъкът, да се случи кухнята, но това съвсем не е всичко, ние трябва да

Спасиха изгубени туристи в
Пирин
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продължим нататък – да не бъде храната веднъж в седмицата, да може да се предлага повече дни и да помислим
за още много други хора, които страдат в нашето общество.

Мислиш ли че има място за още такива кухни? Дали има още много гладни хора в Благоевград, които биха
могли да ползват такава услуга?

Ами да мисля, че има. Все пак нашата кухня е в кв. „Грамада“, който е малко отдалечен от центъра. При нас вече
две години идват хора от кв. „Струмско“ пеш през магистралата, което мен винаги много ме учудва и малко се
страхувам за тях. Идват от центъра, идват от кв. „Еленово“. Ако има такива кухни към останалите храмове, със
сигурност ще има хора, които да се възползват от тях.

Но и не само кухните, има още много други неща, които църквата може да прави, но всички ние трябва да
разберем, че църквата сме всички ние хора, които изповядване тази религия и трябва да реализираме вярата си на
дела, не само на думи.

Разговора води д-р Валери Димчев

Кухнята за бедни към църквата „Св. Николай Мирликлийски чудотворец“ 25 ноември, 2018
г.
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Община Гоце Делчев
организира училищна
екскурзия "Нашето културно
наследство"

Пожар избухна тази сутрин
в постройка на пътя за село
Мощанец

Повредиха ключалките на
товарен автомобил в
Благоевград

Илко Стоянов се закле! "Аз
съм адвокат, а не

Крадецът на кутията за
дарения от Община

30-годишна
благоевградчанка

проект ЮЗУ Мирела Кючукова Православен информационен център Неврокопска митрополия

Коледа в Мрежата кухня за бедни квартал Грамада Благоевград Никулден

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
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бизнесмен, може би това е
една от надеждите на
Благоевград"

Благоевград е предаден на
съд

кормувала без шофьорска
книжка, дрогирана и с 3.79
промила алкохол
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Прекрасна инициатива.  Похвално начинание.  Стопли
сърцето ми и нахрани душата ми. Нека да е спорна и и
даваща надежда работата ви.

Въведете име...

Код за сигурност, въведете кода a2g

Въведете коментар...

КОМЕНТИРАЙ

Борисов връща
мандата, но няма
да подкрепи и
правителството на
ИТН

Стефан Янев:
Недопустимо е
политическа сила
да отказва да
комуникира с
избирателите си

Манолова: Който
получи мандата да
предложи
служебният
кабинет да стане
редовен

„Демократична
България“ е най-
удобно да останат
в опозиция, смята
Иванов

БСП няма да
подкрепи кабинета
на Трифонов

ПОЛИТИКА

Съветът на двама
влюбени,
победители в
спорта и в живота:
Каквото и да ти
дойде на главата,
изход има, никога
не се отказвай!

Илко Стоянов:
Община
Благоевград ще е
надежден партньор
на ФК „Пирин”

Италия е новият
европейски
шампион след
драма с дузпи

Медали за
„Пауталия спорт“ –
Кюстендил, от
Държавното
състезание по
стрелба с лък

Станислав Костов
донесе третата
победа за „Пирин“
в контролите

СПОРТ

Община Гоце
Делчев организира
училищна
екскурзия "Нашето
културно
наследство"

Неделя Щонова
представя книгата
си „Хвърчило към
рая“ в Кюстендил

„Поезия и музика
край Струма“ в
къщата на
Майстора в
Шишковци

Нова арт галерия в
Благоевград
провокира
търсещия дух на
творците

Песента на Иван
Стойнев спечели
наградата на
публиката в
Детската мелодия
на годината

КУЛТУРА

Първа танцова
работилница в
Кюстендил

„Кой ни храни и
облича?“ в
Историческия
музей в Дупница

Денят ще бъде
слънчев и горещ

Очаква ни горещ
юлски ден

Денят ще бъде
слънчев
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Социалното предприемачество като
екосистема

В рамките на гръцко-българския проект „План за развитие на социалното предприемачество в граничния регион“,
на 30.01.2019 г. в Солун, Гърция, се състоя научен форум "Социално предприемачество: текущо състояние и
динамика на социалните предприятия". Организатор на събитието бе Областна администрация на Регион
Централна Македония -  водещ  партньор по проекта. В събитието участваха представители на партньорските
организации, както и  видни експерти от различни социални сфери.

Форумът бе открит от  Константинос Михаилидис – началник на дирекция „Подкрепа за иновации и
предприемачество“ към Областна администрация на Регион Централна Македония. Проф. Г. Галанос -
представител на партньорския  Университет Демокрит, представи същността и основните цели на проекта.

Правният експерт К. Дами се спря на правни аспекти в проектната работа, а Н. Подас разгледа перспективите за
образование и обучение за социално образование в областта. Финансовите инструменти, с които разполагат
социалните предприятия, бяха представени от Н. Стамкос  - ръководител на отдел за микрокредитиране от
Центъра за бизнес и културно развитие (KEPA).

Интерес предизвика също и доклъдът „Работата в мрежа и ролята й за развитие на социалното
предприемачество“на Е. Папетодосио, президент на NETWORK Централна Македония. Хр. Панту засегна важни
въпроси, свързани с опазване на околната среда. Преподаватели от  Факултета по изкуствата към ЮЗУ „Неофит
Рилски“ изнесоха доклад, представящ  работата на българската страна по проекта – община Якоруда и Факултет
по изкуствата към ЮЗУ „Неофит Рилски“.

На събитието присъства г-ца Кириаки Антониаду от Централата Интеррег Гърция-България, отговаряща за
проекта. В доклада се  подчертава необходимостта социалното предприемачество да се разглежда в по-широка
социална и икономическа рамка, доколкото опитът  недвусмислено показва, че усилия, насочени  само към
непосредствените задачи и конкретната работа на социалните предприятия,  са важни, но категорично

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Преди изборите:
Образувани са 73 нови
преписки за купуване
на гласове

1149 обвиняеми и
подсъдими ще могат да
упражнят правото си на
глас

Пореден арест за
купувач на гласове

От следите на мечка до
кафявия път на
журналистиката

Отпуснаха
допълнителни 5,9 млн.
лв. на ЦИК за
машинното гласуване

Водач на лек
автомобил е
пострадал при
катастрофите тази
сутрин

"Алфа Рисърч": 6
партии влизат в НС, с
фотофиниш ИТН
излиза пред ГЕРБ

При ПТП загина 45-
годишен водач от село
Бързия

Община Гоце Делчев
организира училищна екскурзия
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"Информационно обслужване"
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постройка на пътя за село
Мощанец

Санданчанин шофирал с 1,50
промила алкохол

Инвеститорът на МВЕЦ „Баба
Цвета“ запозна МРРБ със
затруднения при завършването
на обекта
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недостатъчни за постигане на устойчив растеж в тази толкова важна социална сфера.

В последните години все по-голяма гражданственост придобива терминът „Екосистема на....“ свързан вече не само
с природата, но и с  образованието, със социалните медии, социалните иновации,  социализацията, социалните
движения и пр. Той образно показва дълбоката взаимна обвързаност и зависимост между елементите в системата
на разглежданото социално явление. Поради това изследването на социалното предприемачество като цялостна
екосистема, включваща редица взаимосвързани елементи, фактори, страни се смята за особено важно и актуално.
Следва да събираме информация и да полагаме усилия за развитие на всички елементи от тази екосистема, за да
постигаме трайни успехи.

Какви елементи включва екосистемата на социалното предприемачество?  Според изследвания на Института за

глобално развитие на предприемачеството
[1]

  само при предприемачеството те са поне 14. Всяка година този
институт провежда изследване за състоянието на предприемачеството в 137 държави в света и върху основата на
резултатите формира т.нар. Глобален Индекс на Предприемачеството /GEI /, който показва  равнището на
екосистемата на предприемачеството във всяка от тези 137 държави.

Ето показателите от екосистемата на предприемачеството, които се изследват: усет за възможности за бизнес,
умения за стартиране на бизнес, отношение към риска, наличие на съществуваща мрежа от контакти в бизнес
средите, културна подкрепа на предприемачеството, използване на възможностите за нов бизнес, усвояване на
технологии, човешки капитал, конкуренция, иновативни продукти, иновативни процеси, възможност за силен
растеж, развитие на външни пазари и рисков капитал.  Вижда се колко много са само базовите фактори, от
състоянието на които зависи качеството на предприемачеството в дадена държава.

Според резултатите за 2018 г. България е на последна позиция от държавите, членки на Европейския съюз. Но все
пак, за наша радост, бележим известен напредък спрямо предходни години: „Обединеното кралство, България,
Италия, Полша и Ирландия подобриха цялостните си резултати по GEIс най-малко 3,5 пункта над техните 2017 GEI

резултати, което ги поставя  сред първите десет с най-голям растеж в света“
[2]

. В таблицата по-долу представяме
получените резултати /в проценти/ по всеки показател за България, ЕС,  Гърция и  Швейцария /страната с  най-
висок индекс в ЕС/:

№ Показател България ЕС Гърция Швейцария

1 Усет за възможности за бизнес 35 51 15 78

2 Умения за стартиране на бизнес 33 66 100 72

3 Отношение към риска 17 48 25 88

4
Наличие на съществуваща мрежа
от контакти в бизнес средите

63 45 34 54

5
Културна подкрепа на
предприемачеството

37 51 31 67

6
Използване на възможностите за
нов бизнес  

11 59 48 97

7 Усвояване на технологии 18 63 36 100

8 Човешки капитал 9 49 48 79

9 Конкуренция 35 49 30 100

10 Иновативни продукти 22 57 36 83

11 Иновативни процеси 16 58 55 90

12 Възможност за силен растеж 14 50 12 88

13 Развитие на външни пазари 4 63 59 100

14 Рисков капитал   13 53 100

Това са показателите за екосистемата на предприемачеството. Може би при социалното предприемачество сме по-
напред? Със съжаление следва за отбележим, че там положението не е по-различно. Според изследване на
Европейската икономическа и социална комисия  относно  темповете на растеж при платената заетост на
социалната икономика в периода 2010-2015 г.  България бележи отрицателен ръст  от  минус 32%  при средно за
ЕС положителен ръст от 3,6%, но примерно ръстът при Хърватия е плюс 74%, в Словения  51%. Или делът на
платената заетост в социалната икономика спрямо общата платена заетост в държавата: средното за ЕС  е 6,3%, у
нас  е 2,8% , като  в Белгия например е 9%, във Франция -  9,1%[3].

Екосистемата на социалното предприемачество по наше мнение включва показателите, които са в сила при
предприемачеството /представени по-горе/, но заедно с това към тях следва да се включат още няколко с оглед
социалната компонента на социалното предприемачество - гражданска активност, доброволчество и загриженост
за добруването на местните общности и пр.

Спасиха изгубени туристи в
Пирин
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Гражданската активност в  България е доста ниска. Индексът  на гражданско участие
[4]

, получен при изследване на
БЦНП  и Форум Гражданско участие, сочи обща оценка 3.39  по шестобална скала, което означава „състояние на

развиващо се гражданско участие“.  Според данни за Световния дарителски индекс
[5]

  равнището на
дарителството и доброволчеството в България са ниски -  едва 19%, с което България се нарежда на 127 място от
общо 139 държави. Три показателя участват при формирането на индекса и нашият резултат по тях е следният:
помощ на непознат /34%/; даряване на пари /17%/, доброволчество /5%/.  Вярно е, че българите са услужливи и
имат милстиво сърце – те са склонни да даряват пари или предмети за  хора в нужда, болни и пр. Но при
социалното предприемачество много важна е активната, съзидателна гражданска инициатива и дейност, които при
нас са доста ниски.

Важен елемент от екосистемата на социалното предприемачество  са усилията за развитие на местните общности.
Имаме много сериозни традиции в това отношение. След значителен спад поради обективни историко-политически
обстоятелства, в последните десетилетия постепено се завръща живецът, инициативността, интересът към
възраждане на местните традиции, обичаи, празнична култура, грижата и милеенето за развитие на местната
общност. Но все още хората нямат нагласата, че активността на местните общности може да бъде важен фактор
за развитие. Резултати от емпирично изследване показват, че едва ¼ от респондентите смятат, че местните

общности могат да бъдат „автентични представители на гражданското общество“
[6].

В заключение: ако искаме да постигнем устойчиво развитие на социалното предприемачество у нас, следва да
отчитаме, да изграждаме стратегии, да стимулираме развитието на всички основни компоненти от неговата
екосистема, и особено – в „политиките, предназначени да засилят уменията и способностите на хората и да ги

подкрепят да участват пълноценно в трудовия и социалния живот“
[7]

. Повишаването на гражданската активност, на
доброволчеството и дарителството, усилията за развитие на местните общности, стимулирането на
предприемаческия дух, креативност и иновативност със сигурност ще повлияят върху устойчивото развитие на
социалното предприемачество.

[1] Global Entrepreneurship Development Institute, Washington D.C. USA

[2] GLOBAL ENTREPRENEUR INDEX 2018 , стр. 8

[3] Източник: CIRIEC/ЕИСК

[4] Индексът се базира на три изследвани области - Среда на гражданско участие – 3.29; Практики на гражданското
участие – 3.59 и Промени, до които води  гражданското участие – 3.35.

[5] Световният дарителски индекс на КАФ (CAF World Giving Index) се основава на данни от Световното проучване
на Галъп (Gallup’s World Poll), осъществено сред 146 000 души в 139 страни, които заедно представляват около
95% от населението на света.В България са интервюирани 1000 души в периода 18 май  – 4 юли 2016.

[6] CIVIL SOCIETY IN BULGARIA:Has our dream come true?NGOs versus Spontaneous

Civic Activism?Comparative research of Central and Eastern European Civil Societies

Grant Number CBI_2009_11 (Civil Europe Association)

[7] Еuropean Comission  Employment, Social Affairs§Inclusion ; Social investment  
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Община Гоце Делчев
организира училищна
екскурзия "Нашето културно
наследство"

Община Кюстендил
разкрива 51 нови работни
места

Още един земеделец,
кандидатствал за европари
с фалшиви документи,
отива на съд

КПКОМПИ глоби ректора на
ЮЗУ с 10 000 лв., защото
раздал бонуси за 142 300
лв.

ЮЗУ обяви първо
класиране

Възможности за съвместни
проекти обсъдиха
вицепрезидентът и българи
от световната
киноиндустрия

Няма добавени коментари.

Въведете име...

Код за сигурност, въведете кода ae5

Въведете коментар...

КОМЕНТИРАЙ

Борисов връща
мандата, но няма
да подкрепи и
правителството на
ИТН

Стефан Янев:
Недопустимо е
политическа сила
да отказва да
комуникира с
избирателите си

Манолова: Който
получи мандата да
предложи
служебният
кабинет да стане
редовен

„Демократична
България“ е най-
удобно да останат
в опозиция, смята
Иванов

БСП няма да
подкрепи кабинета
на Трифонов

ПОЛИТИКА

Съветът на двама
влюбени,
победители в
спорта и в живота:
Каквото и да ти
дойде на главата,
изход има, никога
не се отказвай!

Илко Стоянов:
Община
Благоевград ще е
надежден партньор
на ФК „Пирин”

Италия е новият
европейски
шампион след
драма с дузпи

Медали за
„Пауталия спорт“ –
Кюстендил, от
Държавното
състезание по
стрелба с лък

Станислав Костов
донесе третата
победа за „Пирин“
в контролите

СПОРТ

Община Гоце
Делчев организира
училищна
екскурзия "Нашето
културно
наследство"

Неделя Щонова
представя книгата
си „Хвърчило към
рая“ в Кюстендил

„Поезия и музика
край Струма“ в
къщата на
Майстора в
Шишковци

Нова арт галерия в
Благоевград
провокира
търсещия дух на
творците

Песента на Иван
Стойнев спечели
наградата на
публиката в
Детската мелодия
на годината

КУЛТУРА

Първа танцова
работилница в
Кюстендил

„Кой ни храни и
облича?“ в
Историческия
музей в Дупница

Денят ще бъде
слънчев и горещ

Очаква ни горещ
юлски ден

Денят ще бъде
слънчев

ЛЮБОПИТНО

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
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Голям интерес към обучителния курс по
социално предприемачество

В периода 15 – 18  май 2019 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе проведен първият етап  от
безплатен обучителен курс по социално предприемачество.

Той е организиран в рамките на проект „План за развитие на социалното предприемачество“, съфинансиран от
Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в програмата за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А “Гърция-България 2014-2020”. Домакин на обучителния курс е
Факултетът по изкуствата към ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Възможността за включване в безплатно обучение по социално предприемачество предизвика значителен
интерес. В учебните занимания участваха над 30 курсисти, сред които представители на местната власт,
ръководители на трудово-производителни кооперации, председатели на сдружения с нестопанска цел и пр.

Обучението бе реализирано в  седем модула:

Дигитална компетентност за успешно  предприемачеството /практически курс в две части/;
Предприемачеството в съвременната икономика; 
Организация и управление на социалното предприятие;
Психологически аспекти на социалното предприемачество – подходи за повишаване на креативността и
иновативността  на социалния предприемач;
Културата и изкуствата в социалното предприемачество;
Българската традиционна култура – неизчерпаем източник за социално предприемачество. Добри практики;
Културното  наследство и културният туризъм като ресурс за социално предприемачество и устойчиво
развитие на региона.

Заниманията по дигитална компетентност се проведоха изцяло като практическо обучение. Висококвалифицирани
преподаватели под ръководството на проф.д-р Борислав Юруков обучаваха курсистите по компютърни програми,
необходими в работата им.

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Преди изборите:
Образувани са 73 нови
преписки за купуване
на гласове

1149 обвиняеми и
подсъдими ще могат да
упражнят правото си на
глас

Пореден арест за
купувач на гласове

От следите на мечка до
кафявия път на
журналистиката

Отпуснаха
допълнителни 5,9 млн.
лв. на ЦИК за
машинното гласуване

Водач на лек
автомобил е
пострадал при
катастрофите тази
сутрин

"Алфа Рисърч": 6
партии влизат в НС, с
фотофиниш ИТН
излиза пред ГЕРБ

При ПТП загина 45-
годишен водач от село
Бързия

Община Гоце Делчев
организира училищна екскурзия
"Нашето културно наследство"

Освобождават Михаил
Константинов от
"Информационно обслужване"

Пожар избухна тази сутрин в
постройка на пътя за село
Мощанец

Санданчанин шофирал с 1,50
промила алкохол

Инвеститорът на МВЕЦ „Баба
Цвета“ запозна МРРБ със
затруднения при завършването
на обекта

Търси

БЛАГОЕВГРАД

Обучение по дигитална компетентност. Лектор – проф.д-р Борислав Юруков, снимки: ЮЗУ
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В своята лекция „Предприемачеството в съвременния свят“ проф.д-р Рая Мадгерова акцентира върху
основополагащата значимост на предприемачеството в съвременната икономика, разгледа основни
характеристики на предприемаческата дейност, възможностите и перспективите за съвременно социално
предприемачество.

Обучението на курсистите по организация и управление на социалното предприемачество бе проведено от доц.д-р
Мария Станкова. Бе акцентирано върху възможностите за оптимизиране мениджмънта на социалното
предприятие, актуалните възможности на използване социалните мрежи в този процес, важността на изготвянето
на бизнес план и анализ на ресурсите.

В модула „Психологически аспекти на социалното предприемачество“ доц.д-р Мария Вълкова разгледа същността
на основни понятия като креативност и иновативност, пречките, които сами си поставяме пред индивидуалната ни
креативност,  възможностите за повишаване креативността на организацията и пр. Попълвайки предоставения им
психологически тест, курсистите научиха повече за личното си отношение към креативността, равнището на
индивидуалната им креативност, лидерство и креативност в организацията и пр.

Проф. д.н. Йордан Гошев разгледа възможностите за социално предприемачество в сферата на културата и
изкуствата. Бе подчертано, че няма по-универсално средство за приобщаване към социума, развитие на местните
общности, съхраняване на традициите и  изграждане на идентичност от дейностите в областта на културата и
изкуствата.

Курсистите обогатиха своите познания за това как използването на образци от   българската традиционна култура
може да се превърне в ядро или допълващ елемент в сферата на социалното предприемачество – върху тези
възможности говори  гл.ас. д-р Димитрия Спасова.

Анализ  на възможностите за социално предприемачество в сферата на културното наследство и културния
туризъм направи проф.д.н. Васил Марков. В своята лекция той подчерта, че доколкото  важен приоритет за
Благоевградска област е развитието на туризма, то богатото културно наследство, природните дадености,
разработените курорти, натрупаният опит  са все благоприятни фактори за развитие на  социалното
предприемачество в тази сфера.

Курсистите получиха сертификат за успешно завършен първи етап от обучителния курс по социално
предприемачество. Вторият етап ще се проведе през месец юни с провеждане на консултации и обучение по
интересуващи курсистите теми и проблеми.

Спасиха изгубени туристи в
Пирин

Гл.ас.д-р Димитрия Спасова разказва за богатите възможности на традиционната
българска култура за социално предприемачество
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Община Гоце Делчев
организира училищна
екскурзия "Нашето културно
наследство"

Община Кюстендил
разкрива 51 нови работни
места

Още един земеделец,
кандидатствал за европари
с фалшиви документи,
отива на съд

КПКОМПИ глоби ректора на
ЮЗУ с 10 000 лв., защото
раздал бонуси за 142 300
лв.

ЮЗУ обяви първо
класиране

Възможности за съвместни
проекти обсъдиха
вицепрезидентът и българи
от световната
киноиндустрия

Няма добавени коментари.

Въведете име...

ЮЗУ курс проект социално предприемачество Борислав Юруков Йордан Гошев

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

КОМЕНТАРИ

За предприемачеството в съвременната икономика говори проф.д-р Рая Мадгерова

Доц.д-р Мария Станкова представя възможностите за подобряване на организацията и
управлението на предприятията от сферата на социалната икономика
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Код за сигурност, въведете кода 2za

Въведете коментар...

КОМЕНТИРАЙ

Борисов връща
мандата, но няма
да подкрепи и
правителството на
ИТН

Стефан Янев:
Недопустимо е
политическа сила
да отказва да
комуникира с
избирателите си

Манолова: Който
получи мандата да
предложи
служебният
кабинет да стане
редовен

„Демократична
България“ е най-
удобно да останат
в опозиция, смята
Иванов

БСП няма да
подкрепи кабинета
на Трифонов

ПОЛИТИКА

Съветът на двама
влюбени,
победители в
спорта и в живота:
Каквото и да ти
дойде на главата,
изход има, никога
не се отказвай!

Илко Стоянов:
Община
Благоевград ще е
надежден партньор
на ФК „Пирин”

Италия е новият
европейски
шампион след
драма с дузпи

Медали за
„Пауталия спорт“ –
Кюстендил, от
Държавното
състезание по
стрелба с лък

Станислав Костов
донесе третата
победа за „Пирин“
в контролите

СПОРТ

Община Гоце
Делчев организира
училищна
екскурзия "Нашето
културно
наследство"

Неделя Щонова
представя книгата
си „Хвърчило към
рая“ в Кюстендил

„Поезия и музика
край Струма“ в
къщата на
Майстора в
Шишковци

Нова арт галерия в
Благоевград
провокира
търсещия дух на
творците

Песента на Иван
Стойнев спечели
наградата на
публиката в
Детската мелодия
на годината

КУЛТУРА

Първа танцова
работилница в
Кюстендил

„Кой ни храни и
облича?“ в
Историческия
музей в Дупница

Денят ще бъде
слънчев и горещ

Очаква ни горещ
юлски ден

Денят ще бъде
слънчев
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НАЧАЛО ОБЩЕСТВО ПОЛИТИКА ИЗБОРИ КРИМИНАЛНО ИНЦИДЕНТИ СПОРТ КУЛТУРА ЛЮБОПИТНО СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!
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АКТУАЛНО:

БЛАГОЕВГРАД КЮСТЕНДИЛ БЪЛГАРИЯ ПО СВЕТА АНОНИМНО ФОТОМРЕЖА ВАШИТЕ СНИМКИ ВИДЕО ОБЯВИ ЗА РЕКЛАМА
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РЕГИОН

19 Декември 2019 16:18
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19 Декември 2019 19:40

ОБНОВЕНА

0 

КОМЕНТАРИ

Окръжен съюз на трудово-
производителните кооперации

Екип от преподаватели към Югозападния университет „Неофит Рилски“ участва в гръцко-българския проект „План
за развитие на социалното предприемачество“. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално
развитие и от националните фондове на страните, участващи в програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-А “Гърция-България 2014-2020”.

В рамките на проекта е публикуван сборник, в който са включени материали на гръцки и български изследователи
по проблеми, свързани с развитието на социалното предприемачество в Гърция и България с акцент върху
граничните региони – област Централна Македония в Гърция и Благоевградска област в България. Текстовете са
на български и гръцки език с резюмета на английски език.

Работата на Окръжния съюз на трудово-производителните кооперации – Благоевград е представена от негови
председател – г-н Георги Башлиев. В ОС на ТПК - Благоевград членуват 19 малки и средни предприятия от
Благоевград, Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Хаджидимово, Банско, Якоруда, Белица, с. Сатовча, с. Гърмен и с.
Беслен. Всяко едно от предприятията има свой Устав, съобразен със спецификата на съответната кооперация.
Висш орган за управление е Общото събрание. Предприятията имат Управителен съвет, Контролен съвет и
Председател.

Трудово производителните кооперации в Благоевградска област имат разнообразна дейност, като водещо е
шивашкото производство:

в ТПК “Нов свят“ - Благоевград се шие дамска конфекция;

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Преди изборите:
Образувани са 73 нови
преписки за купуване
на гласове

1149 обвиняеми и
подсъдими ще могат да
упражнят правото си на
глас

Пореден арест за
купувач на гласове

От следите на мечка до
кафявия път на
журналистиката

Отпуснаха
допълнителни 5,9 млн.
лв. на ЦИК за
машинното гласуване

Водач на лек
автомобил е
пострадал при
катастрофите тази
сутрин

"Алфа Рисърч": 6
партии влизат в НС, с
фотофиниш ИТН
излиза пред ГЕРБ

При ПТП загина 45-
годишен водач от село
Бързия

Община Гоце Делчев
организира училищна екскурзия
"Нашето културно наследство"

Освобождават Михаил
Константинов от
"Информационно обслужване"

Пожар избухна тази сутрин в
постройка на пътя за село
Мощанец

Санданчанин шофирал с 1,50
промила алкохол

Инвеститорът на МВЕЦ „Баба
Цвета“ запозна МРРБ със
затруднения при завършването
на обекта

Търси

БЛАГОЕВГРАД
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в ТПКИ „Рила“ – Благоевград се шие дамска конфекция;
в ТПК “Единство“  се  предлагат бръснаро-фризьорски услуги;
ТПК “Сила“ – Благоевград се занимава с винопроизводство;
в ТПКИ “Атанас Тешовски“ – гр. Гоце Делчев се шият трикотажни облекла;
в ТПК“Труд“- гр. Гоце Делчев се изработват консумативи за болнични заведения и знамена;
в ТПКИ “Антон Попов“- гр. Петрич се плетат облекла от вълнен трикотаж;
в ПКИ „Георги Казепов“ – гр. Сандански  се  изработват полиетиленови пликове, опаковки и чували от
полиетилен за сметопочистващи фирми;
в  ПК “Братски труд“ – Сандански са създали ферма за охлюви;
ТПК “Пирин“ – Гоце Делчев е с дейност хлебопроизводство;
ТПК “Сингра“ – Хаджидимово се занимава с ушиване на саи за обувната промишленост;
ТПК “Никола Ушев“ – с. Гърмен развива хотелиерство и разполага със собствен плаж с минерална вода.

Четири от тези трудово производителни кооперации, разположени равномерно в област Благоевград, осигуряват
работа за хора с увреждания -  това са ТПКИ „Рила“, ТПКИ “Атанас Тешовски“, ТПКИ “Антон Попов“ и ПКИ „Георги
Казепов“. Процентното съотношение между лицата с увреждания  и останалите работници във всяко от тези
предприятието е около  30:70. Предприятията са регистрирани в Агенцията за хората с увреждания. Те  имат
възможност ежегодно да участват с проектни предложения с бизнес- и социална насоченост.

В стратегията за развитие на трудово производителните кооперации, приета на XIII-тия национален конгрес на
ТПК, фигурира препоръка  за сключване споразумения за взаимноизгодно сътрудничество,  публично-частни
партньорства  с общините на градовете, в които се намират предприятията. Тази практика се оказа много
ползотворна. През  2017 г. в региона бяха подписани следните споразумения:

1. Споразумение с община Благоевград за:

Изработване униформени облекла за училищата, общински фирми и организации;
Архивиране и подвързване на документи, книговезки услуги и изработване на книжни опаковки;
Предоставяне на база за офиси и социални дейности;
Участие в базари и организиране на модни ревюта;
Организиране на екскурзии и развлекателни мероприятия за хора от социалните домове.

1. С община Гоце Делчев за:

доставка на знамена за нуждите на общината;
снабдяване на социалните домове с хляб;
доставка на пити и погачи за нуждите на община Гоце Делчев;
Изработка и ушиване на текстилен инвентар на болнични заведения и детски градини;
Ушиване на облекла за детски заведения.

1. С община Сандански за:

Изработване на полиетиленови пликове и опаковки и чували от полиетилен за смет;
Изработване на книжни кесии и опаковки.

1. В община Петрич за:

Изработване на униформи за общински фирми;
Ушиване на текстилен инвентар на болнични заведения;
Изработване на облекла от вълнен трикотаж за детски заведения.

Тези споразумения се оказаха взаимоизгодни  и за трудово производителните кооперации, и за общините.

Важна задача на Окръжния съюз на трудово производителните кооперации е  да подпомага повишаването
квалификацията на управленските кадри на ТПК, а също и да стимулира популяризацията и рекламната дейност
на предприятията. В тази връзка представители на ТПК от Благоевградска област в последните две години имаха
възможност да участват няколко регионални форума за социално предприемачество.

Първият форум се проведе през пролетта на 2017 г. в Бачиново  - творческата базата на ЮЗУ “Неофит Рилски“
Организатори на проявата са Министерството на труда и социалната политика, Националният съюз на ТПК и
община Благоевград. Съорганизатор на форума е Окръжният съюз на ТПК – гр. Благоевград. На участниците са
предоставени аксесоари, изработени от ТПК “Труд“ - Гоце Делчев. Участниците във форума посещават  две
водещи кооперации в Благоевград – ТПК “Нов свят“ и ТПКИ “Рила“ и се запознават с материалната база, вида на
производство,  капацитета, както и мерките за  осигуряване на безопасни условия на труд.

Вторият форум за социално предприемачество се състоя в края на 2018 г.  в зала „22 Септември“  в гр.
Благоевград с основна тема  „Съвременни предизвикателства  пред регионалното развитие на социалната
икономика“. В него вземат участие водещи представители на държавната, областна и общинска администрация,
научни изследователи, социални предприемачи,  представителни на местната общност. Разглеждат се актуални
проблеми на социалното предприемачество в региона, споделят се добри практики, в критичен дух се
идентифицират  някои бариери пред развитието на социалната икономика в  Благоевградския регион.

Програмата на форума включва представяне на  предприятия и кооперации от социалната икономика в областта. В
залата бяха разположени големи информационни панели, представящи дейността на всички трудово
производителни кооперации от региона. Участниците и гостите на форума имат възможност да се запознаят и  с
мостри от продукцията  на предприятията.

Третият, заключителен етап на регионалните дискусионни форуми бе проведен през декември 2018 г. в
Университета за национално и световно стопанство  и  в зала „Универсиада“. В него взеха участие водещи
предприятия на социалното предприемачество от различни региони, национално представителни организации  за
хора с увреждания, представители на местни общности, научни изследователи, регионални работнически и
синдикални организации, държавни и общински органи.

Спасиха изгубени туристи в
Пирин
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Община Гоце Делчев
организира училищна
екскурзия "Нашето културно
наследство"

Министър Личев:
Европейската
специализирана
прокуратура проверява
програма „Околна среда”

Община Кюстендил
разкрива 51 нови работни
места

България ще получи близо
78 млн. евро от ЕС по
програма „Образование“

Още един земеделец,
кандидатствал за европари
с фалшиви документи,
отива на съд

Георги Петров: България
има нужда от национално
помирение и единство

Няма добавени коментари.

Въведете име...

Код за сигурност, въведете кода 2xd

В УНСС бяха реализирани  две прояви:

Кръгла маса „Особености на развитието на социалната икономика в екосистемата на големия град“;
Научно практическа конференция на тема “Социални иновации и научно приложни аспекти на социалната
икономика“.

В зала Универсиада се проведе изложение на продукцията на предприятия от социалната икономика от цяла
България. Благоевградска област бе представена от ТПК „Нов свят“.

Трудово производителните кооперации от Благоевградска област участват и в международни прояви - като напр.
Фестивала на социалната икономика, организиран в района на гр. Кавала, Гърция /2017 г./. Цел на фестивала бе
да събере заедно социални предприятия от различни места на Гърция и Европа,  да укрепи обединяването и
икономическото сътрудничество между тях и най-вече да даде възможност хората се опознаят, да обменят опит и
добри практики.

Във връзка с председателството на България на Съвета на ЕС, в София бе проведен Седмият европейски форум
за социално предприемачество /2018 г./. Програмата на форума включваше  международна конференция на тема
"Социална икономика - за икономическа устойчивост и социално включване в ЕС“ и  изложение на социални
предприятия и кооперации.

В изложението взеха участие девет национално представителни организации - Националният съюз на трудово-
производителните кооперации, Националната федерация на работодателите на инвалиди, Националният съюз на
кооперациите на инвалиди, Съюзът на глухите, Съюзът на слепите, Българската асоциация за невромускулни
заболявания,  Асоциацията на родители на деца с епилепсия, Съюзът на инвалидите и Националният алианс за
социална отговорност. Върху изложбените щандове на кооперации и предприятия за хора с увреждания бе
представена и продукцията на кооперациите от Благоевградския  регион - на ТПКИ „Рила“ – Благоевград, ТПК “Нов
свят“, ПКИ “Георги Казепов“ и ТПКИ „Антон Попов“.

Три кооперации от системата на Окръжния съюз  на трудово производителните кооперации – ТПКИ “Рила“, ТПКИ
„Атанас Тешовски“ и ТПК “Нов свят“ са учредители на Кооперативният клъстер в текстилното производство. Той
провежда активна дейност:  получи финансиране на проект по Оперативна програма  и като новоучреден клъстер
спечели средства в размер на 355 000 лв. През 2019 г. участва на Осмото изложение в Пловдив с колекция
облекла. Следващата стъпка е участие в проект за работещи клъстери, като размерът на тези средства е 1 500 000
лв.

Всички трудово производителни кооперации от Благоевградска област членуват в Националния съюз на ТПК.

ЮЗУ проект статия окръжен съюз кооперации преподаватели ИНТЕРРЕГ програма
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Факултетът по изкуствата към ЮЗУ
"Неофит Рилски" с успешно приключен

международен проект

Екип от изследователи към Югозападния университет с водещо участие на преподаватели от Факултета по
изкуствата и привлечени експерти от Стопанския и  Природо-математическия факултет ползотворно приключи
своята работа по международния проект „План за развитие на социалното предприемачество“. Проектът е
съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в
програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А “Гърция-България 2014-2020”.

Негова основна цел е да се  подпомогне развитието на социалното предприемачество в граничния регион – област
Централна Македония в Гърция и Благоевградска област в България. От гръцка страна в проекта участват:
Областната управа на регион Централна Македония, Гърция - водещ партньор;  Македонският университет в гр.
Солун – департаментът по Бизнес-администрация; Тракийският университет „Демокрит“ в гр. Комотини –
департамент по икономика /изследователски фонд/, а от българска страна -  община Якоруда и Югозападният
университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград – Факултетът по изкуствата.

На 20.12.2019 г. в гр. Солун бе проведено заключителното заседание на партньорите по проекта. Особено бе
подчертана ползотворната работа на изследователите от Югозападния университет „Неофит Рилски“, които със
своята компетентност, творчески подход, иновативни идеи и всеотдайност значително са обогатили теоретичните и
практически резултати от работата по проекта.

НАЙ-ЧЕТЕНИ НАЙ-КОМЕНТИРАНИ
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Проектът стартира през м. октомври 2017 г. с анализ на ситуацията в сферата на социалното предприемачество в
Благоевградска област. Анализът показва незадоволително състояние на социалното предприемачество у нас,
доколкото България се нарежда на последно място сред държавите от ЕС, с много висок отрицателен прираст по
развитие на платената заетост в социалната икономика - минус 32,4%  /което означава намаляване с 32,4% на
социалните предприятия в периода 2010 -2015 г./, два пъти по-ниска заетост в социалната икономика  /2,8% от
общата заетост/, докато средно за ЕС тя е 6,3%.Анализът включва изследване на  различни аспекти от качеството
на живот в граничния регион: икономика, бизнес-среда, инфраструктура, демография, образование,
здравеопазване, околна и  социална среда. Бе реализирано и емпирично изследване за състоянието на
социалното предприемачество в Благоевградска област.

Резултатите  от него показват силна отдаденост от страна ръководителите на социални предприятия на
социалната кауза, но и недостатъчни постижения в стопанския аспект сна дейността - над 70% от социалните
организации се финансират само чрез проектна дейност, дарения и субсидии. Сред причините за това се очерта
недооценяване  на предварителния, проучвателен етап при  създаването на социално предприятие и особено
недостатъчно познаване на пазара /където битрябвало да се продават социалните произведения или услуги/.

Резултатите показват и недобро познаване на целевите групи – обект на дейността, което би позволило по-точно
дефиниране на най-належащите потребности на хората и съответно – търсенето. Също така се усеща известен
дефицит на творчески подходи и  иновативност – на въпроса  какво трябва да се промени /или усъвършенства/, за
да се създадат по-добри условия за работа на социалните организации,  на първа позиция излиза отговорът „Да се
създадат стимули за формиране на  иновативно мислене и нагласи“.

Комуникацията между социалните предприятия и с местната власт се оценява от  респондентите  като интензивна,
но анализът показва, че тя е е сравнително еднообразна и  еднопосочна. Недостатъчно се работи и за повишаване
информираността на обществото за възможностите и ползите от социалното предприемачество - малко
организации  създават и поддържат свои сайтове в социалните мрежи, чрез които да рекламират дейността си.

Въз основа на анализа бе подготвен регионалния план и стратегия за развитие на социалното предприемачество.
В него са залегнали дейности както за директно подпомагане създаването на социални предприятия,  търсене на
възможности за  осигуряване на финансова и друга необходима помощ за тях, организиране  на обучителни
програми за ръководителите, но и създаване на условия за стимулиране на по-общите фактори, влияещи върху
състоянието на социалното предприемачество - развитие на гражданската активност, разширяване на
добровочеството и дарителството, повишаване на предприемаческия дух, разгръщане на иновативността, 
преодоляване на институционалната и публична незабележимост на социалната икономика, засилване
междусекторната активност на социалните предприятия – по посока на сътрудничество с местната и държавна
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администрация, с други социални предприятия, с медиите, разширяване дейността на социалните предприятия  в
полза на местните общности, акцент върху развитието на социалните предприятия от сферата на културата и
изкуствата, както и в сферата на културния туризъм.

За стимулиране на сътрудничество в мрежа между социалните предприятия  бе създадена специална методика,
включваща разнообразни подходи, както и евентуални възможни участници съобразно целите на сътрудничеството
- граждански  организации, кооперации, социални предприятия, звена от областната и общинска администрация,
публични институции от сектор Социални дейности, звена от сектори Здравеопазване, Образование, Заетост,
Култура, Туризъм,  местните общности, звена от бизнеса, медиите, църквата и пр.

Важен аспект от работата по проекта бе разработването на  програма за обучение на ръководители на социални
предприятия.  Бяха подготвени  консултативни пакети за обучение на ръководители на социални предприятия.
Основните теми, включени  в консултативните пакети, са посочени като най-необходими от самите ръководители
на социални организации, а именно: Финанси, пазари и продажби в сферата на социалното предприемачество;
Организация и управление на социалното предприемачество; Актуални проблеми и законодателство в областта на
социалното предприемачество; Иновативност и креативност;  Социално предприемачество в областта на
културното наследство и културния туризъм. Всеки от пакетите включва по 5-7 теми, придружени с презентации.

В периода 15 – 18 май бе организирано в ЮЗУ „Неофит Рилски“ бе организирано обучение на ръководители на
социални предприятия, което се радваше на особен интерес от страна на ръководителите на социални
организации.

Изследователите от Югозападния университет отделиха специално внимание на информационната и рекламна
дейност, за което допринесе и широката палитра от експерти към Факултета по изкуствата. Бяха подготвени пет
видеоклипа /със средна продължителност 30 мин./ на добре работещи социални организации в региона.

Публикуван бе и сборник „Социална икономика и социално предприемачество“ /над 200 стр./  в който са включени
материали от гръцки и български изследователи и практици в сферата на социалното предприемачество в
граничния регион. В пресата са публикувани над 10 информационни материала, на 14 май 2019 г. в сутрешния си
блок Радио Благоевград представи дейността на проекта; своевременно са разпространявани прессъобщения и
пр. Изследователи от екипа докладваха резултати от проекта в три национални и една международна
конференция.

ЮЗУ проект статия преподаватели ИНТЕРРЕГ програма изкуства факултет
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на годината

КУЛТУРА

Първа танцова
работилница в
Кюстендил

„Кой ни храни и
облича?“ в
Историческия
музей в Дупница

Денят ще бъде
слънчев и горещ

Очаква ни горещ
юлски ден

Денят ще бъде
слънчев
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