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П О К А Н А 

за участие в публично събитие 

 

Факултетът по изкуствата към Югозападния университет „Неофит 

Рилски“  -  партньор по гръцко-българския проект  „План за развитие на 

социалното предприемачество“, финансиран по Програма за 

сътрудничество INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”  

 

има удоволствието да Ви покани за участие в  публично събитие 

„Възможности за развитие на социалното предприемачество в  

Благоевградска област“.   

На него ще бъдат представени постигнатите дотук резултати по проекта; 

участниците в събитието  ще споделят своите  постижения, но и проблеми, 

които имат при работата си в сектора на  социалната икономика. 

Материалите от дискусията ще бъдат публикувани в сборник. 

Събитието ще се състои на 14 май 2019 г. от 10 ч. в ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ , Първи корпус, зала 114 /партер/.  Адрес: ул. Иван Михайлов 

№66, гр. Благоевград 

  



 
Програма  

14.5.2019 г. 

Място: ЮЗУ „Неофит Рилски“, Първи корпус, зала 114 /партер/ 

9,30 ч. - 10 ч. Регистрация на участниците и получаване на работни 

материали, кафе-пауза;  

10 ч.  Откриване на събитието, приветствие от проф. д.н. Йордан Гошев, 

Декан на Факултета по изкуствата, член на изследователския екип;  

10,20 ч. Представяне на междинни резултати по проекта "Развитие на 

социалното предприемачество в Благоевградска област" - доц.д-р Мария 

Вълкова, координатор по проекта; 

10,40 ч.  Изказване на  г-жа Христина Шопова, Заместник-кмет по култура 

и хуманитарни дейности на община Благоевград ; 

11,00 ч.  Съвременни тенденции в развитието на социалната икономика –  

д-р Георги Георгиев, главен експерт в Националния съвет на ТПК; 

11,20 ч.  Актуални проблеми на социалното предприемачество - проф. д-р 

Рая Мадгерова, Стопански факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, член на 

изследователския екип; 

11, 40 ч.   Успешни практики на предприятия и инициативи за социално 

предприемачество - доц.д-р Мария Станкова, Стопански факултет „Неофит 

Рилски“, член на изследователския екип; 

12 - 13 ч. Обяд; 

13 - 15 ч.  Представяне на добри практики от Благоевградска област. 

Дискусия върху проблеми и възможности за развитие на социалната 

икономика и социално предприемачество в Благоевградския регион; 

15 ч.  Закриване на събитието. 

  



 

 

Public event 14.5.2019 

 

 



 

 

 



 

 
Публикация във вестник Струма от 22.5. 2019  г. 

 
Голям интерес към представяне на резултати по проект 
На 14 май 2019 г. в Югозападния 
университет "Неофит Рилски" се със- 
тоя публично събитие за представяне 
на междинни резултати от работата 
по гръцко-българския проект "План за 
развитие на социалното предприема- 
чество". Проектът е съфинансиран от 
Европейския фонд за регионално раз- 
витие и от националните фондове на 
страните, участващи в Програмата за 
трансгранично сътрудничество ИНТЕР- 
РЕГ V-А "Гърция-България 2014-2020". 
Събитието бе открито от проф. д.н. 
Йордан Гошев, декан на Факултета по 
изкуствата, член на изследователския 
екип. Доц. д-р Мария Вълкова /коор- 
динатор на проекта за Факултета по 
изкуствата/ представи резултатите от 
досегашната си работа, както и пред- 
стоящите задачи по реализацията на 
проекта. Изготвен е анализ на състоя- 
нието на социалната икономика и со- 
циалното предприемачество в регио- 
на върху основата на информация, по- 
лучена чрез анализ на документи 
/статистически данни, планове, отче- 
ти/, вторичен анализ, както и данни 
от собствено емпирично изследване. 
Върху основата на анализа са раз- 
работени стратегия и план за разви- 
тие на социалната икономика в регио- 
на и примерен модел за създаване на 
мрежа за сътрудничество между со- 
циалните предприятия и организации. 

Друг аспект от работата на изсле- 
дователския екип е провеждане на 
обучение за представители на местна- 
та власт и ръководители на социални 
предприятия. В тази връзка са разра- 
ботени образователни инструменти, 
модели и учебна документация за кон- 
султиране на работещите в сферата на 
социалната икономика. Непосредстве- 
но предстои и провеждането на обу- 
чителния курс. 
На сутрешното заседание задълбо- 
чен доклад за съвременните тенденции 
в развитието на социалната икономи- 
ка представи д-р Георги Георгиев, гла- 
вен експерт в Националния съвет на 
ТПК. Проф. д-р Рая Мадгерова от Сто- 
панския факултет към ЮЗУ засегна 
важни актуални проблеми на социал- 
ното предприемачество, а доц. д-р Ма- 
рия Станкова говори за успешни прак- 
тики на предприятия и инициативи за 
социално предприемачество. 
В рамките на следобедното засе- 
дание бяха споделени добри практи- 
ки в сферата на социалното предприе- 
мачество. Г-жа Елена Стойчева - на- 
чалник-отдел "Социална политика" 
към община Благоевград, представи 
мащабната социална дейност на об- 
щината. Председателят на ОС на ТПК 
и директор на ТПКИ "А. Тешовски" 
/гр. Гоце Делчев/ г-н Георги Башлиев 
анализира постиженията, перспекти- 



вите, но и проблемите на социални- 
те предприятия - гръбнак на социал- 
ната икономика вече почти 130 го- 
дини. 
Интересно изказване направи 
г-н Росен Георгиев - председател на 
"Асоциация за европейско развитие 
на българското село" и кмет на с. 
Дъбрава. Иновативен опит за меж- 
дусекторно сътрудничество между 
ТПК и катедра "Изобразително изкус- 
тво" към Факултета по изкуствата в 
ЮЗУ "Неофит Рилски" сподели г-н 

Илия Петров - председател на ТПК 
"Нов свят". Бяха представени вълну- 
ващи видеоклипове за дейността на 
Спортен клуб "Достоен живот" за хо- 
ра със зрителни увреждания с пред- 
седател Емил Якимов. И както прил- 
яга на един Факултет по изкуствата, 
форумът завърши с Бахова музика - 
видеоклип, представящ откъси от 
конкурса "Нашите деца свирят Бах", 
организиран от Народно читалище 

"Никола Вапцаров-1866".

 


