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ПРЕСИНФОРМАЦИЯ 1 

 

НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В  

ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН 

 

Благоевград, 1 февруари  2018 г.  По  програмата за трансгранично сътрудничество  

ИНТЕРРЕГ Гърция – България започва работата по проект „Трансграничен план за 

развитие и функциониране на механизми за подпомагане и насърчаване на социалното 

предприемачество в контекста на социална икономика и социални иновации“. Той е 

насочен към изграждане на механизми за подкрепа и насърчаване на социалното 

предприемачество в контекста на социалната икономика и иновации. Ръководител на 

проекта е Областен съвет на регион Централна Македония в Солун с партньори: от 

гръцка страна – Македонски университет в Солун  и Тракийски университет 

„Демокрит“ в Ксанти; от българска страна - община Якоруда и Югозападен 

университет „Неофит Рилски“/Факултет по изкуствата.   

“С реализацията на проекта се цели – споделя доц. Мария Вълкова, координатор по 

проекта от страна на ЮЗУ „Н. Рилски“ – разширяване и развитие на съществуващите 

социални предприятия и създаване на нови в граничните области,  увеличаване на 

тяхната заетост, подобряване на административния им  капацитет, популяризиране на 



техните услуги/продукти сред по-широка аудитория, разширяване на потенциалните 

пазари за социални предприятия, включително достъп до обществени поръчки, 

насърчаване и подпомагане на младите хора за работа в социалното 

предприемачество.” 

Социалните предприятия са особено необходими в граничните райони, които 

обикновено са в по-неизгодна позиция като  равнище на  благосъстоянието, 

инфраструктура, заетост, социални услуги и пр. За подобряване живота на хората не 

следва да се разчита единствено на държавните и общински структури, а да използва 

богатият потенциал  на социалното предприемачество с неговата  социална 

ангажираност, инициативност, енергия и себеотдаване, креативност и иновативност. 

Социалното предприятие е вид бизнес с водещи социални цели, чиито излишък се 

реинвестира обратно в бизнеса или в общността. Така социалното предприемачество е 

двойнствен характер: от една страна е бизнес предприемачество, но от друга – с ясно 

изразен социален ефект. 

Екип от Факултета по изкуствата с декан проф. д.н. Йордан Гошев се е заел с 

амбициозната задача да проучи състоянието на социалните предприятия в област 

Благоевград; да разработи стратегия за тяхното развитие; да подготви  образователни 

програми и проведе курсове за обучение на представители от местната власт и  

ръководители на социални предприятия с цел разширяване на техните познания, 

умения и компетентности в сферата на социалното предприемачество. Акцент в 

научноизследователската и научнопрактическа дейност на екипа ще бъде социалното 

предприемачество в социалната сфера, в областта на културата и изкуствата, както и на 

културното наследство и културния туризъм като важни страни от стратегията за 

развитие на Благоевградска област. 

 

 

 

За въпроси и допълнителна информация: доц. д-р Мария Вълкова, тел. 0884221237  
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ДИНАМИКА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Изводи от проведения в Солун научен форум 

Благоевград, 31 януари 2019 г. В рамките на гръцко-българския проект  „План за 

развитие на социалното предприемачество в граничния регион“,  на 30.1.2019 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.  На събитието присъства г-ца Кириаки 

Антониаду  от Централата Интеррег Гърция-България, отговаряща за проекта. 

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 докладът „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 – на община Якоруда и 

на Факултета по изкуствата към ЮЗУ „Неофит Рилски“.  

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 недостатъчни за 

постигане на устойчив растеж в тази толкова важна сфера, като социалната.  

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.  

 

 

 

За въпроси и допълнителна информация: доц. д-р Мария Вълкова, тел. 0884221237  
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ОБУЧИТЕЛЕН  КУРС  ПО СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Благоевград, 20 май 2019 г.  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 бе Факултетът по изкуствата към ЮЗУ „Неофит 

Рилски“. 

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;  



• 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 като практическо обучение. 

Висококвалифицирани преподаватели под ръководството на проф. д-р Борислав 

Юруков обучаваха курсистите  по компютърни програми, необходими в 

непосредствената им работа. 

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.  

 

За въпроси и допълнителна информация: доц. д-р Мария Вълкова, тел. 0884221237 
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УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕН ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКИ 

ПРОЕКТ ПО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В 

ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН 

 

Благоевград, 30 декември 2019 г.  

Успешно приключи гръцко-българският 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”. С неговата реализация бе подпомогнато развитието на социалното 

предприемачество в граничните региони – област Централна Македония в 

Гърция и Благоевградска област в България. На 20.12.2019 г. в Солун, Гърция, се 

състоя заключително заседание на партньорите по проекта – от гръцка страна: 

Областната управа на регион Централна Македония, Гърция - водещ партньор,  

Македонският университет в Солун – департаментът по Бизнес-администрация,  

Тракийският университет „Демокрит“ в гр. Комотини – департамент по 

икономика /изследователски фонд/, от българска страна -  община Якоруда и 

Югозападният университет „Неофит Рилски“, Благоевград – Факултетът по 

изкуствата. 

ACTION PLAN FOR 

SOCIAL 

ENTREPRENEURSHIP 



В своето експозе ръководителят на проекта – г-н  Константинос Михаилидис, 

отбеляза успешното приключване на проекта и изказа благодарност към всички 

участници, които две години работеха неуморно за развитието на социалното 

предприемачество в граничния гръцко-български  регион. Той подчерта 

ползотворната работа на изследователите от Югозападния университет „Неофит 

Рилски“, които със своята компетентност, творчески подходи, иновативни идеи 

и всеотдайност значително са обогатили теоретичните и практически резултати 

от работата.  

Въз основа на направения детайлен анализ на ситуацията в сферата на 

социалното предприемачество в Благоевградска област, базиран на авторско 

емпирично изследване /включващо 275 социални организации и проведени 50 

интервюта и анкетни проучвания/, изследователите от Югозападния университет  

подготвиха Регионален план и стратегия за развитие на социалното 

предприемачество и Програма за сътрудничество в мрежа на социалните 

предприятия.   

Както приляга на един университет, върху основата на  подготвената учебна 

документация /учебен план и  консултативни пакети, включващи курсове върху 

актуални аспекти на социалното предприемачество/ бе реализирано обучение на 

ръководители на социални организации, което се радваше на широк интерес. 

Преподаватели от катедрата по телевизионно, театрално и киноизкуство 

обогатиха информационната и рекламна дейност на проекта с пет 30 минутни  

видеоклипа, представящи дейността  на добре работещи социални организации. 

Бе издаден и гръцко-български сборник с материали, отразяващи работата по 

проекта.  

 

За въпроси и допълнителна информация: доц. д-р Мария Вълкова, тел. 0884 221237 

 

 

 


