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ТРАНСГРАНИЧЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 

В проекта „Трансграничен план за развитие и функциониране на 

механизми за подпомагане и насърчаване на социалното 

предприемачество в контекста на социална икономика и социални 

иновации“ участват: 

 Областна администрация на Регион Централна Македония – 

водещ партньор; 

 Македонският университет в гр. Солун – департамент по 

Бизнес администрация; 

 Тракийския университет „Демокрит“ в Комотини – 

департамент  по икономика; 

 община Якоруда; 

 Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Факултет по 

изкуствата.  

 

Предвиденият срок за реализация на проекта е 2 

години. Общият бюджет е 569 105 евро. 

Според съществуващите данни в граничната зона между Гърция и 

България работят 538 социални предприятия – 501 в български и 

37 в гръцки региони. 

ПРОБЛЕМИТЕ, НА КОИТО ЩЕ ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ, 

СА: 

• ниска степен на социални иновации; 

• недостиг на административни и търговски функции 

(мениджмънт и маркетинг) и професионалните умения; 

По програмата за 

трансгранично 

сътрудничество INTERREG 

V-A “Greece-Bulgaria 2014-

2020” през 2017 г. колектив 

от гръцки и български 

изследователи  получиха 

финансиране 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“. 
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• незадоволителен достъп до информация и консултантски услуги 

за финансови инструменти в подкрепа на дейността; 

• ниско ниво на работа в мрежа и синергии. 

 

Според основния подход на проекта, за преодоляване на тези 

дефицити на социалните предприятия в трансграничния регион, се 

изисква организирана, стабилна и непрекъсната подкрепа за 

социалните предприятия от изпълнителен орган от различни области.  

НЕОБХОДИМО Е: 

• Записване и оценка на характеристиките на социалните 

предприятия; 

• Диагностика на нуждите на социалните предприятия; 

• Разработване на методологична рамка на социалните показатели в 

областите на интереси на социалните предприятия; 

• Разработване на обучителни пакети и пакети за консултиране; 

За контакти: 

Доц. Мария Вълкова 
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