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Въведение
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Проектът „План за действие за социално предприемачество 
(APFSE) - Трансграничен план за действие за развитие и 
функциониране на изпълнителен механизъм за подкрепа и 
насърчаване на социалното предприемачество в контекста на 
социалната икономика и социалните иновации” e реализиран 
в рамките на Втора покана за представяне на предложения 
по Програма за европейско сътрудничество „Interreg VA 
Гърция-България 2014-2020”, Приоритетна ос 4, Специфична 
цел 9: Разширяване на социалното предприемачество в 
трансграничната зона.
Проектът „План за действие за социално предприемачество” 
е одобрен за финансиране с Решение на третото заседание на 
Комитета за наблюдение на Програма „INTERREG VA Гърция – 
България 2014-2020” от 16.03.2017 г. и е по инициатива на Регион 
Централна Македония, която е и Водещ партньор. 
Проектът включва общо пет партньора:

•  Регион  Централна Македония (Гърция) - водещ  
 партньор;

•  Университет на Македония /Гърция/, катедра  
 „Организация и бизнес администрация“ – партньор 2;

•  Тракийски университет Демокрит /Гърция/,   
 Изследователски център към Департамента по  
 икономика - партньор №3;

•  Община Якоруда /България/ –партньор №4;

•  Югозападен университет „Неофит Рилски” /България/,  
 Факултет по изкуствата  – партньор №5.



Резюме на основните дейности по 
проекта

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and 
by national funds of the countries participating 
in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

Проектът APFSE е резултат от дългогодишното сътрудничество на Регион Централна 
Македония с  гръцки партньори, по-специално с Македонския университет и Тракийския 
университет Демокрит. В рамките на проекта тяхното сътрудничество бе разширено и 
обогатено  с български партньори - плод на дългосрочно двустранно или многостранно 
сътрудничество по проблеми от общ, включително и икономически, интерес.

В резултат от работата по проекта бяха постигнати сериозни резултати  в помощ на 
бизнеса като: система за регистрация  на бази данни и характеристики на социалния 
бизнес; диагностични инструменти,  механизми за наблюдение и оценка на социалните и 
икономически показатели на предприятията в сферата на социалното предприемачество.

Разработени са  структури  и модели за подкрепа  развитието на социалното 
предприемачество;  обучителни модули; инструменти за  консултантски услуги; 
ръководства за реализация на обществени поръчки; използване на финансови 
инструменти; социален франчайзинг и т.н. Представени са модели и семинарни занятия за 
работа в мрежа за съществуващи и утвърдени форми на социалното предприемачество.

В резултат от работата по проекта са разработени и приложни материали: за обучение и 
консултиране на ръководители на социални предприятия; за изграждане на взаимовръзки 
между социалната икономика и  системата на образование; за действия, насърчаващи 
социалното предприемачество и обогатяване продуктите на социалната икономика 
във връзка с инициативи за местно развитие. Те могат да бъдат използвани в различни  
социални сфери и региони.



Въздействие върху целевите групи
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Събитията, дейностите и резултатите от проекта бяха реализирани в допустимата 
програмна зона и особено в трансграничния триъгълник Комотини – Благоевград – 
Солун, обхващащ 3 програмни области и 3 региона: Югозападен район на Благоевградска 
област в България, регион Централна Македония и регион Източна Македони я-Тракия 
в Гърция.

Целевите групи включваха общини, социални предприятия, НПО, трудови кооперации, 
доставчици на социални услуги, граждани, местни общности, преподаватели и др.

Въздействието на проекта обхваща няколко основни равнища:

 Подобряване качеството и ефективността  на социалните политики и дейности за  
 развитие на социалната икономика;

 придобити знания върху особеностите на социалните предприятия в съответните  
 сфери;

 подобрен организационен капацитет на социалните предприятия;

 повишаване значимостта на социалното предприемачество и социалните 
 предприятия в зоната на интервенция;

 постигнато по-добро разбиране на ползите от социалното предприемачество 
 чрез усилия за изграждане култура на сътрудничество между общностите и 
 социалните предприятия.

 Създадена основа за формиране на стабилни мрежи за сътрудничество;



Добавена стойност на проекта
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Добавената стойност на проекта произтича от постигнатите 
основни резултати: създадена Структура за подкрепа  
развитието на бизнеса в сферата на социалното 
предприемачество; механизми   за диагностика, 
наблюдение и оценка работата на социалните предприятия. 
С тяхна помощ се очертава ясна рамка и се създава 
действащ инструментариум за наблюдение и оценка на 
характеристиките на социалното предприятие, както и 
диагностика на потребностите му от условия, услуги и 
професионални умения.

Тези структури  осигуряват основата за подобряване  
организационния капацитет на социалните предприятия, 
допринасят за повишаване на знанията, уменията 
и компетенциите на ръководителите на социални 
предприятия,  улесняват производството, прилагането 
и разпространението на иновации сред социалните 
предприятия.

Създадена е стабилна мрежа от експерти, които  осигуряват 
научна и консултативна подкрепа на местните власти, 
на ръководителите на социални организации, на 
образователните институции и на обществеността.
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Устойчивост на резултатите

Целите, постигнати при изпълнение на дейностите, включват /наред с другото/ и 
ангажиране на съответните заинтересовани страни и целеви групи  с дейности 
в сферата на социалното предприемачество,  сътрудничество между социалните 
предприятия в съответната сфера, публичност и  осведоменост на широката 
общественост за дейността на социалните предприятия, устойчивост на 
постигнатите резултати след края на проекта.

Методическата рамка на научните резултати, разработени по проекта, ще 
допринесе значително за разширяване и обогатяване на политиките за социално 
предприемачество на национално и местно ниво на Гърция и България.
Търсят се нови възможности за стимулиране на социалното предприемачество 
както в областта на социалните дейности, така и в сферата на културата и изкуствата, 
културното наследство и културния туризъм - чрез постигнатото сътрудничество 
между бенефициентите на проекта.

Разработените в рамките на проекта образователни модули  допринасят за 
развитието на нови обучителни дейности в рамките на професионалното 
обучение, а това допълнително стимулира  връзката  образование - икономиката 
- пазар на труда.   С това се мултиплицира въздействието  и ефекта от проектните 
постижения. 

Като резултат от масираната кампания за разпространение  на резултатите 
граждани, организации и институции получиха много нова информация 
за социалното предприемачество. Това допълнително  ще подпомогне по-
нататъшното развитие на социалните предприятия и включването на повече 
заинтересовани страни в областта на социалната икономика в трансграничната 
зона.




