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Този документ е разработен в рамките на проекта IKSE, осъществен от InnoGrowth, в 

сътрудничество с всички партньори по проекта. 

 

 „Този документ отразява само вижданията на авторите и Европейският съюз не може да носи 

отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в него“ 

 

 

*** 

 

 

Този документ е част от Интелектуален продукт 1. Той предоставя набор от добри практики, 

идващи от страните по проекта - България, Италия, Испания и Турция. Освен това InnoGrowth 

събра и някои добри практики, идващи от други страни, за да обогати допълнително този 

документ. 
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Отказ от отговорност 

Информацията, документацията и цифрите в този документ са написани от консорциума по проекта 

IKSE (Споразумение за безвъзмездна финансова помощ 2020-1-BG01-KA226-VET-095173) и не 

отразяват непременно вижданията на Европейския съюз. Европейският съюз не носи отговорност 

за каквато и да е употреба на съдържащата се тук информация. 
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Кризата с COVID-19 значително ускори необходимостта от цифрова трансформация в 

образователните и обучителните системи в цяла Европа, но все още има много ограничения от 

гледна точка на електронното преподаване и е необходимо повече обучение в тази област. 

 В резултат на това проектът IKSE има за цел да подпомогне процеса на възстановяване от 

пандемията COVID-19 и да демонстрира отзивчивост, адаптивност и гъвкавост, допринасяйки за 

изграждането на готовност за цифрово образование и за смекчаване на въздействието на кризата 

върху образованието. 

Следователно IKSE ще се съсредоточи върху изграждането на капацитет за внедряване на онлайн, 

комбинирано и дистанционно преподаване и обучение; върху развиването на дигитални 

педагогически компетенции на агенти от сферата на професионалното обучение, професионалисти 

и крайни потребители, което им позволява да предоставят висококачествено, приобщаващо 

дигитално образование. 

Освен това той ще ги подкрепи при използването на висококачествено цифрово съдържание, като 

иновативни онлайн ресурси и инструменти в областта на социалното предприемачество. 

По този начин партньорството ще насърчава създаването на мрежи от институции в целия ЕС, 

споделянето на ресурси, експертен опит и сътрудничеството с доставчици на цифрови технологии 

и експерти в образователните технологии и съответната педагогическа практика. 

Това ще помогне за разработването на индивидуални решения, адаптирани към местните 

предизвикателства и реалности. Следователно IKSE се фокусира върху следните цели: На първо 

място, да внедри иновативни цифрови инструменти и методи за предоставяне на качествено и 

приобщаващо образование чрез онлайн/виртуални средства, включително смесено преподаване, 

ВЪВЕДЕНИЕ  
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обучение и учене. На второ място, за подпомагане на учащите, учителите и обучителите при 

адаптирането им към онлайн/ дистанционно обучение. На трето място, за насърчаване на по -

безопасното и отговорно използване на цифровите технологии. И четвърто, да се определи как най-

добре да се включат дигиталните онлайн технологии в специфичното за предмета преподаване, 

обучение и учене, включително обучение на работното място. 

Разчитайки на иновативна методология, IKSE ще подкрепя внедряването на цифрови технологии и 

иновативни и отворени педагогики в образованието, като се фокусира върху иновативните ключове 

за социално предприемачество за вече установили се и новоустановени млади и възрастни 

социални предприемачи. Той също така ще насърчава равенството между половете и ще обръща 

внимание на различията във връзка с достъпа и използването от недостатъчно представени групи, 

като хора с увреждания и други подобни. 

Методологията на IKSE ще използва и европейските рамки за цифрови компетенции на 

преподаватели, граждани и организации, включително разработването и използването на 

отворени образователни ресурси, отворени учебници и безплатен образователен софтуер с 

отворен код. 

Освен това той ще насърчава специално разработването и използването на иновативни методи и 

инструменти за преподаване, обучение, учене и оценяване като двигатели на подобрения в 

обучението през целия живот в областта на социалното предприемачество. Проектът IKSE има 2 

основни целеви групи: дизайнери на електронно обучение и ключови участници в ПОО; и социални 

предприемачи и мениджъри. 

Проектът има за цел да даде няколко резултата: на първо място, набор от инструменти относно най-

добрите международни практики за електронно обучение, за дизайн на дигитално обучение и 

социално предприемачество. 

След това, курс за дизайнери на електронно обучение и ключови участници в ПОО, който се 

фокусира върху основните компетенции в областта на дигиталното обучение-в рамките на EQF, 

ECVET и EQARF. На трето място, той ще предостави дизайна на 4 драйвери за ключови 
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компетентности на социалното предприемачество за постигане на ефективно управление на 

електронното обучение. 

Тези драйвери ще бъдат управление, социално въздействие, дигитални иновации и кръгова 

икономика. Освен това IKSE ще разработи платформа за електронно обучение и няколко учебни 

материала за IO 2 и 3, които ще включват създаване на иновативен дизайн за платформи и курсове 

за обучение, иновативни инструменти и методологии за електронно обучение, стандарти за 

установяване на електронно обучение и производство на учебни материали.  

И накрая, проектът ще разработи пътна карта за внедряване на електронно обучение и набор от 

препоръки за провеждане на политика в това направление. Той ще бъде допълнен с няколко 

онлайн събития за провеждане на курсове за обучение на персонал и агенти в ПОО. 

Въпреки тези резултати, IKSE гарантира за постигане на по-дигитална, справедлива и приобщаваща 

Европа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 
 
Project number:   2020-1-BG01-KA226-VET-095173 

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

w w w. i k s e . e u info@ikse.eu

 

 

 

БЪЛ ГА Р И Я  

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: ОНЛАЙН КУРС ПО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Обучителна институция: Висше училище по застраховане и финанси 

Начална/Крайна дата: Онлайн  

Цени: безплатен 

Метод на оценяване: Разработване на курсова работа; Оценка и коментар на обучаемите на 

курсовите работи на техните колеги 

Общ брой учебни часове: 60 

График: не е наличен 

Език, на който се преподава: български 

SWOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: Преподаватели с опит от ВУЗФ; финансиране по програма „Еразъм+“ 

- СЛАБИ СТРАНИ: Липса на достатъчно опит в онлайн обучението, нова платформа 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Развитие на социалното предприемачество в България; развитие на онлайн 

обучението в тази посока 

- ЗАПЛАХИ: Липса на финансови ресурси за продължаване на дейността 

Контакти: Марио Каменов, Директор на ЦППО към ВУЗФ, Стая № 407; 204015820; 0888415144; 

mkamenov@vuzf.bg 

Уеб сайт: https://vuzf.bg 

Описание на курса: Курсът е създаден по проект „OPEN MIND - игрална платформа и отворен онлайн 

курс по социално предприемачество за обучаващи се жени и студенти от различни области на 

обучение“, 

финансиран по програма „Еразъм+“ и се изпълнява от ВУЗФ в партньорство със седем организации 

(университети, НПО и др.) от 5 европейски държави. 

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА  
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
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Онлайн курсът включва 8 модула, които са съвместно разработени от партньорите и запознават 

курсистите с основните принципи на социалното предприемачество: идентифициране на 

възможностите, създаване на бизнес модел, подготовка на бизнес план, привличане на 

инвеститори, как да се създаде, ефективно управлява и комуникира дейността на социален стартъп 

и как да се прилагат различни стратегии. 

Обучението се проведе изцяло онлайн в новосъздадената по проекта платформа за онлайн 

обучение. Пилотното провеждане на курса е използвано за предварително оценяване пригодността 

на модулите и функционалностите на платформата от страна на курсистите, менторите и 

партньорите по проекта. 

Учебен план: 

Модул 1 – Основи на социалната икономика и предприемачество 

Модул 2 – Бизнес мениджмънт 

Модул 3 – Правна рамка 

Модул 4 – Бизнес моделът Canvas 

Модул 5 – Маркетинг на социално предприятие 

Модул 6 – Набиране на средства 

Модул 7 – Писане на бизнес план 

Модул 8 – Социални проекти и социално въздействие 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: КУРС ПО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Обучителна институция: Организиран от “Обединени идеи за България“, в сътрудничество с Център 

Ринкър и Стопанския факултет на Софийски университет. 

Начална/Крайна дата: 01.10.2020 - 22.01.2021 

Цени: такса за обучението 

Метод на оценяване: изпит 

Общ брой учебни часове: 1 семестър 

График: не е наличен  

Език, на който се преподава: български 
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SWOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: Опитни учители, финансиране по проект, иновативна учебна програма. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Разработена е нова платформа по проекта – липса на опит за работа с 

платформата. 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Студентите могат да запишат курса като избираем предмет и да получат 

своите кредити за него. 

- ЗАПЛАХИ: Липса на финансови ресурси за продължаване на дейността. 

Контакти: Анелия Стефанова; any@feb.uni-sofia.bg 

Уеб сайт: feb.uni-sofia.bg 

Описание на курса: Програмата е изцяло адаптирана към онлайн формата на обучение и лекциите 

се провеждат в платформата „Zoom“.Занятията са отворени като избираема дисциплина за 

студентите в 3 и 4 курс от спец. Икономика и финанси и спец. Стопанско управление, както и за 

всеки, който има желание да научи повече или да си помогне в практическата си дейност.   

Учебен план: В съдържанието на темите са включени анализи на различни бизнес структури, 

методи за управление на ресурси, структуриране на екип и добри практики за постигане на 

устойчивост и растеж на предприятието. 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: INNOVENTER 

Обучителна институция:  Национална федерация на работодателите на хора с увреждания 

Начална/Крайна дата:  стартирал през 2019 – наличен в онлайн вариант 

Цени: безплатен 

Метод на оценяване: Въпросници за окончателна оценка 

Общ брой учебни часове: приблизително 45 

График: гъвкав – онлайн платформа 

Език, на който се преподава: английски 

SWOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: курс за смесено (хибридно) обучение, обучителни материали, който са 

достъпни онлайн 

http://nfri.bg/
http://nfri.bg/
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- СЛАБИ СТРАНИ: Липса на интерес от страна на компаниите при наемането на хора в 

неравностойно положение за служители. 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Ангажиране на хора в неравностойно положение 

- ЗАПЛАХИ: Риск от липса на финансиране 

Контакти: admin@innoventer.eu 

Уеб сайт: Online training platform (innoventer.eu) 

Описание на курса:  Професионално ориентирано обучение за социално предприемачество за 

малки и средни предприятия, така че те да въвеждат иновации, като в същото време ангажират 

хората в неравностойно положение като служители. Курсът спомага за отстраняване на пропастта, 

която съществува между търговското и социалното предприемачество. Проектът обединява 

концепции за социална бизнес инициатива (социална икономика и предприемачество) с търговско 

предприемачество, обхващайки характеристиките на социалното предприятие и стимулира 

компаниите да бъдат управлявани по по-отворен и отговорен начин. 

Основните резултати от проекта, всички национално адаптирани, ще бъдат специално пригодени 

за ECVET курсове за обучение по социално предприемачество с учебна програма, учебни модули и 

наръчник, онлайн и мобилни платформи за обучение с интерактивни инструменти за малки и 

средни предприятия и подкрепяща база данни със знания, програма за наставничество и заетост 

Учебен план: 

Модул 1: Въведение в социалното предприемачество 

Модул 2: Измерения на социалното предприемачество 

Модул 3: Идентифициране на социалното предприемачество на практика 

Модул 4: Кратък преглед на теориите и дилемите за социалната промяна 
Модул 5: Теория на социалния обмен 

Модул 6: Основи на социалния капитал 

Модул 7: Социалните мрежи като основа на социалния капитал 

Модул 8: Определящи личностни черти, необходими за създаване на успешно социално 

предприятие 

Модул 9: Социален баланс и измерване на социалната стойност 

Модул 10: Как да станете успешен социален предприемач 

mailto:admin@innoventer.eu
https://innoventer.eu/learningportal/
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Модул 11: Бизнес план на социалното предприятие 

Модул 12: Стартиране, растеж и постигане на цели 

Модул 13: Укрепване лидерството на социалните предприемачи 

Модул 14: Решаване на проблеми, които не могат да бъдат решени 

Модул 15: Национално законодателство и актуално състояние на социалното предприемачество. 

 
ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СПОРТА 
Обучителна институция: Асоциация за развитие на българския спорт 

Начална/Крайна дата: няма конкретна информация 

Цени: не са обявени 

Метод на оценяване: финален тест 

Общ брой учебни часове: 70 

График: не е наличен 

Език, на който се преподава: английски 

SWOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: преподаватели с опит от Софийския университет; онлайн лекциите 

предоставят добра възможност за включване на по-мотивирани участници, добре позната и 

достъпна платформа, успешни млади предприемачи са поканени да разкажат подробности 

за тактиките, рисковете и предизвикателствата при стартиране и управление на бизнес; 

всяка тема е свързана със съвременни казуси и реални примери за социални предприятия 

- СЛАБИ СТРАНИ: Нова платформа, разработена по проекта – липса на опит за работа с 

платформата 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Студентите могат да запишат курса като избираем предмет и да получат 

своите кредити за него. 

- ЗАПЛАХИ: Ангажиране от страна на млади предприемачи, което може да се окаже пречка, 

затова те да се включат в процеса на обучение и да споделят своя опит. 

Контакти: София 1000, ул. Триадица 5B, ет. 1; +359 889 137 478; info@bulsport.bg 

Уеб сайт: www.bulsport.bg 

Описание на курса: Проект “SENTA" е фокусиран върху насърчаване на образованието в и чрез 

спорта, със специален акцент върху развитието на предприемачески умения. В рамките на проекта 
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е разработена иновативна учебна програма, която да отговори на предизвикателствата, пред които 

са изправени елитните и пенсионираните спортисти в областта на социалното предприемачество в 

спорта. 

Учебен план: 

Модул 1 – Защо е важно социалното предприемачество за спортисти: Европейска перспектива и 

практики от Америка/Канада;  

Модул 2 – Профил на социалния предприемач – Атлети социални предприемачи;  

Модул 3 – Ролята на позитивната промяна в обществото – Атлети носещи промяната;  

Модул 4 – От теория към практика – Атлети в обучение;  

Модул 5 – Социални бизнес модели – Атлети на терена;  

 Модул 6 – Технологично (социално) предприемачество – Атлети на подиума;  

 Модул 7 – Спорт и социално въздействие – Цели на ООН за устойчиво развитие. 

 

И ТА Л И Я  

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: ГРАЖДНАСКО УПРАВЛЕНИЕ (MANAGEMENT CIVILE) 

Обучителна институция: SEC – Scuola di Economia Civile 

Начална/Крайна дата: 17 април 2021 г. - 16 октомври 2021 г. 

Цени: € 2300 

Метод на оценяване: Разработване на финално проектно задание 

Общ брой учебни часове: 40 

График: Онлайн уроци 

Събота, 17 април 2021 г. | 9.00-13.00 

21 май 2021 г., петък | 14.00-18.00 ч 

18 юни 2021 г., петък | 14.00-18.00 ч 

17 септември 2021 г., петък | 14.00-18.00 ч 

15 октомври 2021 г., петък | 14.00-18.00 ч 

19 ноември 2021 петък | 14.00-18.00 ч 

Работа по проектно задание 

Събота, 22 май 2021 г. | 9.00-13.00 
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Събота, 19 юни 2021 г. | 9.00-13.00 

18 септември 2021 г., събота | 9.00-13.00 

Събота, 16 октомври 2021 г. | 9.00-13.00 

Език, на който се преподава: Италиански 

SWOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: Методологията е експериментална, базирана на работата с малки групи и 

на принципите на коучинг и наставничество. Дизайнерската дейност се развива в малки 

групи, подкрепена от намесите на експертни учители и преподаватели, които улесняват 

размисъла (рефлексията) и стимулират тематичното изучаване. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Опция за изучаване само на един език. 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Подход, който подобрява първоначалната разработка, направена от 

участниците, и укрепва способността им да намират в себе си ресурсите за идентифициране 

на решения и насърчаване на промяната. 

- ЗАПЛАХИ: това не е редовен курс (въпреки това курсът се предоставя, ако кандидатстват 

достатъчен брой участници); курсът е ограничен до 40 учебни часа. 

Контакти: Leonardo Brancaccio – Генерален секретар - (+39) 380 150 95 45 

 segreteria@scuoladieconomiacivile.it 

Уебсайт: https://www.scuoladieconomiacivile.it/management-civile-percorso-di-alta-formazione/ 

Описание на курса: Картата на обучение по гражданско управление е насочена към задълбочаване 

и разработване на нови модели на действие, практики, стратегии, които могат да транспонират 

принципите на гражданската икономика в стратегическото и оперативното управление на 

компании, организации с нестопанска цел и публични администрации. Гражданското управление 

се основава на положителна антропология, която се бори с последиците от тези управленски 

практики, основани на принципите на „командване и управление“ и признава релационната и 

крехка природа на човека, който може да създава стойност, да търси смисъл и да улеснява 

отношенията, основани на доверие. 

Учебен план:  

Модул 1: Въведение и принципи на гражданската икономика 

Модул 2: Икономическа, социална и екологична устойчивост 

https://www.scuoladieconomiacivile.it/management-civile-percorso-di-alta-formazione/
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Модул 3: Хората в компанията 

Модул 4: Гражданска комуникация и маркетинг 

Модул 5: Верига на стойността и оценка на въздействието 

Модул 6: Гражданска икономика в ход: Заключителни разсъждения 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: МАГИСТЪР УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ - EMSE 

Обучителна институция: ALTIS - Гимназия по бизнес и общество - Католически университет на 

Свещеното сърце 

Начална/Крайна дата: 13 май 2021 г. - 1 юни 2022 г. 

Цени: € 7.000 

Метод на оценяване: Окончателната оценка се основава на оценката на проектна разработка 

(алтернативно): 

- бизнес план, свързан със съществуваща идея за стартиране или социално предприятие 

(бизнес адрес) 

-  програма за развитие за подобряване на организационна област, в която работи, или на 

друга организация, договорена с ръководството на Мениджъра (за тези, които избират 

управленска посока). 

Работата по проекта ще бъде предмет на финален етап, за който участниците ще бъдат обучени 

чрез специален семинар, Pitch Lab, който ще предостави инструменти за подготовка на бъдещи 

презентации за евентуално заинтересовани финансисти. 

Общ брой учебни часове: 180 

График:  

- Начална фаза: 2 работни дни с актуален фокус върху третия сектор; 

- Обучение в класната стая: 9 тематични „уикенда“ от 2-3 дни 

- Дистанционно обучение: на специална уеб платформа, в синергия с обучение в класната стая 

- Последна фаза: обсъждане на работата по проекта с външна комисия от професионалисти в 

индустрията и церемония по дипломирането 

Уроците ще се провеждат в четвъртък и петък или четвъртък, петък и събота на всеки 4-5 седмици 

в кампуса на Католическия университет в Милано. 

Език, на който се преподава: италиански  
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SWOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: Пълна, задълбочена и изчерпателна програма; Срещи с експерти: по случай 

дните в класната стая, Магистратурата предлага възможност за участие в срещи с експерти и 

съответни личности от сектора с нестопанска цел и социалните предприятия, за да насърчи 

конструктивното съпоставяне с успешен опит. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Ограничена оценка; Опция за един език. 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Поради високата цена на магистратурата, има отстъпки в цената: ALTIS 

подкрепя фундаменталните действия на Третия сектор по време и след извънредното 

положение Covid-19 и решаващата роля, която той ще има при рестартирането на страната с 

хиляди ангажирани организации на първа линия на здравния фронт и в подкрепа на уязвими 

хора като хора с увреждания, възрастни хора, самотници и семейства в затруднение. 

- ЗАПЛАХИ: Това не е редовен курс (въпреки това курсът се предоставя, ако кандидатстват 

достатъчен брой участници). 

Контакти: emse.altis@unicatt.it - ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società - Università Cattolica del Sacro 

Cuore - Тел: +329 - 3654177 - altis.unicatt.it 

Уеб сайт: https://altis.unicatt.it/altis-master-executive-master-in-social-entrepreneurship-emse  

Описание на курса:  Магистър Управление социално предприемачество анализира основните 

компоненти на управлението в сектора на въздействащото предприемачество, придружава 

мениджърите и предприемачите от Третия сектор при планирането или подобряването на 

управлението на организация или социално предприятие, при извличането на нови възможности и 

създаването на области на дейност по устойчив начин или при планиране на социално стартиране. 

Проектиран за тези, които вече работят или възнамеряват да работят в организации с нестопанска 

цел и социални предприятия. Магистратурата се характеризира с гъвкава и персонализирана 

структура, със специализация по социално предприемачество или управление на трети сектор, 

която да бъде избрана въз основа на професионалната кариера. 

Учебен план:   

Основни модули, общи за всички участници: 

Модул 1: Управление, законодателство и данъчно облагане 

mailto:emse.altis@unicatt.it
https://altis.unicatt.it/altis-master-executive-master-in-social-entrepreneurship-emse
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Модул 2: Стратегия и управление на третия сектор 

Модул 3: Дизайн за социални иновации 

Модул 4: Административно управление на НПО 

Модул 5: Измерване на социалното въздействие и комуникация със заинтересованите страни 

Модул 6: Източници на социално финансиране 

Модул 7: Управление на човешките ресурси и лидерство 

Модул 8: Pitch lab - как да представите вашия проект 

Модули по ваш избор: бизнес адрес 

- Платно за социален бизнес модел (канава на бизнес модел) 

- Бизнес планиране 

Модули по ваш избор: адрес на управление 

- Управление на проекти 

- Набиране на средства и колективно финансиране 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: COOPUP ROMA 

Обучителна институция: Confcooperative Roma; Kilowatt; в сътрудничество с NeXt, Fondo Sviluppo, 

Lazio, Node; финансов принос: Търговската камара - Рим. 

Начална/Крайна дата: 26-ти март 2021 

Цени: безплатен 

Метод на оценяване: В края на обучителния курс жури от експерти и техници ще оцени качеството 

на готовите произведения (осъществимост, устойчивост и иновация на предложението) въз основа 

на финалния етап и MVP (минимално жизнеспособен продукт), представени от кандидатите, от 

организацията се предоставят бонуси на най-добрата бизнес идея. 

Общ брой учебни часове: 12 

График: Срещите ще се провеждат в петък следобед, през седмица, от 16.30 до 18.30 часа. В 

седмиците, в които не се провежда обучение, преподавателите ще бъдат на разположение, за да 

обсъдят с работните групи и да проверят напредъка на проекта, съгласно методи, договорени 

впоследствие.  

Календарът на творбите ще бъде следният: 19 март, 2 април, 16 април, 30 април, 14 май, 28 май. 
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Език, на който се преподава: Италиански 

SWOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: акцент върху териториалното и местно развитие: по време на фазата на 

подбор на кандидатите, се предвиждат критерии за възнаграждение, които да насърчат 

участието на младите хора и да изведат предприемачески проекти от територии с условия 

на по-голямо социално-икономическо неравностойно положение. 

- СЛАБИ СТРАНИ: ограничена оценка, възможност за преподаване на един език. 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Предвиждат се допълнителни свидетелства и сесии на обучение (т.нар. 

бонус класове) със секторни експерти и кооперативни ментори, насочени към 

проблематизиране на бизнес идеи. Датите на бонусните класове ще бъдат съобщавани 

периодично от организацията, в зависимост от наличието на експерти, и може да се 

съсредоточат върху следните теми: краудфандинг, кооперативен кредит, анализ на 

социално-икономическите данни на градовете, сътрудничество на общността. 

- ЗАПЛАХИ: Подбор на участниците в курса, максимум 30 участници. 

Контакти: CONFCOOPERATIVE ROMA - Via Adige 26, 00198 ROMA - t +39 06/86398567 +39 06/86387764; 

f +39 06/86380637 - roma@confcooperative.it - roma@pec.confcooperative.it 

Уеб сайт: http://www.roma.confcooperative.it/coopup 

Описание на курса:  CoopUp е проект, действащ на цялата национална територия, за да насърчи 

създаването на нови стартиращи фирми под формата на сътрудничество и укрепване на 

териториалните мрежи от компании, осигуряващи работна среда, курсове за обучение, 

консултации и коучинг за обмен на умения и най -добри практики. Програмата CoopUp Rome 2021 

е посветена на начинаещи, които искат да намерят бизнес решения в отговор на специфичните 

нужди на територията на техните общности. Той предлага безплатен курс на обучение, преподаване 

и съпровождане на създаването на нови стартиращи компании в чрез форма на сътрудничество. 

Цел: да се помогне на участниците да развият иновативни бизнес идеи (предхождаща фаза) и да 

стимулира участието на младите хора на пазара на труда, осигурявайки пространство за 

сътрудничество, професионални взаимоотношения, инструменти и методологии за по-добро 

фокусиране на тяхното бизнес предложение. 

mailto:roma@confcooperative.it
http://www.roma.confcooperative.it/coopup
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Инициативата е насочена към всички, които имат бизнес идея, произтичаща от оригинална и 

иновативна дейност и които се интересуват от създаването на кооперативна компания със 

седалище в Рим. Всяко предложение трябва да отговаря на специфичните нужди на територията и 

населяващите я общности, както се изисква по време на фазата на кандидатстване. 

Кандидатстващите проекти могат да засягат всички сектори на икономиката и производството на 

стоки / услуги от всякакво естество, стига да не са незаконни, обидни или противоречащи на 

общественото приличие. Например, кандидатите могат да подават бизнес предложения, свързани 

със следните области: 

- Околна среда, повторна употреба на суровини и кръгова икономика 

- Многофункционално земеделие 

- Благополучие и здраве 

- Управление на съоръженията и интелигентен транспорт 

- Туризъм, популяризиране и подобряване на историческото, художественото и културното 

наследство 

- Приобщаващо общество и общностно сътрудничество 

Учебен план: Срещите ще се провеждат във виртуален режим на специализирани платформи 

и ще се фокусират върху следните макро теми: 

Модул 1: От идея до дизайн: инструментът Next Canvas 

Модул 2: Принципи на бизнес дизайна: как да идентифицираме купувачите и да изградим офертата 

за стойност 

Модул 3: Как да изградим MVP: Тестване на продукти / услуги и принципи на хакерство за растеж 

Модул 4: Икономически и финансов план: Въведение в отчета за доходите / баланса и анализ на 

социално-екологичното въздействие на проекта 

Модул 5: Комуникационна лаборатория: Как да комуникираме ефективно по проекта 

Модул 6: Pitch lab: Бизнес идеите се презентират. 

 

И СПА НИ Я  

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: КУРС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  

Обучителна институция: Университет Карлос III в Мадрид  



 

19 

 
 
Project number:   2020-1-BG01-KA226-VET-095173 

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

w w w. i k s e . e u info@ikse.eu

Начална/Крайна дата: винаги на разположение 

Цени: 25€ 

Метод на оценяване:  тест 

Общ брой учебни часове: приблизително 45   

График: гъвкав 

Език, на който се преподава: испански 

SWOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: Курсът се предлага от престижен испански университет и се води от 

висококвалифициран екип. Той се основава на практически упражнения, които се базират на 

реални примери. Кърсът се провежда под ръководство, според наличието на желаещи да се 

запишат участници. Обхваща широки аспекти на технологичното предприемачество. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Броят на преподавателите не е много голям и е фокусиран върху бизнес 

организацията. Няма чисто технологичен профил.  

Описанието на модулите не е много обширно. Няма дълбочина в технологичните въпроси. 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Технологичните бизнеси процъфтяват и за успешното им развитие са 

необходими предварителен анализ и бизнес план.  

Тези аспекти са рядкост в профилите на техническите предприемачи. Важно е да знаете как 

да се откроявате от останалите технологични бизнеси. 

- ЗАПЛАХИ: Поради възхода на технологичните компании броят на курсовете, посветени на 

тях, нараства. Важно е да се разграничите, като използвате по-добро съдържание или по -

иновативни ресурси, които са по-близо до реалността. 

Също така е важно да се съсредоточите върху курса, тъй като обобщенията не са полезни, 

още повече, когато става въпрос за технология, която е много разнообразна сфера на бизнес. 

Обобщаването може да направи курса безполезен. 

Контакти: https://www.edx.org/bio/maria-jesus-nieto 

Уеб сайт: https://www.edx.org/es/course/emprendimiento-tecnologico 

Описание на курса: Технологичният пейзаж отваря безброй възможности за бизнес, които, за да 

бъдат идентифицирани и използвани успешно, изискват специфично обучение. Голямото развитие 
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на технологиите трансформира пазарите, а с това и начина на реагиране и достъп до тези пазари и 

в крайна сметка на правенето на бизнес. 

Следователно знанията и обучението по технологично и дигитално предприемачество стават все 

по-необходими и полезни. Ако имате притеснения и предприемачески характер, този онлайн курс 

ще ви помогне да развиете свой собствен бизнес проект. 

Бихте проявили интерес към курса и ако работите в компании, организации и институции, които са 

ангажирани с предприемачеството и иновациите и не могат да останат извън технологичната 

революция. 

Учебен план: Целта на курса по технологично предприемачество е да предложи необходимото 

съдържание и инструменти за справяне с технологичен бизнес проект и превръщането му в 

реалност. Всичко това по дидактически начин, съчетаващо строгост с практическа ориентация - за 

което са включени множество случаи на технологични компании и опит на технологични 

предприемачи. По този начин онлайн курсът предоставя цялостна визия за предприемаческия 

процес в технологичната област. Независимо от преминатите от Вас обучения или професионален 

опит, в курса ще научите ключови концепции и инструменти, които ще ви позволят да развиете 

творчеството си, да откриете бизнес възможности в технологичната и дигиталната област, да 

развиете иновативна бизнес идея и да я планирате за успешното й прилагане. 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ: ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЕКТА 

Обучителна институция: Miriadex 

Начална/Крайна дата: 07/11/2020 - 18/12/2020 (В момента обучението е отворено за консултация 

на материалите) 

Цени: безплатен 

Метод на оценяване: финален тест 

Общ брой учебни часове: приблизително 30 

График: не е наличен 

Език, на който се преподава: испански 
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SWOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: Кратък курс, който обхваща в 6 модула най-важните теми за социалното 

предприемачество. Това е деветото издание на курса, което го прави доходен, подкрепен от 

голям опит. Курсът е подготвен от Fundación Telefónica, която е голяма организация с 

дългогодишна история. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Въпреки че е девето издание, точното съдържание на курса не е известно. 

При наличието на няколко издания, дадени аспекти могат да се окажат остарели. Тъй като 

това е кратък курс, той няма да предоставя задълбочено разглеждане на темите. 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Преподавателският състав е млад и изглежда мотивиран, което предполага 

големи очаквания. Предоставя се диплома за участие. Големият брой редакции говори за 

премахване на по-малко ефективната информация и предлагане на завладяващо 

съдържание. 

- ЗАПЛАХИ: Важно е в променящия се свят да бъдете в крак със съдържанието на курса и това 

е предизвикателството за такъв дългосрочен курс.  

 Третирайте темите с достатъчно яснота и дълбочина за кратък период от време. 

Контакти: https://miriadax.net/web/guest/soporte 

Уеб сайт: https://miriadax.net/web/emprendimiento-social-pon-tu-proyecto-en-marcha-9-edicion-/ 

Описание на курса: Програмата Think Big на Fundación Telefónica ви помага да откриете вълнуващия 

свят на социалното предприемачество. Ще научите важни методологии за предприемачество като 

„Lean StartUp“, които ще насърчат вашето творчество. Ще ви научим как да финансирате вашата 

инициатива, как да я представите публично, как да търсите подкрепа и да създадете екип, който да 

изпълни вашия проект. 

Живеем в дигитален и постоянно променящ се свят. Нуждаем се от нови компании и проекти, които 

да предоставят решения за нуждите на нашето общество. Хора, които също като вас искат да се 

ангажират да подобрят света. Предприемачеството е алтернатива на платената заетост. Дайте си 

възможност да опознаете този свят и да разширите възможностите си за работа. 

Учебен план:  

Модул 1: Първоначални съображения за социалното предприемачество 
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Модул 2: Откъде да започнете: търсене на подкрепа 

Модул 3: Разработване на бизнес модели за социални стартиращи фирми 

Модул 4: Управление за социални предприемачи 

Модул 5: Растеж, финансиране и мащабируемост 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

Обучителна институция: Университет I (UJI) 

Начална/Крайна дата: 09/11/2020 - 07/07/2021 

Цени: не е наличен 

Метод на оценяване: не е посочен  

Общ брой учебни часове: приблизително 40 

График:  

- 23/11/2020 

- 25/11/2020 

- 09/12/2020 

- 14/12/2020 

- 16/12/2020 

- 25/01/2021 

- 03/02/2021 

- 10/02/2021 

- 17/02/2021 

- 24/02/2021 

- 03/03/2021 

- 17/03/2021 

- 31/03/2021 

- 14/04/2021 

- 21/04/2021 

- 28/04/2021 

- 05/05/2021 
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- 12/05/2021 

- 06/07/2021 

Език, на който се преподава: испански 

SWOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: Много изчерпателна програма с голям брой професионалисти, които 

преподават изключително подходящи теми. 

Обучителите са, както университетски преподаватели, така и високо ценени 

професионалисти. Целта на програмата е създаването на компании, подготвени за 

пазара.Занятията включват теоретични семинари и работни групи. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Това е дълга програма, която изисква присъствие в отделни случаи. 

Програмата има състезателен характер, тъй като само някои предложения са избрани за 

последната фаза. 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Тъй като програма е организирана от председателя на университета, 

уроците са на високо ниво. Предложенията се радват на голямо медийно отразяване, което 

подпомага тяхното развитие. В крайна сметка програмата проследява предложенията, за да 

ги приложи на практика. Двете най-добри предложения са избрани за участие в конкурс, 

организиран от Banco Santander, с награден фонд 10 000 евро. 

- ЗАПЛАХИ: Тъй като програмата е само за членове на университетската общност, по този 

начин броят на участниците се ограничава и това може да доведе до намаляване качеството 

на представените предложения. UJI е малък университет, това се явява недостатък за  

победителите във финалния конкурс, чиито предложения са по-ограничени в сравнение с 

други предложения, произтичащи от по-конкурентна среда. 

Контакти: http://ujiempren-onsocial.uji.es/  

Уебсайт: http://ujiempren-onsocial.uji.es/el-programa/  

Описание на курса: „UJI Emprèn OnSocial“ е програмата за социално и технологично 

предприемачество на университет „Jaume I“, чиято основна мисия е създаването на нови компании. 

Тази програма е насочена към насърчаване на предприемаческия дух у членовете на 

университетската общност, особено сред настоящи и наскоро завършили студенти, без да се 

http://ujiempren-onsocial.uji.es/
http://ujiempren-onsocial.uji.es/el-programa/
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пренебрегват „Преподавателски и изследователски персонал“ и „Администрация и обслужващ 

персонал“, които също могат да участват. 

Учебен план: Тази програма, посредством обучение от отлични професионалисти, добра 

осведоменост, даване на насоки и съвети, има за цел да помогне на учениците да трансформират 

творчеството и иновациите в нови проекти, които генерират стойност, богатство и работни места. 

Наред с дейностите, извършвани от университета, тази програма има за крайна цел да открие онези 

проекти, ръководени от членове на университетската общност, които е вероятно да се 

трансформират в бизнес инициативи като в същото време се допринася за това те да станат 

компании за социално и технологично предприемачество. 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: КУРС ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ: СОЦИАЛНО И ТЕХНОЛОГИЧНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
Обучителна институция: Фондация Telefónica 

Начална/Крайна дата: 08/10/2018 - 17/12/2018 

Цени: безплатен 

Метод на оценяване: тест 

Общ брой учебни часове: приблизително 70 

График: не е наличен   

Език, на който се преподава: испански 

SWOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: Това е много цялостен курс за учители в ПОО, които искат да насърчават 

социалното и технологичното предприемачество в професионалното обучение. 

Подготвя от две големи организации като Fundación Telefónica и Acción Contra el Hambre. Той 

разполага с много обширна документация за това, което ще бъде изучавано и обхваща 

изцяло създаването на социален бизнес. 

Това е част от проект за създаване на модул за ПОО, специализиран в социалното 

предприемачество. 

Всички дидактически аспекти и необходими материали са много добре детайлизирани. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Изключителен курс за преподаватели в ПОО, които отговарят на редица 

изисквания, но пък изключва много други потенциално заинтересовани лица. 



 

25 

 
 
Project number:   2020-1-BG01-KA226-VET-095173 

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

w w w. i k s e . e u info@ikse.eu

Това изисква допълнителна работа от учителя по ПОО, който обикновено е доста натоварен 

с ежедневната си работа.  

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Дава нова гледна точка на социалното предприемачество. Обосновава 

необходимостта от социално предприемачество и повишава осведомеността за ползите от 

този тип компании. 

Участието на две големи организации във финансирането на курса гарантира ресурсите. 

Създаден изключително за учители от ПОО, които се интересуват от предмета и това 

гарантира интереса на участниците. 

- ЗАПЛАХИ: Консолидиране на курса и насърчаване на социалното предприемачество в ПОО. 

Предава необходимостта от включване на тези изследвания на национално ниво. 

Може да доведе до прекалено увеличаване броя на присъстващите учители. 

Контакти: https://www.fundaciontelefonica.com/ 

Уеб сайт: https://docplayer.es/84182987-Competencias-para-el-emprendimiento-social-y-

tecnologico.html 

Описание на курса: Курсът цели, от една страна методология на компетентност, от друга страна, 

обучение на учителите за изпълнение на стратегии, които улесняват прилагането в класната стая на 

ефективен дизайн на обучение, базиран на социална и технологична перспектива на модул „Бизнес 

и предприемаческа инициатива“, разработен в „Обучение на специалисти“. С това се преследва:  

- Обучение на учителите за насърчаване на умения за заетост и предприемачество в различни 

цикли на средно и висше професионално обучение. 

- Предава основите на социалното и технологичното предприемачество и неговото 

въздействие върху обществото. 

- Насърчава предприемаческата култура в центровете за професионално обучение въз основа 

на иновативни и компетентностни модели. 

- Промотиране на учебна среда, поддържана от цифрови инструменти за преподаване.  

Учебен план: Курсът, напълно виртуален, има персонално проследяване на участниците. По същия 

начин, курсът функционира като база данни, където се съхраняват  динамиката на учебния процес 

и отделните сесии, така че те да може да се използват за нуждите на преподаването в 
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професионалното обучение. Взаимодействието между учителите се насърчава чрез създаване на 

виртуална учебна общност. Участниците получават: 

- Обучение за технологично базирано социално предприемачество 

- Развитие на умения за заетост и предприемачество и интегрирането им в официалната 

програма 

- Активни и провокиращи участие методологии от гледна точка на обучение чрез правене 

- Интегриране на ИКТ инструменти, прилагани при обучението по предприемачество 

- Ефективно прилагане на съответната оценка на компетентността 

- Интегриране на прототипно обучение в учебната програма за ПОО 

- Съответствие на учебното съдържание на курса с учебната програма за по-нататъшно 

развитие в класната стая 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Обучителна институция: Femxa 

Начална/Крайна дата: изцяло виртуален 

Цени: безплатен 

Метод на оценяване: тест 

Общ брой учебни часове: приблизително 30 

График: не е наличен 

Език, на който се преподава: испански 

SWOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: Интензивен 30-часов курс, посветен на социалното предприемачество. 

Курсът е с практическа насоченост. Проучват се различни видове компании, особено 

кооперации. Той е виртуален и достъпен 24 часа в денонощието. В края на курса се получава 

сертификат. Това е субсидиран курс. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Информацията за учителите и методиката е оскъдна. Изискванията за 

участие могат да изключат хора, които се интересуват от темата. Това е кратък курс, 30 часа 

учебни часа. 
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- ВЪЗМОЖНОСТИ: В случай на безработица, този курс предлага възможности за социално 

предприемачество. Предлага възможности за работа на хора, които са с досие за временна 

заетост (ERTE). 

-  ЗАПЛАХИ: Предлага подходящо обучение за създаване на социални предприятия, като 

увеличава шансовете за успех. Източник на качествено съдържание. Компресира цялото 

обучение в рамките на 30 часа. 

Контакти: https://www.cursosfemxa.es/preguntas-frecuentes 

Уеб сайт: https://www.cursosfemxa.es/emprendimiento-social-online-gratuito-economia-social-femxa-

curso 

Описание на курса: Целта на този безплатен курс е придобиване на умения и / или укрепване 

уменията на социалните предприемачи, като по този начин се подобри практическия опит. 

Учебен план:  

Модул 1: ВЪВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. 

- Произход и еволюция на социалното предприемачество. 

- Провалът на предишните модели. 

- Основи на социалното предприемачество. 

- Разлики между социално и традиционно предприемачество  

- Определение за социалното предприемачество. 

- Характеристики на социалния предприемач. 

Модул 2: МОДЕЛИ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 

- Бизнес модел, ориентиран към основата на пирамидата. 

- Модел за генериране на печалба. 

- Модел на компенсация. 

- Модели на директна корелация. 

- Други модели на социално предприемачество. 

- Критерии за избор на модел на социално предприемачество. 

Модул 3: УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИЯ БИЗНЕС 

-  Социална организация. 

- Развитие на социалното лидерство. 
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- Стратегическо партньорство. 

- Начини за финансиране на социални проекти (фондове). 

- Устойчиво икономическо-финансово управление на социалното предприятие. 

- Ефективна комуникация и социален маркетинг. 

- Определяне и публикуване на резултатите. 

 

ТУ Р ЦИ Я  

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  

Обучителна институция: Център за продължаващо образование към университет BAUDEM 

Bahçeşehir  

Начална/Крайна дата: С оглед на най-рано подадените кандидатури се определя съвместно 

началната и крайната дата на курса. 

Цени: 5000TL (427EURO) 

Метод на оценяване: Чрез оценката на презентацията на проекта и изпита (тест с възможности за 

избор), в края на програмата, кандидатите които имат резултат над 70-процентния праг и отговарят 

на изискването за участие от 70 процента, получават диплома / удостоверение за участие. 

Общ брой учебни часове: 24 часа 

График: няма налична информация 

Език, на който се преподава: турски 

SWOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: Бакалавърска степен и магистърска степен по бизнес администрация, 

съчетани с повече от 15 годишен опит в областта на проектирането, управлението и 

внедряването на социални предприятия. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Твърде много работа за вършене за твърде малко време. 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Официално образование за професионалисти, които са идентифицирали 

възможности за системни промени и искат да научат методологията на социалното 

предприемачество, за да стартират свои собствени предприятия. 

- ЗАПЛАХИ: 

-   Ясна визия на бизнес модела. 
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- Готовност за бизнес план. 

- Готовност за бизнес представяне. 

- Ясна визия за следващите стъпки. 

Контакти: bausem@cec.bau.edu.tr 

Уеб сайт: https://bausem.bau.edu.tr/egitim/sosyal-girisimcilik.html 

Описание на курса: Социалното предприемачество е доста нов и почти мистичен термин за много 

от нас, който често чуваме напоследък. В обучението по „Социално предприемачество“ ще имате 

възможност да опознаете света на социалното предприемачество, който е на пресечната точка на 

частния, неправителствения и държавния сектор. В края на курса ще се запознаете с философията 

на социалното предприемачество и ще разгледате най-добрите примери в света, ще можете да 

използвате схемите и методите на социалното предприемачество в личния си живот или компания 

и ще придобиете необходимите технически умения, за да реализирате мечтаната си идея за 

социални придобивки. 

Основни теми: 

- Какво е социално предприемачество и с какво се занимава? 

- Каква е основната философия на социалното предприемачество? 

- Какви методи използва социалният предприемач? 

- Какви са примерите в света и в Турция? 

- Какви са разликите между социалните предприемачи и нормалните компании? 

- Какви са разликите спрямо нормалните предприемачи? 

- Кой може да бъде социален предприемач? 

Учебен план: 

Модул 1: Мисия и паричен баланс 

Модул 2: Логически модел 

Модул 3: Платно за бизнес модел 

Модул 4: Устойчиви бизнес модели 

Модул 5: Финансово управление в социалните предприятия 

Модул 6: Анализ на риска 

Модул 7: Теория за социалното въздействие 
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Модул 8: Дизайнерско мислене и иновации в социалното предприемачество 

Модул 9: Разказване на истории и техники за ефективно представяне 

Модул 10: Измерване на социалното въздействие 

Модул 11: „Социално“ разширяване на бизнеса 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО Е КАРИЕРА! 

Обучителна институция: ASİYC - Младежки център за социални иновации в Анкара 

Начална/Крайна дата: 01.08.2021-21.08.2021 

Цени: безплатен 

Метод на оценяване: Всички учебни видеоклипове трябва да бъдат изгледани. Последно 

разглеждане: 10 август 2021 г. Тези, които завършат обучението, трябва да отговорят на изпитните 

въпроси онлайн между 11-21 август 2021 г. (20 въпроса за всеки урок). Участието в обученията е 

непродуктивно. Сертификатите ще бъдат връчени на участниците от ASBUSİM (Център за социални 

иновации на Университета за социални науки в Анкара) и S&G (System and Generation). 

Общ брой учебни часове: 15 

График: Онлайн уроци- Онлайн изпит между 11-21 август 2021 г. 

Език, на който се преподава: турски 

SWOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: Състои се от модули, оценяване след всеки модул, лента за напредъка, 

неограничен достъп, текущо съдържание, достатъчно информация за организатора, онлайн 

оценка, интерфейс за лесна употреба, всеки напредва за свое собствено темпо. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Ограничена оценка, опция за един език, не се изпраща директно съобщение 

до обучаемите, няма възможност за запознаване с други обучаеми, няма списък с 

литература за четене. 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Предлагане на различни дейности за предприемачество в Центъра за 

младежко предприемачество, Организиране на уебинари за тези, които продължават 

образованието си, Сертифициране. 

- ЗАПЛАХИ: Ограничено взаимодействие с онлайн обучаеми, няма богатство на аудио-

визуално съдържание. 
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Контакти: girisimcilikkariyerdir@gmail.com 

Уеб сайт: https://www.asbu.edu.tr/tr  

Описание на курса: Целта на проекта ASIGM, който ще се осъществява в продължение на 18 месеца 

в сътрудничество с Университета за социални науки в Анкара и Асоциация „System and Generation“, 

е да разпространи идеята за социални иновации сред младите хора в Анкара и да играе активна 

роля за увеличаване на социалното предприемачество и иновационни практики в Анкара, като 

насочва младите хора, които искат да напредват в тази област. Състои се от различни видеоклипове 

за обучение, подготвени от експерти - обучители по теми от учебната програма. 

Учебен план: 

Модул 1: Въведение в социалното предприемачество и социалните иновации 

Модул 2: Примери за социално предприемачество и социални иновации от Турция и света 

Модул 3: Анализ на целта и проблема 

Модул 4: Анализ на социалното въздействие 

Модул 5: Въведение в писането и управлението на проекти 

Модул 6: Стартиране и финансиране на бизнес 

Модул 7: Правни процеси в институционализацията на социалното предприемачество 

Модул 8: Изготвяне и изпълнение на бизнес план в социалното предприемачество 

Модул 9: Създаване на бизнес модел  

Модул 10: Брандиране и стратегия  

Модул 11: Отношения и сътрудничество  

Модул 12: Използване на цифрови инструменти в социалното предприемачество и социалните 

иновации  

Модул 13: Комуникация и дизайн на кампанията  

Модул 14: Лидерство и иновативно мислене 

- Семинарите за социални проблеми и решения (уебинари) ще бъдат отворени само за тези, 

които са завършили обучението си. Те също така трябва да са решили изпитните въпроси. 

- Връзка за видео достъп за обучение: Тя ще бъде изпратена на имейл адресите на тези, които 

попълнят формуляра. 

 

https://www.asbu.edu.tr/tr
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ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИ 

Обучителна институция: Üretken Академия 

Начална/Крайна дата: платформа за електронно обучение - няма обявено начало или край на 

учебния ден 

Цени: безплатен 

Метод на оценяване: изпити в края на всеки модул 

Общ брой учебни часове: 13 учебни часа 

График: онлайн уроци 

Език, на който се преподава: турски 

SWOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: Съставен от модули, оценки след всеки модул, лента за напредъка, 

неограничен достъп, текущо съдържание, възможност за запознаване с други обучаеми, 

списък за четене.  

- СЛАБИ СТРАНИ: Ограничена оценка, опция за един език, не се изпраща директно съобщение 

до обучаемите. 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Предлагане на различни курсове за предприемачество. 

- ЗАПЛАХИ: Ограничено взаимодействие, ограничена информация за организатора. 

Контакти: https://uretkenakademi.com/iletisim/ 

Уеб сайт: https://uretkenakademi.com/ 

Описание на курса: Учебният процес се състои от общо 8 раздела. От етапа на продуктивност до 

етапа на финансиране, всички необходими стъпки за предприемачество се опитват с този курс.  

 В края на тези процеси екипът от участници в курса ще има идея и продукт, готов за инвестиция. 

По време на курса обучаемите се подкрепят от предприемаческата общност, менторство и 

обучение. 

Продуктивна академична програма на Академията, която подкрепя участниците с различни 

интерактивни обучения по предприемачество, главно за разработване на идеи, продукти, 

маркетинг и финансиране. Предлага обширна менторска подкрепа, включително имената на 

водещи организации. 
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Учебен план: 

Модул 1: Да бъдеш продуктивен 

Модул 2: Мечти и живот 

Модул 3: Основна концепция за предприятието 

Модул 4: Теми за фокусиране 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: НАСЪРЧАВАНЕ НА БЪДЕЩИ ДИГИТАЛНИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ 

Обучителна институция: Програми на Европейския съюз за образованието и младежта, Програма 

Еразъм + Основна дейност II - Стратегически партньорства в образованието на младежите. 

Начална/Крайна дата: платформа за електронно обучение - няма обявено начало или край на 

учебния ден 

Цени: безплатен 

Метод на оценяване: Въпросници - в края на всяка единица има въпроси за оценка (с възможни 

няколко опции за избор и отворени), на които всеки обучаем трябва да отговори. 

Общ брой учебни часове: 20 учебни часа 

График:  онлайн уроци 

Език, на който се преподава: турски, английски, гръцки, португалски, арабски 

SWOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: Съставен от модули, Оценки след всеки модул, Неограничен достъп, Текущо 

съдържание, Достатъчна информация за организатора, Списък за четене, Многоезикови 

опции, Учебни дейности, Библиография, Сертифициране с лесен за използване интерфейс, 

Финансиране по програма Еразъм +, Достатъчен опит в онлайн обучението. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Ограничена оценка, не се изпраща директно съобщение до обучаемите, 

няма възможност за запознаване на обучаемите.  

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Предлагане на различни курсове за предприемачество, напредък със 

собствено темпо, богатство на аудио-визуално съдържание (видеоклипове), резюме в края 

на материала, след решаване на всички тестове, потребителят получава сертификат за курса. 

Това сертифициране служи като допълнителна квалификация в автобиографията и е 
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предимство на пазара на труда. 

- ЗАПЛАХИ: ограничени възможности за взаимодействие на онлайн обучаемите 

Контакти: info@ied.eu 

Уеб сайт: www.uptoyouth.eu ; https://athena.entre.gr  

Описание на курса: Този курс има за цел да насърчи младите хора (студенти, безработни 

възпитаници или млади мигранти) да развият своите умения за дигитално социално 

предприемачество. Образователният материал има за цел да предостави на младите хора 

необходимите знания и умения в следните области: Социално предприемачество, Финансова 

грамотност, Дигитален маркетинг, Мултикултурна осведоменост. 

Това обучение има за цел да предостави на младите хора дигитални предприемачески знания и 

всички необходими умения, за да приложат идеите си на практика. 

Обучението цели също така  да подобри възможностите за заетост на младежите чрез  иновативна 

учебна програма, която е отворена, гъвкава и достъпна отвсякъде и по всяко време. 

Учебен план: 

Модул 1: Предприемачество  

Модул 2: Анализ на социалните нужди 

Модул 3: Социален бизнес модел 

Модул 4: Финансиране на вашата идея 

Модул 5: Финанси и бюджет за ДСП (УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИ) 

Модул 6: Дигитален маркетинг 

Модул 7: Дигитален модел за социално предприемачество 

Модул 8: Управление на човешките ресурси и екипа 

Модул 9: Нови медийни умения 

Модул 10: Мултикултурна компетентност 

 

ДА НИ Я  

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
Доставчик: Copenhagen Business School (чрез Coursera) 

Начална/крайна дата: Онлайн - винаги на разположение – приблизителна продължителност 4 

http://www.uptoyouth.eu/
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месеца 

Цени: безплатно 

Метод на оценяване: Практически тестове; Оценка на задачи от колеги чрез обратна връзка; Оценка 

на тестове чрез обратна връзка; Градуирани задачи по програмиране; Практически проект. 

Общ брой учебни часове:приблизително 60 

График: Гъвкави срокове 

Език, на който се преподава:  английски (Субтитри: френски, португалски, руски, английски, 

испански) 

SWOT анализ: 

- СИЛНИ СТРАНИ: гъвкавост, свързана с възможността всеки да посещава обучението, когато 

пожелае; възможност за получаване на удостоверение за присъствие 

- СЛАБИ СТРАНИ: само въвеждащо обучение, не носи университетски кредит 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: безплатно записване, финансова помощ за плащане на таксите за издаване 

на сертификат 

- ЗАПЛАХИ: / 

Контакти: https://www.coursera.org/about/contact 

Уеб сайт: https://www.coursera.org/specializations/social-entrepreneurship-cbs 

Описание на курса: В тази специализация ще научите как да създадете обществено въздействие 

чрез социалното предприемачество. Социалното предприемачество описва откриването и 

устойчивото използване на възможности за създаване на социална промяна. Ще ви запознаем с 

примери за социално предприемачество и ще ви преведем през процеса на създаване на 

начинание за справяне със социален или екологичен проблем. Ще сформирате екип и ще проучите 

проблемен въпрос, за да научите повече за източника на проблема. Ние ще ви предоставим рамки, 

ще идентифицираме възможности, ще подкрепим екипа ви и ще очертаем вашата идея. Ще 

развиете идеята си и ще повторите своя бизнес модел през цялата специализация и ще завършите 

със създаването на бизнес план. 

Учебен план: 

Модул 1: Идентифициране на възможности за социално предприемачество: 

- Въведение в курса 
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- Дефиниция на социалното предприемачество 

- Кой е социален предприемач 

- Как да идентифицираме възможност 

- Начини за печелене на доходи 

Модул 2: Социален бизнес модел и планиране на социални иновации: 

- Въвеждане на полето на бизнес модела 

- Прилагане на полето на бизнес модела 

- Цел на бизнес плана 

- Избор на организационна форма 

- Привличане на финансиране за стартиране 

Модул 3: Освобождаване на въздействието на вашето социално предприятие: 

- Въведение в оценката на социалното въздействие 

- Измерване на социалното въздействие 

- Как социалните предприятия комуникират 

- Растеж и възпроизвеждане на социални предприятия 

- Завършване на собствен бизнес план 

 
В ЕЛ И КОБР И ТА НИ Я  
ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Обучителна институция:  Оксфордския университет 

Начална / Крайна дата: Онлайн курс / 4 пъти годишно 

Цени: £312.00 

Метод на оценяване: На всеки студент ще бъдат определени две части от работата за курса. Първата 

от 500 думи трябва да бъде по средата на курса. Това не се брои за краен резултат, но подготовката 

за него и обратната връзка, която получават, ще им помогне да се подготвят за оценяването на 

работа от 1500 думи, които трябва да бъдат в края на курса. Работата се оценява с успешна или 

неуспешна. 

Общ брой учебни часове:  прибл. 100 

График: прибл. 10 часа седмично в продължение на 10 седмици 

Език, на който се преподава: английски 
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WOT анализ:  

- СИЛНИ СТРАНИ: гъвкавост, тъй като няма срещи на живо, тоест можете да учите, когато ви е 

удобно; голям брой специфични единици; ангажиращи методи на преподаване; 

Свидетелство за успешно завършено обучение. 

- СЛАБИ СТРАНИ: наличен само на английски език 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: налични университетски кредити с допълнителна такса от £10 

- ЗАПЛАХИ: / 

Контакти: onlinecourses@conted.ox.ac.uk; 01865 280974 

Уеб сайт: https://www.conted.ox.ac.uk/courses/social-entrepreneurship-online 

Описание на курса: Обучаемите в курса ще научат как социалните предприемачи са разработили 

креативни решения за справяне със социалните проблеми. Целта на курса е да придобиете знания, 

да оцените ролята на социалните предприемачи, които създават социална промяна, да 

задълбочите знанията на учениците за света около тях и получите вдъхновение да използвате 

своите знания и умения, така че да направите, както каза Ганди, „промяната, която искате да видите 

в света“. Обучаемите в този курс ще придобият знания за това как социалните предприемачи 

създават решения за справяне с обществени проблеми, ще научат как да разработват креативни 

решения за справяне със социалните проблеми и ще им се даде възможност да видят социалното 

предприемачество, като сила за социална промяна. Курсът е предназначен за тези от вас, които 

искат да получатценни инструменти, които да ви подготвят да оказвате влияние върху живота на 

другите. Този курс по социално предприемачество е предназначен да въведе концепцията и да 

ангажира обучаеми и преподаватели в съвместно обучение в тази нововъзникваща област. Чрез 

курса ще: 

- научите концепцията за социално предприемачество и социални предприятия и как 

социалните предприемачи трансформират обществото, за да окажат социално въздействие 

в родните си места и в чужбина. 

- разберете ролята на измерването на въздействието и как да определите количествено 

социалното въздействие за инвеститори, дарители и бенефициенти, за да се гарантира, че 

оскъдните ресурси се използват по подходящ начин. 

mailto:onlinecourses@conted.ox.ac.uk
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- бъдете наясно как бихте могли да приложите уменията на социалното предприемачество в 

бъдещите си дейности за справяне със социалните проблеми. 

Учебен план: 

Модул 1: Въведение в социалното предприемачество: Развитие 

- Профили на социални предприемачи 

- Създане на собствен профил на социален предприемач 

- Основи на социалното предприемачество 

- Видове инициативи 

- Различни дефиниции на понятието 

- Първоначални въпроси за социалното предприемачество 

Модул 2: Създаване на социална промяна: Предложение за социална стойност и идентифициране 

на възможност за социален бизнес 

- Използване на възможности за социален бизнес 

- Правна структура 

- Профили за социално предприемачество 

- Картографиране на активи на общността 

- Профил на социален предприемач: Албина Руис, Сиудад Салюдабел 

- Социално ценностно предложение 

- Тройна долна линия 

Модул 3: Понятие за бедност: Цели за устойчиво развитие 

- Критичната необходимост от облекчаване на бедността 

- Екосистемен подход 

- Ролята на кооперациите в справянето с бедността 

- Профил на социална организация: Грамиин Банк 

Модул 4: Дизайн, ориентиран към човека: Партньорство с целевата общност за справяне със 

социалните проблеми 

- Профил на социална организация: ИДЕО 

- Ролята на мисловните карти във вземането на решения 

- Модел на силата: Партньорство с целева общност 
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Модул 5: Разработване на теория на промяната: Стартиране със социалното въздействие 

- Разясняване на теорията на промяната 

- По-задълбочено разясняване на теорията на промяната 

- Кратко въведение в системното мислене 

- Профил на социална организация: Глобал Сошъл Бенефит Инкубатор 

Модул 6: Представяне на иновативно общество: Ролята на социалните иновации 

- Социални иновации: Критичен елемент за мащабиране на социалното въздействие 

- Разрушителни иновации 

- Профил на социален предприемач: Др. Венкатасвами, Очен институт Аравинд, Индия 

Модул 7: Бизнес моделът: Създаване на социален бизнес модел 

- Ролята на бизнес модела при стартиране на социална дейност. 

- Справедливо разпределение на стойността 

- Ролята на бизнес модела: Мястото на бизнес модела 

- Рамка на социален бизнес модел 

- Профил на социалния предприемач: Хуск Пауър Системс 

- Упражнение с място за бизнес модел 

- Неуспех при изпълнение на бизнес модела 

Модул 8: Финансиране на социални дейности: Стратегии за успех 

- Устойчиви източници на финансиране: спечелени доходи 

- Профил на социалния предприемач: Мебелен ресурсен център 

- Традиционни източници на финансиране 

- Източници за финансиране на социални инвестиции 

- Инвестиране в социална дейност 

- Изграждане на взаимоотношения с донори и инвеститори 

Модул 9: Движещата сила зад социалното предприемачество: Измерване и мащабиране на 

социалното въздействие 

- Изграждане на основата 

- Профил на социалния предприемач: КикСтарт 

- Развитие чрез експанзия 
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- Инструменти за измерване 

Модул 10: Бъдещето: Размисъл и споделен опит 

- Път към социалното предприемачество 

- Мисли за промените 

- Идея за размисъл „Бъди промяната“. 
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БЪЛ ГА Р И Я  

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ – НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ  
Обучителна институция: Nest Academy 

Начална/крайна дата: различни възможности 

Цени: предоставят се при запитване 

Метод на оценяване: разработване на концепция за онлайн обучение 

Общ брой учебни часове: 120 

График: 2 месеца 

Език, на който се преподава: български 

SWOT анализ: 

- СИЛНИ СТРАНИ: Въведение в новите технологии за електронно обучение и онлайн обучение, 

придобиване на менторски умения. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Необходимостта за закупуване на някои от иновативните инструменти за 

електронно обучение, както и да инвестиране в собствена платформа. 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Придобиване на умения за създаване на успешен бизнес като обучител. 

- ЗАПЛАХИ: Комбиниране на обучението с работния график и личния живот, непрекъснато 

актуализиране на уменията за онлайн преподаване. 

Контакти: +359 2 850 53 64; office@nitbg.com 

Уеб сайт: https://virtual-academy.nit.bg 

Описание на курса: Обучението има за основна цел да развие Вашите способности да обучавате 

други хора като опитен професионалист: да Ви даде нужната ориентация, информираност и 

способност да изпълнявате тази роля и да подпомогнете развитието на Вашите обучаеми. 

 

 

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА  
ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧИТЕЛИ  
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Учебен план:  

Модул 1: Стъпки за създаване и провеждане на обучение. Какво трябва да правите през всеки 

един етап от създаването на Вашето обучение? 

Модул 2: Категории "трудни" обучаеми и как да се справите с тях? 

Модул 3: Ценности, стил и умения на обучителя и неговото значение за успеха на обучението. 

Модул 4: Микрообучение - Често използвани методи на обучение и техните основни 

характеристики. 

Модул 5: Микрообучение - Ценни съвети за провеждане на обучения. 

Модул 6: Микрообучение - Какво е обърната класна стая и как да я използвате? Какво е виртуална 

класна стая и как да я използвате? 

Модул 7: Микрообучение - Защо да използвате игри във Вашите обучения? Предимства на 

ролевите игри. 

Модул 8: Микрообучение - Как да подобрите менторските си умения? 

Модул 9: Микрообучение - Как да изградите онлайн присъствието си и да създадете успешен 

бизнес като обучител? 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНОВАТИВЕН УРОК 

Обучителна институция: EduTechFlag 

Начална/крайна дата: различни възможности 

Цени: предоставят се при запитване 

Метод на оценяване: разработване на концепция за онлайн обучение 

Общ брой учебни часове: 8 

График: 10:00 - 17:00 

Език, на който се преподава: български 

SWOT анализ: 

- СИЛНИ СТРАНИ: Запознаване и тестване на най-новите технологии за електронно обучение. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Кратко време за овладяване на всички методи и техники, само 8 учебни часа. 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Привличане на вниманието на студенти/обучаеми с помощта на 
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технологиите на 21-ви век. Личностно и професионално развитие като учител. 

- ЗАПЛАХИ: Програмата е трудна за усвояване за учители с по-ниска компютърна и електронна 

медийна грамотност. 

Контакти: Д-р Милена Крумова    

Уеб сайт: https://edutechflag.eu 

Описание на курса: Системата на EduTechFlag е приложима за проектиране и внедряване на 

съвременни образователни инициативи и програми за обучение за професионално развитие на 

педагогически специалисти, учители и директори. Обучението „Проектиране на иновативен урок“ 

е насочено към придобиване на знания и развиване на умения за използване на съвременни 

методи за проектиране на иновативен урок. В рамките на 8 урока всеки учител разработва модел 

на иновативен урок в съответствие с областта на преподаване. 

Учебен план:  

Модул 1: Иновации в образованието на 21 век. Иновативен урок - характеристики. 

Модул 2: Дигитално учебно съдържание - примери. Какво включва таксономията на Блум? Как да 

го използвам ефективно? 

Модул 3: Модел ADDIE (анализ, проектиране, разработване, внедряване и оценка) - същност и 

приложен характер. 

Модул 4: Модел за трансформация на знанието на Нонака и Такеучи (SECI). Създаване на цифрово 

съдържание - примери. 

Модул 5: Иновативен процес на проектиране на уроци - елементи. Разработете модел (и) на 

иновативен урок. 

Модул 6: Практически проект за интегриране на цифрово съдържание, таксономията на Bloom и 

модела SECI в иновативен урок. 

Модул 7: Иновативна учебна програма - природа и дизайн. Дизайн на иновативна тема. 

Модул 8: Дизайн на иновативни уроци - динамика на обучението. 

Модул 9: Процес на управление на учебното съдържание - технологии. Допълнителни ресурси. 
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ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС:  ОБУЧЕНИЕ ЗА ДИЗАЙНЕРИ НА ИНТЕРАКТИВНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

Обучителна институция: Мултитрейн - Академия за електронно обучение 

Начална/крайна дата: предоставя се при отправяне на запитване 

Цени: € 200  

Метод на оценяване: Решен тест; Предадено задание на онлайн обучителен курс 

Общ брой учебни часове: 80 

График: изцяло дистанционно обучение 

Език, на който се преподава: български 

SWOT анализ: 

- СИЛНИ СТРАНИ: обратна връзка от реални потребители, ментори, общност от учащи, 

аудитория и полезни ресурси. 

- СЛАБИ СТРАНИ: изцяло дистанционно обучение без онлайн сесии, това означава, че само 

много добре организирани хора биха могли да успеят да усвоят учебното съдържание. 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: предизвикателство към собствената организация и мотивация. 

- ЗАПЛАХИ: учебната програма е твърде обща, без да се изброяват конкретните теми. 

Контакти: 02 996 40 35; 089 656 48 4; 0800 1 88 66; office@multitrain.bg 

Уеб сайт: https://multitrain.bg 

Описание на курса: Курсът за създатели на интерактивно онлайн обучение разглежда 

необходимите инструменти за изграждане на онлайн обучение, което отговаря на най-високите 

стандарти. С богата мултимедия, впечатляваща интерактивност и висока степен на ангажираност 

към възприемането на образователното съдържание. Представените практически подходи ще ви 

помогнат в процеса на трансформация от ролята на традиционен учител в автор на цифрови знания 

и човек, който насочва, подкрепя, стимулира, мотивира и фокусира потенциала на обучаемите, за 

да улесни процеса на обучение. Електронното обучение не е панацея, но има редица предимства, 

които са представени в онлайн курса. 

Разбира се, разглеждат се и недостатъците на онлайн обучението, както и начините за тяхното 

компенсиране. В рамките на този курс ще имате възможност да създадете свое собствено онлайн 

обучение. За да постигнете тази цел, ще получите структурирана информация, примери, шаблони, 
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съвети и помощ при създаването на истински онлайн курс. Ще научите за решения за електронно 

обучение, които успяват да ангажират вашата аудитория. 

В същото време ще получите синтезирана информация за доказани практики, актуални модели и 

приложими стратегии. След това обучение ще можете да разработвате, комбинирате и 

предоставяте цялостни интерактивни онлайн обучителни продукти от най-модерен тип. 

Предварителни изисквания: 

- Базови познания в областта на педагогиката или андрогогията. 

- Основни компютърни умения за работа с приложен софтуер за текстова и графична 

обработка. 

- Достъп до лаптоп, РС със средни възможности и Интернет.  

- Желание за развитие в областта на дистанционните обучения.  

- Използване на браузъри Google Chrome или Mozilla Firefox. 

- Следване на графика на курса. 

Учебен план: Предоставяне на знания, факти, информация, концепции, добри практики, съвети, 

казуси, инструменти и умения; обратна връзка от реални потребители, ментори, общност от учащи, 

аудитория и полезни ресурси; връзка с реалния живот, пространство за обмен на опит и мнения, 

защитена среда за експерименти.  

 

И ТА Л И Я  

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧАВАЩИ 

Обучителна институция: Училище за социални предприятия; SIR консорциум 

Начална/крайна дата: представят се при запитване 

Цени: € 1500  

Метод на оценяване: Разработване на финално проектно задание 

Общ брой учебни часове: 48 

График: не е посочен 

Език, на който се преподава: италиански 
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SWOT анализ: 

- СИЛНИ СТРАНИ: Запознаване и тестване на най-новите технологии за електронно обучение. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Кратко време за овладяване на всички методи и техники, само 40 часа. 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Преди започване на курса ще има интервю за самоориентиране, 

кандидатите ще имат възможност да представят предишен опит в работата и обучението, 

нагласите и стремежите за професионално развитие, най-важните ролеви проблеми. 

Груповият профил, който ще бъде създаден, ще предложи възможност за извършване на 

полезни промени при създаването на програми. При регистрация е необходимо 

представяне на автобиография, на място или по електронен път. 

- ЗАПЛАХИ: курсът не е за начинаещи, а за хора, които вече имат различни способности в 

проектирането, провеждането и управлението на учебни групи: обучителни мениджъри, 

координатори, мениджъри на райони и мениджъри за развитие на човешките ресурси. 

Методологията е от опитен тип, която изисква лични приноси, базирани на собствен опит и 

идеи, редуващи се с теоретични приноси за систематизиране на разглежданото 

съдържание. 

Контакти: Scuola di impresa sociale – Consorzio SiR Via Ermanno Barigozzi, 24 – Милано тел. 02 

89530175 info@scuolaimpresasociale.org www.scuolaimpresasociale.org 

Уеб сайт: https://www.scuolaimpresasociale.org/formazione-formatori.html  

Описание на курса: Курсът е насочен към придобиване на умения, които ви позволяват да 

планирате и провеждате обучителна дейност, създавайки условия, благоприятни за учене. Той ще 

задълбочи техниките и инструментите за дидактически макро и микро дизайн. 

Курсът има за цел да насърчи стратегическото развитие на професионализма, предлагайки 

възможност за справяне със специфични проблеми, методи и основни инструменти за управление 

на учебни групи, като действа както върху релационните процеси (отношения, взаимозависимост 

между индивидите), така и върху производствените процеси (постигане на цели в работна среда). 

Основно съдържание: 

- Курсът за обучение: ролята и контекстът, в който работи 

- Връзката между анализа на търсенето, нуждите от обучение и планирането на обучението 

https://www.scuolaimpresasociale.org/formazione-formatori.html
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- Планиране на обучителни дейности: от организационни цели до дидактически 

последователности 

- Изграждане на групата и управление на динамиката на отношенията 

- Техники и инструменти за насърчаване на ученето 

- Оценка на обучението и въздействие на обучението 

Учебен план: 

Модул 1: Курсът за обучение: ролята контекстът, в който работи 

Споделяне значението на начина на планирането на обучението; фокусиране върху ролята и 

уменията на обучаващия, неговите модели в рамките на предприятието и възможностите за 

развитие в мрежата 

Модул 2: Връзката между анализа на търсенето, нуждите от обучение и планирането на 

обучението. Развиване на знания, свързани с различните модели на анализ на потребностите и 

анализ на търсенето, които могат да се използват за целите на планирането на обучението 

Модул 3: Планиране на обучителни дейности: от организационни цели до дидактически 

последователности. Проектиране на обучителни дейности, насочени към придобиване на 

когнитивни и поведенчески умения 

Модул 4: Семинар за развитие умения, насочени навътре към себе си: изграждане на група и 

управление на динамиката на отношенията. Управление на релационните процеси в учебната група 

Модул 5: Лидерство в групата: техники и инструменти за обучение. Запознаване и тестване на 

стиловете на взаимоотношения с учителите и основните техники/инструменти за ръководене на 

групата 

Модул 6: Оценка на ученето. Оценка на учебния процес и резултати. 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: IONIO.app 

Обучителна институция: Полис 2001 

Описание на услугата: Ionio е уеб базирано приложение, създадено да предостави проста, 

многоустройствена и достъпна платформа за електронно обучение. Нашият SaaS (Софтуер като 

услуга) има в една единствена платформа инструменти за стабилни видео разговори, регистър на 

посещаемостта, периодична оценка на степента на обучение, сигурно съхранение на записи от 
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уроци и предварително записани уроци. 

Учебен план: Нашите реални клиенти използват платформата за „Курсове по безопасност“, 

„Курсове по здравеопазване“, „Езиков курс“ и имаме един клиент, който използва нашата 

платформа за терапии за деца от аутистичния спектър. 

Общ брой учебни часове:: Към днешна дата сме осигурили повече от 400 учебни часа. 

Език, на който се преподава:  Ionio е на италиански и английски, платформата може лесно да бъде 

преведена на всеки език. 

SWOT анализ: 

- СИЛНИ СТРАНИ: Ние предлагаме всички услуги на други конкуренти, но в една платформа и 

на конкурентна цена. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Ние сме млад стартиращ екип, нов на пазара. Работим упорито, за да станем 

по-известни. 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Бихме искали да проучим нуждите на тези, които работят в областта на 

електронното обучение, за да предоставяме все по-добър продукт. 

- ЗАПЛАХИ: / 

Контакти: hello@ionio.app 

Уеб сайт/платформа: www.ionio.app  

 

И СПА НИ Я  

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 

Обучителна институция:  CEF 

Метод на оценяване: Всеки предмет се оценява по система за оценяване, която включва различни 

дейности: обучение, контрол и периодично оценяване. 

Общ брой учебни часове: прибл. 40 

Език, на който се преподава: испански 

Контакти: https://www.cef.es/direcciones.asp 

Уеб сайт: https://www.cef.es/es/cursos/Curso-Monografico-de-Diseno-de-Cursos-On-Line.asp 

Описание на курса: CEF - основен организатор на Дистанционния университет в Мадрид - е напълно 

наясно с упоритата работа, свързана с адаптирането на учебните материали към Интернет. Поради 

mailto:hello@ionio.app
http://www.ionio.app/
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тази причина, и поради факта, че сме наясно с важността на нуждите от обучение, сме ангажирали 

всички професионалисти с тази задача. Следователно, курсът е синоним на обучение и 

преквалификация за този тип професионалисти, както се очертава от резултатите, които използват 

новите технологии в областта на преподаването и по-специално във важната част, свързана с това, 

че публикуване на качествен учебния материал и проектиране на иновативни дидактически 

дейности винаги има в процеса преподаване-учене. 

Учебен план: Основната цел на този курс е да обучи индивида на техниките за управление, 

адаптиране, изработване, проектиране и публикуване на дидактическия материал и 

дидактическите дейности, онлайн. Обучаемият ще познава в дълбочина работата на онлайн 

мениджъра на съдържание, интегриран в платформа за обучение, неговите помощни програми и 

новите работни процедури за управление на съдържанието, както и работата с инструменти в 2.0, 

които позволяват генерирането на дидактически дейности. Следователно този курс дава 

възможност на обучаемия да се запознае с работата на виртуален кампус от гледна точка на 

управлението на онлайн учебно съдържание. 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: Е-ОБУЧЕНИЕ: СЪЗДАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ЗА 

ВИРТУАЛНО ПРЕПОДАВАНЕ 

Обучителна институция:  Universidad Galileo 

Метод на оценяване: Окончателен проект 

Общ брой учебни часове: прибл. 160 

Език, на който се преподава: испански 

SWOT анализ: 

Контакти: https://www.edx.org/es/micromasters/galileox-e-learning-crea-actividades-y-contenidos-

para-la-ensenanza-virtual 

Уеб сайт: https://www.edx.org/es/micromasters/galileox-e-learning-crea-actividades-y-contenidos-

para-la-ensenanza-virtual 

Описание на курса: Програмата MicroMasters по „Електронно обучение: създаване на дейности и 

съдържание за виртуално преподаване“ се основава на най-новите изследвания, проведени в 

областта на информационните технологии – комуникация (ИКТ) и нейното приложение към 
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теориите на обучението. Нашите курсове се основават на факта, че можете да създавате 

практически всякакъв вид съдържание за електронно обучение по професионален начин, като 

използвате най-новите образователни технологии и добавяте интерактивни елементи за 

трансформиране на традиционните проекти за обучение в иновативни и ефективни виртуални 

курсове за обучение. 

Учебен план: 

Модул 1: Проектиране на иновативни преживявания за електронно обучение, подкрепени и 

обогатени от използването на технологии, фокусирани върху учебния процес на ученика. 

Модул 2: Проектиране и създаване на виртуални учебни ресурси по професионален начин. 

Модул 3: Използване на уеб 2.0 инструменти за генериране на онлайн курсове и различни методи 

и техники за въвеждане на тези ресурси във вашите курсове за обучение по електронно обучение. 

Модул 4: Създаване на свои собствени интерактивни мултимедийни ресурси за подпомагане на 

процеса на обучение или виртуално обучение в образователни институции или компании. 

Модул 5: Използване на техниките и инструментите за бързо създаване на съдържание (Rapid 

Learning), които са лидери в индустрията за производство на цифрово образователно съдържание. 

Модул 6: Приложение на използваните иновативни образователни технологии в процеса на 

обучението, за да създадете ресурси и да поддържате съдържание за присъствени часове. 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ 

Обучителна институция: Red de Universidades Anáhuac 

Начална/крайна дата: Предлага се онлайн 

Цени: безплатно 

Метод на оценяване: Окончателен проект 

Общ брой учебни часове: прибл. 36 

Език, на който се преподава: испански 

Контакти: https://www.edx.org/es/course/competencias-digitales-para-la-ensenanza-mediada-por-

tecnologia 

Уеб сайт: https://www.edx.org/es/course/competencias-digitales-para-la-ensenanza-mediada-por-

tecnologia 
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Описание на курса:  Станете лице на промяната в образователната трансформация. Опознайте и 

научете характеристиките и принципите на технологично медиатирано образование и открийте 

какви инструменти са необходими, за да бъдете авангарден учител. 

Учебен план: 

Модул 1: Идентифициране на характеристиките на технологичната и цифровата революция. 

Модул 2: Разбиране на принципите на обществото на знанието. 

Модул 3: Анализиране на измеренията и нивата на развитие на дигиталните умения. 

Модул 4: Сравнение на технологично медиатираните модалности на обучение и образователните 

тенденции. 

Модул 5: Преглед на стратегии и инструменти за онлайн академично сътрудничество. 

Модул 6: Идентифициране на дигиталните умения, необходими за преподавателската практика 

 

ТУ Р ЦИ Я  

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: WEB 2.0 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЦИФРОВИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ 

Обучителна институция:  Udemy 

Начална/Крайна дата: По заявка - онлайн платформа 

Цени: 36,99 турски лири (3,5 евро) 

Метод на оценяване: Няма оценка 

Общ брой учебни часове: 5 часа 

График: Онлайн уроци / електронна платформа за обучение / по заявка 

Език, на който се преподава: турски 

SWOT анализ: 

- СИЛНИ СТРАНИ: съставен от модули, оценки след всеки модул, лента за развитие, 

неограничен достъп, текущо съдържание, мобилен и телевизионен достъп, документ за 

изтегляне, пълен достъп, достъпна цена. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Няма оценки, няма възможност да се запознаят с други обучаеми, няма 

списък за четене, ограничена оценка, опция за един език, не се изпраща директно 

съобщение до обучаемите 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Достъпност, сертифициране 
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- ЗАПЛАХИ: Ограничено взаимодействие, без актуализации на съдържанието 

Контакти: Aslı Nur Cesur, Gamze Büyükergene 

Уеб сайт: https://www.udemy.com/course/yeninesilaraclar 

Описание на курса: В този курс се насърчава използването на Web 2.0 инструменти. Следващите 

раздели съдържат много инструменти, като графичен дизайн, подготовка за анимация, облак от 

думи, добавена реалност, подготовка на пъзели, създаване на тест, създаване на онлайн дъска, 

инструменти за съхранение, създаване на анкети, подготовка на игри, редактиране на видео, 

цифрова история и цифрова книга. 

Учебен план: 

Модул 1: Въведение 

- Въведение в обучението 

Модул 2: Инструменти за подготовка на проучване 

- Google Forms 

- Survey Monkey 

Модул 4: Инструменти за създаване на виртуална класна стая 

- Създаване на персонажи за вашите ученици 

- Образователна социална мрежа EDMODO 

Модул 5: Създаване на онлайн дъска 

- Виртуални учебни часове с бяла дъска 

- Лесно създаване на дъска с Padlet 

- Създаване на онлайн клипборд с LINOIT програмиране 

- Създаване на онлайн клипборд с LINO програмиране 

- Цифрова дъска с екран на класната стая / инструменти за оценка 

- Тестове 

- KAHOOT 

- Mентиметър 

Модул 6: Пъзели и флашкарти 

- Пъзели с Eclipse Crossword в 4 минути 

- Приложeния за учене 
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- CROSSWORD LABS 

Модул 7: Подготовка на интерактивна дейност 

- WORDWALL 

Модул 8: Създаване на инструменти за игра 

- EDUCANDY 

Модул 9: Подготовка на Word Cloud Tools 

Модул 10: Създаване на текстови изображения с WORDOUT 

Модул 11: Създаване на Word Cloud с WORDITOUT 

Модул 12: Създаване на инструменти за картографиране на концепции 

- BUBBL.US 

- POOPLET 

- Инструменти за съхранение 

- Инструменти за създаване на анимация 

Модул 16: Създаване на анимирани символи 

Модул 17: Създаване на анимирани клипове 

Модул 18: Създаване на информация за електронни книги 

- Електронна книга с OURBOOX 

- Средства за дистанционно обучение 

Модул 19: Учебни материали за четене  / срещи с TEAMLINK / ZOOM  

Модул 20: Създаване на видеоклипове с CAMTASIA 

Модул 21: Запис на екрана 

Модул 22: Въведение в създаването на видео / Изрязване 

Модул 23: Увеличаване / Добавяне 

Модул 24: Звукозапис 

Модул 25: Замъгляване 

Модул 26: Промяна на настройките за работа с бутони на мишката 

Модул 27: Записване на MP4 / MP4 Kayıt 

Модул 28: Инструменти за графичен дизайн 

Модул 29: Въведение в CANVA / 
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Модул 30: Подготовка на постери и презентации 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ УЧИТЕЛИ 

Обучителна институция:  Технически университет Yıldız Център за приложения и изследвания за 

продължаващо обучение 

Начална/крайна дата: платформата за електронно обучение няма начална/крайна дата 

Цени: 400 турски лири- (39,58 евро) 

Метод на оценяване: Да бъде успешен в поставените по време на обучението проектни задачи 

Общ брой учебни часове: Съдържанието на обучение съответства на 24 часа обучение, проведено 

в официални (лице в лице) курсове 

График: онлайн уроци/ електронна платформа за обучение/ по заявка 

Език, на който се преподава: турски 

SWOT анализ: 

- СИЛНИ СТРАНИ: Достатъчен опит в онлайн обучението, състои се от модули, оценки след 

всеки модул, лента за развитие, неограничен достъп, текущо съдържание, достъп до 

мобилни и телевизионни устройства, документи за изтегляне, списък за четене, изпращане 

на директно съобщение до обучаемите, приложение на синхронни и асинхронни методи, 

актуализиране на съдържанието, примери за различни клонове, достъпност (Telegram). 

- СЛАБИ СТРАНИ: Ограничена оценка, опция за един език 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Достъпност, сертифициране 

- ЗАПЛАХИ: / 

Контакти: ismailt@yildiz.edu.tr 

Уеб сайт: https://sem.yildiz.edu.tr/uzaktan-egitim-online/yeni- 

Описание на курса: Основната цел на обучението е да запознае преподавателите с учебните 

средства от ново поколение, които допринасят за ефективното и ефикасно изпълнение на учебните 

процеси и да представи примери за дейности, за използване на тези средства за обучение. 

В образователното съдържание има визуални материали, анимационни филми, плакати, 

презентации, видеоклипове, интерактивно оценяване, дигитални карти за игри, дигитални системи 

https://sem.yildiz.edu.tr/uzaktan-egitim-online/yeni-
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за класна стая и др., които могат да се използват в учебния процес. Ще бъде включено в обучението 

как да се подготвят и подредят инструментите. 

Целта е с придобитите в края на обучението знания и умения да се обогатят съдържанието на курса, 

учебните материали, лекции и процеси за зрително и слухово измерване/оценка. Освен това се 

очаква участниците да допринесат за качественото и ефективно изпълнение на тези процеси. 

Могат да участват учители от всички училища, бъдещи учители, образователни администратори, 

студенти от всички катедри, лица, създаващи съдържание и всеки, който се интересува от предмета. 

Няма предварителни условия / изисквания за предварителна квалификация за участие. 

Сертификат „ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ УЧИТЕЛИ“ ще бъде даден от Yıldız 

SEM на обучаемите, които са се справили с проектните задачи, зададени по време на обучението. 

Образователните дейности ще се извършват в Интернет, в рамките на инфраструктурата на 

Системата за управление на обучение (LMS) чрез използване на методи и техники за дистанционно 

обучение. 

Документи за обучение: състоят се от видеоклипове и бележки от лекции (pdf, ppt, данни от 

приложението). Освен това уроците ще се провеждат под формата на уводен урок в началото на 

курса и оценка на ситуацията в края на курса, в който учителят и ученикът ще бъдат заедно за 60 

минути по интернет чрез виртуалната класна стая. 

Виртуалните уроци в класната стая ще се провеждат през първата и последната седмица на 

обучение, в петък след 19:00 часа. Приключилите уроци за виртуална класна стая ще бъдат качени 

в системата за управление на обучението като видео, което можете да гледате по-късно. 

Съдържанието на обучението съответства на 24 часа обучение, проведено в официални (лице в 

лице) курсове. 

Учебен план: 

Седмица 1 

Съдържание на курса, оценяване, представяне, учебни дейности, учебни дъски, работа по клубове 

и др. Ще бъде включено създаването и подреждането на визуални материали, които ще допринесат 

за процеса на обучение. 60 минути виртуална класна стая – инструменти за учители от следващо 

поколение. Подготовка и редактиране на анимации (Pixton). Подготовка и редактиране на плакати 
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(wordart, piktochart). Редактиране на изображения (ipiccy). Създаване на дигитални концептуални 

карти (mindmeister, Bubbl.us, MindMup, Cacoo). 

Седмица 2 

В този раздел ще намерите инструменти, с които можете да създавате и организирате ефективни, 

интерактивни и визуални презентации, които ще привлекат вниманието на учениците. Ефективна 

подготовка и редактиране на презентации (Prezi). Подготовка и монтаж на анимация (Powtoon). 

Дигитален символен кадър (Voki). Създаване и редактиране на забавни видеоклипове (Animato). 

Създаване на интерактивно видео (Edpuzzle) 

Седмица 3 

в този раздел ще бъдат включени инструменти, с които можете да организирате своите курсови 

дейности и процесите на оценяване, представени по забавен начин, както и инструменти, с които 

да подготвяте образователни видеоклипове и дигитални материали. Освен това в този раздел ще 

бъдат включени примери за приложения с добавена реалност. Интерактивнo оценяване и 

инструменти за оценка (Kahoot). Карти за игра и обучение (Quizlet). Създаване и редактиране на 

видео (Movie Maker). Подготовка и редактиране на дигитални материали /документи (Microsoft 

Photo Story). Приложения за добавена/виртуална реалност (Quiver, Aurasma) 

Седмица 4 

В този раздел ще бъде обяснено управлението на дигитални класни стаи и платформи за дигитално 

образование. Освен това в този раздел ще бъдат включени примери за образователна употреба на 

социалните медии. 60 минути Виртуална класна стая – Оценка на инструменти за учители от 

следващо поколение, въпроси и отговори. Инструменти за управление/проследяване на дигитална 

класна стая (Whiteboard, Google Classroom, edmodo, classloom). Образователни уебсайтове (TED-ED, 

Khan Academy, Padlet). Използване на социални медии за образователни цели (Facebook, Twitter, 

Instagram). 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: РАЗПРЕДЕЛЕНА РЕАЛНОСТ ЗА ГЕЙМИФИКАЦИЯ 

Обучителна институция:  Професионално-техническа гимназия Самандира 

Начална / Крайна дата: платформа за електронно обучение няма начална / крайна дата / по заявка 

Цени: безплатно 
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Метод на оценяване: Няма оценка 

Общ брой учебни часове: Видео уроци, които отнемат около 2 часа. Когато започнете да ги учите и 

прилагате, са необходими около 20 часа, за да завършите курса 

График: Платформата ще бъде отворена през септември, можете да следите уроците, когато 

пожелаете 

Език, на който се преподава: английски 

SWOT анализ: 

- СИЛНИ СТРАНИ: финансиране по програма „Еразъм плюс“, съдържание, разпределено по 

модули, оценки след всеки модул, лента за развитие, неограничен достъп, текущо 

съдържание, мобилен и телевизионен достъп, документ за изтегляне. 

- СЛАБИ СТРАНИ: Няма оценка, няма възможност да се включват други обучаеми, няма списък 

за четене, не се изпраща директно съобщение до обучаемите, опция за един език 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Сертифициране 

- ЗАПЛАХИ: ограничено взаимодействие, без актуализации на съдържанието 

Контакти: herkan54@hotmail.com 

Уеб сайт: Ar4Steam.eu, courses.ar4steam.eu 

Описание на курса: Интегриране на иновативни технологии и обучение, базирано на игри, в 

образователните програми на горните класове в училищата и насърчаване на капацитета на 

учителите в училищата да преподават ефективно STE(A)M. Те ще бъдат ангажирани да предоставят 

на своите ученици експериментална подкрепа за учебни дейности, базирани на игри, в обучението 

по природни науки, чрез използване на добавена реалност и по този начин да улеснят обучението, 

ориентирано към проучване. В допълнение, използването на иновативни дигитални технологии по 

време на обучението ще подхранва концептуалното разбиране на учениците, ще подобри 

наблюдението върху аспектите на реалния живот и ще стимулира разсъжденията, което ги прави 

водещи лица в процеса на обучение. 

Освен това проектът има за цел: 

- повишаване качеството на преподаването и ученето с подобрени технологии; 

- ефективно вграждане на AR и геймификацията в преподаването и ученето STE(A)M; 

- Допринасяне за професионалното развитие на учителите в средното училище; 
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- подпомагане на учителите при използване на по-ефективни образователни подходи; 

- иновативни практики в класната стая за улесняване и подобряване на обучението на 

учениците, 

- разработване на подход, насочен към учениците, към научното образование, улесняващ 

базираното на игри преподаване, сътрудничество и активно учене; 

- повишаване на информираността относно важността на избора на STE(A)M проучвания за 

преследване на успешна STE(A)M кариера; 

- повишаване на интереса на обучаемите към STEM предметите (както тези, които нямат 

интерес, така и тези, които вече са избрали тази област на обучение/кариери); 

- предизвикване любопитството на учениците и засилване на тяхната мотивация и 

креативност; 

- предоставяне на възможност на учениците да учат чрез използването на технологии, 

засилващи интереса (AR) 

Курс за обучение на учители относно използването на базирани на игри дейности с добавена 

реалност за преподаване на STE(A)M с цел преодоляване и подобряване на традиционния метод 

на преподаване и учене в клас. Курсът за обучение на учители може да бъде онлайн или 

присъствено. 

O2 - A1 Идентифициране на нуждите от обучение и предизвикателствата за учителите 

Идентифициране на конкретни нужди от обучение и предизвикателства за учителите, необходими 

за преподаването на STE(A)M чрез дейности, базирани на игри с добавена реалност. 

O2 - A2 Дефиниране на програми за обучение Дефиниране на учебната програма, съдържание, 

методи за провеждане. 

Учебен план: Онлайн видео курс 

 

А В СТР А Л И Я  

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: НАУЧЕТЕ СЕ ДА ПРЕПОДАВАТЕ ОНЛАЙН 

Обучителна институция: UNSW Сидни (The University of New South Wales) 

Начална / Крайна дата: Винаги на разположение 

Цени: безплатно 
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Метод на оценяване: тестове 

Общ брой учебни часове: 18 

График: гъвкав 

Език, на който се преподава:  английски, субтитри: арабски, френски, португалски (европейски), 

италиански, виетнамски, немски, руски, английски, испански 

SWOT анализ: 

- СИЛНИ СТРАНИ: гъвкави срокове, сертификат  

- СЛАБИ СТРАНИ: ниво само за начинаещи 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: безплатно записване, финансова помощ за плащане на таксите за издаване 

на сертификат 

- ЗАПЛАХИ: / 

Контакти: / 

Уеб сайт: Learning to Teach Online | Coursera 

Описание на курса: Ученето да преподавате онлайн (LTTO) MOOC ще ви помогне да развиете 

правилен усет за успешни стратегии за онлайн преподаване, които можете да приложите в 

собствената си практика. Курсът се основава на многократно награждавания отворен 

образователен ресурс, разработен от д-р Саймън Макинтайър и Карин Уотсън. 

Интегрирането на онлайн технологиите във вашето обучение може да бъде предизвикателна 

перспектива и може да ви е трудно да разберете как да подходите ефективно към него в полза 

както на учениците, така и на вас самите. Никой не познава вашето собствено знание и силни страни 

на преподаване по-добре от вас, а формулата „един размер за всички“ не винаги е подходяща за 

всички. Без значение от какъв тип технологии се интересувате или какво ниво на опит имате, този 

курс ще ви помогне да се възползвате от силните си страни в преподаването и да намерите подхода, 

който е подходящ за вас, вашите ученици и вашето образователно съдържание. 

Този курс ще ви даде възможност да разберете как онлайн технологиите могат да подобрят 

преподаването във вашия курс. Ще имате възможност да развиете усета си за ефективни практики 

за онлайн обучение и връзката им с използването на различни технологии. Освен това ще бъдете 

насърчени постепенно да създаване и усъвършенствате собствената си онлайн учебна дейност, 
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оценка или ресурс за използване във вашата учебна дейност, ако решите да изпълнявате заданията 

на курса. 

Учебен план: 

Модул 1: Защо онлайн преподаването е важно - зависи от разбирането къде се намирате в текущата 

образователна картина и от определянето къде искате да бъдете. Ще проучим защо онлайн 

обучението е подходящо за вашата преподавателска практика и ще имате възможност да 

разсъждавате върху възможностите и предизвикателствата, пред които сте изправени във вашата 

дейност. 

Модул 2: Отворени технологии и технологии, предоставяни от институциите - фокусират се върху 

това да ви помогнат да разберете ползите и ограниченията на двете широки категории технологии. 

Всички сме запознати с различни технологии за социални медии и много от нас ще са наясно с по-

големите системи, предоставяни от институциите, за онлайн обучение. В този модул ще ви 

помолим да помислите за причините, поради които може да искате да използвате свободно 

достъпни онлайн инструменти за вашето онлайн преподаване - или системата за управление на 

обучението на вашата институция. Важни съображения, като например кои видове технологии са 

подходящи за различни видове дейности, също ще бъдат проучени. 

Модул 3: Планиране на онлайн обучението - ще изследваме значението му от педагогическа гледна 

точка, а не от технологична. Внимателното планиране е един от най-важните аспекти на онлайн 

преподаването и успехът често зависи от отделянето на време за разглеждане на всички различни 

аспекти на онлайн обучението, преди да бъде започнато. Съдържанието и дейностите ще изследват 

концепциите за конструктивно привеждане в съответствие, като избират кои аспекти от обучението 

се правят най-добре онлайн и кои присъствено, като изграждат способности за дигитална 

грамотност у вашите ученици и изследват на първо място собствената ви мотивация и желание да 

преподавате онлайн.  

Модул 4: Дейности за онлайн обучение - ще идентифицираме важни съображения, които трябва да 

имате предвид, когато разработвате онлайн учебни материали за вашите ученици. Ще предложим 

съвети как да планирате онлайн дейност и ще ви помогнем да помислите кое може да е подходящо 

за вашите ученици. Когато сте нов в процеса, разбирането коя онлайн технология най-добре 

поддържа различни учебни дейности може да бъде обезсърчително. Този модул, заедно с редица 
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казуси и дейности, ще изследва по-задълбочено връзката между различните технологии и 

специфични дейности. 

Модул 5: Стратегии за онлайн оценка – ще обсъждаме понятията за формиращо и сумарно 

оценяване в онлайн среда. Освен това ще проучим предимствата и недостатъците, които трябва да 

знаете, ако решите да ползвате стратегия за онлайн оценяване в преподавателската си дейност и 

как използването на технология може да подобри ефикасността на процеса на оценяване. 

Модул 6: Онлайн ресурси – ще обсъждяме ползите от използването на отворени образователни 

ресурси (OER) и други онлайн ресурси във вашата учебна дейност. Освен това ще идентифицираме 

проблеми, с които трябва да сте наясно, когато използвате ресурси, свързани с лицензирането на 

Creative Commons. Ще ви бъде дадена възможността да разгледате няколко примера за използване 

на онлайн ресурси, чрез достъп до свързаните с модула ресурси. Проучва се и как да се оцени 

ефективността и уместността на ресурсите, които намирате онлайн. 

Модул 7: Ангажиране и мотивиране на учениците – ще изследваме различни стратегии за 

ангажиране и мотивиране на учениците в редица различни ситуации, свързани с онлайн обучение. 

Ще обсъждаме важните роли, които дизайнът на учебната програма, структурата на дейностите, 

уместността на избраната технология и ефективното управление на времето играят за създаване на 

ентусиазъм за учене у вашите обучаеми. 

Модул 8: Стратегии за оценка – ще разглеждаме важността на оценяването на вашата онлайн 

практика на преподаване, за да се гарантира, че тя е ефективна и да ви даде възможност да се 

развивате постоянно. Това е особено важно, когато за първи път разработвате онлайн практика за 

преподаване или когато опитвате нещо ново за първи път. Ще проучим стратегия за оценка, 

базирана на четири рефлективни ъгъла: саморефлексия, наблюдения от връстници, обратна връзка 

от учениците и теория. Модулът също така въвежда концепцията за анализ на обучението като 

информативен инструмент, който позволява до минута, оценка на вашия онлайн клас. 

 
СЪЕ ДИ НЕНИ  ЩА ТИ  
ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС:  РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ОНЛАЙН ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ 

Обучителна институция:  Харвардския университет 

Начална/крайна дата: Следващ курс: 6 октомври - 2 ноември 2021 г 

Цени: $295.00 
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Метод на оценяване: Ежеседмични задачи 

Общ брой учебни часове: 20 

График: самостоятелно (препоръчително: 4 или 5 часа седмично, 4 седмици) 

Език, на който се преподава: английски 

SWOT анализ: 

- СИЛНИ СТРАНИ: отворен за различни роли и нива, сертификат за завършено обучение, 

ръководене от инструктор 

- СЛАБИ СТРАНИ: Предлага се само на английски език 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: / 

- ЗАПЛАХИ: / 

Контакти: ppe@gse.harvard.edu 

Уеб сайт: Разработване на стратегии за онлайн преподаване и учене | Harvard University 

Описание на курса: В условията на пандемия от новия коронавирус (COVID-19), онлайн и смесеното 

обучение вече е образователен факт от живота. Разработване на стратегии за онлайн преподаване 

и учене е нова програма, предназначена да подпомогне подготовката ви за онлайн и смесено 

обучение. Ще усвоите полезни стратегии и педагогически подходи за създаване на смислени 

учебни преживявания. Ще имате възможност да разсъждавате върху връзката си с технологиите, 

да преосмислите стратегиите за преподаване и да развиете положителни, ангажиращи 

преживявания за вашите обучаеми. 

Разработване на стратегии за онлайн преподаване и учене е четириседмичен онлайн семинар, 

който разглежда стратегии, свързани с проектиране и прилагане на виртуално обучение. 

Ориентираният към действие, самостоятелно ръководен семинар съчетава научни изследвания и 

теория с практически стратегии, завършвайки с проектиране и разработване на проект за онлайн 

обучение - план за урок, онлайн единица, план за професионално развитие или ресурс за учебна 

програма – според вашата специфична учебна дейност. Този семинар е леко фасилитиран със 

засилен акцент върху съвкупност от практики, които се правят със участниците. Ще се свържете, ще 

разсъждавате и ще се ангажирате активно с другитте участници чрез разговори, обратна връзка по 

проекта и мозъчни атаки. 
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Учебен план: Разработване на стратегии за онлайн преподаване и учене е онлайн семинар, който 

разглежда стратегии, свързани с проектиране и прилагане на виртуално обучение. Този ориентиран 

към действие, самостоятелно ръководен уъркшоп, съчетава научни изследвания и теория с 

практически стратегии, завършвайки с проектиране и разработване на проект за онлайн обучение 

- план за урок, онлайн единица, план за професионално развитие или ресурс от учебната програма 

- за специфичната учебна дейност на участниците. Този семинар е леко фасилитиран със силен 

акцент върху съвкупността от практики, която се прави със участниците. Ще се свържете, ще 

разсъждавате и ще се ангажирате активно с другитте участници чрез разговори, обратна връзка по 

проекта и мозъчни атаки. 

По-специално, тази програма ще изследва следните тематични области: 

- Базирани на изследвания рамки в подкрепа на дизайна на обучението 

- Насоки за разработване на виртуално преподавателско присъствие и план за комуникация 

- Стратегии за създаване на онлайн учебни дейности и оценки 

Модели за развиване и поддържане на чувство за общност и свързаност 

 

В ЕЛ И КОБР И ТА НИ Я  

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС: ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Обучителна институция: Университет на Лийдс 

Начална / Крайна дата: По всяко време 

Цени: €36 на месец 

Метод на оценяване: тестове, оценявани от връстници задачи 

Общо брой учебни часове: 40 

График: Гъвкав (курс n1: 5 седмици, курс n2: 3 седмици, курс n3: 2 седмици) 

Език, на който се преподава: английски 

SWOT анализ: 

- СИЛНИ СТРАНИ: Сертификат, 100% гъвкавост 

- СЛАБИ СТРАНИ: Изисква се известен опит със смесено обучение 

- ВЪЗМОЖНОСТИ: Средно ниво 
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- ЗАПЛАХИ: / 

Уеб сайт: Основи за смесено обучение за професионално образование и обучение - FutureLearn 

Описание на курса: Този курс за обучение ще ви помогне, независимо дали пряко подпомагате 

учащите се, или провеждате обучение, да използвате по-ефективно цифровите технологии и да се 

възползвате максимално от принципите и подходите на смесеното обучение. Той е идеален за 

хора, които не смятат, че използват максимално своите цифрови инструменти, нови учители и 

обучители или преподаватели, които биха искали да опреснят уменията си и да получат пълен 

поглед върху дигиталните си възможности. 

Учебен план: 

Модул 1: Основи на смесеното обучение: Първи стъпки (В този курс за професионално образование 

ще се научите как да подпомагате ефективната практика и педагогиката в смесеното обучение). 

Модул 2: Основи на смесеното обучение: Вграждане на вашата практика (След като имате основа в 

принципите на смесено обучение, ще се научите да ги вграждате в своите практики на 

преподаване). 

Модул 3: Основи на смесеното обучение: Развитие на дигитални умения (Чрез използването на 

смесено обучение ще помогнете на учениците  да развият дигитални умения за работа). 

 

ИМЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС:  НАУЧЕТЕ СЕ ДА ПРЕПОДАВАТЕ ОНЛАЙН 

Обучителна институция: LinkedIn - Oliver Schinkten 

Начална/крайна дата: Създаден през декември 2019 г 

Цени: 30,24 € 

Метод на оценяване: 5 теста по модули 

Общ брой учебни часове: 47 минути 

График: гъвкав 

Език, на който се преподава: английски 

SWOT анализ: 

- СИЛНИ СТРАНИ: Краткост, сертификат за завършено обучение на linkedin 

- СЛАБИ СТРАНИ: Няма институционален или академичен доставчик на ПОО, само въвеждащо 

обучение 
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- ВЪЗМОЖНОСТИ: / 

- ЗАПЛАХИ: / 

Контакти: linkedin.com/in/oliverschinkten 

Уеб сайт: https://www.linkedin.com/learning/learning-to-teach-online-2 

Описание на курса: Този курс е предназначен да помогне на корпоративните обучители и учители 

да актуализират своите умения, за да преподават ефективно онлайн. Основният автор Оливър 

Шинктен прави връзките между висококачественото обучение и онлайн образованието. Той 

предоставя рамка за създаване на дигитална класна стая и насоки, за да накара обучаемите да 

взаимодействат с материала на курса, с обучителя и помежду си. Сътрудничеството е ключът към 

превръщането на учебното изживяване в по-динамично. Освен това Оливър показва как да се 

уверите, че вашите уроци са достъпни за ученици със различни способности. 

Учебен план: 

Модул 1: Разбиране на онлайн образованието: 

- Какво представлява онлайн образованието? 

- Предимства на онлайн обучението 

- Ресурси, които ще трябва да преподавате онлайн 

- Умения, които ще трябва да преподавате онлайн 

- Тест 

Модул 2: Основни елементи на онлайн обучението: 

- Разбиране на системите за управление на обучението 

- Включване на технология: модел SAMR 

- Тест 

Модул 3: Дизайн на курса: 

- Изграждане на връзка 

- Задаване на насоки и очаквания 

- Установяване на учебни резултати 

- Установяване на обхват и последователност 

- Споделяне и подреждане на файлове и ресурси 

- Създаване на режими за комуникация и сътрудничество 
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- Проследяване на напредъка 

- Тест 

- Въпроси 

Модул 4: Създаване на култура на учене: 

- Ангажиране на учащите се 

- Насърчаване на комуникацията между учащите се 

- Обобщаваща и формираща обратна връзка 

- Поддържане на онлайн присъствие 

- Тест 

Модул 5: Създаване на достъпно обучение: 

- Дигитален достъп 

- Ученици с увреждания 

-    Тест 

Модул 6: Заключение: 

- Следващи стъпки 
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БЪЛ ГА Р И Я   

ИМЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ:  ВСЕЛЕНА ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Платформа на Пощенска банка за идеи в полза на обществото, общ награден фонд 30 000 лева 

Име на лицето за контакт: Petja Dimitrova, Executive Director of Postbank 

Адрес: София 1766, “Околовръстен път”260 

Град: София 

Държава: България 

Email: info@30yearspostbank.bg 

Телефон:  (02) 988 81 10 

Уеб сайт: https://30yearspostbank.bg/ 

Вид на организацията: частен агент, банка 

Сектор на специализация:  Специализиран в следните сектори: цифрови иновации, образование и 

зелени проекти. 

Фаза на специализация: Специализиран в следните фази на жизнения цикъл на бизнеса: 

- Стартираща фаза (Start Up) 

Специализация: финансови ресурси:  

- Дарения 

Моля, посочете какъв тип възвръщаемост на капитала (ROI) обикновено търси този агент:  

Дългосрочен ангажимент на банката да подкрепя и насърчава инициативи в три от най-важните 

области - дигитални иновации, образование и зелени проекти. 

Начини за установяване на контакт:  

- Телефон: +359 (02) 988 81 10  

ИНОВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 

https://30yearspostbank.bg/
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- Email: info@30yearspostbank.bg 

 

ИМЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ:  ДА ПОСТИГНЕМ ПРОМЯНА / REACH FOR CHANGE 

Социалните предприемачи се подкрепят, за да разширят своите иновации чрез изграждане на 

капацитет, мрежови връзки и финансиране. 

Име на лицето за контакт: Димитър Димитров 

Адрес: ул „Христофор Колумб“ 41 

Град: София 1592 

Държава: България 

Email: bulgaria@reachforchange.org 

Телефон: +359 87 532 1086 

Уеб сайт: www.bulgaria.reachforchange.org 

Вид на организацията: частен агент: програма за бизнес инкубатори 

Сектор на специализация:  „Reach for Change“ помага на социални предприемачи с голям потенциал 

да разработят ефективни решения на неотложни проблеми за деца и младежи. 

Фаза на специализация:  

- Първоначално ускоряване на бизнес идеята (Pre-Seed) 

- Първоначално развитие на бизнес идеята (Seed) 

- Стартираща фаза (Start Up) 

Специализация: финансови ресурси:  

- Грант 

Моля, посочете какъв тип възвръщаемост на капитала (ROI) обикновено търси този агент:  не е 

посочено 

Начини за установяване на контакт:  

- Регистрация: https://bulgaria.reachforchange.org/bg/r4cprofile/become/  

 

ИМЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ:  ДА ОТИДЕМ В ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Разработен от Български център за нестопанско право с подкрепата на Фондация Америка за 

България, УниКредит Булбанк и Accenture България. Основните цели са 

mailto:info@30yearspostbank.bg
http://www.bulgaria.reachforchange.org/
https://bulgaria.reachforchange.org/bg/r4cprofile/become/
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- Премахване на риска от закриване на социални предприятия; 

- Осигуряване на индивидуална подкрепа за всяко социално предприятие-участник като 

част от процес, приложим за планирането и развитието на дейността като цяло; 

- Разрешаване на финансовата подкрепа, която да се използва за устойчивостта на 

социалните предприемачески дейности. 

Име на лицето за контакт: Анна Адамова 

Адрес: ул. „Христо Белчев“ 3, етаж 2 

Град: София 1592 

Държава: България 

Email: anna@bcnl.org 

Телефон: +359895794973 

Уеб сайт: www.bcnl.org 

Вид на организацията: Частен агент: НПО, система за краудфандинг (групово финансиране), 

програма за инкубатори. 

Сектор на специализация:  Не е конкретно фокусиран върху един или повече сектори 

Фаза на специализация: Специализиран в следните фази на жизнения цикъл на бизнеса: 

- Първоначално ускоряване на бизнес идеята (Pre-Seed) 

- Първоначално развитие на бизнес идеята (Seed) 

- Стартираща фаза (Start Up) 

- Етап на растеж 

- Фаза на разширяване 

Специализация: финансови ресурси: Грант: 10 000 BGN 

Моля, посочете какъв тип възвръщаемост на капитала (ROI) обикновено търси този агент:  не е 

посочено 

Начини за установяване на контакт: За да участвате в подбора, моля да се свържете се с: 

- Анна Адамова 

- E-mail: anna@bcnl.org 
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ИМЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ:  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА RINKER 

Уникална за България програма за стартиращо предприемачество, която включва състезания и 

модулно обучение. Победителите (4 на година) получават субсидия до 20 000 лв. и едногодишна 

подкрепа от ментори. Конкурсът е веднъж годишно. 

Име на лицето за контакт: Елица Баракова 

Адрес: бул. „Витоша“ 65, етаж 2 

Град: София 1000 

Държава: България 

Email: contact@rinkercenter.org 

Телефон: +359 2 / 981 19 01 

Уеб сайт: www.rinkercenter.org 

Вид на организацията: Частен агент: център за предприемачество и обучение към Фондация 

„Българска благотворителна помощ“, бизнес акселератор. Rinker, Because, City Foundation. 

Сектор на специализация:  Не е конкретно фокусиран върху един или повече сектори 

Фаза на специализация: Специализиран в следните фази на жизнения цикъл на бизнеса 

- Стартираща фаза (Start Up) 

Специализация: финансови ресурси: Грант - 20 000 BGN 

Моля, посочете какъв тип възвръщаемост на капитала (ROI) обикновено търси този агент:  не е 

посочено 

Начини за установяване на контакт: За да участвате в подбора, моля да се свържете се с: 

- application@rinkercenter.org 

- Телефон: 359 2 987 1574 

 

ИМЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ: ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МСП И СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Общинският гаранционен фонд за МСП и социалното предприемачество (ОГФМСП) е уникален 

финансов инструмент, стартиран и разработен от Столична община в подкрепа на екосистемата за 

предприемачество и иновации в София. Той има за цел да повиши конкурентоспособността и 

mailto:application@rinkercenter.org
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степента на успех на МСП и социалните предприятия в София и да приложи принципа „Мисли първо 

за малките“ в основата на общинската икономическа политика. 

Мисията на фонда е да предоставя гаранции за заем на МСП, които имат икономически обоснован 

проект, но не могат да осигурят достатъчно банково обезпечение. 

През 2018 г., фондът стартира ФИСП-Финансиране на новаторска стартираща програма, която е нова 

гаранционна схема, допълваща вече успешната Обща гаранционна схема, съществуваща през 

последните 10 години. 

Чрез финансиране на различни видове иновативни стартиращи предприятия, ОГФ ще гарантира, че 

големите потенциални МСП ще останат и ще се развиват в София, като се възползват изцяло от 

единния пазар и ще се превърнат в ключови двигатели за местния икономически растеж и 

създаването на работни места. 

Като пълноправен член на голямото семейство на ЕАГИ - Европейската асоциация на гаранционните 

институции, Столичният общински гаранционен фонд за МСП свързва българските МСП с огромните 

европейски знания и опит и подпомага трансформацията на София в развит технологичен и 

иновативен капитал в Европа. 

Програма за финансиране на иновативни стартиращи фирми 

Някои от критериите: Проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на 

предприемаческата иновативна идея. 

Име на лицето за контакт: Стефан Кушкиев 

Адрес: ул. „11-ти август“ 4, ет. 2 

Град: София 1000 

Държава: България 

Email: s.kushkiev@ogf-sofia.com 

Телефон: +359 02  870-83-05 

Уеб сайт: www.ogf-sofia.com 

Вид на организацията: Обществен регионален орган: Община 

Сектор на специализация:   

- Общински гаранционен фонд (Обща схема) 

- Не е конкретно фокусиран върху един или повече сектори 



 

72 

 
 
Project number:   2020-1-BG01-KA226-VET-095173 

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

w w w. i k s e . e u info@ikse.eu

- Финансиране на иновативни програми за стартиране на бизнес 

Специализиран в следните сектори:  

- Иновацията на продукт (продукт или услуга) е стока или услуга, която е нова или 

значително подобрена по отношение на нейните свойства или употреба. Това включва 

значителни подобрения в техническите характеристики, компоненти и материали, 

вграден софтуер, лекота на използване или други функционални особености; 

- Иновацията на процеса (процес) е нов или значително подобрен начин за производство 

или доставка на продукта. Това включва значителни промени в технологията, 

производственото оборудване и / или софтуера; 

- Маркетинговата иновация е нов маркетингов метод, включващ значителни промени в 

дизайна или опаковката на продукта, неговото съхранение, рекламиране на пазара или 

определяне на продажната му цена; 

- Организационната иновация е нов организационен метод в бизнес практиката на 

компанията, в организацията на работните места или във външните отношения. 

Фаза на специализация:  

- Общински гаранционен фонд 

- Не е фокусиран върху конкретна фаза на жизнения цикъл на бизнеса 

- Програма за финансиране на иновативни стартиращи фирми 

- Специализиран в следните фази на жизнения цикъл на бизнеса: 

- стартиращи фирми 

Специализация: финансови ресурси: Дългосрочни заеми 

Моля, посочете какъв тип възвръщаемост на капитала (ROI) обикновено търси този агент:  За всяка 

издадена на банката гаранция Общинският гаранционен фонд начислява комисионна в зависимост 

от степента на риска. Гаранцията за кредитен риск влиза в сила, след като банката преведе първата 

вноска на дължимата комисионна в Общинския гаранционен фонд. Гаранции по заеми, обезпечени 

пред банката с държавни ценни книжа, парични депозити или първа ипотека. 

Начини за установяване на контакт: Моля да посетите уеб сайт: https://ogf-sofia.com/en/za-nas/ 

и да попълните КОНСУЛТАЦИЯТА ЗА ГАРАНЦИЯ ОНЛАЙН (в десния ъгъл). 

 

https://ogf-sofia.com/en/za-nas/
https://ogf-sofia.com/en/za-nas/
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ИМЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ: ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ 

Фондов мениджър на финансови инструменти в България ЕАД (ФМФИБ) оперира като Фонд на 

фондове (FoF); разпределя целеви публични средства от програми на Европейския съюз и 

национално съфинансиране, като използва специални схеми за финансиране (финансови 

инструменти). 

Мисията на ФМФИБ е да: 

- осигурява ефективно използване на финансовите ресурси на ЕС; 

- създава по-благоприятна бизнес среда, насърчаване на заетостта и икономическот 

развитие в България; 

- осигурява подобрен достъп до финансови ресурси за частния и публичния сектор в 

България чрез прилагане на иновативни и гъвкави форми на финансиране; 

- осигурява подкрепа за конкурентоспособността и устойчивостта на бизнеса; 

- предоставя възможности за развитие на иновативни бизнес идеи; 

- подпомага проекти с потенциал за растеж; 

- подобрява качеството на живот в градовете и регионите. 

ФМФИБ има за цел да: 

- използване на публични ресурси чрез мобилизиране на допълнителен частен капитал; 

- постигане на икономии от мащаба; 

- осигуряване на устойчивост при управлението на фондове чрез прилагане на 

корпоративни практики с доказана ефективност и разумен подход, като се вземат 

предвид присъщите рискове; 

- изграждане на капацитет за управление на финансови инструменти на национално 

- ниво, за да се преодолее зависимостта на България от външен опит в тази област. 

MICROCRED за социално предприемачество 

До 25 000 евро 

Фиксиран годишен процент на такса (APR) 2.9% - 4.35% за целия период на заема. 

Срок на погасяване на кредита - до 120 месеца 

Кредитът се погасява на равни фиксирани месечни вноски 

Обезпечение - гаранция, залог. 
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Възможни са допълнителни ограничения 

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ 

Име на лицето за контакт: Ангелина Тодорова 

Адрес: бул. „Генерал Едуард Тотлебен“ 30-32  

Град: София 1606 

Email: bap@fmfib.bg 

Телефон: +359 02 / 905 52 36 

Уеб сайт: https://www.fmfib.bg 

МИКРОКРЕД / MICROCRED 

Име на лицето за контакт: Георги Бресковски 

Адрес: ул. „Джеймс Баучер“ 23 

Град: Sofia 1164 

Държава: България 

Email: gbreskovski@mikrofond.bg 

Телефон: +359 884 168 114 

Вид на организацията: Public national authority 

Сектор на специализация: Не е фокусиран специално върху един или повече сектори 

Фаза на специализация: Специализиран в следните фази на жизнения цикъл на бизнеса: 

- Първоначално ускоряване на бизнес идеята (Pre-Seed) 

- Първоначално развитие на бизнес идеята (Seed) 

- Стартираща фаза (Start Up) 

- Етап на растеж 

- Фаза на разширяване 

Специализация: финансови ресурси: Дългосрочни заеми 

Моля, посочете какъв тип възвръщаемост на капитала (ROI) обикновено търси този агент:  няма 

налична информация 

Начини за установяване на контакт: Кандидатствай онлайн: www.mikrofond.bg 

 

http://www.mikrofond.bg/
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ИМЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ: ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАТИВИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, по чл. 49 от закона за 

Хора с увреждания, Глава II. Социално ориентирани проекти - Приложение 1 

Агенция за хора с увреждания 

Адрес: ул. „Софроний Врачански“ 104-106 

Град: София 1233 

Държава: България 

Email: ahu@mlsp.government.bg 

Телефон:  + 359 02 931 80 95 

Уеб сайт: ahu.mlsp.government.bg 

Вид на организацията: Обществен национален орган 

Сектор на специализация:  Не е фокусиран специално върху един или повече сектори 

Фаза на специализация: Не е фокусиран върху конкретна фаза на жизнения цикъл на бизнеса 

Специализация: финансови ресурси: Грант 

Моля, посочете какъв тип възвръщаемост на капитала (ROI) обикновено търси този агент:  няма 

налична информация  

Начини за установяване на контакт:  

- Формуляр за кандидатстване (Моля, вижте Раздел 3 от методиката за проекти по чл. 49 

PDL) 

- www.ahu.mlsp.government.bg 

 

 

И ТА Л И Я  

ИМЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ:  ЖИЛИЩНО МИКРОФИНАНСИРАНЕ 

Национален орган за микрокредитиране в сътрудничество с Националния съвет на архитектите, 

проектантите, ландшафтните архитекти и консерватори – CNAPPC и Archiworld Network – AWN. 

Адрес:  Via Savoia, 80 

Град: Рим 

Държава: Италия 

http://www.ahu.mlsp.government.bg/
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Email: centrostudi@microcredito.gov.it 

Телефон: +39 0686956900 

Уеб сайт: https://housing.microcredito.gov.it/about/ 

Вид на организацията: Публична местна власт 

Сектор на специализация:  Специализиран в следните сектори: 

- жилища за социално включване, насочени към конкретни цели (имигранти и бежанци, 

хора в извънредна ситуация поради изгонване или прекъсване на семейните 

отношения); 

- устойчив бизнес с микронастаняване (нощувка със закуска, хотел...), в собствен дом или 

в помещение под наем. 

- жилища с услуги от общностен тип (например за възрастни хора или самотни жени с 

деца); 

- създаване или укрепване на връзки между компетентните административни органи в 

областта на жилищната политика, социалните услуги, здравните власти, службите по 

заетостта, както и с частни субекти, занимаващи се с интервенциите за борба с крайната 

маргиналност, с особено внимание към неправителствени организации; 

- услуги за подпомагане на лица, нуждаещи се от придружители, като част от 

експериментирането на иновативни социални и жилищни модели, насочени към 

задоволяване на потребностите на конкретните целеви групи; 

- мерки за подпомагане на жилищните разходи (отопление, просрочени битови 

задължения); 

- инфраструктурна адаптация за подобряване на жилищното настаняване в полза на хора 

с увреждания и лица с ограничена подвижност (например резидентни грижи за 

възрастни хора, нуждаещи се от личен асистент, с технологии подпомагащи основни 

жизнени дейности); 

- жилищно строителство, свързано с борба с измамите, подобряване на управленските 

процеси и улесняване на достъпа до социални жилища на социално слабите групи. 

Фаза на специализация: Не е специално фокусирана върху конкретна фаза от жизнения цикъл на 

бизнеса 

https://housing.microcredito.gov.it/about/
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Специализация: финансови ресурси: Микрокредит 

Моля, посочете какъв вид възвръщаемост на капитала обикновено търси този агент: N/A 

Начини за установяване на контакт: Чрез уебсайта, секция „Контакти“. 

 

ИМЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ: : „MAMACROWD” BY SIAMOSOCI LTD 

Име на лицето за контакт: Daio Giudici 

Адрес: ViaTimavo, 34 

Град: Милано 

Държава: Италия 

Имейл: info@mamacrowd.com; support@mamacrowd.com 

Телефонен номер: +39 0240031306 

Уеб сайт: https://mamacrowd.com/ 

Вид на организацията: Частен бизнес: система за краудфандинг 

Сектор на специализация: Не е специално фокусиран върху един или повече сектори 

Фаза на специализация: Специализиран в следните фази от жизнения цикъл на бизнеса: 

- Начало 

Специализация: финансови ресурси: собствен капитал (капитал краудфандинг) 

Моля, посочете какъв тип възвръщаемост на капитала (ROI) обикновено търси този агент: нетен 

доход, капиталова печалба, обща възвръщаемост и годишна възвръщаемост. 

Начини за установяване на контакт: Чрез уебсайта, секция „Контакти“. 

 

И СПА НИ Я  

ИМЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ: SHIP2B 

Мисията е да стимулира Икономика на въздействието, икономически модел, в който основната цел 

за стартиращи фирми, бизнеси, инвеститори и организации е не само да увеличат рентабилността, 

но и да подобрят социалното и екологичното си въздействие. 

Име на лицето за контакт:/ 

Адрес: C/ Almogàvers, 165, 3ºplanta 08018 

Град: Барселона 
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Държава: Испания 

Имейл: ship2b@ship2b.org 

Телефонен номер: +34 93 5342122 

Уеб сайт: https://www.ship2b.org/ 

Вид на организацията: Частен бизнес 

Сектор на специализация:  Не е специално фокусиран върху един или повече сектори 

Фаза на специализация: Не е специално фокусирана върху конкретна фаза от жизнения цикъл на 

бизнеса 

Специализация: финансови ресурси: компанията свързва заинтересованите страни (инвеститор - 

финансиран), за да мотивира първия да финансира втория. 

Моля, посочете какъв тип възвръщаемост на капитала (ROI) обикновено търси този агент: N/A 

Начини за установяване на контакт: Чрез уебсайта, секция „Контакти“. 

 

ТУ Р ЦИ Я  

ИМЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ: ИНВЕСТИЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ – ETKIYAP 

Инвестиционната платформа за въздействие (Etkiyap), със своята приобщаваща, прозрачна и 

ориентирана към устойчивостта структура, си сътрудничи с правителството, институциите от 

публичния и частния сектор, университетите и други неправителствени организации в Турция, за да 

предостави на хората и институциите информираност за „инвестицията във въздействие“ и 

осигурява обучение за създаване на необходимата екосистема. Това е платформа, която извършва 

повишаване на информираността, изследвания и проектни проучвания. 

Име на лицето за контакт:Şafak MÜDERRİSGİL 

Адрес: Etki Yatırımı Derneği – бул. Turan Güneş N.106 Yıldız Kule Kat.11 D.48, 06550 Çankaya 

Град: Анкара 

Държава: Турция 

Имейл: iletisim@etkiyap.org 

Телефонен номер: 

Уеб сайт: https://etkiyap.org 

Вид на организацията: Частен бизнес: University Impact Investing Association 
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Сектор на специализация:  Не е специално фокусиран върху един или повече сектори 

Фаза на специализация: Не е специално фокусирана върху конкретна фаза от жизнения цикъл на 

бизнеса 

Специализация: финансови ресурси: Фирмата свързва заинтересованите страни (инвеститор - 

финансиран), за да мотивира първия да финансира втория. 

Моля, посочете какъв тип възвръщаемост на капитала (ROI) обикновено търси този агент:  Целта на 

etkiyap е повишаване на информираността за инвестициите във въздействие в Турция. Конкретните 

целите на etkiyap са: 

- Повишаване на информираността на лицата и институциите относно инвестициите във 

въздействие 

- Гарантиране, че инвестициите във въздействие са инвестиционен избор - провеждане на 

обучение, изследователски и проектни дейности, свързани с практики за инвестиране 

във въздействие 

- Подкрепа за споделяне на знания и съвместна работа между заинтересованите страни 

чрез форум за инвестиции във въздействието, който ще се провежда ежегодно с 

институции от публичния и частния сектор, университети и други неправителствени 

организации. 

Целта на инвестицията във въздействие е да допринесе за социални и екологични решения. 

Таргетиране на финансова възвръщаемост между цена под пазарната и пазарна цена, коригирана 

с риска. Използване на различни видове активи при инвестиране. Ангажимент на инвеститора за 

измерване и отчитане на социалното или екологичното въздействие. 

Начини за установяване на контакт: За по-подробна информация относно получаване на 

консултации и съвети за инвестициите във въздействие, моля, свържете се с: Alara Ucuncuoglu - 

alara@etkiyap.org 

 

ИМЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ:   Награди за социално предприемачество Ибрахим Бодур 

Име на лицето за контакт: Zeynep Bodur Okyay Председател и главен изпълнителен директор 

Адрес: Büyükdere Cad.Kaleseramik Binası 34330 Levent 

Град: Истамбул 
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Държава: Турция 

Имейл: info@ibrahimbodurodulleri.com 

Телефон: (212) 371 52 53 

Уеб сайт: https://www.ibrahimbodursocialentrepreneurshipaward.com 

Вид на организацията: Частен бизнес (моля, посочете дали е банка, фондация, бизнес партньор, 

система за групово финансиране и др.) Университетска награда за социално предприемачество 

Сектор на специализация:  Не е специално фокусиран върху един или повече сектори 

Фаза на специализация: Специализирана в следните фази от жизнения цикъл на бизнеса: 

- Създаване 

- Начало 

- Възникване и растеж 

- Разширяване 

Специализация: финансови ресурси: Тази организация обикновено предоставя: 

- Награди 

Моля, посочете какъв тип възвръщаемост на капитала (ROI) обикновено търси този агент: 

Награда за стартиране 

При оценяването на заявленията, наградите за социално предприемачество на Ибрахим Бодур се 

фокусират предимно върху аспекти, като структури на екипи и бюджети, а не върху присъствието 

на юридическо лице. Пилотната мярка доведе до по-добро разбиране на нуждите в съответната 

област, след което се създаде бизнес план за отстраняване на недостатъците на пилотната мярка. 

Социалното предприятие има годишен бюджет, с дефинирана прогноза за приходите и разходите. 

Формулярът за кандидатстване трябва да включва потенциални дейности, генериращи доход. 

Организациите, кандидатстващи за наградите, биват подложени на индивидуална оценка за 

квалификация и достоверност. Кандидатите трябва да отстояват социални вместо лични или 

търговски интереси, да не са свързани с политическа, религиозна или друга група и да не 

демонстрират дискриминационни или насилствени подходи в своята дейност. 

Награда за развитие 

Социалното предприятие стартира, като пилотна мяека в широка географска област и продължава 

да се разгръща. Кандидатът разполага с данни за доказване на дългосрочните ефекти на 
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социалното предприятие. Проектът има цялостно стойностно предложение за съответните области 

на дейност. Приоритетът на предприемача е да изкорени недостатъците на системата, които са в 

основата на проблема. Социалното предприятие работи повече от една година. Има бюджет за 

следващата година. Успешно реализира поне една дейност, генерираща доходи, включително 

средства за дарения. Организациите, кандидатстващи за наградите, ще бъдат подложени на 

индивидуална оценка за квалификация и достоверност. Кандидатите трябва да отстояват социални, 

вместо лични или търговски интереси, да не са свързани с политическа, религиозна или друга група 

и да не демонстрират дискриминационни или насилствени подходи в своята дейност. 

Награда за сътрудничество 

Кандидатът е започнал сътрудничество между две организации за развитие на социалното 

въздействие. Сътрудничеството има доказано положително социално въздействие. 

Сътрудничеството дава пример в Турция. Сътрудничеството е създало социално въздействие, което 

нито една от страните не би могла да постигне сама. 

C20 ПОБЕДИТЕЛ – НАГРАДА ЗА РАЗВИТИЕ 

Има дефиниран бюджет за сътрудничеството, с определени позиции за приходи и разходи. 

Кандидатът може да предостави съответните данни, ако бъдат поискани. Организациите, 

кандидатстващи за наградите, ще бъдат подложени на индивидуална оценка за квалификация и 

достоверност. Кандидатите трябва да отстояват социални, вместо лични или търговски интереси, 

да не са свързани с политическа, религиозна или друга група и да не демонстрират 

дискриминационни или насилствени подходи в тяхната дейност. 

Начини за установяване на контакт: 

Всичко, което трябва да направите, е да попълните формуляра за кандидатстване на уебсайта. След 

като получим вашата кандидатура, ще получите автоматично потвърждение, че сте се 

присъединили към процеса на оценяване. Наградите за социално предприемачество Ибрахим 

Бодур признават социалните предприемачи, които вече са стартирали пилотна програма. 

Съответно наградите не подкрепят идеи. Кандидатурите за наградите за социално 

предприемачество Ибрахим Бодур ще бъдат оценявани в категорията, в която кандидатите изберат. 

Кандидатите могат да кандидатстват за всяка категория, на която смятат, че дейността им отговаря. 

Въпреки това, не е възможно да се приложи към няколко категории. Само служителите на Kale 
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Group, екипът на Ashoka Turkey и членовете на журито имат достъп до информацията, която 

кандидатите предоставят във формуляра си. 

 

ФР А НЦИ Я  

ИМЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ: МИРОВА 

Мирова е базирана на убеждения управляваща компания, която предлага на своите клиенти 

инвестиционни решения, съчетаващи търсенето на финансови резултати с екологично и социално 

въздействие. Благодарение на мултидисциплинарните екипи, обединени около една и съща визия, 

разнообразието от нашите области на експертиза и способността ни да иновираме и създаваме 

партньорства с най-добрите експерти, ние се стремим да насочим капитал към нуждите от 

инвестиции в реална, устойчива и създаваща стойност икономика. 

Име на лицето за контакт: / 

Адрес: 59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 

Град: Париж 

Държава: Франция 

Имейл: https://www.mirova.com/en/form/contact 

Телефонен номер: / 

Уеб сайт: Миров: Където инвестирането среща устойчивост 

Вид на организацията: Частен бизнес: Фирма за управление на активи 

Сектор на специализация: Специализирана в следните сектори: Устойчиви инвестиции 

Фаза на специализация: Специализирана в следните фази от жизнения цикъл на бизнеса: 

- Развитие 

Специализация: финансови ресурси: Дългосрочни заеми 

Моля, посочете какъв тип възвръщаемост на капитала (ROI) обикновено търси този агент:  N/A 

Начини за установяване на контакт: https://www.mirova.com/en/form/contact 
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ГЕР МА НИ Я  

ИМЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ: ФИНАНСИРАЩА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

(FASE) 

FASE има визията да създаде процъфтяваща екосистема за социални иновации чрез стимулиране 

на финансирането във въздействие в цяла Европа. Те са пристрастени към изграждането на мостове 

между изключителни социални предприемачи и инвеститори, вдъхновени от идеята за създаване 

на устойчиво, положително въздействие. Като помагат на своите клиенти да набират капитал по 

високопрофесионален начин, те подобряват шансовете си за постигане на мащабно въздействие. 

Име на лицето за контакт: Лаура Катана, европейски мениджър за връзки с инвеститорите 

Адрес: Leopoldstrasse 9, 80802 

Град: Мюнхен 

Държава: Германия 

Имейл: lcatana@fa-se.eu; info@fa-se.de 

Телефон: +49 – 89 / 2422-6187 

Уеб сайт: Home - Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship (fa-se.de) 

Тип на организацията: Частен бизнес: финансов посредник 

Специализиран сектор: Специализиран в следните сектори: частни инвеститори, филантропи, 

семейни офиси и бизнес ангели, фондации, фондове за въздействие, етични банки и публични 

финансисти 

Фаза на специализация: Не е специално фокусирана върху конкретна фаза от жизнения цикъл на 

бизнеса 

Специализация: финансови ресурси: индивидуално финансиране, хибридно сътрудничество, 

иновативно финансиране 

Моля, посочете какъв вид възвръщаемост на инвестициите обикновено търси този участник: N/A 

Начин за връзка: info@fa-se.de 
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ПОР ТУ ГА Л И Я  

ИМЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ: PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL 

Социални иновации в Португалия е правителствена инициатива, насочена към насърчаване на 

социалните иновации и стимулиране на пазара на социални инвестиции в Португалия. Ние 

мобилизираме около 150 милиона евро от Европейския социален фонд, като част от 

Споразумението за партньорство с Португалия 2020. Тези средства се насочват към пазара чрез 4 

финансови инструмента, предназначени за финансиране на проекти, които предлагат алтернативни 

и иновативни решения за решаване на социални проблеми. Изпълнението на инициативата за 

социални иновации в Португалия се координира от звеното за мисия за социални иновации в 

Португалия. 

Име на лицето за контакт / 

Адрес: Rua Bernardim Ribeiro nº 80, 3000-069 

Град: Коимбра 

Държава: Португалия 

Имейл: geral@inovacaosocial.portugal2020.pt 

Телефон: +351 239 863 577 / 8 

Уеб сайт: www.Portugal2020.pt 

Вид на организацията: Публичен национален орган 

Сектор на специализация:  Специализиран в следните сектори: пазарен катализатор, насърчаващ 

сектора на социалните инвестиции в Португалия чрез мобилизиране на структурни фондове на ЕС. 

Фаза на специализация: Не е специално фокусирана върху конкретна фаза от жизнения цикъл на 

бизнеса 

Специализация: финансови ресурси: Изграждането на капацитет за социални инвестиции дава 

възможност на социалните предприятия да кандидатстват за безвъзмездни средства. 

Партньорствата за въздействие насърчават филантропията за рискови предприятия в Португалия 

чрез система за съчетаване на финансиране; Инструмент за финансиране на облигации за социално 

въздействие (SIB), Фонд за социални иновации 

Моля, посочете какъв тип възвръщаемост на капитала (ROI) обикновено търси този агент:  N/A 



 

85 

 
 
Project number:   2020-1-BG01-KA226-VET-095173 

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

w w w. i k s e . e u info@ikse.eu

Начини за установяване на контакт:  За да подадете заявление, ще трябва да се регистрирате в 

платформата Balcão 2020 и да попълните електронен формуляр за CfP, към който трябва да 

подадете заявление. Освен това ще трябва да изпратите формулярите, посочени в Португалската 

платформа, като формуляри за социални иновации. 

- geral@inovacaosocial.portugal2020.pt 
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БЪЛ ГА Р И Я    

МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТГОВАРЯЩИ НА 

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ (КОИТО МОЖЕ ДА СА ОТ ПОЛЗИ СЪЩО ЗА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Сложен и динамичен набор от мерки, имащи за цел да подкрепят предприятията в България, най-

широко разпространените от които са насочени към малките и средни предприятия (МСП). Най-

важните от тези мерки включват: малките предприятия. 

Програма за подпомагане на бизнеса на Европейската банка за възстановяване и развитие 

(консултации, финансово управление, ефективност и маркетинг) и мерките за подкрепа, 

предоставени от Агенцията за насърчаване на МСП (информационни услуги; насърчаване на 

предприемачеството и други умения чрез обучения и семинари; стимулиране на пазарно 

ориентиране, приложни изследвания за индустрията и създаване на условия за привличане на 

частен капитал за финансиране на иновациите; стимулиране на пазарното сътрудничество и 

развитието на клъстери). Други мерки включват активните програми на пазара на труда, които 

осигуряват възнаграждение и/или внасяне на осигурителни вноски за наемане на безработни 

(регистрирани в бюрата по труда) за определен период. 

 

ПОДПОМАГАНЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА/ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

(КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ОТ ПОЛЗА ЗА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Интересът на политиците в България към социалната икономика през периода от 2010 г. (със 

създаването на Работна група по социална икономика към МТСП) досега (с приемането на Закона) 

се фокусира основно върху координиране на дейностите чрез налагане на концепцията за 

националната социална икономика. Той също така акцентира върху разработването и прилагането 

на двугодишните планове за действие за социалната икономика (2014-2015, 2016-2017, 2018-2019), 

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ: СХЕМА ЗА ПОДКРЕПА  
НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
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насочени към повишаване на осведомеността и стимулиране на статистическото представяне на 

сектора. 

Според съществуващите документи, подкрепата за социалните предприятия и за сектора на 

социалната икономика в България като цяло, идва от различни финансови източници, като: схеми 

за безвъзмездна помощ за създаване и развитие на социални предприятия и социални платформи; 

държавни субсидии, допустими съгласно т.нар. правила за групово освобождаване за държавна 

помощ. 

Освен това различни програми за НПО, особено програми на ЕС, обикновено свързани с фондовете 

на ЕС, подкрепят НПО и развитието на социалната икономика. Например по ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, социалната и солидарната икономика заема отделен 

инвестиционен приоритет 4: „Насърчаване на социалното предприемачество и професионална 

интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел 

улесняване на достъпа до заетост“ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване“. За схемата „Развитие на социалното предприемачество“ се отпускат 

общо 7,7 млн. евро. 

 

МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ, СПЕЦИАЛНО НАСОЧЕНИ КЪМ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Новоприетият закон предвижда развитие и насърчаване на социалните предприятия като 

специфичен икономически сектор: Близо 2% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната трябва 

да бъде постигнат до 2021 г. чрез дейността на предприятията в социалната и солидарна 

икономика. За постигането на тези цели Законът създава предпоставки за общи инициативи и 

различни форми на сътрудничество между местните власти и социалните предприятия. За тази цел 

Законът предвижда и органите на местното самоуправление да подпомагат организациите от 

социалната и солидарната икономика в тяхната дейност чрез: 

а. Насърчаване развитието на човешките ресурси в социалната и солидарна икономика; 

б. Разработване на механизми за подкрепа на социалното предприемачество; 

в. Участие в дейностите на социалната и солидарна икономика чрез различни форми на 

сътрудничество със социални предприятия. 
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Съгласно закона насърчителни мерки в подкрепа на социалните предприятия ще се прилагат само 

за вписаните в Националния регистър на социалните предприятия. Стимулите са разделени в 

различни категории в зависимост от субектите, техния капацитет и степента на обществена 

ангажираност и особено целевите социални предприятия от клас А+: Социалните предприятия от 

клас А+ могат да получат подкрепа чрез: 

1. Учредяване в тяхна полза право на строеж върху недвижими имоти - частна общинска 

собственост, без търг или конкурс след решение на общинския съвет, одобрено с мнозинство, по 

ред, определен със Закона за общинската собственост; 

2. Учредяване на право на ползване на недвижим имот и имущество в тяхна полза - частна 

общинска собственост, без търг или конкурс, след решение на общинския съвет, съгласно 

наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, за 10 години или при заличаване от 

регистъра; 

3. Финансова подкрепа за обучение за повишаване на професионалната квалификация на 

служителите. 

За изпълнение на тази насърчителна мярка МТСП предлага на Министерския съвет да отпусне 

средства за финансово подпомагане на обучение за придобиване на професионална квалификация 

на уязвими лица, наети в социални предприятия клас А+, когато стопанската дейност се 

осъществява изцяло в административните граници на общини, които за предходната година са 

имали ниво на безработица, равно или по-високо от средното за страната. 

В заключение, основните характеристики на новия Закон за социалните предприятия клонят към 

заетост на лица от уязвими групи и благоприятстват финансовата подкрепа за тези предприятия 

чрез организиране на достъп до финансови източници и по-добър (привилегирован) достъп до 

публични ресурси. Законът допълнително дава възможност на социалните предприятия да 

кандидатстват по проект във Фонд „Социална закрила“ чрез промяна в Закона за социалното 

подпомагане. Той предвижда по-добри връзки между потенциални инвеститори и социални 

предприятия, като предвижда корекции в Закона за корпоративното подоходно облагане (т.е. чрез 

предоставяне на облекчения за инвестиции, които имат значително социално въздействие). Освен 

това той има за цел да насочи вниманието на финансиращите организации към социалните 

предприятия. Според предварителна оценка на въздействието на мерките, предвидени в 



 

89 

 
 
Project number:   2020-1-BG01-KA226-VET-095173 

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

w w w. i k s e . e u info@ikse.eu

законопроекта, тези мерки се очаква да стимулират темп на растеж на социалните предприятия с 

30%. 

 

РАМКА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

Социалните предприятия в България се възползват от възможностите, предоставени от Директива 

2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно обществените 

поръчки. България транспонира Директивата на ЕС за обществените поръчки в националното 

законодателство главно чрез два акта, които осигуряват основните компоненти на правната рамка: 

Законът за обществените поръчки и Законът за интеграция на хората с увреждания. Основните 

инструменти, заложени в законите, които позволяват на властите да постигат социални цели, 

включват: > „Запазени договори“ за икономически оператори, които насърчават социалната и 

професионална интеграция на хора с увреждания и лица в неравностойно положение. > „Социални 

клаузи“ като насока на процеса на възлагане на обществени поръчки (например как да се 

насърчават основните права, равенството между половете, възможности за заетост на хора, които 

са се отдалечили от пазара на труда, достойна работа по договори за обществени поръчки за 

строителство, услуги и стоки). 

Законът за обществените поръчки предвижда, че производството на някои избрани стоки и услуги 

може да бъде запазено специално за социални предприятия – специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания – или икономически субекти, които основно целят социално и 

професионално интегриране на хората с увреждания. Съгласно този закон, който включва предмета 

на поръчката в списъка по Закона за интеграция на хората с увреждания, възложителите трябва 

публично да обявят специалните намерения на поръчката за изпълнение от специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания. Критериите за подбор, определени от 

възложителите, не се отнасят за кандидати и участници, действащи като специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания, нито за сдружения, включващи само такива 

лица. Тези кандидати трябва да декларират вписването си в регистъра на специализираните 

предприятия и кооперациите на хората с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 

увреждания или в еквивалентен държавен регистър. Така специализираните предприятия и 

кооперациите на хора с увреждания се ползват с по-благоприятно третиране. Освен това МТСП 
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предлага списък на стоките и услугите, чието производство е специално запазено за субектите на 

социалната икономика, а Министерският съвет утвърждава списъка. Отговорните институции 

обикновено спазват тази нормативна уредба, въпреки че някои социални предприятия съобщават 

за случаи на нарушения. 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ПОМОЩ ЗА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 г. 

Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в контекста на пандемията COVID-19” Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане, Европейски фонд за подпомагане на 

най-нуждаещите се. ПРОЕКТ №BG05FMOP001-5.001-0214 „3.1 – Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19” в община Варна Административен договор за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. BG05FMOP001-5.001-0214-C02 „3.1 – Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19” в община Варна „от 15.02.2021г. 

Програма: Оперативна програма за храна и/или основна материална подкрепа от Европейския 

фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. Процедура за директно отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемия 

COVID-19" 

Партньорска организация: Община Варна 

Основна цел на проекта: Намаляване броя на хората, живеещи в бедност в община Варна, най-

засегнати от пандемията от COVID-19, чрез осигуряване на храна и подкрепа. 

Специфични цели: 

- Осигуряване на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и 

продължителна социална изолация, в криза, произтичаща от разпространението на 

COVID-19, трудно се издържат. 

- Изпълнение на допълнителни мерки на местно ниво за преодоляване на последствията 

от кризата съсредоточаване върху най-нуждаещите се. 

Основни дейности по проекта 

- Определяне на целевите групи 

- Приготвяне на топъл обяд; 

- Осигуряване на топъл обяд; 

- Изпълнение на съпътстващи мерки. 
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Проектът предвижда изращане на допълнителни съобщения на 300 души в община Варна, 

включително многодетни семейства, нуждаещи се от социална закрила в най-висока степен: 

- Лица без доходи или нисък доход под прага на бедността - хора в затруднено положение 

поради влошаващата се икономическа ситуация.  

- В страната хора, които поради възраст или увреждане са изложени на по-висок риск от 

инфекция и неблагоприятни странични ефекти; 

- Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под прага на бедността 

и нямат близки, които да ги издържат; 

- Лицата, подлежащи на социално подпомагане, за които е установена нужда от 

допълнителна подкрепа и които в условията на извънредна епидемична ситуация, не 

могат да задоволят основните си жизнени потребности. 

Обща стойност на проекта: 117 401,13 лв. с ДДС. Проектът е финансиран от Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане 2014-2020 г. в резултат на инициативата на Европейската комисия за преодоляване на 

последиците от кризата COVID-19 чрез REACT_EU механизъм. Срок на изпълнение: до 30.09.2021г 

 

ПРОЕКТ „ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА –ВАРНА“ 

Услугата се финансира и изпълнява по проект „Обществен център за деца и семейства - Варна“ - ОП 

„Развитие на човешките ресурси“, по процедурата „Услуги за ранно детско развитие“.  

Проектът има за цел да предотврати социалното изключване и да намали бедността, като 

предоставя интегрирани услуги в подкрепа на деца на възраст от 0 до 7 години и техните семейства. 

Услугите имат сложен характер и са насочени към подпомагане на семействата при отглеждането 

на деца, както и подобряване на отношенията дете-родител. Услугите са разделени с оглед на 

целевите групи - услуги за бъдещи родители, услуги за родители и деца до 3 и до 7-годишна възраст. 

Фокусът на услугите за деца до 3-годишна възраст и техните семейства е основно върху 

формирането и развитието на родителски умения. 

Подкрепата за бъдещи родители и тези с много малки деца се предоставя по два основни начина: 

чрез мобилна работа и чрез услуги, предоставяни в подходящо оборудван център. Мобилната 

работа има за цел да подпомогне родителите да се справят с нуждите на детето и възникващите 
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предизвикателства в средата, в която живеят. Консултират се родителите как да подобрят уменията 

си за общуване с децата и да увеличат разбирането си за нуждите на децата - да организират 

средата в дома си според нуждите на детето от движение и игра, за да стимулират развитието 

му.  Услугите, предоставяни извън дома на детето и неговото семейство - в специализираните зали 

и центрове, имат за цел да изградят пространство, отговарящо на нуждите на потребителите. 

За деца от 3 до 7 години основната цел е интеграция в детските градини и подобряване на 

училищната готовност. Наред с други дейности, основните услуги се фокусират върху групова и 

индивидуална работа с деца и семейства. Осигурен е транспорт за деца, чиито семейства не могат 

да си позволят да се придвижват. С изпълнението на проектните дейности е възможно да се 

продължат създадените интегрирани услуги за ранно детско развитие по Проект за социално 

включване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие 

в периода 2008-2015 г.). 

Дейностите по проекта са следните: 

1. Ранна интервенция за инвалиди - капацитет 30 деца с увреждания. 

2. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания - капацитет 30 деца с увреждания. 

3. Осигуряване на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за 

формиране на родителски умения. 

4. Подкрепа за осигуряване на детска здравна консултация и дейности за превенция на заболявания 

- капацитет 500 деца. 

5. Семеен център за деца от 0 до 3 години. - капацитет 10 деца. 

6. Услугата Допълнителна подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен 

старт в училище - с капацитет 15 деца. 

Адрес: Варна, ул. Капитан Райчо 103 А 

Контакти: Г-жа Любомира Комитска - ръководител на проект "Обществен център за деца и 

семейства - Варна" 

Телефон: +359 882 990 188 

Г-жа Даниела Биячева - ръководител на читалище за деца и семейства - Варна 

Телефон: +359 885 266 788; +359 52 820 413 

e-mail: ocds-varna@abv.bg 

mailto:ocds-varna@abv.bg


 

93 

 
 
Project number:   2020-1-BG01-KA226-VET-095173 

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

w w w. i k s e . e u info@ikse.eu

 

И ТА Л И Я  

ИНИЦИАТИВИ ЗА СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА: ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И 

УКРЕПВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА 

Уебсайт: https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366:agevolazioni-

alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-igianato-social 

Какво представлява: 

Мярката „Предприятия за социална икономика” е подпомагането, предоставено от 

Министерството на икономическото развитие за насърчаване на разпространението и укрепването 

на социалната икономика, подпомагане на създаването и развитието на компании, работещи на 

територията на страната, със стремеж към достигане на общи интереси и цели със социалната 

полезност. 

За кого е предназначен: 

- Социални предприятия, съгласно чл. 1 от Законово постановление 112/2017 г. - 

разпоредба, която отменя предишно Законово постановление 155/2006 г. от 20 юли 2017 

г.- регистрирани в специалния раздел на социалните предприятия на Бизнес регистъра, 

при условие, че са учредени под формата на дружество (на лица или на капитал) 

- Социални кооперации по Закон 381/1991 и свързаните с тях консорциуми, регистрирани 

в категорията "социални кооперации" на националния регистър на кооперативните 

дружества на Министерството на икономическото развитие - от 20 юли 2017 г. 

социалните кооперации са придобили статут на социални предприятия (Член 1, параграф 

4 от Законово постановление 112/2017) 

- Кооперативни дружества с квалификация ONLUS, посочени в Законово постановление 

460/1997г., регистрирани в националния регистър на кооперативните дружества на 

Министерството на икономическото развитие и в единния регистър на ONLUS, към 

Министерството на икономиката и финансите. 
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Какво финансира: 

Той финансира инвестиционните програми, предложени от фирми, работещи в социалната 

икономика. Инвестиционните програми трябва да включват допустими разходи, не по-малко от 200 

000,00 евро и не повече от 10 000 000,00 евро. 

Програмите трябва да имат следните цели: 

- увеличаване на заетостта на категориите в неравностойно положение; 

- включване на социално слаби лица; 

- постигане на конкретни цели, насочени към опазване и подобряване на околната среда, 

територията и историческото и културното наследство; 

- постигане на всяка друга полза, произтичаща от дейност от значителен обществен 

интерес или социална полза, способна да задоволи конкретна потребност в рамките на 

общност или територия, чрез повишаване на наличността или качеството на стоки или 

услуги. 

Допустимите програми трябва също да бъдат: 

- съвместими със законовите цели на оргнизацията; 

- попадат в секторите на социалната дейност, отнасящи се до всеки вид предприятие 

бенефициент, съгласно разпоредбите на действащите социални регулации; 

- функционални за дейността от общ интерес, упражнявана от дружеството в рамките на 

секторите, към които принадлежи. 

Отстъпките: 

Състоят се в отпускане на заем със срок до 15 години, включително максимален 

предамортизационен период от 4 години при субсидирана ставка от 0,5 на сто годишно. 

Субсидираният заем трябва да бъде свързан с банков заем, при пазарен лихвен процент и с еднаква 

продължителност, предоставен от банка-кредитор, идентифицирана от компанията в „списъка на 

банките, които са се придържали към Споразумението между Министерството на икономическото 

развитие, италианската Банковата асоциация и Cassa Depositi e Prestiti от 28 юли 2017 г.“ 

Заинтересованите фирми, могат да намерят допълнителна информация, с банкова компетентност, 

като се свържат чрез начините за контакт (имейл или телефон). Субсидираният заем и банковият 
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заем се регулират по единен начин с единен договор за заем, управляван от банката кредитор, за 

покриване на допустими разходи в размер на 80% от общия размер на инвестиционната програма, 

от които дял от 70%, като субсидиран заем и дял в размер на 30% от банковия заем. 

Как работи: 

За целите на достъпа до субсидирано финансиране компаниите трябва да са получили 

положителен кредитен рейтинг от банка-кредитор, избрана от компанията от списъка на банките, 

които се придържат към Конвенцията. 

 

И СПА НИ Я  

ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ SUMA TU ENERGÍA 

Нашата цел е да канализираме солидарността и ангажираността към околната среда на всички нас, 

които сме част от Fenie Energia. Заедно искаме да допринесем за повишаване на качеството на 

живот и да предложим възможности на тези, които са в ситуация на уязвимост или риск от социално 

изключване. 

Чрез Suma tu Energia, секторните асоциации, енергийните агенти и служителите си сътрудничат с 

онези социални проекти, които допринасят за местното развитие, и с които се чувстват свързани, 

като активно участват в подбора на проекти и отпускането на помощ. Ние използваме нашата 

енергия, за да генерираме по-голямо социално въздействие на нашата територия и в нашата 

общност. 

AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EXTREMADURA 

Програма за подпомагане, насочена към подкрепа на развитието на проекти за социално 

предприемачество, насърчаване на безработни лица, които могат да докажат, че не са започвали 

работа в продължение на най-малко дванадесет месеца преди подаването на заявлението си за 

помощ и които завършват проекта си със създаването на социални предприятия в региона, 

независимо в каква правна форма, включително, като независим индивидуален предприемач или 

като част от сдружението. 

Социалните предприятия са тези, които се основават на развитието на устойчив бизнес, който се 

стреми да постигне положително въздействие върху обществото, в съответствие с стимулиращите 

принципи, установени в член 4.в от Закон 5/2011 от 29 март за социалната икономика: Насърчаване 
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на вътрешната отговорност и активиране на общество, което благоприятства ангажираността към 

местното развитие, равните възможности между мъжете и жените, социалното сближаване, 

привличането на хора, изложени на риск от социална изолация, генерирането на стабилна заетост 

и качество на живот, създаването на личности, съвместяващи успешно, семейни и трудови 

ангажименти. 

По този начин, за целите на това постановление, тези, които се стремят да постигнат една или 

повече от следните цели, ще се считат за проекти за социално предприемачество: 

а) Подпомагане привличането на хора, изложени на риск от социална изолация. 

б) Изпълнение на проекти за зелена или кръгова икономика. 

в) Инициативи, насочени към благоприятстване на заселването на населението в селските 

райони. 

г) Инициативи, насочени към постигане на въздействие върху Естремадурско общество и 

население, и/или върху околната среда на региона. 

ПРИВЛИЧАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА И ПОДКРЕПА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО 

Пандемията Covid-19 засегна всички в обществото, но беше особено тежка към децата, особено към 

тези, които вече са в уязвима ситуация (например деца, нуждаещи се от грижи, деца с увреждания, 

деца, живеещи в бедност). 

Това показа как неравенствата между различните държави, региони, групи, семейства и т.н. влияят 

пряко върху живота на децата. 

След избухването на пандемията, и особено по време на дълги периоди на спешни мерки, много 

деца са претърпели ескалиране на домашното насилие (като жертви и/или свидетели), те са били 

изложени на повишен риск от онлайн злоупотреба и експлоатация и са били лишени от социални 

взаимоотношения с връстниците си. 

Системите за социална защита трябва да функционират още по-добре във времена на криза и 

правата  на личността трябва да бъдат от първостепенно значение. 

Тази покана за предложения има за цел да се справи с възникващите предизвикателства на 

пандемията Covid-19, както и да подкрепи действията, предложени от Стратегията на ЕС за правата 

на детето. В допълнение, поканата оценява необходимостта от предложения за справяне със 

спецификата на положението на момичетата и момчетата, в цялото им разнообразие. 
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ТУ Р ЦИ Я  

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ОБЩИНА БУРСА НИЛЮФЕР 

Центърът за социално предприемачество в община Бурса Нилюфер е добър пример за държавна 

помощ в подкрепа на социалното предприемачество. 

Центърът за социално предприемачество Нилюфер, създаден от община Нилюфер за подкрепа на 

предприемачеството и подкрепа на граждани, които имат иновативни бизнес идеи, но не знаят как 

да ги реализират, беше открит на 24 февруари 2021 г. 

Това е първата община, която създава център за социално предприемачество в Турция. 

Центърът за социално предприемачество Нилюфер се състои от 5 секции: зона за обучителни 

дейности, семинари, зона за общ офис, зона за социализиране и административни офиси. Има и 

заседателна зала. 

BEBKA, (Агенция за развитие на Bursa Eskişehir Bilecik), която извършва дейности за развитие на 

предприемаческия капацитет в региона, чрез развитие на предприемаческата екосистема в 

региона TR41, (статистическият регион TR41, свързващ регионите Централен Анадол и Мраморно 

море, има площ от 29 095 km2 и население от 4 163 022 към 2019 г. Регионът се състои от провинции 

Бурса, Ескишехир и Биледжик Годишният прираст на населението в региона е 17,9%, гъстотата на 

населението е 146 души/km2 и тези темпове са над средните за Турция. Средният размер на 

домакинството от 3 члена е под средния за Турция) предостави подкрепа от 381 хил. 939 турски 

лири на община Нилюфер. Центърът за социално предприемачество Нилюфер изпълнява 

функцията на организация-чадър, като обединява различни заинтересовани страни в подкрепа на 

дейности за изграждане на информираност относно социалното предприемачество и създаване на 

нови социални предприятия. 

Този проект, който има за цел да развие потенциала на социалните предприятия в Бурса и да 

донесе трайни решения на социалните проблеми, се осъществява с подкрепата на Службата за 

трансфер на технологии на университета Uludağ и Службата за трансфер на технологии на 

Техническия университет в Бурса. 
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Центърът подпомага предприемачи с иновативни бизнес идеи, които ще създадат социални ползи 

с различни обучения, а също така ще подкрепи предприемачите в намирането на средства с 

планираната мрежа от ангелски инвеститори. 

Центърът, който функционира като мост между обществените и социалните предприемачи, вече 

запретна ръкави, за да създаде междуобщинска мрежа за подкрепа на социалното 

предприемачество. В съответствие с целите за устойчиво развитие на „Устойчиви градове и 

общности“ и „Достоен труд и икономически растеж“, центърът отправя отворена покана към всяка 

община в Турция и очаква общините-пионери, които ще играят роля в разширяването на мрежата 

от проекти в цялата страна, както и достигане до всички потенциални социални предприемачи. 

 

СОЦИАЛЕН ИНКУБАЦИОНЕН ЦЕНТЪР TEPEBAŞI BELEDIYESI 

Община Treptow-Köpenick и Община Tepebaşı станаха „сестрински общини“ с решение на 

Асамблеята № 122 от 01 юни 2010 г. Това е социален инкубационен център, който подпомага 

социални предприятия с фонд „Engagement Global gGmbH“, с цел да обменя информация за 

планирането и изпълнението на проекти между двете общини, да развива икономически 

отношения, да осигури техническа, финансова и кадрова подкрепа в рамките на целите за 

устойчиво развитие между Германия и Турция. Проблеми, като липсата на заетост в Ескишехир, 

липсата на организации, подкрепящи социални предприятия в града, фактът, че кандидатите за 

предприемачи нямат достатъчно информация за процесите на създаване на компания, те не знаят 

как да стигнат до менторска подкрепа и материалите, от които се нуждаят, те не знаят как да правят 

изследвания по въпроси, като интелектуална собственост и патентни изследвания, са основната 

тема. 

Предлагани услуги: 

- Консултантска и менторска услуга 

- Консултации за предоставяне на безвъзмездна помощ 

- Правни консултации 

- Финансови консултации 

- Услуги за развитие на бизнес продукти 

- Услуги за интернационализация и работа в мрежа 
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Физически услуги: Безплатен офис и заседателна зала за ползване от социални предприемачи и 

неправителствени организации. 

Консултиране: Подкрепа за обучение и наставничество за създаване на инициативи, включени в 

програмата. 

Провеждане на семинари за генериране на идеи, които имат за цел раждането на нови идеи. 

 

АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА АНКАРА (ADA) 

Схема 1 - Безвъзмездни средства 

Агенцията за развитие на Анкара (ADA) изпълнява редовно програми за финансови безвъзмездни 

средства за предприятия в своя регион на дейност. През 2019 г. Агенцията стартира програма за 

финансова подкрепа, специално насочена към социални предприятия и посреднически органи в 

областта, която беше програма за отпускане на безвъзмездни средства в Турция, насочена към 

социалните предприятия. Програмата има три приоритета: подкрепа за създаване на нови 

социални предприятия; развитие на капацитет за социални предприятия и подкрепа за 

посреднически органи в екосистемата. Целта на програмата е да допринесе за социалното и 

икономическото развитие, чрез подкрепа на социални предприятия, които намират ефективни и 

устойчиви решения на широко разпространени социални проблеми като бедност, неравенство 

между половете, социално изключване на групи, като хора с увреждания и имигранти. Общият 

размер на безвъзмездните средства възлиза на 4 милиона турски лири и бяха подкрепени 9 

предприятия и 4 посреднически организации. Проектите все още продължават в различни области 

като образование на хора с увреждания, управление на отпадъците, заетост на жени мигранти и 

бедни жени. 

Схема 2- Техническа поддръжка и развитие на екосистемата 

За да подпомогне развитието на екосистемата на социалното предприемачество в Анкара, ADA 

осигурява работа в мрежа, обучение, наставничество, консултантски услуги, както и провежда 

събития за работа в мрежа и изграждане на капацитет за социални предприятия под различни 

форми на подкрепа. 

Техническа поддръжка: ADA прилага редовно механизма за техническа поддръжка. Целта на 

техническата поддръжка е да осигури техническа подкрепа за дейността на местни участници, 
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работещи за социално и икономическо развитие, които нямат институционален капацитет. По този 

начин социалните предприятия под формата на кооперации или НПО се подпомагат с 

консултантски и обучителни услуги по програмата, с цел повишаване на институционалния им 

капацитет. 

Развитие на екосистемата: ADA е координатор на платформата Social Enterprise Ankara (SGA). SGA е 

платформа, създадена за насърчаване на социалната иновационна екосистема в Анкара. ADA си 

сътрудничи с общности за социални иновации на регионални университети и публични власти за 

подобряване на социалното предприемачество и екосистемите за социални иновации в Турция и 

Анкара. SGA има за цел да бъде леснодостъпен източник на информация за тези, които искат да 

имат познания за социалното предприемачество, да създават разнообразни инструменти за 

подкрепа на социални предприятия и потенциални социални предприемачи и да укрепват 

екосистемата на социалното предприемачество чрез увеличаване на взаимодействието между 

участниците. 

Програма Социално предприемачество за младежи: С цел укрепване на екосистемите на 

социалното предприемачество и социални иновации и подкрепа за развитието на социалните 

предприятия, които намират устойчиви и ефективни решения на социалните проблеми, ADA 

инициира Програма и награди за социално предприемачество за младежи през януари 2019 г. 250 

млади хора кандидатстваха за тази програма и накрая 15 екипа, съставени от 64 души, се 

присъединиха към програмата за обучение и наставничество. Трите най-успешни отбора, 

наградени с парични и други награди, имаха шанса да бъдат част от инкубационни програми и да 

разполагат с офис пространства в технопаркове. По време на подготовката и провеждането на 

събитието бяха организирани 12 информационни сесии в 10 университета за популяризиране на 

социалното предприемачество сред около 500 студенти. Паралелно с тези сесии Караванът на 

социалното предприемачество започна да посещава университети, за да информира за социалното 

предприемачество в 12 университета. Във всеки университет престоят е по два дни и двама 

доброволци от SGA представят програмата на младежите. 
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АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧЕН АНАДОЛ 

Като Агенция за развитие на Източен Анадол, ние изпълняваме Програмата за социално 

предприемачество в Източен Анадол, за да развиваме и разпространяваме културата на 

социалното предприемачество в региона TRB2 (провинции Битлис, Ван, Муш и Хакари). В рамките 

на тази програма организираме дейности за обучение и семинари за млади хора и дейности за 

повишаване на информираността на младежи от гимназиите. В дейностите, които организираме, 

събираме успешни социални предприемачи с младежи. Ние организираме онлайн състезания за 

социално предприемачество. Ние предлагаме менторска подкрепа на хора, които се свързват с нас 

относно социални предприятия и предприемачески идеи. Ние се свързваме с групи с потенциал за 

социално предприемачество на местно и регионално ниво. Освен това си сътрудничим с 

регионални, национални и международни мрежи. 
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БЪЛ ГА Р И Я  

ФОНДАЦИЯ МИГ ПОПОВО 

Лица за контакт:  

Инж. Магдалена Радева – изпълнителен 

директор;  

Даниел Мисирджиев - експерт по изпълнение 

на стратегията 

Адрес: ”Ал. Стамболийски ” 2, етаж 4 

Град: Попово 

Държава: България 

Email: office@mig-popovo.com 

Телефон:  

+ 359 608 4 27 26 

+359 879 201 400 

Уеб сайт: www.mig-popovo.com 

АНАЛИТИЧНА КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА ACG LTD 

Лице за контакт: 

Снежанка Богданова Костадинова - Управител 

Адрес: кв. Възраждане, Пиротска, 5 

Град: София 

Държава: България 

Email: не е посочен 

Телефон:  

+ 359 02 9835591  

+359 888701707 

Уеб сайт: 

http://www.goldenpages.bg/bg/b/analitichno-

konsultativna-grupaeys-6024524 

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ПОДХОДА НА ЕС ЛИДЕР, ПРИЛОЖЕН В ОБЩИНА ПОПОВО 

Създаване на нови възможности за развитие на територията чрез идентифициране на добри 

практики при прилагане на подхода Лидер в ЕС, които най-добре отговарят на нуждите, 

спецификите и капацитета на територията. 

ПРИМЕРИ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО 
ПАРТНЬОРСТВО 

 

https://www.mig-popovo.com/
https://www.mig-popovo.com/
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Местната общност категорично утвърждава аграрната визия за развитието на общината - най-

добрата печалба е от селското стопанство в момента, земеделието е най-перспективният сектор за 

развитие, основният ресурс е земята. 

Изследването регистрира схващането, че селското стопанство е една от най-печелившите и 

обещаващи дейности, особено в контекста на достъпа до европейски фондове, включително преки 

субсидии. Възприемането на респондентите корелира добре с фактическата ситуация, отразяващо 

предимно земеделския характер на територията. Тази визия обаче не винаги се приема като визия 

за личностно развитие, т.е. има и самооценката "това не е за мен". Основните дефицити на местната 

среда са свързани с 1) възможности за работа, 2) възможности за забавление от различен вид 

(ресторанти, културни събития, спортни дейности) и 3) достъп до нови съвременни придобивания 

(молове, големи търговски вериги, бензиностанции и др.) .). ), които очевидно са важни за 

разбиване на чувството за изолация и, обратно, създават усещане за връзка с „големия свят“; 

Акценти в стратегията за местно развитие: 

- Дейности за повишаване на конкурентоспособността на земеделските предприятия / 

производители - мерки от ос 1 на ПРСР, особено мярка 121 и мярка 123; 

- Дейности за диверсификация до неземеделски дейности на земеделски производители 

(към селски туризъм, занаяти), както и диверсификация на съществуващи услуги и 

икономически дейности - мерки от ос 3 на ПРСР (мерки 311, 312, 313). 

- Дейности за подобряване на средата на живот, услуги за населението - мерки от ос 3 на 

ПРСР (мерки 321, 322); 

- Дейности за опазване и използване на природното и културно наследство на територията 

- мярка 323 от Регламент (ЕС) 1698/2005. 

Създава се взаимосвързаност на дейностите в селските райони, подчинена на единна логика и в 

съответствие с местните особености на територията на община Попово. Подходът Лидер показва 

по-голямо влияние на местните хора върху тяхното бъдеще. Прилагането на Leader започна през 

1991 г. като инициатива в рамките на Европейския съюз, финансирана от Общностния земеделски 

фонд. Досега са изпълнени три програми Лидер (Лидер 1, Лидер 2 и Лидер +). 

Leader е много предпочитан от Analytical Consulting Group ACG Ltd на местно ниво, със способността 

му да решава проблеми чрез нови форми на партньорство и сътрудничество. 
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„Лидер“ работи, като взема предвид силните и слабите страни на местната територия. Частният 

партньор развива своите идеи и проекти, осъществява инициативи на местни общности, 

взаимодейства с представители на организации в различни области на местно ниво в 

икономическата, културната сфера, както и в областта на опазването на околната среда. 

Частният партньор разработва ресурси, които досега не са били проучвани, пренебрегвани или 

подценявани в община Попово, популяризира местните ресурси по нов начин, прилага нови 

процеси. 

Аналитична консултантска група АКГ ООД предприема съвместни проекти с други подобни 

организации в страната и чужбина. Обменя добри практики с организации, занимаващи се с 

развитието на селските райони и преодоляване на проблеми в тях. 

 

И ТА Л И Я  

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА МИКРОКРЕДИТ 

Адрес: Via Savoia, 80 

Град: Рим 

Държава: Италия 

Email:  centrostudi@microcredito.gov.it 

Телефон: +39 0686956900 

Уебсайт: https://www.microcredito.gov.it/ 

ИТАЛИАНСКИ БАНКИ 

Адрес: не е приложимо 

Град: не е приложимо 

Държава: не е приложимо 

Email: не е приложимо 

Телефон: не е приложимо 

Уебсайт: не е приложимо 

 

Италианският модел на микрокредитиране се основава на силна синергия между публичния 

сектор, представен от Централния гаранционен фонд за МСП, и частния сектор, а именно мрежата 

от онези банки, които имат споразумение с Националната агенция за микрокредитиране (НАМ), 

както и като Допълнителни услуги, предоставяни от доставчици на услуги за развитие на бизнеса. 

Всъщност основен компонент на операциите по микрокредитиране е предоставянето на помощни 

услуги за подпомагане, обучение и наблюдение, които финансиращата страна е длъжна да 

предостави на бенефициента, както по време на фазата на анализ на търсенето на кредит, така и по 

време на фазата на погасяване. Тези услуги, предоставяни от частни оператори, обучени и свързани 
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с НАМ и адаптирани към всеки отделен случай, дават възможност за по-голямо овластяване на 

бенефициера на кредита, позволявайки развитието на истинска финансова култура, която е тайната 

на успеха на микрокредитирането. Освен това – както се наблюдава и на международно ниво – 

спомагателните услуги за микрокредитиране допринасят за преодоляване на „информационните 

асиметрии“ и следователно за намаляване на риска от финансиране и процента на неизпълнение. 

Съгласно чл. 111 от Закона за банките (ЗБ) и в Наредба за прилагане на министъра на икономиката 

и финансите № 176 от 17 октомври 2014 г. в Италия са предвидени две възможни форми на 

микрокредитиране, „предприемачески микрокредит“, насочен към развитие на бизнес инициативи 

за микропредприятия или самостоятелна заетост и „социален микрокредит”, насочен към 

социалното и финансово включване на лица в състояние на особена уязвимост. 

Предприемачески микрокредит. Възможните бенефициенти на „предприемачески микрокредит” 

са микропредприемачи, самостоятелно заети работници и професионалисти, организирани в 

отделни предприятия или партньорства. Разходите, допустими за финансиране, са тези, насочени 

към закупуване на стоки или услуги, за компенсиране на нови служители или работни партньори 

или за заплащане на курсове за обучение. Финансирането – което не може да бъде подпомогнато 

от гаранции за обезпечение – е разрешено до максимална сума от 40 000 евро (която в определени 

случаи може да бъде увеличена до 50 000 евро), за да бъде изплатена в рамките на максимум 7 

години. Фиксирането на лихвите не е регламентирано със закон. 

За преодоляване на една от основните пречки пред достъпа до кредити от страна на малките 

икономически оператори, а именно липсата на гаранции, се предвиждаше финансирането на 

предприемачески микрокредити да може да се възползва от безплатен достъп до гаранцията на 

Централния гаранционен фонд за МСП, основният публичен гаранционен фонд, опериращ в Италия 

в полза на малки и средни предприятия. За тази цел в обхвата на фонда беше създаден „специален 

раздел” за микрокредитиране, снабден със специфичен таван на финансовите ресурси. Гаранцията 

се предоставя безплатно и чрез опростени процедури и покрива до 80% от финансираната сума. 

Освен това фондът се подпомага от гаранцията от последна инстанция на италианската държава, 

благодарение на която финансиращите банки могат да прилагат така нареченото „нулево тегло“ и 

следователно да елиминират кредитния риск върху сумата на финансиране, покрита от гаранцията; 
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Социален микрокредит. „Социалният микрокредит“ е насочен към лица, които са безработни, не 

се самоиздържат или изпитват значително намаление на разполагаемия доход и може да бъде 

насочен към закупуване на стоки или услуги, необходими за задоволяване на основните основни 

нужди на лицето, получаващо кредита или на член на тяхната семейна единица. 

Максималният размер, определен за всеки бенефициент на „социален микрокредит” не може да 

надвишава лимита от 10 000 евро за погасяване в рамките на максимум 5 години, като също така в 

този случай финансиращата страна няма право да изисква гаранции за обезпечение. За разлика от 

случая с „предприемачески микрокредит“, правните стандарти предвиждат максимален таван за 

фиксиране на лихвените проценти. 

Кредитните интервенции на италианската национална правителствена агенция за 

микрокредитиране имат за цел създаването и развитието на микропредприемачески, 

професионални и самостоятелни инициативи във връзка с всички сектори на икономическа дейност 

като търговия, занаяти, услуги, туризъм и селскoстопански сектор. 

ОПЕРАТИВНИЯТ МОДЕЛ НА ИТАЛИАНСКАТА НАЦИОНАЛНА ПРАВИТЕЛСТВЕНА АГЕНЦИЯ ЗА 

МИКРОКРЕДИТИРАНЕ 

Благодарение на натрупания опит на национално и международно ниво, днес Агенцията е основен 

представител на публичните органи и заинтересованите страни, предимно банки и финансови 

институции, заинтересовани от развитието на микрокредитирането. За тази цел Агенцията е 

дефинирала устойчив оперативен модел за разпространение на микрокредитирането в Италия, 

базиран на: 

1.   Силното участие на банковата и финансовата система за финансиране на 

микропредприятия, самостоятелно заети работници или професионалисти; 

2. Достъп до публичната гаранция, която да се финансира чрез "микрокредитна секция" на 

Централния гаранционен фонд; 

3. Максимално използване на допълнителните услуги, съпътстващи микрокредитирането 

(наставничество, наблюдение, обучение и т.н.): днес Агенцията събира и координира мрежа 

от преподаватели, присъстващи на цялата територия на Италия, които също работят чрез 

срещи лице в лице и оказват помощ при етапите преди и след доставката, в съответствие със 

специфични насоки и разпоредби. 
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Следователно Италианската национална правителствена агенция за микрокредитиране разработи 

ефективен модел за достъп до микрокредити от качествена и количествена гледна точка, който 

позволява на финансовите институции да гледат благосклонно на пазар, който често се счита за 

маргинален и високорисков. 

Важно е да се подчертае, че този оперативен модел е абсолютно самоустойчив и не изисква 

непременно разпределение на публични ресурси. Всъщност Агенцията е в състояние незабавно да 

активира намесата на финансиращите банки и да мобилизира мрежата от преподаватели за 

предоставяне на съпътстващи услуги, предвидени в закона 

Ролите на финансиращата страна, Агенцията и наставника са предвидени, с предварително 

определени времеви рамки, в рамките на оперативния модел на Агенцията. Тези процедури могат 

да бъдат обобщени по следния начин: 

ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

1. Клиентът заявява микрокредитно финансиране от банков клон или микрокредитен оператор 

по чл. 111 КТБ. 

2. Операторът на клона извършва проверки, свързани с характеристиките на кандидата и с 

целите на финансирането. След извършване на проверките на вредни данни, искането за 

наставничество се препраща към Агенцията. 

В рамките на 5 работни дни обучителят по микрокредит се свързва с клиента, за да организира 

първа среща. Същият ментор, в рамките на 30 дни или в рамките на максимум 120 дни в зависимост 

от характеристиките на кандидата и съответния инвестиционен проект, ще завърши оценката на 

микрокредита и ще съобщи заключенията на клона, подал искането. 

1. Преподавателят по график ще съдейства на клиента да тества осъществимостта на 

неговата/нейната предприемаческа идея, като получи възможно най-много информация, 

полезна за съвместното развитие на бизнес плана. 

2. Бизнес планът се състои от следните части: 

а. илюстрация на силните и слабите страни на предприемаческата идея и на 

стратегиите, които кандидатът възнамерява да приеме за реализирането на тази 

идея;  

б.  инвестиционен план и отчет за очакваните приходи; 
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в. отчета за приходите и разходите и баланса, придружени от изчислението на отчета 

за паричните потоци 

В случай на положителна оценка на бизнеса, преподавателят изпраща тази оценка на банковия 

клон, заедно с бизнес плана. След като се запознае с документацията, клонът ще трябва да вземе 

решение - положително или отрицателно - по отношение на предоставянето на заема, като уведоми 

Агенцията. 

 

И СПА НИ Я  

КСУНТА ДЕ ГАЛИЦИЯ 

Адрес: Edificio Administrativo San Caetano, Rúa 

de San Caetano 

Град: Сантяго де Компостела 

Държава: Испания 

Имейл: 012@xunta.gal 

Телефон: +34 981 900 64300; +34 981 900 643 

Уеб сайт: https://www.xunta.gal/servizo-do-

012?langId=es_ES 

ФОНДАЦИЯ АМАНСИО ОРТЕГА 

Адрес: Cantón Grande nº 4 

Град: Ла Коруня 

Държава: Испания 

Електронна поща: / 

Телефон: +34 981 18 55 96 

Уеб сайт: https://www.faortega.org/es/#contact 

 

На 13 септември 2019 г. Фондация Амансио Ортега подписа споразумение с Xunta de Galicia за 

стартиране на седем обществени жилищни центъра - Центрове за цялостна грижа за възрастни хора 

- в седемте основни галисийски града: Коруня, Ферол, Луго, Оренсе, Понтеведра, Сантяго де 

Компостела и Виго. 

Фондация Амансио Ортега ще извърши изграждането на седемте сгради и ще ги оборудва изцяло, 

ще ги предостави за интегриране в автономната обществена мрежа за грижи за възрастни хора. 

Инвестицията, първоначално оценена от FAO за развитието на този проект, е 90 милиона евро. 

Общо седемте центъра ще предлагат 900 жилищни места: 150 във Виго и Коруня и 120 в Оренсе, 

Луго, Сантяго, Понтеведра и Ферол. Пускането в експлоатация на седемте обществени центъра ще 
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позволи създаването на повече от 800 директни работни места. Тези центрове ще разполагат с 

иновативни услуги като психогериатрични отделения, специализирани в лечението на Алцхаймер 

и други подобни патологии. 

CONSORCI DE BESÒS 

Адрес: c/Olímpic s/n, pl.2 

Град: Сан Адриа де Бесос 

Държава: Испания 

Имейл: info@consorcibesos.cat 

Телефон: +34 93 462 68 68 

Уеб сайт: https://consorcibesos.cat/ 

DISTRICLIMA 

Адрес: Carrer de Tànger 

Град: Барселона 

Държава: Испания 

Имейл: info@districlima.es 

Телефон: +34 933 638 685 

Уеб сайт: http://www.districlima.com/en 

 

Districlima е DHC (система за отопление и охлаждане) инфраструктура, състояща се от мрежа за 

отопление и охлаждане в град Барселона, която се възползва от парата, генерирана от изгарянето 

на градски отпадъци в пречиствателната станция TERSA в Sant Adrià de Besòs. 

Проектът се основава на публично-частно пртньорство, при което публичната администрация 

поема ролята на регулатор и плановик на инфраструктурата, а частната компания е оператор. 

В началото на новото хилядолетие публичните администрации решават да урбанизират 

околностите по поречието и района на устието на река Бесос, като използват в техните планове 

механизми за иновация и екологична устойчивост, включително DHC система (система за 

отопление и охлаждане). 
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ТУ Р ЦИ Я  

ХАВСА ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ 

Адрес: Hacıisa Mahallesi Fatih Caddesi 

No:180 Hükümet Konağı Havsa/Одрин 

Град: Одрин 

Държава: Турция 

Имейл: hkaymakamlik@havsa.gov.tr 

Телефон: +90284 336 10 07-336 10 50 

Уеб сайт: http://www.havsa.gov.tr/ 

ADAŞ TRAKYA TEXTILE GROUP 

Адрес: Hacıisa, 23 Kasım Cad. №: 164, 22500 

Град: Одрин 

Държава: Турция 

Имейл: / 

Телефон: 0284 336 07 87 

Уеб сайт: https://adasgiyim.com/tr 

Под ръководството на областния управител на Хавса, под координацията на Областната дирекция 

за национално образование, бяха открити курсове с гарантирано работно място за жителите на 

област Хавса. Под ръководството на областния управител на Хавса бе подписан протокол между 

Областната дирекция за национално образование и Адаш Тракия Текстил. В рамките на протокола 

бяха направени регистрации за курса за професионално обучение, който ще бъде открит от Центъра 

за народна просвета за обществеността. Записванията на желаещите да кандидатстват за курса се 

направиха в Центъра за народна просвета. За да се запишете в курсовете е достатъчно да сте на 

възраст между 18-35 години и да сте поне грамотни, като документите за кандидатстване трябва да 

се подадат лично. Курсовете, които ще се провеждат в рамките на  140 часа, са създадени в цеховете 

по технологии за производство на облекло на Професионална  техническа анадолска гимназия, 

носеща името на учителя мъченик Мехмет Бирол. Те протичат при спазване на всички пандемични 

мерки. Изпозват се едни от най-новите технологични машини и обучители - майстори, създадени 

от управлението на Адаш Тракия шивашката индустрия, като средно по 20 стажанти продължават 

да работят там. Стажантите, които успешно завършат курса, ще могат да започнат работа в 

текстилната фабрика в областта Adaş Trakya. 

Текстилна група Adaş Trakya 

С протокола, наречен „Ела и си вземи работата“, вратата за работа е отворена, специално за тези, 

които имат проблем с работата по време на пандемичния период. 
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Обучаемите, които преминат 140-часово обучение в рамките на проекта, ще могат да започнат 

работа във фирма Adaş Trakya Tekstil в областта, след успешно завършване на курсовете. 

Adaş Trakya, която работи с лицензирани продукти от много години, произвежда лицензирани 

продукти на много водещи марки в Европа. Познавайки значението на печатните технологии и 

качеството на лицензираните продукти, компанията създаде съоръжение за печат на детайли Adaş 

Design и стана една от водещите компании в Турция в това отношение. Процесите на разработване 

на продукти в съответствие с изискванията на клиентите се извършват във фабрика Adaş Trakya 

Edirne. 

АСОЦИАЦИЯ ЗА ИНОВАЦИОННО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

Име на лицето за контакт: Feridun BİŞAR 

Адрес: Bahçıvan Mahallesi Uzun 6.Sokak 

Ezberciler İş Merkezi 3. Kat İpekyolu/Van 

Град: Ван 

Държава: Турция 

Имейл: inovansyon@gmail.com 

Телефон: 0543 565 0011 

Уебсайт: / 

VANLAB ИНОВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ И 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ 

Име на лицето за контакт: Rümeysa Ruken POLAT 

Адрес: Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir 5. 

Sokak T1-9A Kat:2 No:5 İpekyolu/Van 

Град: Ван 

Държава: Турция 

Имейл: vanlabinovasyon@gmail.com 

Телефон: 05318560284 

Уебсайт: / 

Асоциацията за иновации, предприемачество и устойчиво развитие е създадена през 2018 г., за да 

повиши възможностите за социални иновации на институциите и програмите във Ван, да провежда 

проучвания по предприемачество в града и да допринесе за Целите за устойчиво развитие, приети 

от ООН. В сдружението има 27 активни членове с различни специализации, на средна възраст 25-

30 години. Освен това имаме около 30 доброволци, които активно подпомагат дейността на 

сдружението в различни периоди. Членовете на сдружението, някои от които работят 

професионално в публичния сектор, гражданското общество и частния сектор, провеждат активни 

проучвания в областта на доброволчеството, младежката работа, проектите, гражданското 

общество, образованието за възрастни, иновациите и социалното предприемачество. Нашата 

асоциация е развила силно сътрудничество на местно и национално ниво. Университетът Van 
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Yüzüncü Yıl, Van İŞGEM, Източноанадолската агенция за развитие, Търговско-промишлената камара 

на Ван, TEGV Van Education Park, Провинциалната дирекция за младежта и спорта във Ван, 

Асоциацията по местоживеенето, Центърът за социални иновации и Турската мрежова платформа 

за социално предприемачество, са организациите, с които нашата асоциация и нейните членове 

развиват активно сътрудничество и съвместна дейност. В рамките на разработеното 

сътрудничество, нашата асоциация и нейните членове извършват различни дейности в 

съответствие с целите на сдружението. През 2019 г., в институционално сътрудничество с Агенцията 

за развитие на Източен Анадол, бяха извършени две целодневни обучения по социално 

предприемачество на приблизително 100 възрастни с 6 отделни обучителни дейности. Отново през 

декември 2019 г. обучение по социално предприемачество беше направено на 30 възрастни лица 

във Ван от Турската мрежова платформа за социално предприемачество и обучители от 

асоциацията. През 2018 и 2019 г. мениджърите на нашите асоциации предоставиха обучители-

доброволци и експертна подкрепа за проекта „Младежка карта на Ван“, изпълняван от Дирекция 

за младежта и спорта на провинция Ван. В тази връзка бяха проведени, с групи от по 20 участници, 

целодневни семинари за развитие на идеи с приблизително 120 млади хора. Освен това бяха 

проведени тестове на четири хиляди млади хора, бяха проведени срещи на фокусни групи с 15 

различни групи и бяха подкрепени с аргументи всички отчетени данни. VANLAB е създадена като 

частна компания от Rümeysa Ruken Polat през 2019 г. с името „Иновационни консултантски и 

обучителни услуги“. Предлагат се обучителни, консултантски и менторски услуги, предназначени за 

нуждите на институции, организации, НПО и други групи в рамките на компанията. От 2019 г. бяха 

предоставени 7 отделни обучителни семинара, 16 семинара за повишаване на квалификацията, 6 

онлайн обучения, 120 часа наставнически и консултантски услуги на 6 различни групи по социални 

дейности и предприемачество в провинциите Ван, Муш, Битлис и Хакари. 
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БЪЛ ГА Р И Я   

СОЦИАЛНА ЧАЙНА - работни места за млади хора, израснали в институции. 

Социална чайна е социално предприятие, което предоставя възможност на младежи в 

неравностойно положение, израснали в институции, да практикуват социални умения, да започнат 

работа и да изградят независим живот. Чайната е алтернативно място за различни събития. Всеки е 

добре дошъл на чаша чай и много повече! Social Tea е социално предприятие, създадено през 2014 

г. във Варна. Целта му е да осигури първа работа и наставничество за млади хора, израснали в 

домове за деца, лишени от родителски грижи в България, и да им предложи възможност за 

независим начин на живот. 

През 2015 г. Social Tea Party официално отвори врати като алтернативно социално пространство, 

където младите хора с ограничен достъп до пазара на труда могат да получат първата си работа. 

Неговите многофункционални помещения са домакини на различни културни събития, семинари, 

изложби, бизнес срещи, частни партита за деца. 

Предлага и мобилна чайна. „Искаме да създадем пространство, където младите хора, отгледани в 

домове за сираци, да започнат кариерата си и да получат наставничеството и подкрепата, 

необходими им за преодоляване на липсата на добро образование, социални умения и доверие в 

обществото.“ Нашият екип разработи тригодишно наставничество програма и ние убедихме 

община Варна да ни предостави сграда в центъра на града, за да можем да започнем “, казаха 

нейните създатели. 

Ключови дейности 

- Осигуряване на работа и наставничество за млади хора, израснали в детски домове 

- Реализиране на различни културни събития, семинари, изложби, бизнес срещи, частни 

партита за деца 

ИНОВАТИВНИ БИЗНЕС МОДЕЛИ 

ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
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- Подвижна чайна 

- Менторска програма 

Ключови партньори 

- Домове за сираци 

- Фирми 

- Държавни институции 

- Родители 

- Община - отдел „Култура“ 

- Домове на културата 

„Искаме да създадем пространство, където младите хора, отгледани в домове за сираци, да 

започнат кариерата си и да получат наставничество и подкрепа.“ 

Стойностно предложение 

Удовлетворяване на нуждата от топла напитка и провеждане на приятен разговор. 

Взаимоотношения с клиенти 

Неформални контакти, докато пиете чаша чай. 

Клиентски сегмент 

Работници, служители, родители, пенсионери, студенти. 

Ключови ресурси 

Голямо разнообразие от чайове, сервитьори, сграда, оборудване. 

Канал за дистрибуция 

Брошури, радио реклама, Facebook канал, Twitter. 

Структура на разходите 

Мобилна чайна, заплати и оборудване. 

Приходен паричен поток 

Приходи от продажба на чай и свързани продукти като торти, дарения, шейкове, фрешове, 

организиране на партита и кетъринг за компании, организации и родители и други частни клиенти. 

 

МРЕЖА ХЛЕБНИ КЪЩИ  

Мрежа Хлебни къщи създава и обединява центрове за изграждане на общности, творчество и 
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социално предприемачество, с мисията да вдъхнови хората и общностите по целия свят да открият 

и развият своя творчески потенциал и да си сътрудничат чрез колективна пекарна и съпътстващите 

изкуства и устойчиво екологично образование. Има два вида пекарни: обществени културни 

центрове (в България и в няколко други държави) и социални предприятия - пекарни, които 

обучават и наемат хора в неравностойно положение, като същевременно служат като социално-

културен център (първата такава пекарна, която служи като модел за "социален франчайз" се 

намира в Габрово, България). 

Програмите на мрежата от пекарни включват различни инициативи: Програма за терапия с хляб, 

адаптирана за малки групи хора с различни специални нужди; Програми за учене през целия живот, 

свързани с правенето на хляб; програма за тийм билдинг „Месене на хляб“; Детска програма Hedge 

Hope, образователна програма за околната среда и храните, Глобална зърнена банка. 

Пекари без граници е иновативна, неконкурентна образователна игра за всички възрасти и 

различни културни среди, обединяваща хора от всички сфери на живота, благодарение на 

уникалната сила на хляба като универсален символ за споделяне. 

С три под-игри той може да се използва като социален бизнес модел и ръководство за терапия и 

трансформиращо обучение през целия живот. Процент от всички приходи от продажбата на играта 

са дарени на мрежата от пекарни в подкрепа на социални програми за безплатни терапевтични 

сесии за производство на хляб с хора с увреждания и наранявания в България и други страни. 

Ключови дейности 

- Общностни културни центрове 

- Пекарни - социални предприятия 

- „Пекари без граници“, неконкурентна образователна игра 

Ключови партньори 

Хора с увреждания, пекари, обучители и PR специалисти, ноу-хау партньори - Глобална зърнена 

банка. 

Стойностно предложение 

- Производство и продажба на хляб с мисия вдъхновение и развитие на творческия потенциал 

на хората, обединени от идеята за производство на хляб. 

- Продажба на образователна игра - "Пекари без граници". 
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Взаимоотношения с клиенти 

Социален франчайз, терапия с хляб, адаптирана за малки групи от хора със специални нужди, 

„Хлябът премахва границите“; Програма за тим билдинг „Месене на хляб“; Детска програма Hedge 

Hope, Програма за обучение по околна среда и хранене, Глобална зърнена банка. 

Клиентски сегмент 

Хора със специални нужди, служители, управленски персонал, деца и родители. 

Ключови ресурси 

Качествени продукти за производство на хляб, рецепти, специализирано оборудване, дизайн на 

социални франчайзинги, обучен персонал за работа с хора със специални нужди, за работа с деца 

и служители на компанията. 

Канал за дистрибуция 

Брошури, каталози, общински медийни центрове, телевизионна реклама, рекламни банери. 

Структура на разходите 

Хлебопекарско оборудване и доставка на продукти, разходи за разработване на образователната 

игра "Пекари без граници". 

Приходен паричен поток 

Продажба на хляб, продажба на образователна игра, предоставяне на обществото на вид терапия. 

 

"ЗЕЛЕНА" ПЕРАЛНЯ - социално предприятие за възрастни с психични заболявания 

Хората с психични заболявания са сред най-уязвимите групи в обществото. Те имат много 

ограничени социални възможности, възможности за обучение и заетост. Основните пречки пред 

намирането и запазването на работа за хора с психични разстройства са стигмата и липсата на 

трудови навици. Тяхната трудова интеграция е дълъг процес, който изисква постоянни усилия. 

Центърът за услуги за психични грижи работи активно в подкрепа на социалното включване на 

хората с психични заболявания и за да им даде възможност да реализират своя потенциал. 

Създаден е от Глобалната инициатива за психиатрия (GIP) в София с подкрепата на Столична 

община, неправителствени организации и други организации. 
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В допълнение към услугите за психично здраве, GIP предлага програма за професионална 

рехабилитация, насочена към повишаване на качеството на живот на хората с психични 

заболявания чрез участие в пазара на труда. Това включва обучение в навици на работното място и 

подкрепена заетост в социално предприятие. Модулът за търсене на работа помага на клиентите 

стъпка по стъпка да разработят реалистична представа за способностите си и да направят добра 

оценка на подходящите работни профили, да намерят подходящи предложения за работа и да се 

представят на работодателите си. 

Обучението ги запознава с кандидатурата за работа, провеждането на ефективни телефонни 

обаждания, за организиране на срещи с работодатели и провеждане интервюта. Освен това им се 

предлага подкрепена работна среда чрез обществената пералня (Laundromat "Green"). 

Пералнята е социално предприятие, създадено през 2009 г. с подкрепата на програмата MATRA - 

KAP. Оттогава повече от 20 души с психични заболявания са придобили работни умения чрез 

обучителната програма и работата в пералнята. GIP също така активно обръща вниманието на 

работодателите към митовете, свързани с хората с проблеми с психичното здраве.  

Обучението в трудови умения и работата в пералнята помагат на хората с тежки психични 

заболявания да развиват работни умения, да се научат как да се адаптират към работното място и 

да запазят работата си. Програмата за професионална рехабилитация е път към социалната 

интеграция на хората с психични увреждания и им помага да живеят достойно. 

Ключови дейности 

- Програма за професионална рехабилитация 

- Подкрепена работна среда чрез обществена пералня (пералня "Green") 

Ключови партньори 

Центърът за услуги за психични грижи, Глобалната инициатива за психиатрия, НПО и други 

организации. 

Стойностно предложение 

Предоставяне на обществени услуги – пране. 

Взаимоотношения с клиенти 

Създаване на мрежа от клиенти, които се нуждаят от услугата използване на обществена пералня. 
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Клиентски сегмент 

Хора, които нямат свободно време за домакински дейности, хотели, общежития, ресторанти. 

Ключови ресурси 

Помещения под наем, Перални. 

Канал за дистрибуция 

Рекламни брошури, банери, директен маркетинг. 

Структура на разходите 

Оборудване - перални, препарати, заплати, рекламни дейности. 

Приходен паричен поток 

Такса за предоставяне на обществена услуга - пране. 

 

REBOX /ПОДОБРИ 

Проект, реализиран по програма Let’s Go, част от инициативата „Фонд: социални предприятия“ 

на Български център за нестопанско право с подкрепата на Фондация „Америка за България“, 

УниКредит Булбанк, TELUS International Europe и Accenture България. 

Интелигентен кош за разделно събиране на отпадъци, оборудван със сензор, който измерва 

количеството и стойността на събраните отпадъци. Основната цел е да се създадат устойчиви 

навици, свързани с опазването на околната среда и да се мотивират ученици, млади хора и техните 

родители да рециклират. 

Контейнерите са оборудвани с различни сензори, микроконтролери и специално разработен 

комуникационен и уеб софтуер, които извършват визуализация на актуална информация (като 

брой, цена, пълнота на контейнера и др.). Тази информация се показва на инсталиран дисплей и 

отделно на уеб сайт, който синхронизира стойностите в реално време. 

В допълнение към чисто технологичната част, проектът прилага геймификация, като инструмент за 

насърчаване на поведенческата промяна и насърчаване на желаните нагласи при рециклирането 

на отпадъци. Приходите от събраните отпадъци подпомагат различни училищни екокаузи. 

Ключови дейности 

- Атрактивен и интересен дизайн на продукта 
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- Добра видимост през уеб сайта 

- Контакти (с потенциални клиенти) и вече изградени партньорства 

- Възможност за персонализиране и предлагане на креативни решения за нуждите на 

клиентите 

Ключови партньори 

- Министерство на образованието 

- Министерство на околната среда и водите 

- Училища и детски градини 

- Общини 

- Фирми 

- Фирми за управление на отпадъци 

Стойностно предложение 

- Достъп до иновативен продукт 

- Увеличаване на процента на рециклиране 

- Опазване на околната среда 

- Образование 

- Наличие на средства за нови еко-каузи 

Взаимоотношения с клиенти 

- Жизнеспособна бизнес среда за инвеститорите - кръгова обратна връзка за пазарния играч 

и държавна гаранция 

- Регулиране на политиката и дългосрочни политики 

Клиентски сегмент 

- Основни клиенти - училища и образователни институции - особено тези с амбиции за 

изграждане на Центрове за учене и преподаване чрез учене /STE (A) M/  или с вече изградени 

такива. 

- Вторични клиенти - големи компании, занимаващи се с опазване на околната среда и 

прилагане на принципите на кръговата икономика. Социалното предприятие ще предложи 

индивидуални решения, съобразени с техните нужди. 

- Трета целева група - общини и административни институции. 
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Ключови ресурси 

- Работници 

- Софтуер 

- Алгоритъм за отчитане 

- Уебсайт 

- Инструменти за дигитален маркетинг 

Канал за дистрибуция 

- Двустранни срещи, фестивали, панаири, събития 

- Социални медии, радио и телевизионни канали 

Структура на разходите 

Етап 1 - Редизайн и усъвършенстване на текущ прототип, за да се превърне в завършен продукт. 

- Разработване на софтуер (модул за управление на IoT /интернет на нещата/ + модул за краен 

потребител) 

- Разработка и поддръжка на хардуер (микроконтролери, платки, везни, сензори, 

инструменти и др.) 

- Продуктов дизайн на нова инсталация 

- Изработка на уеб сайт 

- Разходи за заплати и осигуровки + административни разходи (счетоводни, банкови такси) + 

разходи за куриерски услуги 

- Административни разходи (банка) 

Етап 2 - Промоция на пазара и прилагане. 

- Разходи за комуникационни материали (видео, визитки, печатни материали и др.) 

- Разходи за реклама в социалните мрежи и имейл кампания 

- Микро заснемане на снимки и видео 

- Представителни разходи за срещи и пътувания 

Етап 3 - Разработване на мобилно приложение за iOS и Android 
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Приходен паричен поток 

За разработка на продукта - намерихме финансиране в размер на 25 000 лв., които ще инвестираме 

в разработката на софтуерната платформа и надграждането на настоящия прототип. Част от 

средствата ще инвестираме и в реклама. За Go-To-Market - планираме да финансираме основната 

си дейност от различни програми и от продажбата на нашите продукти. 

 

ПРЕКРАСНАТА ГРАДИНА 

В тази градина се отглеждат цветя и зеленчуци. За тях се грижат 22 младежи с физически и 

интелектуални увреждания. За много от тях това е първата им работа в живота. Няма друга 

социална компания в България, в която да работят толкова хора с увреждания. Това я прави 

уникална. Повечето от заетите млади хора са изоставени от семействата си и отгледани в приемни 

семейства. 

Тези млади хора са отхвърлени от повечето работодатели, които отказват да работят с хора с 

увреждания. Но тук, те принадлежат на Чудната градина, наричат ги „наши хора“. “Нашите хора” 

работят усърдно – в 5 оранжерии, с 30 вида летни цветя, с 2 декара зеле, овощни и декоративни 

фиданки... 

Това е желано място за гражданите на гр. Добрич - качествени и екологични стоки; момчетата и 

момичетата, които ги произвеждат, са мили и трудолюбиви и дори ще ви предложат да качите 

децата си на трактора. Те имат висок дух. „Нашите хора“ са щастливи, че имат работа, която харесват 

и получават заплата, щастливи са да бъдат заедно и другите да ги ценят. 

Когато заплатите са застрашени - клиентите си стоят вкъщи, пазарите са затворени. Нашите млади 

хора имат решение – продукцията се дарява на социални заведения, детски градини и възрастни 

хора. 

Ключови дейности 

- Производство на вкусни и здравословни продукти 

- Широка видимост 

- Контакти (с потенциални клиенти) и вече изградени партньорства 

- Възможност за разпределяне на продукцията във времето 
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Ключови партньори 

- Граждани / Семейства 

- Ресторанти 

- Подкрепа за младите хора с психологически проблеми да работят, да учат различни 

професии и да водят достоен живот. 

Стойностно предложение 

Да бъдеш на “нулево разстояние” от хранителните продукти. 

Взаимоотношения с клиенти 

Приятелска среда 

Клиентски сегмент 

- Семейства 

- Ресторанти 

- Детски градини 

- Старчески домове 

Ключови ресурси 

- Работници 

- Обработваема земя 

- Оранжерии 

- Селскостопански инструменти 

- Добра комуникационна и маркетингова стратегия 

Канал за дистрибуция 

Локално, местни пазари, социални медии, радио и телевизия 

Структура на разходите 

- Земя 

- Оранжерии 

- Трактори и други селскостопански инструменти 
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Приходен паричен поток 

Проектът „Чудесната градина” стартира през 2017 г. с набиране на средства. Фондацията 

организира две благотворителни инициативи. Благодетели даряват пари. Фондация „Свети 

Николай Чудотворец“ спечели и парична награда от българска банка. 

Днес Прекрасната градина продава продукцията си и продължава да участва в различни конкурси 

с основна цел да бъде закупен нов трактор. 

 

И ТА Л И Я  

"FASI - ОБУЧЕНИЕ, САМОНАЕМАНЕ И СТАРТЪП ЗА РЕДОВНИ ИМИГРАНТИ" - Работилница за 

иновации 

https://www.oinnovazione.it/ 

Една от основните дейности по проект „FASI – обучение, самонаемане и стартъпи на редовни 

имигранти”, създаден от Националната агенция за микрокредитиране, се отнася до създаването на 

иновативни бизнес модели. Всъщност проектът предвижда създаването на курсове за обучение, 

насочени към мигранти, редовно присъстващи на територията на по-слабо развитите региони, 

насочени към насърчаване на развитието на самостоятелно предприемачество и пътеки за 

стартиране на бизнес, постигане на пълна професионална автономия и реагиране на нуждите на 

социално-икономическата интеграция. 

Ключови дейности 

За да се благоприятства ефективното изпълнение на дейности, насочени към създаване на бизнес 

от целева група мигранти, са разработени стандартизирани, устойчиви, възпроизводими и 

постижими бизнес модели. Конкретно тази дейност се състои в изготвяне на готови бизнес планове 

на фирми или професионални дейности във връзка с множество сектори, идентифицирани въз 

основа на пазарно проучване, което отчита аспектите на социално-икономическата устойчивост и 

териториалното развитие. Моделите на бизнес планиране ще позволят постигането на следните 

цели: 

- насърчаване на идеи за устойчив микробизнес; 

- насърчаване на целевите мигранти за идентифициране на възможности, които могат да 

бъдат успешно приети от пазара; 

https://www.oinnovazione.it/
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- идентифициране на решения, способни да подобрят конкурентоспособността на 

микропредприятията; 

- благоприятно развитие на съотношението между търсене и предлагане. 

Ключови партньори 

Основни партньори на проекта са т. нар. „Будители” на обучението: за целите на осигуряване на 

обучителната дейност се оценяват договорните взаимоотношения, които Националната агенция за 

микрокредитиране вече има и които са в процес на развитие с различните бизнес асоциации и 

федерации. Освен това се активират синергии с други органи, работещи в сектора на 

предприемаческото и професионалното обучение. „Будителите“, като подготвителен етап за 

дефинирането и предоставянето на курсове, допринасят за индентидицирането и профилирането 

на потребителите. Освен това участват и други фасилитатори, като: 

- мениджъри на приемни центрове, които могат да позволят бързо и ефективно 

идентифициране на мигранти, присъстващи в приемните центрове, и свързаните с тях нужди 

от обучение; 

- чуждестранни посолства в Италия, организации от трети сектор или сдружения на мигранти. 

Тези субекти, благодарение на наличните им информационни активи, са в състояние бързо 

и ефективно да се идентифицират, като потенциални клиенти, и от своя страна, те също така 

улесняват чрез информационни и комуникационни дейности, пътя на потенциалните 

клиенти към гишетата за микрокредити и самостоятелна заетост. 

- публични, частни и други секторни органи, които са подписали Меморандум за 

сътрудничество или друг вид споразумения с НАМ (например търговски асоциации, банки, 

професионални асоциации, местни власти и др.) 

Стойностно предложение 

С този проект Националният орган за микрокредитиране има за цел да допринесе за 

структурирането на пътеки за социално-работна интеграция, насочени към мигранти, които 

редовно присъстват на националната територия, с особено внимание към притежателите на 

международна закрила, чрез: основни услуги, предлагани при първия прием (услуги за грамотност, 

здравеопазване и други социални продукти и услуги, правни и административни услуги и основно 

обучение); предоставяне на услуги за професионално обучение, съпровождане и ориентация за 
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работа, подготвяне за достъп до пазара на труда и/или подпомагане на стартиращи предприятия, с 

цел благоприятстване на постигането на пълна професионална самостоятлност, както и активиране 

на способностите им. 

Взаимоотношения с клиенти 

За постигането на тази цел Националният орган за микрокредитиране ще предприеме действия за 

повишаване на информираността на участниците от различни институции, операторите на приемни 

съоръжения и заинтересованите страни, с цел засилване на техните знания/умения относно 

микрокредитирането и микрофинансирането, като инструменти за подкрепа за прилагането на 

микропредприемачески инициативи от редовни мигранти, по-специално по отношение на 

притежателите на международна закрила. 

Клиентски сегмент 

Легални имигранти, редовно присъстващи на национална територия, особено притежатели на 

международна закрила, пребиваващи в регионите Базиликата, Кампания, Калабрия, Пулия, 

Сицилия. 

Ключови ресурси 

Основният ресурс за разработване на иновативни бизнес модели е иновативен семинар, наречен 

„Officina dell'Innovazione“ – насочен към предлагане на широка гама от интегрирани услуги за 

поддръжка, както и ресурси за насърчаване и ускоряване на развитието на бизнес идеи 

(технологични и иновативни) - по отношение, както на съществуващи дейности, така и на 

иновативни идеи - както на мигранти, обучени по модули, по-талантливи и с по-високо ниво на 

академична/техническа подготовка, така и на мигранти, които не са участвали в обучителния курс, 

изготвен от Националната агенция за микрокредитиране, след проверка на притежаването на 

изискванията за академична/техническа подготовка. За постигането на тези цели, чрез семинара се 

предоставят, както структурни услуги (физически пространства, в които да се извършват дейности), 

така и консултантски услуги в подкрепа на развитието на бизнеса (консултации относно 

дефинирането и разработването на бизнес плана, обучение по предприемачество, работа в мрежа 

с други компании за комуникационни и маркетингови услуги), гарантиращи висока добавена 

стойност чрез идентифициране на висококвалифицирани лица. Що се отнася до новите бизнес 

идеи, се планира да се следва моделът „покана за идеи“, като се избират стартиращи фирми (поне 
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по една на регион), които предлагат иновативни решения, отговарящи на общите нужди на 

референтния пазар, вкл. тези, свързани с разрешаването на проблеми, свързани с имиграцията. 

Изборът на най-заслужилите бизнес идеи ще се извърши по решение на комисия, съставена от 

специализирани звена, въз основа на критерии за устойчивост, мащабируемост и социално-

икономическо въздействие. 

 

Канал за дистрибуция 

С цел разпространение на информация за целите и резултатите на проекта сред потенциални 

получатели, граждани и заинтересовани страни, както и за разпространение на добри практики, се 

планира във всеки от петте региона да се организира: начално събитие; две междинни анимирани 

събития и информиране на участниците във веригата за доставки; заключително събитие за 

разпространение на основната информация, относно изпълнението на проекта. Тези събития ще 

бъдат организирани чрез предоставяне на информация, комуникация и споделяне на иновативни 

схеми, модели, услуги и инструменти, свързани с: достъп до микрокредити, микрофинансиране, 

европейски, национални и регионални източници на финансиране за интеграция на мигрантите. 

Обменът на опит и добри практики на национално и международно ниво също е на дневен ред. 

Събитие за откриване се проведе в Рим. 

 

И СПА НИ Я  

UNLIMITED SPAIN е организация, която разпространява, промотира и насърчава 

предприемачеството със социално въздействие, като предоставя обучение, съвети и финансиране 

на предприемачи с потенциал да променят света. 

Нашата цел е да насърчаваме създаването и развитието на компании със социален обхват, 

ефективни, иновативни и въздействащи решения, които отговарят на социални и екологични 

предизвикателства, жизнеспособни от бизнес гледна точка. 

UnLimited Spain е създадена в Испания, вдъхновена от UnLtd, пионерска британска организация, 

подкрепяща проекти за социално предприемачество. От основаването си през 2003 г. компанията 

майка, разположена в Обединеното кралство, е помогнала за популяризирането на повече от 10 

000 проекта за социално предприемачество в 10 държави. 
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Ключови дейности 

- Традиционна компания 

- Работим с големи организации, култивирайки активиране на въздействието в центъра на 

тяхната стратегия и хуманизирайки целта им. 

- Проект за въздействие 

- Ние сме част от промяната, насърчавайки стартиращи компании и дейности, които генерират 

осезаеми ползи за планетата и обществото. 

- Гражданското общество 

- Ние търсим промяна в концепцията за успех в бизнеса и мотивираме устойчивостта на 

ежедневна база чрез съвместни инициативи 

- Образование 

- Обучаваме нашата общност и ги насърчаваме да предприемат действия чрез образователни 

инструменти и материали. 

- Държавно управление и инвестиции 

- Ние сме пионери в създаването на Foro Impacto и промоутъри на SpainNAB, Националния 

консултативен съвет за инвестиране във въздействие. 

- Иновация 

- Внедряваме значителни промени в компаниите, като идентифицираме стратегическите 

връзки, в които има добавена стойност. 

Ключови партньори 

- SpainNAB 

Това са организатори от SpainNAB, представителен орган пред правителството за насърчаване 

инвестициите във въздействие чрез специфични политики. 

- Gamechangers 

Те са предприемачите с въздействие, които сме подкрепяли през годините. Повече от 90 

стартиращи фирми, които все още са в нашата мрежа и с които поддържаме контакт. 

- Red Unlimited 

Присъствайки в 6 страни по света, този партньор е насърчил повече от 15 000 стартиращи компании 

за въздествие в световен мащаб. Споделя знания и методология. 
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Стойностно предложение 

Организациите, които не генерират положително въздействие, ще изчезнат през следващите 

години. 

Нашата цел е да създадем нова бизнес култура, която генерира тройно въздействие: социално, 

екологично и икономическо. 

Ние придружаваме големи организации, за да постигнем тази цел. 

Активираме промяна във възприятието, което гражданското общество има за стойността, която 

компаниите допринасят. 

Развиваме инициативи, които консолидират екосистемата на социално въздействие в страната ни. 

Работим с големи компании и въздействаме на стартиращи фирми. 

Взаимоотношения с клиенти 

Създават се чисто професионални отношения. 

Клиентски сегмент 

Unlimited Spain е насочена към работа със стартиращи фирми и други компании. 

Ключови ресурси 

В UnLimited Spain целим да се предефинира в компаниите значението на успеха. Искаме освен да 

предлагаме възвръщаемост на инвеститорите, капиталът да е в ръцете на онези, които ще го 

използват за създаване на бизнес, който създава по-добър свят. 

Във финансовата и инвестиционната индустрия това е известно като „Инвестиране във 

въздействие“ и се ражда от идеята, че е възможно да се печелят пари и едновременно с това, да 

има положително въздействие върху света. Това е нещо напълно революционно и 

трансформиращо и доскоро беше наистина мечта. 

Канал за дистрибуция 

Unlimited Spain достига до своите клиенти чрез публични механизми, тоест те използват начините 

за известяване на градските съвети и публичните органи, за да получат проектите, които от своя 

страна се финансират благодарение на тези субсидии. 

Структура на разходите 

Програми, развитие, управление и общи разходи. 

Приходен паричен поток 
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Вноски и безвъзмездни средства, услуги по договор, дарения в натура. 

 

ТУ Р ЦИ Я  

GOOD4TRUST.ORG  

Това е едновременно онлайн пазар и социална мрежа (стартирала през 2016 г.), която обединява 

производители и потребители за „справедлива търговия“, „в полза за околната среда, света и 

хората“, „екологични продукти“ и „устойчив и годен за живот свят. ” Той работи като общност, в 

която има взаимозависимост и взаимна подкрепа. Good4Trust.org е социално предприятие, то 

може да реализира печалба, но връща цялата печалба обратно на екосистемата, за да разшири и 

допълнително да развие икономиката на потребителите. Good4Trust.org, също така иска да 

трансформира човека от потребител в човек, който е комбинация от производител и потребител, 

предлагайки да закупи всичките му потребности чрез Good4Trust.org. Създаден е независим съвет 

(наречен Съветът на седемте), който да допуска производители в системата в съответствие с редица 

принципи и най-вече дали те имат ценен принос в системата. Налични са писмени документи за 

цели и декларации за процеса на производство, подписани от всички производители преди 

представянето им в съвета, за приемане. 

Ключови дейности 

Продажбите между екологично и социално ангажираните производители и потребители са една от 

ключовите дейности. Други дейности са конференции и консултантски проекти, кампании, 

абонаменти за е-бюлетини и парична подкрепа. Продажбите чрез онлайн платформата са най-

важната дейност по отношение на начините за разпространение, взаимоотношенията с клиентите 

и потока от приходи. Good4Trust.org, освен това продава свои собствени продукти като тениски, 

чанти и др. 

Ключови партньори 

Good4Trust.org има споразумение с Iyzico, което не начислява никаква такса за плащане към 

Good4Trust и производство чрез Iyzico в Good4Trust.org. Това споразумение е в сила от последното 

тримесечие на 2020 г. Също така можем да отбележим, че условията на това споразумение ще 

продължат или ще има незначителна комисионна за транзакции в Good4Trust.org. Good4Trust.org 

започна партньорство с община Измит („Izmit Belediyesi“) през декември 2020 г. Чрез това 
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партньорство бе поставено началото на частен базар (наречен „Izmit Bazaar“), управляван от 

Good4Trust.org само за производители, намиращи се в Измит, свързани с това споразумение. Не 

съществува допълнителна отговорност от страна на Good4Trust.org. Освен това ние вярваме, че това 

партньорство ще бъде удължено след приключване на споразумението, в случай че има успешни 

резултати за обема на търговията за тези производители през периода на споразумението. AGT 

Kurye („фирма за складиране и транспорт“) започна да прехвърля продажбата на продукти чрез 

Good4Trust.org без такса, съгласно подхода си за социална отговорност през април 2021 г. 

Стойностно предложение 

Чрез своята онлайн платформа и базар Good4Trust.org улеснява транзакциите и положителните 

взаимодействия между екологично и социално справедливи производители и потребители. По 

този начин Good4Trust намалява разходите за транзакции и търсене и за двете групи, укрепва 

социалните отношения между своите членове и допринася за справедлива и екологична 

икономика. 

Взаимоотношения с клиенти 

Клиентите очакват Good4Trust да установи положителни взаимодействия между екологично и 

социално загрижените производители и потребители чрез онлайн платформата. Клиентите се 

обединяват и по програма „Доброта”, където споделят създадената добрина с останалите 

потребители. Като онлайн пазар, където производителите отговарят за доставката на продукти, 

Good4Trust.org има много ниски режийни разходи. Компанията не се нуждае от физическо 

пространство за складиране на стоките и по този начин не се нуждае от високи такси за транзакции, 

за да компенсира високи режийни разходи. Освен това, липсва необходимост от съхраняване на 

продукти, възможността за увеличаване на количеството стоки е неограничена. Чрез елиминиране 

на необходимостта от физическо пространство за складиране на стоките, G4T не трябва да плаща 

за наем, дистрибуция, опаковане и т.н. По-ниските режийни разходи позволяват на G4T да намали 

таксите за транзакции за производителите, което им позволява да продават своите стоки и услуги 

на ниска цена за потребители, като същевременно печелят добър доход. 
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Клиентски сегмент 

Good4Trust създава стойност за екологично и социално загрижени производители и потребители. 

Най-важният тип клиенти са потребителите, които са бдителни по отношение на околната среда и 

искат да купуват стоки от производители с добри производствени практики. 

Ключови ресурси 

Производители с екологични и социално ангажирани производствени процеси. Потребители, които 

искат да допринесат за подобряване на обществото и околната среда. Надеждна 

телекомуникационна инфраструктура и висока свързаност на населението: Като платформа за 

електронна търговия, Good4Trust.org силно зависи от надеждни интернет връзки и висока степен 

на интернет свързаност сред местното население. Нестабилните телекомуникационни връзки могат 

да навредят на успеха на бизнеса, а слабият достъп до Интернет може да ограничи броя на 

потенциалните производители и потребители в мрежата Good4Trust.org. 

Канал за дистрибуция 

До клиентите на Good4Trust се достига чрез онлайн платформата и нейните социални медийни 

канали. Онлайн платформата е интегрирана в ежедневието на клиентите чрез своя продуктов микс 

Структура на разходите 

Оперативните разходи до голяма степен се състоят от общи и административни разходи, възлизащи 

на 166,3 хил. лири през 2020 г. и 48,9 хил. лири през първите три месеца на 21 г. Общите и 

административните разходи включват основно разходи за персонал (109,8 хил. лири през 2020 г. и 

31,3 хил. лири за 3М21) и разходи, свързани с мрежата (34,2 хил. лири през 2020 г. и 10,7 хил. лири 

през 3М21). 2 служители на пълно работно време в момента са под определения праг за заплата на 

Good4Trust.org. Тези служители работят по финансови и административни въпроси, разработване 

на софтуер, реализиране на продукцията и връзки с обществеността. В момента има 32 души, 

включително доброволци. Значителна част от доброволците имат опит на ниво M и/или C от 

реномирани корпорации. 

Приходен паричен поток 

Продажбите на продукти чрез уебсайта се подобриха с CAGR от 123,7% между 17 и 20 финансова 

година, което възлизаше на 53,8 хил. лири през 2017 г., 122,5 хил. лири през 2018 г., 153,2 хил. лири 



 

132 

 
 
Project number:   2020-1-BG01-KA226-VET-095173 

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

w w w. i k s e . e u info@ikse.eu

през 2019 г., 601,8 хил. лири през 2020 г. и 213,1 хил. лири през първото тримесечие на 2021г. Имаше 

само вносна такса (3,0% от общите продажби на продукти), начислена на производителите за 

продажбите им преди 21 финансова година. Good4Trust.org започна да начислява вносни такси от 

5% и 7% върху продажбите на производителите през 2021г. Продажбите на продуктите през 

уебсайта възлизат на 2,6 хил. лири през първите 3 месеца на 21 г. Посочената по-горе тенденция 

към увеличаване на продажбите на продукти се дължи главно на увеличаване на обема (т.е. броя 

на поръчките и продадените артикули). Докато продадените артикули нараснаха с CAGR от 148,8% 

между 17 и 20 финансова година, поръчките се увеличиха с CAGR на 96,8%. Освен това продуктовият 

микс, общата инфлация и повишаването на размера на поръчките също оказаха влияние върху 

тенденцията на увеличаване на продажбите на продукти. Отбелязваме, че продуктовият микс също 

имаше забележимо влияние, тъй като продуктовата гама беше с тенденция на значителна 

нарастване от 17 финансова година до 3M21. Ключови двигатели за обема на продажбите са броят 

на производителите, номерът на SKU и продуктовата гама, както и маркетинговите и 

промоционалните дейности по отношение на историческото търговско представяне на 

Good4Trust.org. Вярваме, че информираността е ключовата дума, която може лесно да бъде 

остойностена от дейности за популяризиране и допълнителен персонал на заплати, съответстващи 

на праговете на Good4Trust.org. 

Другите приходи основно включват „приходи от конференции и консултантски проекти“, „приходи 

от кампании“, „приходи от абонамент за електронни бюлетини“ и „парична подкрепа“. 

Отбелязваме, че не съществуват позиции „цена на продажбите“, които да са във връзка с други 

приходи за минали периоди (т.е. брутният марж на печалбата е 100%). „Конферентни и 

консултантски проекти“ се предоставят основно от д-р Уйгар Йозесми (основател) на трети страни. 

„Електронен бюлетин“ в момента се таксува в размер на 60 турски лири на месец. „Кампаниите“ са 

свързани основно с екологични проблеми. „Паричните помощи” се предоставят основно от 

публични и частни институции. 
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ВЪЗМОЖНО Е ДРУГО УЧИЛИЩЕ  

Семейства, учители и доброволци се обединиха през 2009 г. с цел създаване на промяна в 

образователния сектор в Турция и основаха Асоциацията „Друго училище е възможно (ASIP)“, която 

вдъхнови редица организации на ASIP за създаване на демократични училища. Асоциацията ASIP е 

член на EUDEC, Европейската мрежа за демократични училища. Създадена през февруари 2014 г., 

ASIP Ankara Cooperative успешно основа и управлява частното основно училище İncek в Инджек, 

Анкара от септември 2015 г. Частното основно училище İncek предоставя образование в 2 

предучилищни и 4 начални класа. Моделът ASIP, който е дефиниран от Асоциацията ASIP и е 

възприет и подобрен от организациите ASIP, се основава на четири принципа: алтернативно 

образование; демократично управление; екологична осведоменост; и подход за самофинансиране 

(с нестопанска цел). Става дума за редки граждански инициативи в Турция, изцяло управлявани с 

демократично участие. За всяко дете, което обикновено има двама настойници, само един от тях 

става законен член на ASIP организацията. Така, че действителната популация от хора, участващи в 

ASIP организациите, трябва да бъде удвоена, когато се мисли за процесите на вземане на решения, 

прилагането им и въздействието на тези организации. 

Ключови дейности 

Целта на съществуването на ASIP Ankara е основно да създаде и управлява училище, което ще 

предоставя алтернативно образование. Поради тази причина училищните процеси и 

образованието са най-важните дейности на частното основно училище İncek. Всички други области 

и дейности се формират около тази основна цел, прилагайки 4 принципа: алтернативно 

образование; демократично управление; екологична осведоменост; и подход за самофинансиране 

(с нестопанска цел). 

Ключови партньори 

ASIP Анкара е член на Асоциацията на ASIP. Подобно на всички други ASIP организации, той 

наследява четирите основни принципа, но подобрява и променя системата, както по отношение 

структурата на образованието, така и по отношение на структурата на организацията. Поради тази 

причина всяка организация ASIP запазва своята независимост, като същевременно развива 

отношенията си с институции, като Асоциацията на ASIP и EUDEC (Европейска общност за 
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демократично образование). От друга страна обаче, организациите и училищата на ASIP трябва да 

установят здрави и стабилни отношения с институции, като Министерството на националното 

образование и Търговските камари поради съществуващото законодателство. 

Стойностно предложение 

Нашата основна стойност, която ASIP Ankara и частното основно училище İncek се опитват да 

предадат, са демократичните процеси. Демократичните процеси, реализирани чрез алтернативни 

образователни практики, отварят пространство, в което учениците могат да упражняват правата си 

и да разпознават себе си и своите нужди. В организацията основната стойност помага на членовете 

да работят и съществуват заедно в хармония. По този начин системата създава общност и училище, 

които могат да бъдат алтернатива на всяка друга образователна система, като същевременно са в 

съответствие със законодателството за частните училища на Министерството на народното 

образование. 

Взаимоотношения с клиенти 

Членовете на ASIP очакват алтернативно образование за своите деца и общност, от която могат да 

бъдат част, като установяват тази връзка чрез доброволна работа в училището и организацията. Но 

основната връзка е тази, която училището установява между учителя и родителя (члена на 

организацията), чрез начина на своето съществуване. 

Някои членове могат да изберат да не участват доброволно и да използват само училищни услуги. 

Клиентски сегмент  

ASIP организацията и училището създават демократични ценности за всички деца и имат за цел да 

споделят тези процеси и практики с други училища и образователни институции чрез организиране 

на социални семинари и събития. Следователно първата целева група, за която работят, са децата, 

а не клиента. От търговската страна училищата на ASIP се опитват да осигуряват стипендии за всеки 

сегмент. 

Ключови ресурси 

Първият и основен ресурс за едно демократично училище е училищната сграда, предоставяща 

възможност за придобиване на подходяща квалификация за алтернативно образование и 

екологични практики. На второ място човешки ресурси, по-специално учители, които имат знания 

и практика относно демократичното образование и екологичното съзнание. 
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Канал за дистрибуция 

Социалните медии са най-добрият инструмент за показване на практиките и ценностите, които се 

опитваме да създадем, а също и за представянето на училищната култура. Демократичното 

образование все още е нишова услуга/практика в Турция; следователно не е възможно да се 

достигне до всеки родител и да се проведат разяснителни разговори. Затова уеб сайтовете и 

социалните медии са платформите, които ASIP органиациите и училищата използват, за да 

достигнат до нови родители и да споделят всеки аспект от тяхната дейност. 

Структура на разходите 

Едно от главните училища на организациите ASIP се основава на своя подход за самофинансиране. 

Това означава, че е организация с нестопанска цел. Поради тази причина по-голямата част от 

бюджета се отделя за заплати на служителите (учители, административен персонал и помощен 

персонал). Останалата част от бюджета е предназначена за ремонт и нужди на училищата. 

Приходен паричен поток 

За да могат родителите да се възползват от образованието в частно основно училище İncek, те 

трябва да бъдат членове на организациите ASIP и да плащат членски внос. Членският внос се връща 

на родителите, когато ученикът завърши или напусне училище. Освен това има годишна такса за 

обучение, такса за кафе и такса за канцеларски материали за всеки обучаем. Посочените такси се 

изчисляват ежегодно, като се вземат предвид разходите на училището и организацията и заплатите 

на служителите. При изчисляване на тези такси трябва да се отбележи, че училището и 

организацията са с нестопанска цел. Частно основно училище İncek предоставя образование в 2 

предучилищни и 4 начални класа. Квотата на класната стая е 12 за детска градина и 14 за начално 

училище, общо е 80. 

Училището приема и дарения. 

 

ETKIYAP  

Марката „Etkiyap“ е патентована от Impact Investing Association („Association“) (Etki Yatırımı Derneği), 

която също представлява Etkiyap, Etki Yatırımı Platformu (Платформа за инвестиране във 

въздействие). Асоциацията е организация с нестопанска цел, чиято цел е да се застъпва за 

инвестиране във въздействие и да подкрепя екосистемата за инвестиране във въздействие в 
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Турция. Etkiyap IMM Ltd е учредено законно, като дружество („Company“), използващо марката 

„Etkiyap“, чрез споразумение за авторски права, подписано между Асоциацията и Компанията. 

Обхватът на работа на компанията е фокусиран върху услугите за измерване и управление на 

въздействието, включително измерване и отчитане, а също и програми за обучение. Компанията 

плаща процент от всеки приход, реализиран в рамките на този обхват на дейност на Асоциацията, 

като тези приходи се използват за изграждане на капацитет, човешки ресурси и технологии. 

Подобен бизнес модел осигурява жизнеспособност и устойчивост на Асоциацията чрез 

реализираните от Дружеството приходи. Този бизнес модел с две единици позволява на 

Асоциацията и Компанията да управляват дейности и бизнес, интегрирани един с друг, които се 

самоиздържат. Този модел, също така позволява младите хора да бъдат наети, като сътрудници 

и/или стажанти в рамките на дейностите, където те са наети и/или са обучени за инвестиране във 

въздействие. Но все пак това е зараждащ се, но обещаващ пазар в Турция. 

Ключови дейности 

Асоциацията предоставя дейности за повишаване на информираността относно инвестирането във 

въздействие и измерването на въздействието чрез интервюта, публикации в блогове, 

видеоклипове, доклади, конференции, уебинари, подкасти, физически или виртуално и чрез 

канали в социалните медии. 

Компанията предоставя практики за измерване и управление на въздействието и консултантски 

услуги, както и подходящи програми за обучение, за да подготви повече млади хора за тази нова 

сфера на заетост. 

Ключови партньори 

Основателят и на двете организации е ключовото лице, което измисля стратегията и мрежата на 

цялата дейност. Членовете на Изпълнителния комитет на Сдружението се считат за съветващи 

членове. Автори, учени, обучители, специалисти по научноизследователска и развойна дейност, 

специалисти по комуникации, специалисти по измерване са ключови за управлението на дейността. 

Мотивацията за партньорствата се крие в прозрачността, включването и умението да се слушат и 

чуват всички гласове. Създаването на въздействие е мотото, както на организациите, така и на 

персонала. Естеството на този бизнес изисква дълбоко разбиране и грижа за глобалните проблеми. 

ЦУР(Цели за устпйчиво развитие) са основната препоръка за справяне с глобалните проблеми. 
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Предполага се, че инвестирането във въздействие върху собствената си природа, трябва да е в 

съответствие с ЦУР. 

Стойностно предложение 

Вмъкване на измеримо и положително социално и екологично въздействие в сърцето на бизнеса, 

независимо дали става дума за публичен, частен или с нестопанска цел. 

Постигането на измеримо и положително социално и екологично въздействие във всяка похарчена 

стотинка се предлага на клиента, което дава възможност за по-добро разпределение на ресурсите. 

Взаимоотношения с клиенти 

Освен че предоставяме професионални услуги за измерване на въздействие и обучение, ние също 

така се застъпваме за създаване на социално и екологично въздействие с реномирани методологии 

и проверени данни, за да гарантираме, че положителното и измерено въздействие се постига, и то 

е успешно и работещо. Следователно нашата клиентска база знае, че на първо място сме „за 

въздействие“. За да насърчим измерването и управлението на въздействието, ние предлагаме 

специални цени и кампании за правителствени агенции, организации с нестопанска цел и студенти. 

Ние също така сме се определили като „обучители на обучаеми“ с цел създаване на работни места 

и в крайна сметка пазар за въздействаща икономика. 

Клиентски сегмент 

Ние обслужваме всички сегменти, било то публичния, частния или с нестопанска цел, които са 

потенциални производители на въздействие в своята област. Бизнесът, инвестициите и дейностите, 

свързани с ЦУР, са нашите любими дейности, затова търсим наличието на ЦУР. Любимият ни, 

персонализиран вид е развълнуваният клиент, склонен да се учи, приема и променя. Привличат ни 

и клиенти, които имат експоненциален капацитет за създаване на стойност. 

Ключови ресурси 

Нашето ценностно предложение изисква взаимно разбиране и работен план, който ни позволява 

да работим заедно със заинтересованите страни, за да си сътрудничим и да включим всички 

заинтересовани страни, свързани с този конкретен бизнес/дейност. Колкото повече се включват 

заинтересованите страни, толкова по -добро е измерването и управлението. Такъв приобщаващ 

подход изгражда мостове във форми на комуникация и сътрудничество между заинтересованите 

страни, и доверието е ключово в тази връзка. Намирането на социалната стойност и 
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монетизирането на стойността ни дава математиката на създаването на стойност, която ще 

предостави възможност за по -ефективно разпределение на ресурсите. 

- Все още са важни разговорите. Нашите проекти говорят сами за себе си. 

- Представянето на завършени проекти, чрез уебинари, обучителни програми предизвиква 

интерес и потенциален бизнес. 

- Използваме ефективно социалните медии, за да обявяваме и популяризираме нашите 

проекти и услуги. 

Структура на разходите 

От по-малки към още по-малки: 

Човешкия капитал 

Изграждане на капацитет 

Технология 

Приходен паричен поток 

Консултативни такси, такси за измерване на въздействието и управлението 
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Приложение 1 

 

ШАБЛОНИ НА ТУЛБОКСА 

Интелектуален продукт 1 

 
1. ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

 

Име на обучителния курс  

Обучителна институция  

Описание на курса(2000 символа)  

Учебен план (конкретна програма)  

Метод за оценяване   

Общ брой учебни часове  

График, ако е приложимо  

Език, на който се преподава  

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Контакти  

Уеб сайт/платформа  

 
 
2. ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 
 

Име на обучителния курс  

Обучителна институция  
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Описание на курса(2000 символа)  

Учебен план (конкретна програма)  

Метод за оценяване  

Общ брой учебни часове  

График, ако е приложимо  

Език, на който се преподава  

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Контакти  

Уеб сайт/платформа  

 
 
3. ИНОВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
  

Име на финансов 

инструмент 

  

Информация за 
контакти 

Име на лицето за контакт 

Адрес 

Град 

Държава 

Електронна поща 

Уеб сайт 

Вид на 
организацията 

 Обществен местен орган 

 Обществен регионален орган 

 Публичен национален орган 

 Друг тип публичен орган (моля, посочете): 
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 Частен орган (моля, посочете дали е банка, фондация, бизнес 

ангел, система за краудфандинг и т.н.) 

Сектор на 
специализация 

 Не е специално фокусиран върху един или повече сектори 

 Специализиран в следните сектори: 

Фаза на 
специализация 

 Не е специално фокусиран върху конкретна фаза от жизнения 

цикъл на бизнеса 

 Специализиран в следната фаза(и) на жизнения цикъл на 

бизнеса: 

- Възникване на идея 

- Създаване на идея 

- Стартиране 

- Начален растеж 

- Разширяване 

Специализация: 
финансови ресурси 

Тази организация обикновено предоставя: 

 Краткосрочни заеми 

 Дългосрочни заеми 

 Собствен капитал  

 Дарения 

 Други (моля, посочете) 

Моля, посочете 
какъв тип 
възвръщаемост на 
капитала (ROI) 
обикновено търси 
този агент 

  

Начини за 
установяване на 
контакт 

Моля, опишете накратко как да се свържете и да работите с тази 
организация 
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4. ДЪРЖАВНА ПОМОЩ: СХЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

Описание (максимум 

5000 знака с 

интервалите) 

 

 
5. ПРИМЕРИ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 
 
Този раздел описва конкретни и действащи инициативи, представляващи публично-частни 

социални партньорства, получили финансови средства. Случаите трябва да описват примери за това 

как тези партньорства - и организациите, които са ги създали - са работили, за да получат финансови 

ресурси на определен етап от техния жизнен цикъл, за какво са предоставени финансовите ресурси 

и от кого. Основната цел, както е решено, е да се предоставят доказателства за работещи 

финансирани управляващи предприятия/инициативи. Всъщност, само ако можем да 

предоставим доказателства за работещи примери, ще има смисъл да опишем финансовите 

инструменти, които са били използвани. 

 

Име Партньор от публичния сектор Партньор от частния сектор 

Информация за 

контакти 

Име на лицето за контакт: 

Адрес: 

Държава: 

Електронна поща: 

Телефон: 

Уеб сайт: 

Име на лицето за контакт: 

Адрес: 

Държава: 

Електронна поща: 

Телефон: 

Уеб сайт: 

Описание 

(максимум 5000 

знака с 

интервалите) 
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6. ИНОВАТИВНИ БИЗНЕС МОДЕЛИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

Кратко описание 

Макс. 2000 знака с интервалите 

 

Ключови дейности 

Какви ключови дейности има ценностното 

предложение? 

Кои дейности са по -важни в каналите за 

дистрибуция, взаимоотношенията с 

клиентите, приходния паричен поток...? 

 

Ключови партньори 

Кои са ключовите партньори/доставчици? 

Какви са мотивите за партньорството? 

 

Стойностно предложение 

Каква основна стойност предоставяте на 

клиента? 

Кои нужди на клиента задоволявате? 

 

Взаимоотношения с клиенти 

Какви отношения очаква да установите 

целевият клиент? 

Как можете да интегрирате това във вашия 

бизнес по отношение на разходите и 

формата им? 

 

Клиентски сегмент 

За коя таргет група създавате стойност? 

Кой е вашият най -важен тип клиент? 

 

Ключови ресурси 

Какви основни ресурси изисква вашето 

стойностно предложение? 

Кои ресурси са най -важни в каналите за 

дистрибуция, взаимоотношенията с 

клиенти, приходния паричен поток...? 
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Канали за дистрибуция 

По какви канали искат да бъдат достигнати 

вашите клиенти? 

Кои канали работят най -добре? Колко 

струват? Как те могат да бъдат 

интегрирани във вашите и навиците на 

вашите клиенти? 

 

Структура на разходите 

Кои са най -големите разходи във вашия 

бизнес? 

Кои ключови ресурси/ дейности са по -

скъпи? 

 

Приходен паричен поток 

Как вашият продукт/услуга улавя 

приходите? 

 

 

 



П А Р Т Н Ь О Р И


