
ОБРАЗОВАНИЕТО  ПО  СОЦИАЛНО  ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

ВЪВ  ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

С  ПРИНОС  КЪМ  УСТОЙЧИВОТО  РАЗВИТИЕ  НА  БЪЛГАРИЯ

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА КАТО ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ

14 -15.06.2018 г.

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj57LmorpfbAhULMuwKHUXgBdwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fpriemunivt.bg%2Fbachelor%2Ffac-sp%2Fsf&psig=AOvVaw3EG9QkpGAan8p88ZpBqvx1&ust=1527011242775359
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj57LmorpfbAhULMuwKHUXgBdwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fpriemunivt.bg%2Fbachelor%2Ffac-sp%2Fsf&psig=AOvVaw3EG9QkpGAan8p88ZpBqvx1&ust=1527011242775359


Визия за развитие

 ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ подготвя бъдещи
социални предприемачи за България и
концентрира научноизследователски ресурси
за развитие и по-добра разпознаваемост на
социалната икономика.

 Ние вярваме, че подкрепяйки младите хора да
намерят своето признание като социални
предприемачи чрез обучението в бакалавърска
програма „Предприемачество в социалната
сфера“, ние изграждаме бъдещите лидери на
социалната промяна в България.





Кратка ретроспекция

 Образователна програма „Предприемачество в
социалната сфера“ стартира през 2009 година,
като към момента успешно са завършили 5
випуска;

 Предлага се в редовна и задочна форма на
обучение със срок на обучение 4 години (8
семестъра);

 Подготвени и успешно дипломирани 67 бакалаври
с професионална квалификация - социален
работник, предприемач в социалната работа;



Кратка ретроспекция

 Магистърска програма „Социално
предприемачество“ с професионална
класификация – социален предприемач;

 Акредитирана докторска програма по ПН 3.4.
Социални дейности, която дава възможност за
разработване на дисертационни трудове по
социално предприемачество;

 Привлечени водещи преподаватели, практици и
изследователи в областта на социалното
предприемачество.





Нашият подход

 Балансирана комбинация на икономически и
социални дисциплини в процеса на обучение;

 Обучение, насочено към развитие на
практически умения за социалната икономика;

 Ефективно съчетаване на обучение и практика,
възможности за участие в стажове и студентски
мобилности;

 Възможности за личностно развитие чрез
участие в научноизследователски проекти и
конференции;

 Насърчаване на младите хора към
предприемачество и активно гражданство;

 Привличане като лектори на експерти и
практици от социалната икономика.





Предпоставки за развитие

 Социалната икономика изисква хора със
специфична комбинация от умения и компетенции;

 Университетът е мястото, където младите хора се
подготвят като активни граждани на нашето
общество, които носят заряда на промяната;

 Насърчаване на предприемачески идеи се случва
там, където студентите имат възможност да
споделят идеите си и да намират съмишленици за
тяхната реализация;

 Пряка връзка със социалната икономика - Велико
Търново е една от общините с най-голям брой
социални услуги в общността, доста от които
развиват и социално предприемачество.



Предпоставки за развитие

 Обучение, ориентирано към практиката. Много от
утвърдените в световен мащаб програми за
обучение по социално предприемачество залагат
на привличането на социални предприемачи от
практиката;

 Акцент върху креативно мислене и иновациите
сред обучаемите;

 Формиране на стратегически партньорства с
местните власти, обществени организации и
бизнеса за насърчаване на социалната икономика.



https://www.eufunds.bg/media/k2/items/cache/9ec4f22144989e06c8b076e86df0ebae_XL.jpg
https://www.eufunds.bg/media/k2/items/cache/9ec4f22144989e06c8b076e86df0ebae_XL.jpg


Фокус върху умения, 
нужни за устойчиво развитие

При обучението в образователна програма
„Предприемачество в социалната сфера“ във ВТУ
ние насърчаваме:

 Критично мислене и ориентация към адресиране 
на проблеми и предизвикателства;

 Креативност и въображение;

 Дигитална компетентност;

 Студентско лидерство;

 Екипно взаимодействие и партньорство.



Защото устойчивото развитие изисква

 Отговор на нуждите на настоящото и на
бъдещото поколение, които отчитат
икономически растеж и потребление,
съобразявайки се с екосистемните ограничения;

 Устойчивостта налага вземането на трудни
решения относно ценности, които често насочват
развитието в различни посоки;

 Намиране на компромис между отделните
заинтересовани страни и често предизвиква
трансформация и иновации, т.е. скъсване с
предишните модели на развитие;

 Придвижването към устойчивост изисква промени
в обществената политика и ангажиране на
бизнеса.



Нашите иновации

 Иновативни лекционни курсове – в обучението
по социално предприемачество на ВТУ са включени
лекционни курсове по гражданско общество и
неправителствени организации, социална
икономика, социални предприятия за заетост,
социални иновации и др.

 Акцент в последните два семестъра -
самостоятелна работа и разработване на
курсови проекти, които са насочени към
създаване на модели на социални предприятия за
заетост, бизнес планове за стартиране на социално
предприятие и други практически ориентирани
задачи към социалната икономика.





Компетенции и бъдеща реализация

 Създаване и управление на социално предприятие,
организация с идеална цел;

 Участие като експерти в съществуващи социални
предприятия и/или неправителствени организации в
България и в Европейския съюз;

 Специализирана експертна дейност към местни и
регионални власти, към правителствени
организации, пряко ангажирани със социални
политики;

 Участие и ръководство на проекти, чийто
аналитичен предмет са социални проблеми;

 Експертна дейност към местни, регионални,
национални и европейски програми по въпроси на
безработицата, бедността, интеграцията на хората в
неравностойно положение.





Бъдещето пред нас

 Превръщане в лидер на научноизследователската
дейност и развитие на научна инфраструктура за
измерване на социалния ефект от дейността на СП;

 Насочване на академични ресурси към
повишаване на видимостта на социалната
икономика на национално и международно ниво;

 Трансфер на ноу-хау и добри практики сред
широката академична общност;

 Насърчаване на научните изследвания в
областта на социалното предприемачество,
социалните иновации и корпоративната
отговорност с оглед превръщане на обучението
по социално предприемачество в пряко
свързано с процеса по устойчиво регионално
и местно развитие;



Бъдещето пред нас

 Активно ангажиране на успешни социални
предприемачи и пионери на социалната промяна в
образователния процес;

 Създаване на инкубатор за насърчаване на
стартиращи социални предприемачи, като част от
образователния процес.

 Инвестиране в създаването на научен и
академичен капацитет за изследване на
сектора на социалната икономика и постигането
на социална добавена стойност на национално
ниво и европейско ниво.



Бъдещето пред нас

 Разработване и тестване на новаторски
методики за обучение в социално
предприемачество, проектиране на решения за
обучение, основани на платформи за дистанционно
обучение, при валидиране на умения и резултати
от обучението;

 Ефективно взаимодействие с публичния сектор
за подготовка на предприемачи за социалния
сектор в България;

 Образованието по социално
предприемачество трябва да е на върха на
прогреса и развитието на социалната икономика и
да успява да мобилизира целия иновационен и
предприемачески потенциал на младите
хора.
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Предизвикателствата пред всички нас

 Принос към европейския дебат - да се
съсредоточим върху начините да приспособим
нашите социални модели към настоящите и
бъдещите предизвикателства и да подсилим
социалния дух на Европа;

 Динамично променяща се среда с нарастващи
социални нужди и предизвикателства пред различни
групи от обществото;

 Време е да заговорим за дигитална социална
икономика и да адаптираме образователния
процес към променящите се нужди на обществото;

 Нарастваща роля на така наречената „споделена
икономика“ (sharing economy), която използва
онлайн платформите и информационните
технологии за насърчаване на споделянето на
човешки и материални ресурси.



Като заключение

 Социалната икономика ще заема все по-
ключово място в България, като член на
Голямото европейско семейство;

 Социалната икономика и социалното
предприемачество в България са припознати
като мерки за постигане на националните
цели на стратегия „Европа 2020“ и като
„инструмент за постигане на устойчиво
развитие“;

 Обучението по социално предприемачество
във ВТУ следва да има трансформиращ ефект
спрямо младите хора като подготвя социални
предприемачи, готови да намерят отговор
на бъдещите предизвикателства.
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