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Философия на предприемаческата култура  
 

Предприемачеството = Свобода 

Tворчество,  свободата да си повярваш, свобода на 
носиш отговорност за живота си, свободата да поемаш 
риск    

 

Пътя към свободата  

Знание,  самоуважение, пространство за другите, 
уважение към значимостта им, партньорство 

 

Предприемачеството е отношение към живота  

 



Критична 
маса 

Образование 

Финансиране 

Култура  

Бизнес 

Наука 

Правителство  

Устойчивата бизнес среда                                      
Иновационна екосистема в България 

 Образователни програми, 
вкл. съвместни с 
чуждестранни университети 

 Образователни инициативи:             
Заедно в час, Академия 
Телерик и др. 

 „Стратегически изисквания 
на софтуерната индустрия 
за реформа на 
образователната      
система“: БАСКОМ 

 Мултинационални компании 

 Местни развити компании 

 Стартиращи компании 

 Изследователски 
екипи и институти 

 Изследователски 
проекти 

 Джереми: LauncHub, Eleven, и 
др. 

 Иновационен фонд, Фонд 
Научни изследвания 

 ОП Конкурентоспособност 

 Други частни и публични 
ресурси 

Организации в подкрепа на 
предприемачеството: StartUp Фондация, 
Start It Smart, Junior Achievement, CISCO 
институт за предприемачи и др. 

 Нов Закон за иновациите 
(стимули, структура, НИФ) 

 Стратегия за интелигентна 
специализация 

 България 2020 

София Тех 



Социалното предприемачество 

Социалното предприемачество е бизнес 
начинание, което оперира чрез предприятия 
работещи в полза на социалната промяна. 

Социалните предприятия не са благотворителни 
организации или социални агенции. Те са частни 
предприятия управлявани и развивани по 
правилата на бизнеса с фокус на дейността си 
върху решаване на хуманни задачи, а не просто 
печалба. Те са ориентирани към окуражаване на 
активно гражданско участие и обединяване на 
усилия и експертиза с широко обществено участие 
за постигане на социална промяна в дадена област. 

 



Характеристики на социалното предприятие  

• Работи комерсиално като бизнес предприятие 

• Цели печалба 

• Постига целите си с продажба на продукти и 
услуги 

• Прилага утвърдените бизнес практики  

• Инвестира по-голямата част от печалбата си за 
постигане на социални цели или такива свързани 
с култура за хармоничен с природата живот   

 



Entrepregirl 2014 
Bulgaria 

Digital Woman of Europe 2013 Award 

Едногодишна стипендия – AMBA програма 
Едногодишно менторство 

Едногодишно членство BCWT 

BCWT – за жените предприемачи в ИТ 



40 % социални предприемачески идеи  



MoveBG e гражданска платформа, която обединява 
експерти и прогресивни граждани за общи действия в 
посока на по-добра България. ВКЛЮЧЕТЕ СЕ! 

ТИНК ТАНК 

СОЦИАЛЕН 
АКТИВИЗЪМ 

ОБЩНОСТ 
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