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За Фондацията 

 

Фондация Бауерзакс е създадена на 13.02.2013г.  

Фондация Бауерзакс преследва следните цели: 

 

 да насърчава и подкрепя развитието на гражданското общество в 

Република България; 

 да подкрепя развитието, интеграцията  и реализацията на младежта; 

 да съветва и фасилитира граждани и публични институции в 

реализирането на техните проекти в социалната, културната, 

политическа и спортна сфера, както и в други области със социална 

значимост; 

 да насърчава и подкрепя граждански инициативи; 

 да имплементира проекти със социално значение, да подкрепя 

разпространението на знание, образование и информация; 

 да насърчава прилагането на най-добрите международни практики, 

които целят подобряването на стандартите на живот на гражданите от 

различен етнически и социален произход и да подкрепя развитието на 

пазарно-ориентирани инициативи.За да осъществи тези цели, Фондация 

Бауерзакс изпълнява разнообразни дейности, като: 

 провеждане на семинари, курсове, лекции, конференции и обучения; 

 създаване на мрежи от контакти и колаборация със сходни български и 

чуждестранни организации, с цел да разпространи информация и ноу-

хау; 

 създаване на информационни центрове и Интернет портали за 

хуманитарни и социални науки; 

 изграждане на изследователски и аналитични методики. 

Фондация Бауерзакс е домакин на Икономическа библиотека, както и  
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на Форум Икономика и Поп Икономика. Фондацията е организатор и създател 

на образователни курсове за учащи, насочени към развитието на 

предприемаческите, творческите и социалните умения. 

 Създател на методики и проучвания на ефектите на събития с 

нестопански характер; 

 Създател на механизми за активно гражданско участие в процеса на 

вземане на решения; 

Във всеки един от своите проекти, екипът на Фондация Бауерзакс се стреми да 

прилага иновативни подходи и решения за социална промяна.  

 

 

Общо събрание на Фондация Бауерзакс:  

Асенка Христова 

 

Весислав Илиев 

 

Георги Стоев 
 

 

Консултативен съвет на Фондация Бауерзакс: 

 

Д-р Даниела Митева, Ohio State University 

 

Д-р Фридрих Бауерзакс, Бонски Университет 

 

Проф. Иван Чалъков, ПУ „Паисий Хилендарски” 

 

Изпълнителен директор: 

Мирияна Митева 
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2016 година накратко 

 

През 2016г. образователният курс за 

ученици „Предприемачът като 

откривател”, създаден от Фондация 

Бауерзакс, достигна и до гр. Велико 

Търново, където ученици от 

Американския колеж „Аркус” имаха 

възможността да преминат през 

предприемаческа програма. 

И през 2016г. в програмата на 

събития на Фондация Бауерзакс 

бяха включени поредица от лекции, 

проведени в „Икономическа 

Библиотека” Пловдив. 

„Икономическа Библиотека” 

Пловдив участва за четвърта 

поредна година в един от най-

големите фестивали, които се 

провеждат в Пловдив  - „Нощ”. 

Фондация Бауерзакс продължи през 

2016г.  с дейностите по мониторинг 

на три от постоянните комисии към 

Общински съвет Пловдив, част от 

проект „Повишаване активността на 

гражданския сектор за налагане 

прозрачност в работата на 

Общински съвет Пловдив” 

финансиран по Програмата за 

подкрепа на неправителствени 

организации в България по 

Финансовия Механизъм на 

Европейското Икономическо 

Пространство. 

През 2016г. продължиха и  

дейностите по изпълнение на проект 

„Подобряване шансовете на млади 

роми за реализация на пазара на 

труда”, финансиран от Тръст за 

Социална Алтернатива (ТСА). 

 През 2016г. Фондация Бауерзакс 

стартира програма за кариерно 

ориентиране и мотивиране по 

проект „Равен шанс за кариерно 

развитие”, финансиран от ТСА и в 

партньорство с Liebherr-Hausgeräte 

Marica. Програмата обхваща 

ученици от професионалните 

гимназии от област Пловдив и гр. 

Пазарджик. 

Фондацията доразви своята дейност 

като изследователско и аналитично 

звено като извърши проучване и 

подготви изследователски доклади 

относно потенциала в секторите на 

преработващата и добивната 

индустрия. 

За изпълнението на своите проекти 

Фондация Бауерзакс разчита на 

подкрепата на дарители и донори, 

както и на помощта на доброволци
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Икономическа Библиотека Пловдив 

 

През 2016 г. Икономическа 

Библиотека Пловдив обогати своя 

каталог с нови издания закупени с 

дарения, като броя на заглавията, 

достъпни за широка публика 

достигна 750. Новите заглавия от 

каталога са от разнообразни сфери: 

икономика, политическа философия, 

маркетинг, мениджмънт, право, 

история, психология и др. и са 

придобити чрез дарения.  

През м. март 2016 Икономическа 

Библиотека Пловдив бе домакин 

среща-дискусия с тема „Езикът на 

омразата в публичната среда”. 

Дискусията е част от дейностите по 

проект „От предразсъдъци към 

нетърпимост: обхват и превенция на 

езика на омразата в България”, 

чиято основна цел е да се помогне за 

ограничаването на 

разпространението на словото на 

омразата в публичното пространство. 

Дискусията се организира от 

Фондация „Център за 

модернизиране на политики” и 

Фондация „Медийна демокрация”, в 

партньорство с Фондация Бауерзакс. 

 Посетителите имаха възможност и 

през тази година да присъстват на 

разнообразни срещи-разговори с 

изтъкнати общественици, 

икономисти и анализатори, както и 

да се запознаят с богатия избор от 

книги. Икономическа Библиотека 

Пловдив бе домакин и на част от 

лекциите организирани от 

Либертариански Клуб Пловдив. 

 

 

Икономическа Библиотека Пловдив 

през м. април подкрепи 

инициативата за Дом за Опера 

Пловдив, като се превърна в е едно 

от местата, където се събираха идеи 

и подписи  в подкрепа на 

предложението за изграждане на 

сграда на операта в Пловдив. 



 
 

 

Лекции 

На 30.01.2016г. Икономическа 

библиотека в партньорство с 

Либертариански Клуб Пловдив бе 

домакин на първото съвместно 

събитие за годината. Гост лектор на 

събитието бе Владимир Сиркаров –  

икономист и телевизионен водещ.  

Той е съавтор и TV водещ на 

‘Boom&Bust’, което се излъчва по 

Bloomberg TV България. Темата на 

неговата лекция е произходът и 

природата на парите. Събитието бе 

посетено от над 80 души, които 

имаха възможността да се запознаят 

с теми като същността на парите, 

какво са те, как се зараждат, какво 

може да бъде пари. 

 

 

 

На 13.02.2016 Libertarian Club 

Plovdiv и Икономическа библиотека, 

с любезното домакинство на Hackafe 

Plovdiv представиха лекция на 

Кузман Илиев -икономически 

журналист, автор и водещ на 

финансовото и бизнес предаване 

Boom&Bust, който представи една от 

най-влиятелната, интелектуална, 

вдъхновяваща и мотивираща книга: 

Man, Economy and State на Murray 

Rothbard.  

През май 2016 Libertarian Club 

Plovdiv и Икономическа библиотека, 

организираха дискусия, с любезното 

домакинство на Hackafe Plovdiv. 

Дискусията бе с актуалната тема 

относно опазване на културните 

ценности. Участниците в нея бяха: 

Стоян Панчев, Теодор Караколев и 

Весислав Илиев. По време на 

дискусията бяха разгледани 

различни гледни точки относно кой 

трябва да бъде отговорен за 

опазване на културното наследство и 

дали държавната е добър стопанин 

на културните ценности или 

държавната собственост на 

културните ценности не води до по-

доброто им опазване, а до едно 

фалшиво успокоение сред хората, до 

едно оправдание, като ги оставим на 

някой друг. По време на дискусията 

бяха дадени примери за десетки 

разрушени ценни сгради както за 

такива, собственост на държава,  
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така и за такива, частна собственост. 

Бе изказана и тезата, че най-

сигурната гаранция за опазването 

на даден сграда не е държавната ѝ 

собственост или строгите регулации, 

а знанието на нейния собственик, че 

тя е по-ценна от тухлите, с които е 

построена.  

През м. април в Икономическа 

библиотека Пловдив стартира 

първата от поредицата лекции на 

Асоциацията на трейдърите в 

България. Срещите бяха отворени за 

настоящи и бъдещи трейдъри от 

Пловдив и региона.  На срещите 

начинаещи трейдъри имаха 

възможност да срещнат свои колеги 

с дългогодишен опит и споделят 

какво ги вълнува, кои са основните 

проблеми, които ги спъват по пътя 

към успеха, както и какви знания 

търсят.  На събитията в Пловдив 

присъства екип на Асоциацията на 

Трейдърите в България, в това 

число и нейният председател Васил 

Банов – трейдър на валута, стоки и 

акции от 2002 г. Банов,  автор на над 

300 статии в печатни и онлайн 

медии и съавтор на книгата „100% 

Форекс. Учим и Печелим Заедно“, 

преведена на шест езика.  

 

Изследване на икономически ефекти от културни събития 

Нощ/Пловдив 

На 8 март 2016г. в София бе 

представено независимото 

изследване за икономическите 

ефекти от културните фестивали с 

лабораторен казус Нощ/Пловдив, 

2015 г. направено от Фондация 

Бауерзакс, Индъстри Уоч и 

Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”. През предходната 

година Фондация Бауерзакс в 

партньорство с Индъстри Уоч 

разработи конкретна методология, 

измерваща възвращаемостта на 

направените инвестиции в културни 

фестивали и позволяваща 

остойностяване на преките и 

непреки ефекти, които едно събитие 

с нестопански характер има. В 

представянето взеха участие 

инициаторите на изследването 

Фондация Бауерзакс и „Индъстри 

Уоч Груп“, както и партниращите 

организации фондация „Отворени 

изкуства“, базов организатор на 

Нощта и катедра „Социология“ на  

ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Събитието се проведе в Гьоте-

институт България, като първа 

среща от техния формат „Градски 

разговори“. 

Представянето започна с кратък  

разказ на Веселина Сариева, 

директор на ФОИ, за историята, 
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принципите и ключовите моменти от 

развитието на културния фестивал 

Нощ/Пловдив. Срещата продължи 

след това с презентация на Георги 

Стоев от „Индъстри Уоч“, който 

говори за мотивацията при 

инициирането на такъв тип 

мултидисциплинарно изследване, за 

целта на прочуването и за 

възможнитему адресати. Весислав 

Илиев от Фондация Бауерзакс  

представи на публиката 

използваната методология и 

конкретните данни и цифри от 

случая Нощ/Пловдив, 2015, а проф. 

Чалъков от Катедра „Социология“ на 

ПУ обговори ключовите моменти при 

анализа на данните. След това 

думата взе Енцио Вецел, директор 

на Гьоте Институт, той представи 

немския опит в този тип изледвания. 

 

Remember Plovdiv 

През 2016 г. Фондация Бауерзакс 

подкрепи инициативата на Аз 

обичам Пловдив I love Plovdiv – 

Remember Plovdiv, която заедно с 

колегите от Вестник Марица - 

Пловдив, и доброволци цели да 

разкаже непознатата история на 

Пловдив, както и да измери чрез 

метода за условното остойностяване 

ефектите от кампанията 

 

 

Проекти 

Предприемачът като откривател 

През пролетта на 2016г. завърши 

втората група ученици, преминали 

през образователната програма на 

Фондация Бауерзакс 

„Предприемачът като откривател”. 

Курсът разглежда 

предприемачеството като съвкупност 

от ценности, като мотивация, страст 

и креативно мислене. Курсът 

понастоящем се състои от 30 урока, 

заедно с шест допълнителни 

мотивационни лекции на успешни 

млади предприемачи. 

Фокусът на програмата е подход, 

при който учениците и техните 

предпочитания и интереси са в 

основата на преподавателския 

модел. Екипът ни използва 

адаптирани или създадени от 

самите нас игри, дискусии, 

ситуации, примери и обяснения чрез 

популярни филми, книги и песни. 
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В курса „Предприемачът като 

откривател” ние разясняваме 

концепциите за риск и несигурност, 

а провала като техника за 

придобиване на нови знания. 

Показателни са резултатите от 

проведената след привършване на 

курса анкета, според която всички 

анкетирани ученици възприемат 

риска и провала в бизнеса за 

нормално явление.  

Ние вярваме, че модерното 

образование трябва да се основава 

на подходи, при които ученика е в 

основата на придобиване на нови 

знания, а не учителя. Ето затова, в 

курса „Предприемачът като 

откривател” наблягаме на 

използването на методи, които 

позволяват на учениците сами да 

достигат до изводи и откриват 

важното за тях знание.  Този подход 

към придобиване на нови знания се 

потвърждава като удачен и 

предпочитан и от самите ученици. 

През зимата на 2016г. Фондация 

Бауерзакс организира посещение 

във фабриката за ски Амер Спортс 

България в гр. Чепеларе за 

учениците посетили курс 

„Предприемачът като откривател”. 

Посещението бе организирано с 

любезното съдействие на домакините от 

Амерс Спортс България, като учениците 

имаха възможност да се запознаят 

отблизо с процеса на създаване на 

продукт (създаване на нова гама 

продукти и смяна на всеки 12 месеца) и 

управление на производствените 

процеси. 

 

През пролетта на 2016 година 

курсът бе проведен във Велико 

Търново, където ученици от 

Американския колеж „Аркус” 

преминаха през предприемаческата 

програма. Курсът се провеждаше 

всяка седмица и беше осъществен с 

подкрепата на Фондация 

„Либертарианство”. 

Образователната програма бе 

приета изключително позитивно от 

учениците от Велико Търново, 

където Фондация Бауерзакс събра 

пилотна група с ученици на възраст 

15-18 години. 

Поради засиленият интерес от 

страна на ученици и родители 

Фондация Бауерзакс през есента на 

2016г. стартира разширяване на 

образователната програма и в други 

райони на страната. Съвместно с 

екипите на Община Габрово и 

Областен информационен център 

Габрово, Фондация Бауерзакс 

стартира дейности по организиране 

на първия национален лагер по 
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предприемаческо мислене 

„Предприемачът като откривател”. 

Лагерът се предвижда да стартира 

лятото на 2017г. в архитектурно-

историческия резерват с. Боженци. 

Предприемачът като откривател  се 

включи като асоцииран партньор в 

първата национална GEM Bulgaria 

Annual Conference 2016 на 3 и 4 

октомври в София. В края на 2016г. 

стартира и набиране на нова група 

ученици за курса, стартиращ през 

пролетта на 2017г.  

 

 

 

Повишаване активността на гражданския сектор за налагане прозрачност в 

работата на Общински съвет Пловдив 

 

През 2016 г. продължи работата по 

мониторинг на дейността на три от 

постоянните комисии („Устройство 

на територията и жилищна 

политика”, „Общинска собственост и 

стопански дейности” и „Култура, 

туризъм, евроинтеграция и 

международни отношения”) към 

Общински съвет Пловдив, така и 

сесиите на Общински съвет 

Пловдив. Партньор по проекта бе 

Форум за наблюдение и анализ на 

публични политики. 

 Обща цел на проекта бе да насърчи 

и подпомогне активността на 

гражданите и НПО и включването 

им в процесите на обсъждане и 

взимане на решения, касаещи 

териториалното развитие на град 

Пловдив. Специфична цел на 

проекта бе да допринесе за 

повишаване на прозрачността в 

работата на комисията по 

„Устройство на територията и 

жилищна политика“ към Общински 

съвет Пловдив. До май 2016 г. екипа 

на Фондация Бауерзакс 

извършваше регулярно наблюдение 

на заседанията на комисиите към 

Общински съвет Пловдив, както и 

сесиите на Общински съвет Пловдив 

последвано от експертен анализ на 

информацията, разпространявана 

под формата на доклад сред 

заинтересовани страни. За периода 

бяха подготвени 14 доклада, като 

основните акценти бяха 

популяризиране чрез партньорски 

медии.  

По време на проекта Фондацията 

идентифицира и имаше възможност 

да работи с активни НПО, 

неформални групи, журналисти и 

граждани. Основни ползватели на 
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резултатите от проекта са НПО, 

неформални групи, граждани и 

вземащите решения. През 2016г. 

бяха организирани последните 2 

срещи с неформални граждански 

групи за обсъждане на дейностите 

по мониторинг, както и за мерки за 

подобрение на работата на 

Общински съвет Пловдив. 

Проект „Повишаване активността на 

гражданския сектор за налагане на 

прозрачност в работата на 

Общински съвет Пловдив”  бе 

финансира в рамките на 

Програмата за подкрепа на НПО в 

България по Финансовия 

механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-

2014 г. 

 

 

Подобряване шансовете на млади роми за реализация на пазара на труда 

 

През 2016г. продължиха дейностите 

по проекта по диагностика на меки 

умения на кандидати за работа от 

уязвими групи и коучинг с цел 

подготовка за интервю за работа. 

Организирани бяха интервюта за 

кандидатите, от водещи 

предприятия в региона на Пловдив.  

Основната цел на проекта е 

предоставянето на социална 

иновация, чрез която да се 

подпомогне функционирането на 

трудовия пазар и преодолее голяма 

част от информационните 

несъвършенства при „срещането” на 

търсенето и предлагането на 

работна сила. Чрез адаптиране и 

прилагане на базирани на меките 

умения техники за 

диагностициране, кариерно 

ориентиране, мотивационно 

трениране и други услуги, ще бъде 

осъществена връзка между 

предлагането на работна ръка от 

страна на уязвими групи, 

образователните институции и 

работодателите. 

 

Равен шанс за кариерно развитие 

 

Фондация Бауерзакс в партньорство 

с „Либхер – Хаусгерете Марица” 

ЕООД стартира програма за ранна 

кариерна мотивация и ориентация, 
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насочена към 300 ученика от 

професионалните гимназии в 

областите Пловдив и Пазарджик. 

Програмата е част от проект „Равен 

шанс за кариерно развитие“, и се 

осъществява с подкрепата на „Тръст 

за социална алтернатива“ . 

Основните цели на програмата са: 

повишаване мотивацията на 

младежите, включително от групи в 

неравностойно положение, за 

успешна професионална 

реализация; осъществяване на 

ранна кариерна ориентация; 

изграждане на устойчив модел за 

успешна трудова интеграция; 

изграждане на партньорства между 

неправителствения сектор, 

професионалното образование и 

бизнеса. 

Основните дейности на програмата 

са разделени на две части. Първата 

част от програмата е насочена към 

диагностика на меките умения 

(социални умения) на записалите се 

за участие ученици, чрез 

сертифицираната от университета в 

Кеймбридж иновативна система Self 

Awareness. Диагностиката е 

придружена от коучинг сесии за 

осъзнаване от учениците на техните 

силни страни и социални умения. 

Включилите се в програмата 

ученици ще получат и насоки как да 

приложат и развият своите меки 

умения, за да повишат 

конкурентоспособността си на 

пазара на труда. 

Втората част от програмата е 

свързана с провеждането на 

организирани посещения в завода 

на „Либхер-Хаусгерете Марица” 

ЕООД. Служители на компанията 

ще представят разнообразието от 

кариерни пътища за професионално 

развитие и необходимите 

компетенции и умения, търсени от 

компанията. Презентациите ще 

бъдат придружени от обиколка на 

завода и запознаване с реалната 

работна среда. Визитите ще бъдат 

еднодневни, като за целта ще бъдат 

сформирани групи от по 20 ученици. 

 

 

Участие във фестивали 

Фестивал Нощ/Пловдив 2016 

 

За четвърта поредна година 

Фондация Бауерзакс чрез 

Икономическа Библиотека Пловдив 

взе участие най-популярния 
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фестивал в гр. Пловдив – 

Нощ/Пловдив 2016. Икономическата 

библиотека се включи в Нощта с 

ново издание на „Поп Икономика“, 

чието първо представяне беше част 

от НОЩ 2015. През 2016 г. „Поп 

Икономика“ 2 бе свързана с история 

на игрите, представяйки някои от 

най-популярните супергерои, които 

са в основата на множество комикси, 

филми и видеоигри, разгледани 

през призмата на икономиката. 

Лекцията имаше за цел да 

представи на достъпен език основни 

икономически теории, чрез 

разглеждане на икономическите 

възгледи на супер героите и 

политическите послания във 

филмите на Marvel Studios. 

Събитието се проведе при 

партньорите на Фондация Бауерзакс от 

Hackafe Plovdiv, с лектор Георги 

Стоев от Industry Watch Bulgaria.

 

 

 

 

 

Фондация Бауерзакс поддържа и интернет портала за политически ии 

икономически новини и анализи – www.votx.org, както и www.bauersax.org. 

Фондация Бауерзакс поддържа профилът на Икономическа Библиотека 

Пловдив: https://bg-bg.facebook.com/bibliotekapld, както и профилът на 

Bauersachs Foundation: https://www.facebook.com/bauersax и Предприемачът като 

откривател : https://www.facebook.com/otkrivateli/?fref=ts 
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