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За нас

От създаването си през февруари 2013 г. 

Фондация Бауерзакс се стреми да 

вдъхновява и мотивира подрастващите 

поколения да предприемат предприемачески 

действия и поемат лична отговорност за 

собствения си просперитет и за напредъка на 

обществото. Основната цел на Фондацията е 

да издигне бизнес културата, използвайки 

креативността на екипа при прилагане и 

разясняване на принципите на действие на 

икономиката, за да ги направи достъпни за 

възможно най-много хора.


Фондация Бауерзакс създава и реализира 

образователни и мотивационни програми за 

младежи под бранда „Предприемачът като 

откривател“. Реализирани са регионални 

програми в Пловдив, София, Велико Търново 

и Габрово, както и 4 национални и 

международни лагера в Боженци. В 

партньорство с Ucha.se, са създадени серия 

от онлайн анимирани уроци, базирани на 

курса „Предприемачът като откривател“.


Фондация Bauersachs също така създава и 

прилага методологии за кариерно 

ориентиране в света на предприемачеството 

и технологиите, с основен фокус върху 

учениците от основните училища.

Фондацията е създател на първата 

библиотека за специализирана австрийска 

икономическа литература в гр. Пловдив – 

Икономическа библиотека, която е домакин 

на редица събития с едни от най-уважаваните 

икономисти в България. Фондацията е 

инициатор на създаването на Габровска 

икономическа библиотека в партньорство с 

Областен информационен център Габрово.


Като част от изследователската си дейност 

Фондацията проведе пилотно проучване 

„Икономически ефекти от културните 

фестивали” в партньорство с Пловдивския 

университет и Фондация „Отворени 

изкуства”.


През 2022 г. Фондацията продължи с 

провеждането на летни лагери по 

предприемачество и с програмата си за 

кариерна ориентация.


       

    Образователни програми 
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    Специализирана литература и събития       
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Създаване на Икономическа 

Библиотека - Пловдив

Първо “гражданско жури” в 

България

Старт на образователна 

програма “Предприемачът 

като откривател”

Старт на програма за 

кариерна ориентация в 

професионални гимназии

Първи летен лагер 

“Предприемачът като 

откривател”

Внедряване на програма за 

кариерна ориентация в 

основни училища

Първа учебна група 

“Предприемачът като 

откривател” в Габрово

Създаване на Икономическа 

библиотека - Габрово и 

онлайн курс за ucha.se

“Тех Фест” - технологични 

работилници за ученици

10 години Фондация Бауерзакс

2022

Близо 1000 ученици взимат 

участие в образователни 

инициативи през годината

http://ucha.se


Дните между 19 и 23 юли преминаха 

под мотото на креативността и 

предприемаческия дух и бяха 

белязани от много нови 

приятелства, положителни емоции и 

нови знания. Участниците в 

разглеждаха предприемачеството 

като набор от ценности. Лагерът се 

проведе в архитектурно-

историческия резерват „Боженци”. 

Инициативата се реализира в 

партньорство с Европа Директно - 

Габрово и Областен информационен 

център – Габрово.

Предприемачът като откривател


Летен лагер 2022

УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА 

СТРАНА
13

5

7

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ В 

ДНИ

ГОСТ-ЛЕКТОРИ И 

МЕНТОРИ



Еднодневното събитие имаше за цял 

да покаже по неформален начин, че 

технологиите са забавни, както и да 

даде информация на учениците и 

техните придружаващи родители 

каква професия биха могли да 

упражняват децата според техните 

интереси. По време на събитието 

децата имаха възможност да 

сглобяват и изработват различни 

модели на машини и устройства, 

както и да се запознаят с основни 

принципи от природните науки.

Програма за ранна кариерна ориентация 2022


Тех Фест

УЧЕНИЦИ ОТ 

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА
360

5

2

УЧАСТНИЦИ - 

ТЕХНОЛОГИЧНИ 

КОМПАНИИ

УЧАСТНИЦИ - 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ГИМНАЗИИ



Посещенията са под мотото "Как се 

прави?" и са насочени към 

събуждане на интереса на 

учениците от основни училища към 

техническите науки и специалности. 

По време на посещенията учениците 

се запознаха с производствените 

процеси и участваха в забавни 

дейности, които илюстрират 

необходимите умения, които трябва 

да имат, за да работят с машина или 

да създадат продукт.

Програма за ранна кариерна ориентация 2022


Посещения на промишлени предприятия

УЧЕНИЦИ ОТ 

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА
222

8

15

ПРОМИШЛЕНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОСЕЩЕНИЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВА



По време на посещенията на 

професионални гимназии, както и 

на работилниците в основните 

училища, учениците имаха 

възможност да участват в 

експерименти, както и да се 

запознаят с прототипи и продукти, 

създадени от гимназисти. Децата 

имаха възможност да се запознаят 

с различните предмети, изучавани в 

професионалните гимназии, и 

необходимите умения, които трябва 

да притежават, за да бъдат успешни 

в избраната професионална посока.

Програма за ранна кариерна ориентация 2022


Посещения на гимназии и технологични работилници

УЧЕНИЦИ ОТ 

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА
391

6

3

ПОСЕЩЕНИЯ НА 

ГИМНАЗИИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ 

РАБОТИЛНИЦИ В 

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА



www.bauersax.org

info@bauersax.org

+359 885 939 713

mailto:info@bauersax.org
http://www.bauersax.org

