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За нас

Фондацията успешно създаде и стартира своя 
образователна и тренинг програма “Предприемачът като 
откривател”насочена към ученици и базирана на 
симулации и игри, както и програма за кариерна 
ориентация за подрастващи. През 2020г. В партньорство 
с Уча.се екипът на Фондация Бауерзакс създадохме серия 
от уроци по предприемачество базирани на курс 
“Предприемачът като откривател”. През тази година 
Фондацията инициира и създаване на Икономическа 
Библиотека Габрово в партньорство с Областен 
информационен център Габрово.

8 години 
Фондация 
Бауерзакс
От създаването си през м. февруари 2013г. Фондация 
Бауерзакс се стреми да прилага иновативни подходи и 
решения за социална промяна. Фондацията е създател на 
първата библиотека за специализирана икономическа 
литература в гр. Пловдив - Икономическа библиотека, 
която бе домакин на редица събития, на  където 
присъстващите могаха възможност да разговарят на 
различни теми с едни от най-уважаваните икономисти в 
България.  Екипът организира и първите по рода си в 
България срещи “Гражданско жури”.

Активно гражданско участие

Аналитична дейност

Образователно програми

Програма за кариерна 
ориентация
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Старт на рубриката 
“Икономикафе” в 
партньорство с 
Медиакафе

Начало на 
Програма 
“Предприемачът 
като откривател”

Пилотно 
изследване 
“Икономическите 
ефекти от културни 
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Първи летен лагер 
“Предприемачът 
като откривател” 

Курс 
“Предприемачът 
като откривател” и 
в София.
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Онлайн курс по 
предприемачество



Екип на Фондация Бауерзакс

Мирияна Митева, изпълнителен 
директор 

Александрина Стоева, маркетинг и 
реклама  

Весислав Илиев, програмен 
координатор 



През м. юли отвори врати първата библиотека за 
специализирана литература в гр. Габрово. Основната 
концепция на „Икономическа библиотека“ е тя да се 
превърне в място за срещи и дискусии с европейско 
измерение, пространство където се организират обучения, 
прожекции, лекции по актуални теми. Идеята е да се 
организират и дискусии както по определени заглавия в 
библиотеката, така и други актуални икономически теми, 
които не са конкретно обвързани със заглавие на дадена 
книга, налична в библиотеката.

Икономическа 
библиотека 
Габрово Създаването на икономическа библиотека е новата 

съвместна инициатива на Фондация „Бауерзакс“, Община 
Габрово и Областен информационен център – Габрово. 

Библиотеката съдържа над 350 съвременни и класически 
заглавия, голяма част от които в оригинал на английски 
език. Новата придобивка в Габрово е отворена за всички, 
които искат да подобрят знанията си в икономическата 
теория и за разработване на успешни проекти, 
включително и студенти и ученици с интереси в сферата. 

Първата специализирана икономическа библиотека в 
Габрово отвори врати през юли, а домакин е Областният 
информационен център, който затвърждава позициите си 
като интелектуален и образователен хъб, след успешните 
си проекти за насърчаване на предприемачеството като 
Gabrovo Innovation Camp. 



През 2020г. Екипът на Фондация Бауерзакс си партнира с 
Уча.се за подготовката на серия от обучителни видеа по 
предприемаесвто със свободен достъп. Екипът на 
Фондацията подготви темите, върху които бяха 
изработени обучителните видеа. Целта бе по зававен и 
увлекателен начин да бъде представено въведение в света 
на предприемачеството. Темите, които подготвихме се 
базираха на работата ни с ученици в курс “Предприемачът 
като откривател”, но бяха специално адаптирани за видео 
уроците. Темите бяха разделени на 15 части, които 
включваха:

Онлайн уроци по 
предприемачествсто

Предприемачески процес. 
Основни стъпки 

Характеристики на предприемача

Какво е бизнес идея?

От бизнес идея до биснес план
Финансиране
Инвеститори и дялове
Екип
Маркетинг

Какво е предприемачество?

Конкуренция

Мотивация и печалби
Предприемачески риск
Етично бизнес поведение
Умението да управляваме времето
Умението да взимаме решения



www.bauerax.org

info@bauerax.org
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