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Дискусионна сесия  
Иновационен лагер „Предприемачество в сферата на културно-

историческото наследство в трансграничния регион  
Румъния - България“, 

Кратки бележки 
 
I. Въведение  
 
Дискусионната сесия по проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Разкази за 
Дунавската цивилизация“, финансиран по програма Интеррег V-A Румъния – 
България, за обсъждане на документа “Културата има значение! – трансгранично 
сътрудничество за управление на културно-историческото наследство” беше 
реализирана във формат Иновационен лагер за млади предприемачи.  
 
Иновационният лагер се провежда за трета поредна година и е във връзка със 
Световната седмица на предприемачеството. Тази година той е под надслов 
„Предприемачество в сферата на културно-историческото наследство в 
трансграничния регион Румъния - България“. Настоящето издание има за цел да 
стимулира креативността и предприемчивостта на младежите за разработване на 
бизнес идеи за управление на културно-историческото наследство по река 
Дунав.  
 
Техните предложения ще станат част от документа “Културата има значение! – 
трансгранично сътрудничество за управление на културно-историческото 
наследство”, разработен в рамките на проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. 
Разкази за Дунавската цивилизация“ с финансовата подкрепа на програма 
Интеррег V-A Румъния – България.  
Организатори на “Иновационен лагер - Силистра” са: РУО-Силистра, Община 
Силистра и СНЦ „Паралел- Силистра”.  
 
II. Отличителни черти 
1. Иновационният лагер дава възможност на младите хора от област 
Силистра да замислят нови проекти, решения или интервенции, за да изяснят 
проблеми или алтернативни гледни точки. 
 
Инициативата като част от проект “Предприемачество за младежка трудова 
мобилност", финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България 
беше проведена за първи път през 2017г. в рамките на Седмицата на 
предприемачеството, координирана от Джуниър Ачийвмънт България (JA 
България) и доставчици на услуги в рамките на нашия проект. Те ни 
предоставиха следната подкрепа за организиране на лагера:  

• Предварително обучение на румънски и български учители и ученици за 
работа с бизнес модела (канава), който се използва за разработване на 
бизнес план по време на Иновационнния лагер  

• при подготовката и организацията на събитието - методически указания и 
образци на необходими материали; 
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• с темата на бизнес предизвикателството за иновационните лагери, която 
ще е еднаква за всички училища; 

• с информиране на РУО и местните власти за предстоящата инициатива; 
• с образци на писма за поканите до хора от бизнеса, които да се запознаят 

с обучението по предприемачество във Вашето училище; 
• с обобщение на отчетите и изпращане на информацията на 

международните организатори на инициативата; 
• с популяризиране на събитията на уебсайта на организацията с 

предоставените от участниците снимки и описания.  
 
В събитието през 2017г участваха смесени отбори на ученици от 
Професионалната гимназия по икономика "Атанас Буров" и Езикова гимназия “П. 
Яворов” в Силистра. Участието на гости от град Кълъраш даде възможност 
Инновационният лагер да стане трансгранична платформа за дискутиране на 
бизнес идеи, споделяне на положителни практики за съвместно използване на 
трансграничните ресурси.  
 
През 2018г. СНЦ „Паралел- Силистра“ си партнира с Регионалното управление 
на образованието (РУО) – Силистра за организирането и провеждане на 
иновационен лагер с участието на отбори от шест различни училища от област 
Силистра. Съвместната инициатива, която се проведе нна 16.11.2018, имаше за 
цел да насърчи взаимодействието между младите хора и бизнес общността и да 
насърчи тяхното познаване и мобилност в трансграничния регион България - 
Румъния. Eто защо при решаването на бизнес казуса, разпространен от Джуниър 
Ачийвмънт България (JA България), на участниците беше предоставена 
допълнителна информация, касаещи трансграничните ресурси. Същевременно 
организаторите на Иновационния лагер ги насърчиха да мислят не само на 
местно ниво, а и на трансгранично, така че да се използва потенциала на 
културното сътрудничество. 
 
През 2019г иновационният лагер се проведе в два дни, на 21 и 22 ноември и в 
него участваха 36 ученици от 8 до 12 клас от област Силистра.  
 
През първия ден, 21 ноември, участниците бяха включени в работни ателиета 
(уъркшопи) за развитие на умения, които им помогнаха да се справят с 
поставената задача за разработване на бизнес план.  
 
Работните ателиета имат следните задачи:  

• Да подобрят предприемаческите умения  и знанията на младите хора за 
разработване на бизнес план;  

• Да ги стимулират да работят в екип;  
• Да подобрят комуникационните и презентационните им умения;  
• Да подобрят дигиталните им умения.   

 

През втория ден стартира дискусията и разработването на идеи за собствен 
бизнес на тема: „Предприемачество в сферата на културно-историческото 
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наследство в трансграничния регион Румъния - България“. Работата на 
младежките отбори има следните задачи:  

• Да насърчи обществените и гражданските им компетенции и креативното 
им мислене в посока валоризиране/управление на културно-
историческото наследство в трансграничния регион Румъния – България; 

• Да развие тяхната инициативност и предприемачество, както и 
способността сами да предизвикват промени и да се адаптират към 
новостите, породени от външни фактори.   

• Да развие възгледите им за използване на трансгранично сътрудничество 
за управление на културно-историческото наследство.  

III. Ключови роли и отговорности през първия ден, 21 ноември  
• В началото участниците и техните преподаватели, консултанти и гости са 

регистрирани. Бяха използвани различни цветни баджове за 
представителите на всеки отбор.  

• След официалната част и откриването на иновационния лагер, участниците 
бяха запознати с бизнес казуса, а след това - разделени на три групи по 12 
души, които участваха в работните ателиета.   
 

Ръководители на ателиетата (тренери):  
Те са организирани в три различни зали и предлагат три курса:  

• “Презентационни умения” –  водещ доц. д-р Емил Коцев 
• “Маркетинг” – водещ Николай Неков  
• “Социално предприемачество” – водещ доц. д-р Даниел Павлов 

Курсът на всяко ателие трае час и половина.  Всеки от тренерите беше 
подготвил кратко въведение и интерактивни упражнения за групите, които 
преминаха и през трите работни ателиета. Основната цел е да бъдат 
стимулирани младежите да подобрят  и развият посочените по-горе умения, 
които те ще приложат през втория ден в рамките на иновационния лагер.   
 
За всяка зала бяха осигурени флип чарт, компютър и видео проектор, както и 
други материали по заявка на тренерите.  
 
IV.Ключови роли и отговорности през втория ден  
4.1 Въведение  
Организаторите на състезанието повторно представиха пред участниците бизнес 
казуса  и коментираха основните моменти в него. Участниците трябва добре да 
разберат задачата на иновационния лагер, контекста, в който се развива, 
основните въпроси, както и какви резултати трябва да се постигнат. След това 
бяха официално представени бизнес консултантите, менторите и членовете на 
журито. Бяха обявени и критериите за оценка на отборите.  
 
Самите участници на случаен принцип бяха разделени на 6 отбора от 6 човека. 
Организаторите осигуриха информационни материали, представящи сферата на 
културно-историческото наследство в трансграничния регион Румъния – 
България, достъп до интернет, както и компютри за всяка група.  
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Всеки отбор има свое работно място и бизнес консултант, който да подпомага 
разработването на бизнес плана и да стимулира креативно мислене. Отборите 
дискутират своите решения на Бизнес казуса съвместно с консултантите, а след 
това изготвят презентации. Тегли се жребий за представянето, което става пред 
журито.  
 
4.2 Бизнес консултанти 
Бизнес консултантите подпомагат процеса, така  че във всяка група да се води 
дискусия, да се спазва времето и да се постигат целите. Те познават процеса и 
имат умения за модериране, знаят какъв резултат трябва да бъде постигнат от 
всяка фаза на лагера. Консултантите стимулират самоорганизацията и се 
намесват само когато е абсолютно необходимо, като е  възможно предварително 
да се определи времетраенето на консултацията.  
 
Ролята на бизнес консултантите включват и следното: 

• В началото те прочитат още веднъж казуса с групата и насърчават 
организирането на екипа.  
 • Фокусират се върху самоорганизационния капацитет на участниците, 
като ги молят да поемат отговорността да работят в групата, за да изпълнят 
задачата в посочените срокове. 
 • Помагат на хората да разберат контекста, предизвикателството, кои са 
заинтересованите страни и как да работят с тях. 
 • Стимулират участниците да мислят отвъд непосредствените резултати, 
но и изискват от тях да разработят бизнес плана на начинанието си.  
 • Насърчават участниците да мислят много по-напред какво ще бъде 
контекстът след 2 години, когато идеите бъдат приложени и как това ще 
помогне на контекста да се промени. 
 • Използват експертните си познания, за да следят дискусиите и се 
намесват само когато това е необходимо, например:  

-В началния, проучвателен етап, когато идеите започват да се появяват 
и е необходимо да се изгради нова обща представа за 
предизвикателството, неговата сложност.  
-Ако смятат, че е необходимо да се насочат идеите и приносите на 
участниците към обогатяването на разбирането на групата за 
предизвикателството (поставяне на нови хипотези и добавяне на нови 
измерения), като по този начин се откриват възможности за иновативни 
решения или действия. 
- Ако към края на лагера предложенията, направени от участниците, не 
са от значение за предизвикателството, задачата на консултанта е да 
посочи това на група и да ги помоли да насочат по-точно своите 
предложения като преосмислят задачата. 

 
Как намерихме бизнес доброволци ? 

СНЦ “Паралел-Силистра” има изградена мрежа от местни бизнеси, които са 
съгласни да участват в събития като доброволци. Това са: местни 
предприемачи, родители, бивши ученици, местни лидери.  
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Например, през 2017 поканихме Андон Симеонов, генерален директор на 
Софтсърв за България, който говори за  “Моят личен път на предприемач”. 
Лекотрът засегна теми как е решил да стартира своя бизнес или е избрал 
професията си, какви трудности е срещал и как ги е преодолявал. Важно е 
учениците да разберат, че не трябва да се отказват от своите идеи, ако не 
успеят от първия път, а трябва да продължат напред. Те трябва да знаят, че 
всеки човек може да бъде предприемач в работата си, независимо дали има 
собствен бизнес, защото предприемачеството най-вече означа творчески 
подход, търсене на нови решения, умения за комуникация и работа в екип, 
справяне с кризисни ситуации, поемане на премерен риск. 
 

 
 
 
Гост лектор беше и Невена Младенова, Мениджър “Публично финансиране”, 
Майкрософт България, която дискутира темата “Лидерство и дигитално 
присъствие в ерата на технологиите”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
През 2018г 

ангажирахме на доброволни начала бизнес консултанти и ментори. Описахме 
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накратко как се провежда събитието и какви ангажименти ще има доброволецът 
като подчертахме провокиращия и интерактивен характер на състезанието и 
уменията, които развива – за работа в екип, вземане на решения под 
напрежение и в скъсени срокове, за презентиране, бизнес планиране и 
генериране на идеи. Предварително изпратихме този материал на поканените 
бизнес консултанти и ментори. След личен разговор с тях тези доводи 
обикновено се оказваха доста убедителни.  
 
Поканихме и официални гости на събитието: Областния управител и Кмета на 
Община Силистра. Така получихме и подкрепата на институциите.  

 
През 2019г. също партнирахме с институциите Община Силистра и Регионално 
управление на образованието – Силистра. За откриването поканихме 
официалните гости: Областния управител и Началника на РУО.  
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Изградихме партньорство с Ротари-клуб Силистра и поканихме трима техни 
представители: Димитър Свиленов Димитров, Свилен Съботинов и Николай 
Костов. Тези млади бизнесмени с готовност се включиха в инициативата и много 
професионално консултираха младежките екипи за разработване на бизнес 
плановете им. Обърнахме се и към други двама представители на бизнес 
общността: Димитър Караджов и Георги Спасов, както и към гражданското 
общество в Силистра:  Елена Стоянова и Светослав Кьосев.   
 

 
 
В иновационния лагер участваха преподавателите от Русенския университет доц. 
д-р Даниел Павлов и доц. д-р Емил Коцев. Ценен беше и приносът на Николай 
Неков, силистренец, който развива процъфтяващ маркетинг бизнес в София. 
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Бизнес “инсайдър” 
В изданието през 2018г. приложихме идеята за бизнес “инсайдър” . Това е 
допълнителен бизнес консултант, който има вътрешна информация за 
съответната ситуация, представена от бизнес казуса. В нашия случай ставаше 
въпрос за младо момиче, което е завършило образованието си в рядка 
специалност, с ограничени възомжности за намиране на работно място, поради 
което издържащо се с неквалифициран труд.   
 
Тъй като нашата организация работи и с младежи, които са в затруднено 
положение (без работа, без образование или социално слаби) ние ги поканихме 
за бизнес “инсайдъри”. Те, подобно на консултантите, също работиха с 
отборите, като отговаряха на техните въпроси и представиха своя опит, успехи и 
неуспехи в начинанията си. Така приложихме и новаторски подход от “връстник 
към връстник”.  
 
4.3 Жури 
Ангажиментът на журито е да изслуша презентациите на всички отбори, в 
които те представят своите решения на казуса и да класира участниците. Всяка 
презентация трае 3 мин., след което журито може да задава въпроси в рамките 
на 2 мин.  
Отборите се оценяват по точкова система и предварително зададени КРИТЕРИИ:  
Качество на решението 
• Иновативност – максимум 25 т. 
• Приложимост – максимум 25 т. 
• Обществена полза – максимум 20 т. 
Представяне на бизнес решението на сцена 
• Презентация, екипна работа – максимум 20 т. 
Въпроси на журито  
• Отговори на въпросите – максимум 10 т. 
 
Максималната оценка, която може да получи всеки отбор е 100 точки. Членовете 
на журито получават инструкции относно критериите за оценка. Не е 
задължително представените бизнес идеи да могат да се реализират веднага в 
реалния бизнес, нито е необходимо да се знаят в пълни детайли подробностите 
в технологията за осъществяване на идеята – най-важното е да се подкрепят и 
стимулират отборите, предложили иновативни решения на зададения казус: нов 
продукт или услуга, нов производствен технологичен процес, нова структура или 
административна система, нов план или нова програма. 
 
След приключване на оценяването, журито обявява резултатите и раздава 
награди и сертификати.  
 
През 2019г общо шест младежки проекта бяха разработени по време на 
иновационния лагер „Предприемачество в сферата на културно-историческото 
наследство в трансграничния регион Румъния – България“. Три от тях бяха 
класирани от журито с председател Юлия Баховски, която от години работи в 
Букурещ за опознаване и сътрудничество между българи и румънци. Това са: 
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“Пеликаните на Дунав” – 3-то място, “Трансгранично бъдеще” – 2-ро място и 
“Радецки” – на 1-во. 

 
 
4.4 Инструкции за работа на екипите 
• Измислете си хубаво име, което да ви отличава като екип 
• Прочетете внимателно казуса и разберете какво се иска от вас 
• Разпределете си ролите в рамките на отбора. Трябва да знаете кой ще 

представи отбора, кой ще изготви презентацията, кой ще попълва Канавата 
на бизнес модела, кой ще работи върху визуализацията.  

• Помнете, че времето ви е ограничено 
• Използвайте дадения бизнес  модел за улеснение на вашата работа и по-ясно 

структуриране на идеите ви. Добре е в презентацията да включите моменти 
от него.  

• Разполагате точно с 3 минути за вашата презентация. След това журито ще 
ви задава въпроси.  

• Ползвайте Интернет, за да събирате факти, на базата на които да изградите 
идеите си.  

• Възползвайте се максимално от менторите и не се страхувайте да задавате 
въпроси.  

• Представете идеята си по максимално атрактивен начин – чрез снимки, 
цветове, поведение на сцената и др. Разпределете си правилно времето.  
 

4.5 Резултат от лагера 
В лагера, групите разработват нови перспективи за мислене и справяне с бизнес 
казуса чрез дискусия върху него и представянето на бизнес решение под 
формата на бизнес план.  
 
Общо шест младежки проекта бяха разработени по време на иновационния лагер 
„Предприемачество в сферата на културно-историческото наследство в 
трансграничния регион Румъния – България“, състоял се на 21-22 ноември 2019г. 
в Силистра. Три от тях бяха класирани от журито с председател Юлия Баховски, 
която от години работи в Букурещ за опознаване и сътрудничество между 
българи и румънци. Това са: “Пеликаните на Дунав” – 3-то място, 
“Трансгранично бъдеще” – 2-ро място и “Радецки” – на 1-во. 
Всички младежки разработки ще станат част от документа „Културата има 
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значение! – трансгранично сътрудничество за управление на културно-
историческото наследство“, разработен в рамките на проект „Мемофиш. Памет 
и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“. 
 
4.6 Местоположение на лагера 
Както и през предните две години изданието на двудневния иновационен лагер 
през 2019г ще е в център АРГИ.  

 
 
 
5. Насоки за участниците  
Бизнес казус 
Настоящата ситуация: 
България е сред държавите от Европейския съюз (ЕС), която успя да постигне 
значителен напредък в намаляването на младежката безработица като цяло в 
страната. Макар напредъкът да е налице, все пак проблемът все още е актуален 
и много голяма част от младежите са безработни и/или напускат страната. Едно 
от предизвикателствата пред тях е как да оценят възможностите за развитие на 
бизнес в региона си по нов начин като използват неговия потенциал и да 
стартират своя бизнес инициатива.  
 
Ето защо Десислава изучава усърдно дисциплината “Предприемачество”. Тя 
живее в  Община X, разположена по поречието на река Дунав, в близост до 
границата с Румъния. Общината X е известна със съхранената си природа, 
близостта си до природния резерват Y и възможността за риболов. В района са 
развити производството на ……… и преработката на ………… и се предлагат услуги 
като……… . На тази територия се намира археологически резерват, съхранил 
паметници от различни исторически епохи и обекти на културно-историческото 
наследство.  
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Десислава планира да посети съседната румънска Община Z и да установи 
партньорство с румънски колеги за стартиране на малък туристически бизнес. 
Идеята й е да разработи проект за развитие на този бизнес, съобразно 
изискванията за природосъобразен туризъм по река Дунав.  
 
Задачата е: 

1. Вашият екип трябва да избере района и общината, където живее 
Десислава. Посочете коя е съседната румънска община (възможно е 
двете общини да нямат обща граница).   

2. Дискутирайте в екипа и отговорете на следните въпроси:   
- Производство и преработка на какви продукти се предлагат в избрания от вас 
регион?  
- Какви услуги са развити там?  
- Кои са потенциалните туристи според местоживеенето, мотивите и желанията, 
и демографските характеристики. Аргументирайте отговора си. 
- Какви форми на природосъобразен туризъм могат да се развиват?  
- Какви туристически дейности могат да се организират?  
-Какви културно-исторически маршрути биха могли да се организират, предвид 
потенциала на общината? 
- Какви допълнителни продукти или услуги са необходими?  
 

3. Поставете се на мястото на Десислава, която заедно с румънските си 
партньори трябва да разработи бизнес план за стартиране на 
туристически бизнес. Като следвате инструкциите за работа на екипите 
разработете бизнес план по приложения модел.  

  
 Инструкции за работа на екипите 
1. Измислете си оригинално име, което да ви отличава като екип.  
2. Прочетете внимателно казуса и разберете какво се иска от вас и с какво да е 
съобразена идеята ви.  
3. Разпределете си роли в рамките на отбора. Трябва да знаете кой ще 
представя отбора, кой ще изготви презентацията, кой ще попълва Канавата на 
бизнес модела и т.н. – ИМАТЕ ОГРАНИЧЕНО ВРЕМЕ! 
4. Използвайте дадения ви бизнес модел за улеснение на вашата работа и по-
ясно структуриране на идеите ви. Не се изисква да го предавате на никого, но е 
хубаво да включите елементи от него в своята PPT презентация. Но и не се 
ограничавайте строго в неговите рамки! 
5. Разполагате с точно 3 минути за вашата презентация. Когато изтече третата 
минута, ще бъдете прекъснати и журито ще започне да ви задава въпроси, така 
че разчетете добре времето си за презентация.  
6. След презентациите журито има 2 минути, за да ви задава въпроси.  
7. Ползвайте Интернет, за да събирате факти, на базата на които да изградите 
идеята си, а не да копирате готови идеи. „Copy & Paste” идеите няма да бъдат 
толерирани!  
8. Възползвайте се максимално от консултантите и не се страхувайте да 
задавате въпроси.  
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9. Представете идеята си по максимално атрактивен начин – чрез снимки, 
цветове, поведение на сцената, др.  
10. Разпределете си правилно времето.  
 
УСПЕХ! 
Въпроси към 9-те елемента на бизнес плана: 
Ключови партньори 
Кои са ключовите ни партньори? 
Кои са ключовите ни доставчици? 
Какви ключови ресурси добиваме от партньори? 
Какви ключови дейности извършват партньорите? 
 
Мотивации за партньорства: 

• Оптимизация и икономии 
• Намаляване на риска и несигурността 
• Придобиване на определени ресурси и дейности 

 
 
Ключови дейности 
Какви са ключовите дейности, които трябва да осъществим, за да създадем 
продукта/услугата си? 
Какви са ключовите дейности, които трябва да осъществим, за да изградим и 
поддържаме дистрибуционни канали, отношения с клиентите и за да продаваме? 
 
 
Ключови ресурси 
Какви са ключовите ресурси, от които имаме нужда, за да създадем своя 
продукт/услуга (финансови, човешки, интелектуални и др.)? 
Какви са ключовите ресурси, за да работят дистрибуционните ни канали, за да 
изграждаме отношения с клиентите си и за да продаваме? 
Видове ресурси:  

• Физически 
• Интелектуални (патенти, авторски права, данни) 
• Човешки 
• Финансови 

Предложена стойност 
Каква стойност доставяме на клиентите си? 
Какъв проблем на клиента помагаме да се разреши с продукта/услугата си? 
Какъв набор от продукти/услуги предлагаме на различните сегменти от 
потенциални клиенти? 
Каква нужда на клиента задоволяваме? 
 
Характеристики: 

• Новост 
• Експлоатационни качества 
• Персонализиране 
• „Върши си работата“ 
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• Дизайн 
• Бранд/статут, който придава 
• Цена 
• Намаление на разходите 
• Намаление на риска 
• Достъпност 
• Удобство/ползваемост 

 
Отношения с клиентите 
Какви отношения искат нашите клиенти да поддържаме с тях? 
Какви отношения вече сме установили с тях? 
Как поддържането на тези отношения се вписва в останалата част от бизнес 
модела ни? 
Колко ни струва да поддържаме тези отношения? 
 
Канали за връзка 
Как нашите клиенти искат ние да достигнем до тях? 
Как достигаме до нашите клиенти в момента? 
Как използваме нашите канали за достигане до клиентите? 
Кой канал за достигане до клиентите работи най-добре? 
Кой е най-ефективен ценово? 
Как ще включим нашите канали за достигане до клиентите в техните ежедневни 
навици? 
 
Клиенти 
За кого създаваме стойност чрез нашия продукт или услуга? 
Кой е най-важният ни клиент? 
Какъв е пазарът ни – масов или нишов? Кой е конкретният сегмент, на който ще 
продаваме? 
 
Структура на разходите 
Какви са най-важните ни разходи? 
Кои ключови ресурси са най-скъпи? 
Кои ключови дейности са най-скъпи? 
Кои са фиксираните и кои са променливите ни разходи? 
 
Приходен поток 
За какво от това, което предлагаме на потенциалните си клиенти, те са склонни 
да заплатят пари? 
За какво те плащат пари в момента? Има ли заместващи стоки/услуги на вашата, 
за които те плащат в момента? 
Как плащат нашите клиенти? 
Как биха искали да плащат? 
Как всеки различен приходен поток допринася за цялостната структура на 
приходите ни? 
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6. Насоки за бизнес консултантите 
 
Благодарим Ви за участието в иновационния лагер в рамките на Световната 
седмица на предприемачеството! 
Какво прави консултантът?  

§ Консултантът работи съвместно със съответната група младежи. 
§ Уверява се, че участниците разбират правилно формулировката на казуса, 

термините, задачата и критериите за оценяване. 
§ Изслушва ги и ги насочва с въпроси, без да налага своето мнение.  
§ Преценява идеята през призмата на критериите за качество на решението 

– дали тя наистина е иновативна, приложима, и дали има обществена 
полза.  

§ Съветва ги как да попълнят опростения си бизнес модел, ако отборът има 
нужда от помощ. Следи за ефективното разпределение на времето за 
работа.  

§ Насърчава екипната работа. В края дава възможност на участниците сами 
да разработят презентацията си.  

Ролята на бизнес консултантите включват и следното: 
• В началото те прочитат още веднъж казуса с групата и насърчават 

организирането на екипа.  
 • Фокусират се върху самоорганизационния капацитет на участниците, 
като ги молят да поемат отговорността да работят в групата, за да изпълнят 
задачата в посочените срокове. 
 • Помагат на хората да разберат контекста, предизвикателството, кои са 
заинтересованите страни и как да работят с тях. 
 • Стимулират участниците да мислят отвъд непосредствените резултати, 
какво ще се случи след две години,  но и изискват от тях да разработят бизнес 
плана на начинанието си за текущия период. 
 • Използват експертните си познания, за да следят дискусиите и се 
намесват само когато това е необходимо, например:  
-В началния, проучвателен етап, когато идеите започват да се появяват и е 
необходимо да се изгради нова обща представа за предизвикателството, 
неговата сложност.  
-Ако смятат, че е необходимо да се насочат идеите и приносите на участниците 
към обогатяването на разбирането на групата за предизвикателството (поставяне 
на нови хипотези и добавяне на нови измерения), като по този начин се откриват 
възможности за иновативни решения или действия. 
- Ако към края на лагера предложенията, направени от участниците, не са от 
значение за предизвикателството, задачата на консултанта е да посочи това на 
група и да ги помоли да насочат по-точно своите предложения като преосмислят 
задачата. 
 
Отборите се оценяват по точкова система и предварително зададени 
КРИТЕРИИ:  
Качество на решението 

• Иновативност – максимум 25 т. 
• Приложимост – максимум 25 т. 
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• Обществена полза – максимум 20 т. 
Представяне на сцена 

• Презентация, екипна работа – максимум 20 т. 
Въпроси на журито  

• Отговори на въпросите – максимум 10 т. 
Максималната оценка, която може да получи всеки отбор е 100 точки.  
Молим Ви да бъдете безпристрастни и да изберете според своите виждания и 
опит най-добрите иновационни идеи. Не е задължително представените бизнес 
идеи да могат да се реализират веднага в реалния бизнес, нито е необходимо да 
се знаят в пълни детайли подробностите в технологията за осъществяване на 
идеята – най-важното е да се подкрепят и стимулират отборите, предложили 
иновативни решения на зададения казус: нов продукт или услуга, нов 
производствен технологичен процес, нова структура или административна 
система, нов план или нова програма. 
 
7. Насоки за журито 
Иновационният лагер е интензивен уъркшоп за младежи на възраст от 15 до 19 
години. По време на лагера учениците разискват конкретно бизнес 
предизвикателство и генерират идеи, които да разрешат поставения казус в 
рамките на 5-7 часа, разполагайки единствено с достъп до компютри, Интернет 
и съветите на ментори.   
Вашият ангажимент като членовете на журито е да изслушате презентациите на 
сцена на всички отбори, в които те представят своите решения на казуса и да 
класира участниците. 
Всяка презентация трае 3 мин., след което журито може да задава въпроси в 
рамките на 2 мин.  
Отборите се оценяват по точкова система и предварително зададени КРИТЕРИИ:  
Качество на решението 

• Иновативност – максимум 25 т. 
• Приложимост – максимум 25 т. 
• Обществена полза – максимум 20 т. 

Представяне на сцена 
• Презентация, екипна работа – максимум 20 т. 

Въпроси на журито  
• Отговори на въпросите – максимум 10 т. 

Максималната оценка, която може да получи всеки отбор е 100 точки.  
Молим Ви да бъдете безпристрастни и да изберете според своите виждания и 
опит най-добрите иновационни идеи. Не е задължително представените бизнес 
идеи да могат да се реализират веднага в реалния бизнес, нито е необходимо да 
се знаят в пълни детайли подробностите в технологията за осъществяване на 
идеята – най-важното е да се подкрепят и стимулират отборите, предложили 
иновативни решения на зададения казус: нов продукт или услуга, нов 
производствен технологичен процес, нова структура или административна 
система, нов план или нова програма. 
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ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДИСКУСИОННАТА СЕСИЯ 
 
1. Културно – историческо наследство на територията на рибарската област 
Силистра – Кълъраш  
 
 
Територията на рибарската област е населявана и белязана от цивилизация от 
дълбока древност. Всяка епоха е сътворила определени материални и 
нематериални следи, пространствени структури и културни модели, източник на 
вдъхновение и познание за днешния ден. През последните десетилетия с 
промените в начина на живот и развитието на технологиите, историческото и 
културно наследство, навсякъде по-света се експонира, търсейки пълноценна 
изява и се припознава и като фактор за икономическо и социално развитие. 
Подобна представа превръща съхраняването и разумната съвременна 
интерпретация на наследството в основно предизвикателство пред устойчивото 
местно развитие. Това предизивикателство стои и пред рибарската общност от 
рибарска област Силистра – Кълъраш. 
Културното наследство създава идентичността на мястото. Историческите следи 
придават специфичните черти от образа на мястото и позволяват то да бъде 
разграничено от другите - мястото придобива уникалност и идентичен облик. 
Според Закона за културното наследство „културното наследство обхваща 
материалното и нематериалното движимо и недвижимо наследство като 
съвкупност на културни ценности, които са носители на историческа памет, 
национална идентичност и имат научна или културна стойност”. Наследството 
излиза извън рамката на нормативно дефинираните културни ценности, тоест 
обектите, поставени под юридическа защита. Такъв подход осигурява 
възприемане на наследството в неговата цялост, като съвкупност на всички 
трайни исторически следи. 
Темата за икономическата значимост на културното наследство, разглеждано 
като предпоставка за развитието на туристическия сектор и прилежащите му 
обслужващи функции е особенно актуална, с оглед на възможността да се 
превърне във фактор за устойчиво местно развитие, при щадящо ползване на 
наличните природни и културни активи. Привлекателността на културните 
ценности, в съчетание с адекватно планирана и изградена прилежаща среда, 
създава туристически продукт с високо качество. Развитието на необходимите 
инфраструктури следва да не застрашава културните ценности, а да обезпечава 
тяхната пълноценна изява и представяне. Адекватна маркетингова политика, 
може да допринесе за изграждането на имидж на района като туристическа 
дестинация, който да привлече туристопоток, осигуряващ приходи и добавена 
стойност за развитието на местната икономика. 
Община Силистра притежава впечатляваща хилядолетна история. Силистра е 
град с древно културно - историческо наследство, през който в продължение на 
две хиляди години минават десетки народи и цивилизации. Те оставят видими, 
често емблематични следи от своето присъствие. През тези две хиляди години в 
града е натрупано богато културно - историческо наследство. През различните 
исторически епохи, градът е водещ административен, военен, културен и 
духовен център на Добруджа. 
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При археологически и исторически проучвания през последните десетилетия са 
експонирани редица паметници от различни цивилизации и епохи. През 1971 
част на Силистра е обособена като “Национален архитектурно - исторически 
резерват Дуросторум - Дръстър - Силистра”. Резерватът обхваща повече от 2/3 
от съвременния град Силистра. Античният Дуросторум и средновековният 
Дръстър са били със световно значение и днес резерватът съдържа уникални 
реставрирани паметници от римската и средновековната българска епоха. В 
резервата са включени всички археологически разкопки в града, като най- голям 
интерес предизвикват тези в Дунавския парк. Там е открита патриаршеската 
базилика на патриарх Дамян (втората по големина базилика в страната - първата 
патриаршеска църква в българската държава), както и част от колона на хан 
Омуртаг.  
Южна крепостна стена с южна порта на Дуросторум-Дръстър обхваща 110 м. 
трасе на южната крепостна стена от VI-XV в. с порта, 3 петоъгълни и 3 триъгълни 
кули в центъра на гр. Силистра. 
Национален археологически резерват „Античен и средновековен град 
Дуросторум-Дръстър” и Патриаршеска катедрална църква и патриаршески 
дворец от Х в. 
Недалеч от центъра (форума) на античния Деросторум през II в. е построена 
голяма градска вила - villa urbana, обитавата от заможна римска аристократична 
фамилия. През III-IV в. е разширявана и достроявана . При готските нашествия в 
края на III или в средата на IV в. вилата, както и Дуросторум са разрушени и 
опожарени. 
Римската гробница в Силистра /Дуросторум/ е най - представителният и 
напълно съхранен късноримски паметник от Дуросторум е гробницата със 
стенописите от средата на IV век. Тя се смята за емблематично творение на 
късноантичната цивилизация. Сътворена на границата на две цивилизации и два 
културни модела. 
Археологическият музей, Етнографският музей, Крепост „Меджид Табия” от 
началото на ХIХ в. между с. Калипетрово и гр. Силистра, Природо-биосферен 
резерват Сребърна с Природо-научен музей „Сребърна“, Дунавската градина, 
Художествена галерия - Силистра са само част от природните и културно- 
исторически богатства на общината. Те показват богатата история на община 
Силистра и възможностите за създаване на туристическ продукти на основата на 
културното наследство и и формирането й като дестинация за културен и 
исторически туризъм. 
 
Територията на  « Кълърашки Дунав », подобно на Силистра е познала през 
вековете, всички етапи на историческото развитие. Материалните 
доказателства, разкрити при археологически разкопки, както и документалните 
свидетелства, удостоверяват наличието на дълголетна цивилизация по тези 
земи. Археологическите открития демонстрират съществуването на обитаване на 
това пространство още от периода на ранния неолит. Неолитният културен 
хоризонт е богато илюстриран от присъствието на две култури: Боян и 
Гумелница, най-представителните неолитни култури в Югоизточна Европа. 
Епохата на бронза е известна в окръг Кълъраш с културите Глина  –  ранен 
бронз, Тей  –  среден бронз и Кослоджен  –  късен бронз.   
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Историческата традиция на окръга включва съществуването на множество  
паметници, които пазят културното наследство на времето. Немалка част от тези 
паметиници са деградирали, което налага реконструкция и възраждане на 
старата история на Кълъраш. От общо 284 исторически паметници в окръг 
Кълъраш, намиращи се в Списъка на Историческите паметници, одобрен със 
Заповед на Министерството на културата и вероизповеданията, на територията 
на „Кълърашки Дунав” има 102.  
При инвентаризацията на културните активи на територията на „Кълърашки 
Дунав”  се откриват многобройни обекти, които въпреки че не са включени в 
списъка на историческите паметници, са отправна точка в дефинирането  на 
културната идентичност на региона.  
В резултат на инвентаризацията на обектите от категорията на археологическите 
паметници, се открояват следните обекти на археологическото наследство:  
- Археологически обекти, датирани посредством откритите предмети от неолита  
и енеолита. Археологическите разкопки в Гръдищя Улмилор, бивше възвишение 
в бившето езеро Боян, с тяхното значение са генерирали името на  неолитната 
материална култура – културата Боян. Тази култура принадлежи на средния и на  
последния неолит, отчасти, съвременна с културата Ксаманджия и разделена на 
три етапа; последният, наречен Спанцов, датира от първата половина на V в. пр. 
Хр. Обхващала е доста тесен географски район по време на ранния етап 
(Мунтения), после територията се простира най-веча в посока на Черно море, 
докато припокрие областта на културата Ксаманджия в Добруджа. Културата е 
известна в България под името Марица.  
- Археологически обекти датирани чрез предмети, открити през бронзовата 
епоха. За тази подкатегория, в територията на „Кълърашки Дунав” може да се 
открои археологическия обект при Гръдищя Кослоджен, който е създал името на 
една култура на епохата на бронза (културата Кослоджен).  
- Археологически обекти датирани чрез предмети, открити през желязната епоха 
- Археологически обекти датирани чрез предмети, открити през епохата на 
миграциите  
- Археологически обекти датирани чрез предмети, открити през 
Средновековието. 
По отношение на архитектоничните паметници, на територията на „Кълърашки 
Дунав” се намират 38 обекта от категорията исторически паметници, които са 
построени като жилища, независимо от актуалната им функция. В категорията 
църкви, в тази област се намират 12 от 49-те църкви или пристройки в целия 
окръг. По отношение на последната голяма категория, така, както е дефинирана 
от закона за паметниците, а именно мемориално – надгробни исторически 
паметници, на територията на „Кълърашки Дунав” се намират 25 от всички 31 
обекта.  
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Стратегическа рамка на политиката за управление наследството на 
рибарските общности 

 
Стратегическите насоки на общата политика към наследството на рибарските 
общности в района на Силистра – Кълъраш, се фокусират върху три основни 
приоритета, които да осигурят: 

- на първо място - издирване, инвентаризация и опазване на културното 
наследство на рибарските общности (Приоритет 1), 

- на второ място -  подходящо експониране и припознаването му от 
местната общност като културен актив и фактор за икономическо развитие 
– социализация (Приоритет 2) 

- на трето място – създаване на добавена стойност, интегрирайки 
културното наследство на рибарските общности за целите на 
икономическото развитие на рибарската област и покачване на стойността 
на местните културни активи (Приоритет 3). 

В рамките на приоритетните области са дефинирани осем мерки, чието 
изпълнение ще доведе до реализация на политиката за валоризация на 
културното наследство. 
  
Приоритет 1. Опазване на културното наследство на рибарските общности 
Опазването на културното наследство е първи, най-важен и предпоставящ 
останалите два приоритета в рамките на политиката за валоризация. Наличната 
информация в плановите и програмни документи на различните планови нива, 
показва, значителен брой културни активи на материалното и нематериално 
наследство на територията. В повечето от тях обаче, това наследство не е пряко 
свързано с рибарските общности. Знанието за наследството на рибарските 
общности не е подробно проучено, систематизирано и класифицирано. Друга 
част от културното наследство, макар и известно не се поддържа и управлява 
адекватно, което води до неговото разрушаване и деградиране. Дейностите в 
рамките на този приоритет са групирани в две мерки, целящи от една страна 
проучване, инвентаризация и регистрация на културното наследство на 
рибарските общности, а от друга неговото опазване, посредством издирване и 
прилагане на устойчиви практики известни в други райони и подходящи за 
рибарската област. 
Мярка 1. Проучване и регистрация на формите на културно наследство на 
рибарските общности 
Дейности в обхвата на мярката: 

- Продължаваща регистрация на формите на наследство чрез наблюдение, 
изследване и документиране на рибарските практики. 

Дейноста  е важен елемент в процеса на изучаване и споделяне на 
наследството. Тя е в основата на опазването му. Необходимо е 
идентифицирането на местни структури или създаването на такива в българския 
и румънския участък на рибарската област, които да имат компетенции да 
извършват изследване, събират информация за провеждащи се изследвания с 
цел регистрация на обектите на неживото и/или живото културно наследство в 
рамките на територията. Като резултат от тези усилия следва да се създаде 
каталог на всички местни културни активи.  
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- Създаване на постоянни контакти с културни и изследователски 
центрове. 

Успешната реализация на горната дейност предполага създаването на работни 
взаимоотношения с всички институции – като музеи и университети, 
администрации на защитени територии и паркове, с цел сътрудничество и 
установяване на диалог, както и за изграждане на позитивни нагласи сързани с 
управлението на културното наследство на рибарските общности. 
Мярка 2. Прилагане на устойчиви практики и форми за опазване, свързани с 
наследството на местните рибарски общности. 
Дейности в обхвата на мярката: 

- Разширяване на обществената подкрепа за опазване на културното 
наследство на рибарските общности. 

За тази цел могат да бъдат използвани различни форми, таргетирани към 
различни възрастови и социални групи. Подходящо, например е да бъдат 
създавани групи от типа „приятели“, формални или неформални, които да 
разширяват достъпа до споделянето на формите на знание, традиционни 
умения, устойчиви практики и представи, свързани с наследството на местните 
рибарски общности; 

- Разработване  на образователни програми за обучение в сферата на 
нематериалното културно наследство. 

Разработването  на образователни програми (формални и неформални) за 
обучение в областта на нематериалното културно наследство е необходимо 
условие за повишаване на знанията за значимостта на нематериалното културно 
наследство. Такова знание ще допринесе за осигуряване на неговото 
признаване, уважение и популяризиране в обществото 
 
Приоритет 2. Социализация на културното наследство 
При прилагането на дейностите за социализация на културното наследство 
трябва да се постигне полезно взаимодействие с останалите секторни политики. 
Освен това е необходимо осигуряването на баланс на права и отговорности 
между публичните власти, специалистите, бизнеса, гражданското общество, 
нестопански организации, местните общности и всички други заинтересовани от 
културното наследство лица и организации с оглед осъществяването на т. нар. 
основано на участие управление. Според редица изследователи, за да се 
приложи успешно основаното на участие управление на културното наследство 
се налага то да се базира на ясни принципи, между които: взаимно доверие 
между партньорите; публичност и прозрачност на действията на всички страни; 
ясна отговорност на всеки един от участниците; готовност за приобщаване и 
отвореност; отчетност, и т.н. За да се прилагат те успешно обаче е необходимо 
всички страни да достигнат до ясен консенсус, че визираното наследство, за 
което ще работят съвместно, е общо благо за всички участници в процеса. 
 
Мярка 1 Формиране на местна идентичност на рибарските общности в район 
Силистра – Кълъраш 
Дейности в обхвата на мярката: 

- Споделяне на културното наследство на рибарските общности. 
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Условие за изграждането на местна идентичност е споделянето с широки 
аудитории на основните форми на наследството, които са влезли в процеса на 
обучение за приемане и предаване на традицията. Това е важна предпоставка за 
формиране на идентичност.  

- Повишаване на квалификацията на персонала на културните институции. 
Непрекъсната квалификация на наличния персонал, повишаване на знанията и 
уменията и в области, свързани с музейното и читалищното дело. 

- Използване на форми за популяризиране 
Създаване и утвърждаване на ежегоден семинар за състояние и развитие на 
културните ресурси на рибарските общности в региона. 

- Създаване и работа в местни клубове 
Това могат да бъдат структури, в която членовете на общността съпреживяват и 
споделят общите си ценности по неформален път от по-старите към по-младите 
поколения. В България това са читалищата, които са разпознати като ядро на 
процеса на предаване на нематериалното културно наследство.  
 
Мярка 2 Експониране на формите на културно наследство и местната 
идентичност 
Дейности в обхвата на мярката: 

- Брандиране на територията на рибарска област Силистра – Кълъраш. 
Създаване на бранд „Рибари – Долен Дунав“ като форма за представяне на 
общността пред външни институции и лица, което да улесни процеса за 
интегриране на местните рибарски общности и доведе до преодоляване на 
естествената маргинализация, предопределена от периферното географско 
положение на рибарите от делтата на Дунав.   
 

- Изграждане на дигитални платформи на наследството в района Силистра – 
Кълъраш. 

Изграждане на дигитални платформи на наследството на района е важно да 
бъде създадено съвместно с всички заинтересовани страни. Тези платформи 
трябва да съдържат не само информация за местното културно наследство, но и 
осигуряват интерактивни операции и действия за всички активи от различни 
точки на света. 
 

- Използване на социалните мрежи. 
Изграждане на профили – страници в социални мрежи, които да служат за 
оперативно споделяне на информация на наследството, за събития, покани, 
форми на презентация или демонстрации. 
 
Приоритет 3. Валоризация на културното наследство за целите на 
икономическото развитие на територията. 
 
Мярка 1. Празничност, бит и традиционни храни за целите на туристическото 
предлагане 
Дейности в  обхвата на мярката: 
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- Обогатяване на празничните и културни календари на общините в обхвата 
на рибарската област. 

Включване на елементи от наследството на рибарските общности във формите 
на нова празничност, обвързани със стари места – подкрепа за създаване на 
нови фестивали на традиционни дейности (риболов, плетене на мрежи) или на 
храни, обвързани с мястото (риба и рибни продукти, обредни хлябове и храни, 
традиционни местни сезонни храни) 

- Прилагане на модерни форми за интерпретиране/разказ на културното 
наследство. 

Такива продукти или части от тях могат да представят по атрактивен начин на 
местно знание за приготвяне на храни – съставяне на рецепти (осъвременяване, 
адаптиране за туристи, приспособяване към различни сезони). Могат да се 
провеждат демонстрации на употребата на различни риболовни уреди, както и 
обучения за водене на  лодка. В друг продукт може да се показват различни 
презентации – разкази на рибарски истории, плетене на мрежи, презентиране на  
местния културен пейзаж с неговите дадености. 
 
Мярка 2. Създаване на културни туристически маршрути. 
Дейности в обхвата на мярката: 

- Разработване и налагане на специфични туристически маршрути. 
Разработване и налагане на специфични туристически маршрути, които да 
представят наследството на рибарските общности. Такива тематични местни 
маршрути, могат да бъдат интегрирани в големи туристическите продукти на 
туроператори. 

- Изграждане на бизнес отношения с туристически агенции и тур агенти. 
Ежегодно организиране на турове за агенции и журналисти, които да продават и 
популяризират културните дадености на територията. 

- Разработване на отделни части от туристически продукти за включване 
като част от по-мащабен продукт – трансрегионален или мултитематичен. 

- Коопериране със съществуващи маршрути – вело, винен път, римско 
наследство, които се вписват в местата на рибарските общности и ги 
допълват както хронологично, така и смислово 

 
Мярка 3 Създаване на материална база за настаняване и хранене и други 
икономически дейности 
Дейности в обхвата на мярката: 

- Изграждане на база за настаняване в рибарски селища 
- Модернизиране/адаптиране  на съществуващи бази за настаняване 
- Заведения за хранене със тематична рибарска кухня и облик 
- Организиране на продажби на местни рибни продукти и сувенири в малки 

магазинчета/щандове в магазини 
Мярка 4. Дигитализацията в подкрепа на валоризацията 
Дейности в обхвата на мярката: 

- Създаване на дигитални музеи  
- Играждане на резервационни платформи. 
- Електронни магазини за продажба на местни сувенири 
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Прес съобщение 

Младежки иновативни идеи към документа 
“Културата има значение!” 

 
Общо шест младежки проекта бяха разработени по време на иновационния лагер 
„Предприемачество в сферата на културно-историческото наследство в 
трансграничния регион Румъния - България“, състоял се на 21-22 ноември 2019г. 
в Силистра. Три от тях бяха класирани от журито с председател Юлия Баховски, 
която от години работи в Букурещ за опознаване и сътрудничество между 
българи и румънци. Това са: “Пеликаните на Дунав” – 3-то място, 
“Трансгранично бъдеще” – 2-ро място и “Радецки” – на 1-во.  
Участниците в дискусиите бяха подпомогнати от специално подбрани бизнес 
консултанти, между които представители на “Ротари клуб-Силистра” и бизнес 
общността в града. А преди шестте екипа да представят предприемаческите си 
проекти пред журито, те ги дискутираха с румънските партньори Търговско-
промишлената камара в Кълъраш и Сдружение “Акчес”.  
Тази година иновационният лагер се провежда за трети път и е във връзка със 
Световната седмица на предприемачеството. Събитието беше тържествено 
открито от Областния управител на Силистра г-н Ивелин Статев и началника на 
Регионалното управление на образованието д-р Габриела Миткова. В него 
участваха преподавателите от Русенския университет доц. д-р Даниел Павлов и 
доц. д-р Емил Коцев. Ценен беше и приносът на Николай Неков, силистренец, 
който развива процъфтяващ маркетинг бизнес в София.  
Всички младежки разработки ще станат част от документа „Културата има 
значение! – трансгранично сътрудничество за управление на културно-
историческото наследство“, разработен в рамките на проект „Мемофиш. Памет 
и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“. 
Организатори на иновационния лагер са РУО-Силистра, Община Силистра и СНЦ 
„Паралел - Силистра”. Сдружението е партньор в проекта „Мемофиш“, 
изпълняван от пет организации от България и Румъния с водещ партньор 
Българо-румънската търговско-промишлена палата. Проектът се осъществява с 
финансовата подкрепа на програма Интеррег V-A Румъния – България. 
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ПРОГРАМА 
Иновационен лагер „Предприемачество в сферата на културно-

историческото наследство в трансграничния регион Румъния - България“,  
център АРГИ, 21-22.11.2019  

 
 Първи ден 

8.30 - 9.00 Регистрация на участниците.  

9.00– 9.15 Откриване. Представяне на официалните гости и приветствия. 
Представяне на обучителите.   
Водещ: Атанаска Атанасова, Общински отдел 
“Образование и младежки дейности”. 

9.15 – 9.30 Представяне на инициативата Иновационен лагер 
„Предприемачество в сферата на културно-историческото 
наследство в трансграничния регион Румъния - България“: 
цели, спонсори, бизнес консултанти.  
Водещ: Диана Бебенова – Николова, председател на СНЦ 
“Паралел-Силистра”  

9.30– 9.45 Представяне на участниците. 
Разделяне на групи. Логистика 
Водещ: Диана Бебенова – Николова, председател на СНЦ 
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“Паралел-Силистра”  

9.45– 11.30 Първи кръг от работни ателиета:  
• “Презентационни умения” –  водещ доц. д-р Даниел 

Павлов 
• “Маркетинг” – водещ Николай Неков  
• “Социално предприемачество” – водещ доц. д-р Емил 

Коцев 

11.30 – 12.00 Кафе пауза 

12.00 – 13.30 Втори кръг от от работни ателиета  

13.30– 14.30 Обяд и обедна почивка. 

14.30 – 16.00 Трети кръг от от работни ателиета 

16.00-16.30 
 

Кафе пауза. Логистика  

16.30-17.00 Представяне на възможностите за обучение по социално 
предприемачество по проект INNOVENTER –  водещ доц. д-р 
Емил Коцев  
 
Споделяне на мнения. Обобщение. Подготовка за следващия 
ден.  
Водещ: Диана Бебенова – Николова, председател на СНЦ 
“Паралел-Силистра”  
 

 Втори ден 
9.00 – 9.45 1.Представяне на гостите на събитието – партньори по 

проекта “Мемофиш. Разкази за Дунавската цивилизация”: 
Силвия Мандрусеску, Търговско-промишлена палата, Кълъраш 
Виорел Гица, СНЦ “Акчес”  
2.Поставяне на задачата – прочитане на бизнес казуса. 
Източници на информация.  
3.Разясняване на регламента. Представяне на журито: 
Николай Неков- член 
Мая Григорова - член 
Юлия Баховски - председател 
4.Защо да инвестираме в трансгранично сътрудничество 
България – Румъния? – представя Юлия Баховски, 
консултант, Румъния 
Представяне на възможни “сценарии” с използване на 
потенциала на трансграничния регион Силистра- Кълъраш.  
Водещ: Мая Григорова, старши инспектор професионално 
образование, РУО 

9.45 – 10.00 1.Представяне на бизнес консултантите: 
Светослав Кьосев  
Димитър Свиленов Димитров 
Свилен Съботинов 
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Николай Костов  
Димитър Караджов 
Георги Спасов  
Елена Стоянова  
2.Разделяне по групи и определяне на бизнес-
консултантите. Логистика 
Водещ: Диана Бебенова – Николова, председател на СНЦ 
“Паралел-Силистра” 

10.00-11.00 Работа по групи съвместно с бизнес-консултантите 
11.00 – 11.30  Кафе пауза  

11.30 – 13.00 
 

Работа по групи съвместно с бизнес-консултантите. 
Разработване на презентациите 

13.00 – 14.30 Обяд и обедна почивка. Завършване на презентациите.   

14.30 – 16.00 Теглене на жребий от капитаните на отборите.  
Представяне на групите по жребий и предложените от тях 
решения на бизнес казуса пред журито.  
Кафе пауза. Логистика.  
Журиране и определяне на първите три най-успешни бизнес 
решения. 

16.00 – 16.30 Връчване на сертификати за участие.  
 
Връчване на награди на първенците.  
Обща снимка. Закриване. 

 
 
 


