
 

 

 

Социално предприемачество в изкуствата:  

Международни модели и българска практика 

Интензивна академия  
8 до 11 ноември 2018 г. 

Галерия “Академия“, ул. „Шипка“ 1, София 

 

"Социално предприемачество в изкуствата: Международни модели и българска 

практика" е второто издание на Интензивната академия по предприемачество в 

изкуствата и творческите индустрии, стартирала през 2017 г. и организирана в 

партньорство между Национална художествена академия и „Шар Жар“ (Розалина 

Лъскова).    

Интензивната академия акцентира върху предприемаческия процес в изкуствата, 

фокусирайки върху социалните и бизнес иновациите. Темите обхващат основните 

теоретични аспекти и модели, международната практика и българските особености на 

предприемачеството в изкуствата и творческите индустрии. Методологията на обучение 

е интерактивна – лекционната част е съчетана с представяния и дискусии с успешни 

български творчески социални предприемачи и с работа в малки групи по разработване 

на собствен проект-план и обсъждането на обратна връзка. 

Важен фокус на Академията са бизнес моделите, партньорските стратегии, източниците 

на финансиране, маркетинга, възможностите за международно разрастване при 

социалното предприемачество в изкуствата. 

Организатори: Национална художествена академия, катедра „Мода“, и „Шар Жар“.  

Екипът на академията се състои от водещи специалисти, експерти и предприемачи: 

 Доц. д-р Лидия Върбанова (основен лектор), международен консултант, 
преподавател и изследовател по стратегии, предприемачество и мениджмънт на 
изкуствата и творческите индустрии 

 Д-р Росица Крюгер, Textiles Manager, Fairtrade International  
 Анна Адамова, програмен директор, Български център за нестопанско право 
 Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause 

 Петя Чалъкова, НБУ (Магистърска програма „Социално предприемачество“) и 
сдружение "Щипка" 

 Теодора Спасова, Minoar 
 Лидия Пейчева и Екатерина Леондиева, Национален фонд „Култура“ 
 Ана Алексиева, продуцент и проектен мениджър, Fine Acts  
 Кристина Костова, Adys (шрифтово семейство, предназначено за хора с 

Дислексия) 
 Симеон Василев, мениджър, Credo Bonum  
 Розалина Лъскова, Шар Жар 

  

http://nha.bg/bg/stranica/katedra-moda
https://shar-zhar.org/
http://www.lidiavarbanova.ca/
http://www.fairtrade.net/
http://bcnl.org/
http://www.bcause.bg/
https://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2016&PageShow=programpresent&P_Menu=generalinfo&Fac_ID=4&M_PHD=&P_ID=2714&TabIndex=2
http://www.shtipka.org/
http://minoar.com/
https://fineacts.co/labs/sofia/
http://www.adysfont.com/
https://credobonum.bg/za-nas/
https://shar-zhar.org/


Условия за участие и записване:  

 Участие в Интензивната академия могат да вземат само представители на 

приложните и изящните изкуства и творческите индустрии, които проявяват 

мотивиран интерес за участие. С приоритет ще бъдат допуснати настоящи и 

бивши студенти на НХА.  

 Таксата за участие е в размер на 50 лв. за настоящи студенти на НХА и 80 лв. за 

всички останали. Тя е символична, благодарение на финансова подкрепа от 

средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на НХА научна 

и художествено-творческа дейност, и благодарение на подкрепата на „Шар Жар“ 

(Розалина Лъскова). Таксата за участие следва да бъде заплатена в срок до 4 

ноември 2018 г. по банкова сметка на НХА с IBAN: BG81BNBG96613100176301 и 

BIC: BNBGBGSD. В  Основание за плащане посочете: три имена на участник, „такса 

участие Академия предприемачество“.   

 Всеки участник, който активно присъства на всички занятия, ще получи 

сертификат за участие от организаторите. 

 Регистрация за участие: Попълнете регистрационната форма тук най-късно до 1 

ноември 2018 г.  

Място на провеждане: галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1, гр. София  

За контакти и информация:  

Проф. Майа Богданова  
Ръководител на катедра „Мода“ 
Национална художествена академия 
Тел. 0889 990 554, имейл: maya_bogdanova@abv.bg 

Розалина Лъскова 
Управител 
“Шар Жар”  
Тел. 0885 226012, имейл: laskova.rozalina@gmail.com  

 

ПРОГРАМА  

Място на провеждане: галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1, гр. София  

Четвъртък, 8.11.2018 г. 

Ден 1: Социално предприемачество: същност, бизнес модели, интересни примери. 

Изграждане на марка и дигитален маркетинг. 

Модерация: Розалина Лъскова, Шар Жар 

9:00 – 9:15  Регистрация  

9:15 – 9:45   Откриване и представяне на програмата и участниците 

9:45 – 10:30 Същност на социалното предприемачество, правни аспекти, възможни 

бизнес модели 

Анна Адамова, програмен директор, Български център за нестопанско 

право 

10:30 – 11:00   Кафе пауза 

11:00 – 12:30 Fine Acts – иновации и социална промяна през изкуството  

Ана Алексиева, продуцент и проектен мениджър, FineActs  

https://goo.gl/forms/VbyhCua1faeDfNEg2
mailto:maya_bogdanova@abv.bg
mailto:laskova.rozalina@gmail.com
https://shar-zhar.org/
http://bcnl.org/
http://bcnl.org/
https://fineacts.co/labs/sofia/


12:30 – 13:30  Обедна пауза 

13:30 – 15:00  Социално, но и предприемачество  

Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause 

15:00 – 15:15 Кратка пауза  

15:15 – 16:00 Още примери от българската практика – Adys, шрифтово семейство, 

предназначено за хора с Дислексия 

Кристина Костова 

16:00 – 16:15   Кафе пауза 

16:15 – 17:30 Изграждане и развитие на марка. Дигитален маркетинг  

Теодора Спасова, Minoar 

 

Петък, 9.11.2018 г. 

Ден 2: Социалното предприемачество и социално ангажирани творчески проекти в 

обществото. Маркетингови аспекти. Партньорски стратегии. Още вдъхновяващи примери  

Модерация: Розалина Лъскова, Шар Жар 

9:00 – 10:30 Още примери от българската практика – Фондация Credo Bonum  

Симеон Василев, мениджър, Credo Bonum  

10:30 – 11:00  Кафе пауза 

11:00 – 12:30  Как общува социалното предприемачество –  

маркетинг и нови технологии  

Петя Чалъкова, Нов Български Университет (Магистърска програма 

„Социално предприемачество“) и Творческо сдружение за каузи и 

кампании "Щипка" 

12:30 – 13:30  Обедна пауза 

13:30 – 15:00  Партньорство и партньорски стратегии в областта на социалното 

предприемачество  

Д-р Росица Крюгер, Textiles Manager, Fairtrade International  

15:30 – 16:00 Кафе пауза 

16:00 – 17:30  Финансиране от Национален фонд „Култура“ и новата Програма 

„Социално-ангажирани и общностни изкуства“  

Лидия Пейчева и Екатерина Леондиева 

 

Събота, 10.11.2018 г. 

Ден 3: Социални иновации и социално предприемачество в изкуствата: терминологични 

аспекти и международна практика. Роля на държавата и източници на финансиране 

Доц. д-р Лидия Върбанова 

9:30 – 11:00  Сесия I 

 Терминологични аспекти на социалното предприемачество  

 Видове предприемачи и фази на предприемаческия процес в изкуствата 

 Вътрешно-организационно предприемачество в изкуствата 

 Работа по групи върху зададени въпроси 

11:00 – 11:30   Кафе пауза 

http://www.bcause.bg/
http://www.adysfont.com/
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https://credobonum.bg/za-nas/
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http://www.shtipka.org/
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11:30 – 13:00   Сесия II 

 Социални иновации в изкуствата – същност и примери 

 Източници на творчески предприемачески идеи със социална насоченост  

 Работа по групи: мислене „извън кутията” 

13:00 – 14:00  Обедна пауза 

14:00 – 15:30   Сесия III 

 Подпомагане на социалното предприемачество: Модели и методи 

на културна политика. Роля на държавата и местните организации 

 Работа по групи върху зададени въпроси 

15:30 – 16:00  Кафе пауза 

16:00 – 17:30   Сесия IV 

 Други източници на финансиране на социалното предприемачество в 

областта на изкуствата 

 Работа по групи: критерии за финансиране. Обсъждане 

 

Неделя, 11.11.2018 г. 

Ден 4: Международно развитие на социално-предприемаческия бизнес. Разработване на 

предприемачески план със социална насоченост в изкуствата  

Доц. д-р Лидия Върбанова 

9:20 – 11:00   Сесия V 

 Международно разрастване на социално-предприемачески проект в 

областта на изкуствата: стратегии и партньорски модели  

 Работа по групи: експортабилност на моята социална 

предприемаческа идея 

 Представяне и обсъждане 

11:00 – 11:30   Кафе пауза 

11:30 – 13:00   Сесия VI 

 Структура и съдържание на стратегическия предприемачески план в изкуствата 

 Разлики между бизнес-план и план за социална предприемаческа идея 

 Работа по групи: видове планове 

13:00 – 14:00  Обедна пауза 

14:00 – 15:40   Сесия VII 

 Работа по групи: Разработване и представяне на предприемачески 

проект-план със социална насоченост  

15:40 – 16:00   Кафе пауза 

16:00 – 17:30   Сесия VIII 

 Представяне на  предприемаческите планове. Обсъждане 

 Закриване на Интензивната академия и обратна връзка 

 

 

(Следва: Лектори и презентатори – представяне) 



ЛЕКТОРИ И ПРЕЗЕНТАТОРИ 

 

Доц. д-р Лидия Върбанова, международен консултант, преподавател и изследовател 
по стратегии, предприемачество и мениджмънт на изкуствата и творческите индустрии. 
Д-р Лидия Върбанова има професионален опит в над 60 страни. Тя е постоянен и 
гостуващ професор в престижни университети и учебни центрове в Европа, Канада, 
Кавказкия регион и Централна Азия и е носител на редица отличия, сред които: 
Европейска награда за преподавателска дейност „Драган Клайч“, стипендия FULBRIGHT, 
стипендия на Японската фондация, стипендия на НАТО, следдипломна награда и 
стипендия от Webb Memorial Trust, Оксфорд и др. Автор е на редица публикации и 
учебници, между които: Международно предприемачество в изкуствата (2016 г.) и 
Стратегическо управление в изкуствата (2012 г.), публикувани от престижното 
международно научно издателство „Routledge”. Д-р Върбанова предоставя 
консултантски и изследователски услуги на държавни органи, фондации, мрежи и 
организации с нестопанска цел. Тя има задълбочен опит в успешното консултиране на 
стартиращи предприемачески организации.  

Д-р Росица Крюгер, Textiles Manager, Fairtrade International. Д-р Крюгер е мениджър 
"Текстил" във Fairtrade International от октомври 2010 г. и отговаря за разработването и 
прилагането на Fairtrade стандарта за текстил и програмата за подкрепа на капацитета 
за по-добри условия на труд в страните производители. Тя се е занимавала с текстилно 
инженерство и управление на качеството. Работила е в различни текстилни продукции в 
България и Германия през последните 18 години с основен фокус върху екологичното и 
социално съответствие, както и върху организацията на продукции, управлението на 
ценностите, качеството и стандартизацията; също като експертен консултант за различни 
търговци и потребителски организации. Тя е управлявала проекти в Индия, Южна 
Африка, Турция, България, Македония, Швейцария, Етиопия, Китай и др.  

Анна Адамова, програмен директор, Български център за нестопанско право. Анна 
Адамова е част от БЦНП през последните три години. Преминала е през различни роли 
– като доброволец, правен консултант, а към момента – програмен директор. 
Отговорностите ѝ включват участие в застъпнически инициативи, анализ на 
законодателство, провеждане на обучения, управление на проекти, организиране на 
събития и публични кампании и др. За социалното предприемачество споделя: 
„Социалното предприемачество е задължителна стъпка, ако изберем да вървим към 
устойчиво развитие и оздравяване на обществото.“ 

Елица Баракова е изпълнителен директор на Фондация BCause (до 2017 – „Помощ за 
благотворителността в България“) – организация, която търси промяна в живота на 
хората и общностите чрез развитие на дарителството и социалните инвестиции. В 
организацията е от 21 години, като под нейно ръководство програмите за местно 
дарителство пораснаха от 50 хиляди до над 2 милиона лева. Елица Баракова е член на 
Националния съвет на БМ на Глобалния договор на ООН, съ-председателства комитета 
по Човешки ресурси и Корпоративна социална отговорност (КСО) на Американската 
търговска камара и участва в работата на две постоянни работни групи – по КСО и 
Социална икономика в Министерство на труда и социалната политика. Учила е в 
Софийския университет и в курсове на School for International Training, Vermont, US, 
Advocacy Institute и др. Гледа с оптимизъм към деня, когато ще си купуваме всичко от 
качествени социални предприятия и ще даряваме на училището, университета или 
неправителствената организация не защото някой ще умре, а защото това е част от 
пълноценния начин на живот. 

http://www.lidiavarbanova.ca/
http://www.fairtrade.net/
http://bcnl.org/
http://www.bcause.bg/


Петя Чалъкова, координатор на МП Социално предприемачество в Нов Български 
Университет и също така отговаря за социалните каузи и кампании в дейностите 
на сдружение Щипка. Петя Чалъкова е сертифициран международен обучител в сферата 
на неформалното учене и работи в полето на Младежта и програмите на ЕК от 10 години. 
Тя е също млад маркетинг експерт и съ-основател на сдружение „Щипка“. Завършила е 
Философия на езика, Социология и Рекламна комуникация. От 2015 г. тя е доброволец - 
координатор на МП "Социално предприемачество" в НБУ. Организира и провежда 
проекти и събития към програмата. В НХА я отвежда първият конкурс за докторанти в  
МП Дигитални изкуства, през 2016 г. Това й дава възможност да съчетае в академичен 
труд и работа с критическата теория всичките си интереси върху които работи през 
последните 10 години, свързани с музейното дело, околната среда и новите технологии. 
Тема на дисертацията ѝ е „Представяне и архивиране на дигитално изкуство“. Петя 
Чалъкова също е част от екипа на DA Fest от 2017 година. Отговаря за социалните мрежи, 
видео интервютата и заснемането на художниците, работа с доброволците, както и 
координирането на други отделни дейности по проектите към двете програми. 

Теодора Спасова съчетава творческо и икономическо образование, като дизайнер и 
мениджър на две модни марки (www.minoar.com, www.uctuha.com), позиционирани на 
международен пазар. Носител на редица награди и номинации. От две години води 
лекции за изграждане на модна марка и бизнес модел в сферата на модата. Също така 
дава индивидуални консултации на артисти, които изграждат творчеството си като 
бизнес към агенция www.avosaps.com.  

Лидия Пейчева, главен експерт "Програми и проекти", Национален фонд „Култура“. 
Мениджър на проекти в сферата културата и изкуствата с 4 годишен опит в управлението 
и планирането, подготовка и изготвяне на документи за финансиращи програми, 
организиране на събития и разпространение на културни продукти. Вълнува се от 
институционални реформи, оптимизация и осигуряване на достъп до финансиране за 
независими артисти и артистични организации, социално ангажирано изкуство и 
индустрии. Понастоящем периодично работи като главен експерт "Програми и проекти" 
към НФК, оценяващ експерт по програми на Фонда и външен експерт по проекти, 
свързани с реформата и модернизирането на Фонда – електронна система за 
кандидатстване, актуализиране на регламента на активните програми и др. 

Екатерина Леондиева, главен експерт "Програми и проекти", Национален фонд 
„Култура“. Екатерина Леондиева е завършила история и история на изкуството в 
Университета в Глазгоу. Работи също в сферата на културните политики и културния 
мениджмънт. Интересува се силно от социално ангажирани теми и практики в 
изкуството, съвременния танц и визуалните изкуства. 

Ана Алексиева, продуцент и проектен мениджър, Fine Acts. Ана Алексиева е културен 
мениджър и продуцент, част от екипа на Fine Acts – глобална плафторма, която изследва 
пресечната точка на човешките права, изкуството и технологиите и потенциала им за 
иницииране на социална промяна (www.fineacts.co). Тя започва кариерата си като 
продуцент на документални филми в продуцентската компания AGITPROP и 
ръководител проекти в Балкански Документален Център. Има бакалавърка и 
магистърска степен по Медийни и Джендър науки от университетите в Бохум, Германия, 
и Утрехт, Нидерландия. Завършва филмово продуцентство и аудио-визуално 
предприемачество в европейските програми Eurodoc и EAVE. Настоящ вице-куратор на 
хъба на Global Shapers в София, инициатива на Световния Икономически Форум. 
Стипендиант на Фондация Фридрих-Еберт в Германия, Фондация Mercator и програмата 
YTILI на Държавния департамент на САЩ. Основател на младежкия форум "Твоето 
бъдеще" в родния й град Свиленград. Включена в престижната селекция "30 под 30" на 
списание "Форбс" България за 2017 г., в категория "Социално предприемачество". 

https://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2016&PageShow=programpresent&P_Menu=generalinfo&Fac_ID=4&M_PHD=&P_ID=2714&TabIndex=2
https://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2016&PageShow=programpresent&P_Menu=generalinfo&Fac_ID=4&M_PHD=&P_ID=2714&TabIndex=2
http://www.shtipka.org/
http://www.minoar.com/
http://www.uctuha.com/
http://www.avosaps.com/
https://fineacts.co/


Симеон Василев, мениджър, Credo Bonum. Симеон Василев ръководи проектите във 
фондацията от 2010 г., като следи за цялостното им изпълнение. Той отговаря още за 
институционалните партньорства, международните контакти и публичността. Работил е 
като главен редактор на месечното списание за музика DJ Mag България, маркетинг и ПР 
специалист за модната марка Springfield, а днес ръководи и собствена фондация, 
посветена на ЛГБТИ права. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Връзки 
с обществеността. 

Кристина Костова, Adys. Кристина Костова е автор на „Адис“ (Adys) – първото шрифтово 
семейство, предназначено за хора с дислексия в България. Шрифтът улеснява 
възприемането на текстове при хора с лека и средна форма на дислексия – състояние, 
което се изразява в неспособност за четете и възприемане на текст. Шрифтът Adys е 
разработен по време на магистърска програма "Шрифт" в Национална художествена 
академия в периода 2014-2016 год.  

Розалина Лъскова, Шар Жар, Образование без раници и Кан Академия на български  
(модерация и концепция): Основател на фондация „Шар Жар“, културен предприемач и 
консултант по управление в изкуствата, творческите индустрии и неправителствения 
сектор. Тя работи с различни артисти и организации като Обсерватория по икономика на 
културата, Националната художествена академия, Българския културен институт в 
Берлин, “Паник Бутон“ Театър, драматурга Александър Мануилов, Zdravko Yonchev 
Photography, Българска фестивална асоциация, Център „Алос“, Фондация „Следваща 
страница“ и мн. др. Тя е също така изпълнителен директор на „Образование без 
раници“/ Khan Academy за България, и доскоро председател на базираната в Берлин 
международна организация MitOst e.V., активна в сферите културен обмен, активно 
гражданство, социални иновации и транс-секторно сътрудничество в Европа и съседните 
региони. Розалина Лъскова е завършила право в Хумболт-Университет Берлин и бизнес 
администрация в УНСС. Работила е още в сферите добро управление, модернизиране и 
реформа на администрацията, европейски фондове и политики на ЕС – в държавната 
администрация в България и в Германия. Стипендиант е на Goerdeler-Kolleg for Good 
Governance (Robert Bosch Stiftung) и Marshall Memorial Fellowship (German Marshall Fund 
of the US). 

https://credobonum.bg/za-nas/
http://www.adysfont.com/
https://shar-zhar.org/
http://www.obr.education/
http://bg.khanacademy.com/
http://www.mitost.org/

