
                                                
 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

Националната асоциация на общинските служители в България (НАОСБ) организира 
едноседмично обучение/ дискусионен форум по предприемачество и зелена икономика, 
съвместно със Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 
Форумът е част от проект Mини-екосистеми Регионални Мрежи (2021-1-BG01-KA220-ADU-
000033670) KA220 – Партньорство за сътрудничество в образованието на възрастни, финансира 
се от програма Еразъм+. 

Програмата на дискусионната среща/ консултации и обучение включва : Бизнес планиране и 
бизнес план, маркетинг, финанси и финансиране/финансови възможности, Европейски зелен 
пакт и приложението му в земеделие, селски туризъм и енергетика.  

Целта на събитието е да участват хора с предприемачески идеи, предприемачи и студенти, 
които да получат експертна помощ и насоки за развитие на своите идеи. Срещата ще се 
проведе онлайн с продължителност 4 часа от 28-31 август с модератор доц. Тодор Ялъмов и на 
1 и 2 септември с продължителност 3 часа  с модератор доц. Атанас Георгиев.  

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ може да подкрепи младите предприемачи 
(с предприемачески опит до 3 години, без ограничение на възрастта) да отидат на 
предприемачески обмен в страна от Европейския съюз със стипендии между 790 и 1100 евро 
на месец, а Високотехнологичният бизнес център към Софийски университет и e-Success 
студиото към Стопански факултет ще предоставят инкубационни услуги на избрани 
предприемачи. 

Всички участници могат да участват в глобалното състезание „Световна предприемаческа купа“ 
с награден фонд над 1 милион долара, за което записалите се ще получат допълнителната 
информация. 

НАОСБ работи по проект : Подкрепа на инициативи за устойчиво социално предприемачество в 
цифровата ера,  на програма Еразъм+ в партньорство с организации от Гърция, Полша, Украйна 
и Белгия. На 29 и 30 септември ще се проведе партньорска среща в Брюксел с посещение на 
европейските институции. Двама от най-активните участници в настоящия форум ще бъдат 
наши представители в Брюксел, разходите са предвидени в проекта. НАОСБ работи за 
подобряване на публичната среда, за развитие на публично-частното предприемачество и 
социалните иновации.  

За регистрация на участниците, очакваме да ни изпратите имейл със свое CV на адрес : 
v.lazarovv@abv.bg  

Повече информация може да прочетете на https://namcb-org.bg/mecos/  

Ръководител на проекта : 

Валентин Лазаров 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на 
съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за 
каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея 


