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Исторически 
контекст

Варненска 
търговско-
индустриална 
камара:
създаване на 
висше търговско 
училище
1908 г. 
1920 г. 
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Социално 
отговорни 
практики
на 
ИУ-Варна
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• Преподаване
• Интердисциплинарен подход
• Мултисекторен подход

Обучение и КСО 

Формиране на среда за 
устойчиво лидерство

• Отговорно обучение
• Отговорни изследвания
• Устойчиво развитие и връзки със 

заинтересованите страни

Три сфери:



Висше образование в България и темата „Социална 
отговорност“
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1990

• Част от курсовете
• Въведение в 

мениджмънта
• Бизнес етика

2000

• КСО
• Устойчиво развитие
• Соц. отговорно 

инвестиране
• Зелена логистика
• Маркетинг за 

устойчиво развитие
• Социално 

предприемачество
• Социални иновации

2010

• Специалност 
„Екоикономика“

• Сертифициране и 
рейтингови системи

• Центрове по 
Устойчиво развитие

• Член на 
национална мрежа 
за решения за 
устойчиво развитие 
на ООН (SDSN)



Зелени инициативи на ИУ-Варна 

Въвличане на студенти и партньори в 
социални и екологични проекти

Студентски клуб “Екологика” при катедра 
“Аграрна икономика” в  ИУ-Варна 

Проекти за рециклиране с участие на ученици 
и студенти

Дигитализация на документация и редуциране 
на използваната хартия при печат

Подкрепа на кампании за събиране и 
рециклиране на  пластмасови капачки

Първата в България студенстка гора се 
засажда по инициатива на студенти от ИУ-
Варна.

Участие в кампании като „Да изчистим 
България заедно“, за която координатор за гр. 
Варна е студент от ИУ-Варна.



22  събития
над 200 студенти

Студентски зелени инициативи от клуб “Екологика” 2019/2020
1. Младежки еко хепънинг (партньори)

2. "Защо е важно да намалим хранителните си отпадъци и как да го направим?

3. "Представяне на еко/зелени организации и проекти"
4. Презентиране на клуб “ЕкоЛогика” към ИУ-Варна на събитие „Varna Present“ 
5. Среща членовете на клуб „Екологика“ 
6. Представяне на презентация на тема "Кръгова икономика" (онлайн)

7. Събиране и предаване на капачки към инициативата "Аз вярвам и помагам"(учасн)

8. Почистване на външните части около общежитията на ИУ-Варна (участн) - Да изчистим БГ за 
1 ден
9. Обиколка в завод за преработка на отпадъци “Екоинвест Асетс” АД (орг)
10. Представяне на презентация на тема "Европейски зелен пакт" (онлайн)
11. Онлайн прожекция на документално кино (предстои)
12. Участие в инициативи за почистване на обществени пространства - "Час на чистотата", 13. 
"Почистване на плажа по повод международния ден на Черно море", "Неделно почистване в 
Морската градина", "Да почистим Варна"

14. Онлайн среща с експерта по възобновяеми енергийни източници - Кай Фогелхаупт (съорг)

15. Участие на членове на клуба в международен проект за младежки обмен "ECOLOGY ACT"

16. Участие в младежката конференция "Климатичните промени и сигурността - гласът на  
младите за преодоляване на предизвикателствата"
17. Участие в събитието "Върви с нас! - Ден без автомобили"
18. Участие в обучение за рециклиране на организация "Зелени мотиви"
19. Участие в обучение по проект "Компост Ноу-Хау"
20. Участие в уебинари на Greenpeace

21. Участие в уебинар "Изгарянето на отпадъци в тецове – проблеми и решения"

22. Участие в "Световния ден на рециклирането - на живо от работилницата"



Зелени инициативи 
на ИУ-Варна

• Стоянки за велосипеди
• Къщички за птици
• Къщичка за книги
• Участие в инициатива “Да 

изчистим България заедно“
• Премахване на всички 

хартии/картони/лепенки, 
използвани от студентите за 
идентификация



.



.





Финансиращи програми на ЕС (2021 – 2027)
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Ролята на университета

• Не само образование по КСО и устойчиво развитие
– но стимулиране на предприемаческите инициативи на 

студентите

• Интердисциплинарни образователни модели
– целящи синергия между наука, образование и иновации,
– както и между академичните среди, бизнеса и местната власт

• Да стимулира регионалното икономическо развитие и 
повишава предприемаческия потенциал

• Да допринесе за подобряване качеството на живот на 
местните общности и за решаване на местни екологични 
и социални проблеми
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- Изграждане и поддържане на предприемаческа среда 

- Стимулира използване на иновативни подходи в 
обучението

- Представяне на  резултати от емпирични изследвания

- Подпомага реализацията на завършващите

2569
Работодатели

7974
Студенти

8177
Алумни



Регистрирани потребители

UEBN генерира информация според 
потребителските нужди по основни 
групи ползватели:

19877

0,99%

4,42%

12,03%
44,94%     

36,92%

0,71%

Вътрешни експерти

Външни експерти

Работодатели

Алумни

Студенти

Кандидат-студенти

2340
Обяви за работа

4455
Отчетени стажове за студенти 
3-ти курс 



Участие на 
студенти в 
СО и 
устойчиви 
практики на 
ИУ-Варна

• Семинари, олимпиади, научни 
конференции

• Участие в изследователски и 
консултантски проекти на преподаватели
– реални проблеми на бизнеса и публичния 

сектор

• Съвместни проекти между 
университети, общини и НПО:
– Включване на студенти в социални и 

зелени практики с ефект върху местните 
общности

– Устойчиво управление на градската среда

• Студентски проекти: 
– Социално предприемачество
– Подкрепяни чрез бизнес инкубатори/ 

финансиращи програми на ЕС
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Научни конференции и олимпиади
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Научни конференции и олимпиади
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Благодаря за 
вниманието!
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