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Уважаеми гости, 
 

Преди всичко, бих искал да поздравя домакините на днешната откриваща 
среща, а именно – Община Пловдив и Общинска фондация “Пловдив 2019” – 
Европейска столица на културата, както и да им благодаря за поканата, 
отправена към Център за развитие на човешките ресурси и лично към мен в 
качеството ми на Изпълнителен директор на българската Национална агенция по 
две от най-значимите европейски програми – Програма „Еразъм+“ – най-голямата 
и най-успешна програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж 
и спорт (2021 – 2027г.), и Програма „Европейски корпус за солидарност“. 

 
Днешната среща е посветена на официалното стартиране на международния 

проект „Академия за културен мениджмънт“ като най-новия мащабен проект, с 

който Фондация „Пловдив 2019“ осъществява важно продължение на своята 

мисия, а именно – да надгражда капацитета в областта на културата и след 

привършване на периода, в който Градът под тепетата бе Европейска столица на 

културата. Проектът ще бъде осъществен с финансиране, получено по голямата 

европейска програма „Еразъм+“, в една от ключовите дейности на Програмата – а 

именно – КД 2 Партньорства за сътрудничество, както и в един от нейните основни 

сектори – сектор „Младеж“. Важно е да отбележим, че този проект е един от 

първите партньорски проекти, които получиха финансиране по новия 

седемгодишна период на Програма „Еразъм+“ на ЕК – програма, обвързана със 

значими приоритети, с актуална и модерна тематика и с благороден, мащабен 

подход. 

Не можем да отминем значимото обстоятелство, сред което проектът 

стартира, и което тревожи всички ни. Пандемията от COVID-19 създаде критичен 

за европейските държави и за целия свят момент, в който повече от всякога 

достъпът до повишаване на квалификацията, до изграждането на нови умения, е 

изключително важен за гарантирането на бързо възстановяване. Паралелно с това 

се насърчават и равните възможности за хора от всякакъв произход и се изграждат 

умения за лидерски подход към различните обществени групи. С оглед на тези 

извънредни обстоятелства, Програма „Еразъм+“ прие предизвикателството да 

затвърди ролята си на основен инструмент на Европейския съюз за подкрепа на 

иновациите в образованието, обучението, младежта и спорта, както и за 



предоставяне на възможности за лично, социално-образователно и 

професионално развитие на хората в Европа и извън нея. 

Едни от най-значимите приоритети на Програма „Еразъм+“ са свързани със 

създаването и надграждането на умения и в частност – мениджърски и 

лидерски умения, особено необходими в периоди на криза. В този смисъл 

проектът изцяло отговаря на ключовите цели на „Еразъм+“, като изгражда 

практическа образователна програма по управление на културни организации и 

събития, която ще се проведе в рамките на две години и планира да обхване 50 

културни мениджъри от България, Австрия, Италия, Гърция и Република Северна 

Македония. 

От особено значение е фактът, че проектът е насочен също така към целия 

спектър на творческите индустрии – фестивали, галерии и музеи, театър и танц, 

дизайн и архитектура, нови занаяти. Добре известно е обстоятелството, че 

културният спектър бе един от обществените сектори, които бяха най-силно 

засегнати от пандемията. В този смисъл, изграждането на капацитет сред хората, 

които работят в този сектор, и особената насоченост към младежта, са още 

акценти, които придават на проекта актуална съвременна значимост и очаквания 

за успех. 

Оставайки с тези очаквания, бих искал да пожелая успех на стартиращия 

проект „Академия за културен мениджмънт“, на неговите автори и участници и 

да им пожелая да осъществят всички благородни цели, които са си поставили, и 

чиято реализация е само в помощ на достигането на нашите национални и 

европейски хоризонти. 

 

Михаил Балабанов 

Изпълнителен директор 

Център за развитие на човешките ресурси               02.11.2021, Пловдив 


