
 

остадин Харисков е на 31 години, 

родом от град Гоце Делчев.  

Завършва средно образование в Природо-

математическата гимназия „Яне 

Сандански“ с профил „Математика“. В 

момента следва магистратура в 

професионално направление „Икономика“, 

специалност „Счетоводство и контрол“ в 

Университетът за национално и световно 

стопанство. Започва професионалния си 

път по програма за временна заетост в 

Община Гоце Делчев веднага след 

дипломирането си. В момента е експерт 

„Младежки дейности, спорт и програми за 

временна заетост“. Същността на работата 

му е разработване на проекти за хора в 

неравностойно положение, за насърчаване 

на временната заетост на младите хора и 

разкриване на нови работни места. Целта 

им е постигане на благополучие на младите 

хора чрез повишаване на финансовата 

стабилност, жизнения стандарт, развиване 

потенциала и намаляване на миграцията 

към големия град от една страна, а от друга 

чрез подобряване на спортната 

инфраструктура на територията на 

общината и увеличаване броя на спортните 

клубове, за да имат младежите алтернатива 

и място за развитие, далеч от лошите 

пороци. Към момента в Гоце Делчев 

активно работят над 20 клуба, в които 

тренират над 1500 деца до 18-годишна 

възраст, а Общината ежемесечно е домакин 

на големи спортни мероприятия. Работата  

 

 

 

на Харисков с хора 

в риск от социално 

изключване и 

трудно положение, 

както и работата в  

администрацията 

на Общината са 

причините да се 

включи и в политиката. Става член на 

БСП, а в момента е втори мандат 

председател на Младежкото обединение в 

Гоце Делчев, заместник-председател на 

Областния съвет на МО в БСП – 

Благоевград и член на НС на БСП.  От 

началото на годината е член  на 

Оперативното бюро на МО в БСП. 

Успехите на Костадин Харисков в 

професионален и политически план са плод 

на дълъг и упорит труд, целеустременост, 

любознателност, стремеж към достигане на 

професионализъм и самоусъвършенстване. 

Доказателство за това са завършените 

курсове и обучения: 

- Социално предприемачество към 

International Hellenic University в Гърция; 

- Моделиране, анализ и 

усъвършенстване на работните процеси в 

администрацията към Института за 

публична администрация; 

- Академия за „Социална политика“ 

към Института за социална интеграция; 

- Придобита квалификационна степен 

за „Социален работник“ от Центъра за 

развитие на човешките ресурси, гр. София. 
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Желанието на Костадин е да 

продължава да живее, работи и развива в 

родния си град.  

Споделя, че благодарение на 

преподаватели като  доц. д-р Траян 

Попкочев,  доц. д-р Юлиана Ковачка и 

ас. Шехова получава необходимите 

знания и умения, които са му помогнали 

да започне своята професионална 

кариера. Благодарение на тях, се счита за  

подготвен кадър, който от първия 

работен ден знае до къде може да стигне. 

Благодарение на семейството и 

годеницата си е здраво стъпил на земята. 

Те са хората, които не му позволяват в 

нито един момент да се отпуска или да 

„Лети в облаците“.  

За себе си казва: 

„Най-силната ми страна е 

аналитичното мислене и точна преценка 

за правилни действия в специфични 

ситуации. Работата с над 50 човека на 

ден изисква да „влезеш в обувките на 

другия” и качества като търпение, 

комуникативност и емпатия са 

абсолютно  необходими“. 

Съветът му към настоящите и бъдещи 

студенти е:  

„Не се отказвайте от мечтите и 

целите си! Можете да ги сбъднете, ако 

имате смелостта да ги преследвате. Не 

спирайте да „визуализирате” целите и 

амбициите си!“. 
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