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Проектът представлява трансгранична инициатива, която подпомага 

уязвими групи да преодолеят специфични бариери за заетост, като насърчава 

социалното приобщаване, борбата с бедността и дискриминацията на пазара 

на труда и осигурява специализирана подкрепа за социалните предприятия. 

Проектът се фокусира върху разширяването на социалното 

предприемачество в трансграничния регион, подобряването на пригодността 

за заетост и заетостта на уязвимите групи, както и улесняването на взаимното 

обучение и изграждането на капацитет чрез използване на нови механизми и 

ИКТ. Основната цел на проекта е свързана с подобряване на начина на живот 

на уязвимите групи в региона чрез трудово приобщаване, особено на тези, 

които са най-уязвими от социално изключване. Въз основа на новаторската си 

концепция проектът си поставя редица специфични цели. 

 

 

 

 

 

 

Настоящите насоки за създаване на социален startup 

бизнес са разработени в рамките на проект „Handicrafts and 

social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB 

region“ в превод: „Занаяти и социална икономика: Движеща 

сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния 

регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програма за 

сътрудничество INTERREG V‐A „Гърция – България 2014-

2020“, реф. № 2091, Договор за БФП № В2.9с.02/31.10.2017. 

Съдържанието на документа е изцяло отговорност на 

Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по никакъв начин не 

може да бъде възприето, че отразява възгледите на 

Европейския съюз, участващите страни, Управляващия 

орган и Съвместния секретариат. 

! 



 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион “ (SocialCrafts), финансиран по 

Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В2.9с.02/31.10.2017. Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение 

„Бизнес център-Марица“ и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 

2014-2020". This document has been created within the framework of the Project „Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region “ (SocialCrafts), financed under 

the INTERREG V-A Cooperation Program "Greece-Bulgaria 2014-2020", Subsidy Contract No В2.9с.02/31.10.2017. The contents of the document are sole responsibility of Association “Business Center-

Maritza” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat. The Project is co funded by the European 

Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece - Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.“ 
3 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО .............................................. 4 

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИНИМАТЕЛСТВО: КРАТКА ИСТОРИЯ ..................................... 6 

ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ........................................................................... 7 

РАЗЛИКА МЕЖДУ СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ И ТИПИЧНОТО ТЪРГОВСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ .................................................................................................................. 8 

СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ............................................................ 10 

Избор на правна форма и регистрация .................................................................. 10 

Устойчив бизнес модел ............................................................................................... 17 

Подходящи пазарни ниши за развитие на социално предприемачество ... 18 

Възможности за финансиране ................................................................................. 20 

Фъндрейзинг ................................................................................................................. 23 

Организации, Акселератори и инициативи, подпомагащи работата на 

социалните предприятия в България ..................................................................... 25 

СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И 

ВЪЗДЕЙСТВИЕTO Ѝ ВЪРХУ ТЯХ ................................................................................. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион “ (SocialCrafts), финансиран по 

Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В2.9с.02/31.10.2017. Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение 

„Бизнес център-Марица“ и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 

2014-2020". This document has been created within the framework of the Project „Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region “ (SocialCrafts), financed under 

the INTERREG V-A Cooperation Program "Greece-Bulgaria 2014-2020", Subsidy Contract No В2.9с.02/31.10.2017. The contents of the document are sole responsibility of Association “Business Center-

Maritza” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat. The Project is co funded by the European 

Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece - Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.“ 
4 

 

 

Повишаващото се търсене на отговорност и отчетност от страна на бизнес 

сектора даде възможност за развитие на бизнес модел, ангажиран с решаването на 

социални проблеми. Социалното предприемачество носи уникални икономически 

характеристики в себе си с оглед на факта, че не печалбата е водеща. В повечето случаи 

той се измерва със способността му да допринесе за развитие на социалния сектор, 

социалната справедливост, опазването на околната среда и други проблеми, които се 

превръщат в мисии на социалните предприятия. 

 Всъщност то представлява предприятие, чиято основна цел е по-скоро 

оказването на благотворно социално влияние, отколкото реализирането на печалба за 

собствениците или за партньорите. То работи на пазара като доставя стоки и услуги по 

предприемачески и иновативен начин и използва ревизираната печалба основно за 

социални цели. 

Традиционната форма на корпоративна социална отговорност (КСО), чрез която 

компаниите предоставят подкрепа на определена кауза все повече бива измествана 

от бизнес модела на социалното предприятие в световен мащаб. Подпомагането е в 

основата на съществуването на този вид предприемачество, което използва умело 

възможностите за осигуряване на финансова устойчивост чрез външно финансиране 

и печалба. То е добре познато понятие в повечето европейски страни и в САЩ. 

Социалните предприятия в тези държави осъществяват значим дял от дейностите в 
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социалната сфера, като съчетават генерирането на приходи от извършването на 

стопанска дейност и постигането на определен социален ефект. 

Под „социално предприятие“ също така се разбира предприятия:  

- за които социалните цели или обществения интерес е причина за 

търговската им дейност, която често е под формата социална иновация 

- чиито печалби основно се реинвестират за осъществяването на тези 

социални цели 

- чиято организация или система на собственост отразява мисията, опираща 

се на демократични или миротворчески принципи или на идеята за 

социална справедливост 

Може също така да става въпрос за: 

- предприятия, които предоставят социални услуги и/или стоки и услуги, 

предназначени за уязвими потребители (достъп до жилище или до грижи, 

помощ за възрастни хора или инвалиди, приобщаване на рискови групи, 

грижи за деца, достъп до работа, образование, справяне със зависимост...); 

и/или 

- предприятия, чийто начин на производство на стоки или предоставяне на 

услуги има за цел укрепване на социалния ред (социална и професионална 

интеграция чрез достъп до работа на лица в неравностойно положение, 

особено поради ниска квалификация или социални или професионални 

проблеми, които са причина за изолация или маргинализация), но чиято 

дейност може да обхваща стоки или услуги, различни от социалните. 

 В социалната икономика на ЕС са ангажирани над 11 млн. души, което 

представлява 6 % от общия брой на заетите. Тя обединява субекти със специален 

правен статут (кооперативи, фондации, асоциации, взаимоспомагателни фондове), 

голяма част от които са също така и социални предприятия, или с оглед на посочените 

по-горе характеристики - социални предприятия под формата на частни дружества 

или традиционни акционерни дружества. Специалните правни статути в сектора на 

социалната икономика по-конкретно са пригодени към социалните предприятия, тъй 

като техният начин на управление благоприятства участието и установяването. 

Потенциалът за растеж и разпространение на модела на социалните 

предприятия все още е недостатъчно оползотворен. Те са изправени пред пречки, най-

често същите като всяко малко или средно предприятие. Също така пред тях стоят и 

специфични предизвикателства като намирането на финансиране, ниската степен на 

признаване, регулаторната среда на европейско и национално равнище и др. 
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Социалното предприемачество в годините се захранва от диспропорциите 

между икономическия растеж и социалното положение на хората. Тенденциите за 

експоненциалното нарастване на маргинализираните общности, социалното 

разделение между бедни и богати е естественият резултат от дисбаланса между 

развитието на бизнеса и социалната сфера.  

Социалното предприемачество като концепция набира популярност в средата на 20 

век с книгата на Х. Боуен (1953 г.) „Социална отговорност на бизнеса“. За да бъдат 

представени коректно насоки за създаване на социално предприятие е необходимо да 

бъде разгледана историята, замисъла и популярните поддръжници на идеята за 

социалното предприемачество. 

Един от най-видните представители е 

Мария Монтесори. Тя е италианска лекарка, 

световноизвестна педагожка и основателят 

на иновативната методика на преподаване и 

обучение, насочена към справяне с деца с 

различни познавателни способности, 

включително психични заболявания. В почти 

всяка държава има училища/градини, 

работещи по метода на Монтесори. 

Вследствие на изследванията си, тя 

идентифицира, че действащите методи на обучение поставят умствено затруднените 

ученици в неравностойно положение в сравнение с други ученици. Тя стартира със 

създаването на детска градина  в беден квартал в Рим. Нейните експерименти се 

основават на идеята, че децата могат да се обучават без надзора на възрастни, като се 

отразяват високи резултати.  

Флорънс Найтингейл и нейният стремеж да въведе 

иновационни решения в болниците проправят пътя към 

превръщането им в много по-безопасни, осигурявайки по-добри 

условия като достатъчно естествено осветление, въздух, дворни 

пространства и др. Тя поставя основите на професионалната 

сестринска грижа със създаването през 1860 г. на училище за 

сестри – Болница „Сейнт Томас“ в Лондон, първото светско 

училище за сестри в света, сега част от Кингс Колидж (Лондон). 

Международният ден на медицинската сестра, който се празнува 

по целия свят, е на датата на нейния рожден ден. Найтингейл осигурява въвеждането 

на съвременни практики за медицински сестри, които се прилагат и до днес.  

Други известни популяризатори на идеята за социално предприемачество още 

преди нейната концептуализация са Робър Оунен (създателят на кооперативното 

движение), Виноба Бхаве (инициаторът на движението за подаръци в Индия).  
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Видовете социални предприятия са много, но е възможно да бъдат 

класифицирани в следните групи, които най-често се разпознават в България:  

- специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. При 

този тип предприятия социалното предприемачество се изразява в осигуряване 

на заетост на хора с увреждания, които работят при създаването на различна 

по вид продукция/услуги. При този тип предприятия се води регистър при 

Агенцията за хората с увреждания (https://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/), 

в който могат да бъдат открити контактни данни и повече информация за 

предмета на дейност на всяко едно регистрирано предприятие;   

- ЮЛНЦ – при този тип юридически лица има няколко вариации за реализиране 

на социално предприемачество, но всички те са свързани с извършването на 

дейност, свързана с мисията и целите на организацията, т. нар. нестопански 

цели, а стопанската дейност се осъществява чрез самата организация или чрез 

собствено търговско дружество. Тези социални предприятия могат да 

осигуряват заетост на уязвими групи, по подобие на специализираните 

предприятия и кооперации. Също така дейността им може да бъде свързана с 

предоставяне на услуги, които са пряко предназначени за задоволяване на 

потребителските нужди на уязвими групи. Друг вариант при ЮЛНЦ е част или 

цялата стойност на изработената печалба от стопанска дейност да се влага в 

разширяване на подкрепата за уязвими групи. Възможно е социалното 

предприятия да съчетава и комбинация от няколко от представените подходи 

- Социални предприятия като търговски дружества - Социалното предприятие 

може да бъде регистрирано и като търговско дружество, вкл. ако едно ЮЛНЦ 

реши да раздели извършваната нестопанска дейност от допълнителната си 

стопанска дейност, като бъде създадено ново ЮЛ – ЕООД, ООД, АД и т.н. 
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Определено има ярки разлики между социалното предприятие и типичната 

бизнес дейност на едно предприятие. Основните елементи, които различават 

традиционната бизнес форма и прилагането на социалното предприемачество са 

свързани с целеполагането, структурни различия в начина на управление, 

използването на печалбата и рентабилността.  

По отношение на целеполагането – Основната цел при традиционната форма на 

предприятие е свързана с печалбата и постоянното ѝ увеличаване, в комбинация с 

пазарни дялове, нови пазари и т.н., като в повечето случаи се търси реинвестиране в 

конкретния бизнес с оглед постигане на по-висока конкурентоспособност, 

ефективност, иновативност и др. При търговските предприятия обществените и 

социални нужди представляват допълнителен елемент от основната матрица с цели, 

като напр. когато е налице бюджетен излишък в компанията – то той се преразпределя 

за КСО. При избора на цели при социалните предприятия се наблюдава отдаване на 

приоритет на голямо обществено въздействие и устойчивост. Търси се вида социална 

нужда или несправедливост, които предприятието се стреми да посрещне в 

комбинация с постигане на устойчивост и мащабиране, за да засегне повече хора. При 



 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион “ (SocialCrafts), финансиран по 

Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В2.9с.02/31.10.2017. Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение 

„Бизнес център-Марица“ и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 

2014-2020". This document has been created within the framework of the Project „Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region “ (SocialCrafts), financed under 

the INTERREG V-A Cooperation Program "Greece-Bulgaria 2014-2020", Subsidy Contract No В2.9с.02/31.10.2017. The contents of the document are sole responsibility of Association “Business Center-

Maritza” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat. The Project is co funded by the European 

Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece - Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.“ 
9 

тях печалбата се разглежда като вторична нужда. От значение при определянето на 

разликите е изясняване на понятието корпоративна социална отговорност (КСО), чрез 

която компаниите предоставят подкрепа на определена кауза. В КСО се влага смисъла, 

че „като задължение на бизнеса е да допринася за устойчивото икономическо 

развитие, трудовите отношения с работниците, техните семейства, местната общност 

и обществото като цяло за подобряване качеството на живот“. Компаниите често 

подкрепят социални инициативи или стартиращи бизнеси в областта на социалното 

предприемачество. По този начин те подобряват своята репутация пред 

потребителите, вкл. и с идеята за увеличаване на продажбите и достигане до нови 

пазари. Разликата между КСО и социалното предприемачество, както бе подчертано 

по-горе, е свързана основно с факта, че основната цел на компанията продължава да 

бъде увеличаването на приходите и печалбите, а не дългосрочното разрешаване на 

социален проблем или несправедливост, което е основна цел при представителите на 

социалното предприемачество.  

Под структурни различия в начина на управление между типичното търговско 

предприятие и социалното предприятие се има предвид факта, че основно 

жизнеспособността на едно бизнес предприятие се оценя въз основа на способностите 

на екипа да изпълнява фирмените цели, вкл. борда на директорите, разнообразните 

роли – директор, ръководител отдел, експерт човешки ресурси, ръководител екип, 

„супервайзър“ и др. Инвеститорите разглеждат компаниите като „добре смазани 

машини“, изградени от много съставни части, представляващи персонала. От друга 

страна социалните предприятия и тяхната дейност се базират основно на човека – 

създател на предприятието. Способностите на социалното предприятие да има 

приходи и привлича финансови средства за нуждите на организацията са в силна 

релация с уменията и знанията на основателя/учредителя на социалното предприятие. 

В много случаи самият собственик се превръща в „посланик“ на социалното 

предприятие, каузата и бранда.  

Що се отнася до използването на печалбата, търговското предприятие  ще 

продължи да въвежда иновативни решения и да създава продукти/услуги с цел да 

задоволи потребителските нужди. В тази  връзка паричният поток в предприятието в 

много от случаите от печалба директно преминава в инвестиция за иновации и нови 

решения, за да привлекат нови печалби от потреблението. От друга страна социалните 

предприемачи използват печалбата основно като инструмент. В тази връзка 

социалните предприятия възприемат печалбата като необходимостта да бъде 

проявена способността да бъдат подкрепяни различните кауза на предприятията.  

Във връзка с рентабилността се отчитат съществени различия по отношение на 

възвръщаемостта. При типичните търговски предприятия се наблюдава основно 

финансова възвръщаемост, а именно генерираните печалби се разпределят като 

дивидент или се възстановяват към извършените инвестиции на кредиторите, докато 

при социалните предприятия се наблюдава комбинирана възвръщаемост на 

инвестициите – социална и финансова. Печалбата на социалното предприятие се 

насочва незабавно към крайните бенефициенти, които каузата и мисията на 

предприятието се стреми да подкрепи. При тях се наблюдава пряко въздействие върху 

целевите групи чрез постигнатите печалби. 
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С тенденцията за 

изграждане на социално 

съзнание, породено от 

негативните икономически 

влияния и изменението на 

климата, социалното 

предприемачество се 

превръща от интересна 

теоретична материя в начин 

на съществуване на голям 

брой икономически субекти. 

Разбира се, тази засилваща се 

тенденция се наблюдава в 

повечето европейски страни и 

САЩ, а в България все още 

социалното 

предприемачество не се 

развива с подобни темпове. В 

страни като България е 

необходима промяна в съзнанието на настоящите предприемачи, свързана с това че 

макар и печалбата да е водещата цел и да е най-важното, печалбата, насочена към 

преодоляване на социални проблеми и предизвикателства носи още по-големи 

ефекти. Социалното предприемачество представлява единственото нещо, което ще 

гарантира бъдеще във всяка общност и държава, тъй като се грижи за 

маргинализираните групи, околната среда и хората, като същевременно представлява 

и устойчив бизнес модел. 

 

Избор на правна форма и регистрация 
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В българското законодателство съществуват възможности, социалните 

предприятия да бъдат учредени под различни правно-организационни форми и в 

рамките на различни закони.  

Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика (В сила от 

02.05.2019 г.) урежда обществените отношения, свързани със социалната и солидарна 

икономика, видовете субекти и мерките за тяхното насърчаване, както и условията и 

реда за дейността на социалните предприятия. Този закон разглежда като субекти на 

социалната и солидарната икономика кооперациите, юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и социалните 

предприятия, като ги дефинира в клас А и клас А+.  

Социално предприятие клас А е всяко социално предприятие, независимо от 

правноорганизационната му форма, което отговаря на условията по т. 1, 2 и 3 или по т. 

1, 2 и 4:  

1. осъществява социална дейност, която произвежда социална добавена стойност, 

определена съгласно методика, издадена от министъра на труда и социалната 

политика;  

2. управлява се прозрачно с участие на членовете, работниците или служителите при 

вземане на решения по установена в учредителния договор, устава или друг 

устройствен документ процедура; 

3. положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно 

облагане за последния отчетен период се разходва повече от 50 на сто и не по-малко 

от 7500 лв. за осъществяване на социална дейност или цел; 

4. не по-малко от 30 на сто и не по-малко от три лица от наетите в предприятието към 

датата на възникването на трудовото правоотношение са: 

а) хора с трайни увреждания; 

б) продължително безработни лица, които имат право на месечна социална помощ 

съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му; 

в) лица до 29-годишна възраст, които нямат предходен професионален опит; 

г) лица, настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, 

включително след прекратяване на настаняването им; 

д) безработни лица над 55 години, които са регистрирани в дирекция "Бюро по труда"; 

е) лица, които отглеждат деца с трайни увреждания и получават помощи по чл. 8д от 

Закона за семейни помощи за деца; 

ж) лица, изтърпели наказание лишаване от свобода за срок, не по-кратък от 5 години, 

ако краят на наказанието е настъпил през последните три години от постъпването на 

работа; 

з) лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества, преминали успешно 

лечебна или психосоциална рехабилитационна програма през последните две години 
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преди постъпването на работа, което се удостоверява чрез документ, издаден от 

лицата, при които е проведено лечението или психосоциалната рехабилитация; 

и) бездомни лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби; 

к) чужденци, получили закрила в Република България по реда на Закона за убежището 

и бежанците през последните три години от постъпването им на работа; 

л) лица, получили статут на специална закрила по реда на Закона за борба с трафика 

на хора; 

м) лица, пострадали от домашно насилие по смисъла на Закона за защита от 

домашното насилие.1 

Социално предприятие клас А+ е всяко предприятие, независимо от 

правноорганизационната му форма, което отговаря на всички условия по чл. 7 или на 

условията за социално предприятие клас А и на едно от следните допълнителни 

условия: 

1. социалната добавена стойност се осъществява изцяло в административните граници 

на общини, които за предходната година имат равнище на безработица, равно или по-

високо от средното за страната спрямо наличните статистически данни към датата на 

подаването на заявлението; 

2. положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно 

облагане се разходва повече от 50 на сто и не по-малко от 75 000 лв. за осъществяване 

на социална дейност; 

3. най-малко 30 от наетите са лица по чл. 7, т. 4 и са работили без прекъсване в 

предприятието през последните 6 месеца.2 

Във връзка с юридическата форма на организациите от социалната и солидарна 

икономика следва да се отбележи, че по-голямата част от практиките в България 

попадат в една от трите основни категории: НПО (сдружения  или фондации);  лица, 

регистрирани по Търговския закон и кооперации. Освен това съществуват и мрежи с 

различни форми и без определена юридическа форма (неформални групи). 

Понастоящем социалните предприятия могат да бъдат учредени по съществуващите 

закони като ЗЮЛНЦ, Търговския Закон, Закона за кооперациите, ЗИХУ.  

В този смисъл социалните предприятия в България съществуват като: 

- юридически лица с нестопанска цел;  

- търговски дружества; 

- специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. 

 

Юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) 

 Най-популярната форма за социално предприятие е ЮЛНЦ. Към момента, 

социалните предприятия са предимно неправителствени организации, които 

предоставят предимно услуги. Това, което отличава юридическите лица с нестопанска 

цел от изброените и възможни обединения още на ниво идеен замисъл, а след това и в 

                                                             
1 Чл. 7 от Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика 
2 Чл. 8 от Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика 
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самия дух на закона, са поставяните от тях цели. При самото създаване на ЮЛНЦ 

учредителите обединяват усилията си за реализирането на поставени от тях идеи и 

стратегии, които да променят определени обществени отношения в конкретна среда. 

От приемането на ЗЮЛНЦ и с извършените промени на Закона за социално 

подпомагане /ЗСП/ голяма част от ЮЛНЦ възприемат за своя мисия изпълнение на 

политики в социалната област. 

Капацитетът на ЮЛНЦ да предоставя услуги на представители на своите 

членове или на целевите групи най-често се изразява в следните услуги: 

образователни, консултантски услуги за хора от уязвими социални групи, социални 

или здравни услуги, социално подпомагане, елементарни медицински услуги и т. н. 

Някои от тях изпълняват стопанска дейност и използват печалбата от тази стопанска 

дейност за финансиране на дейности в изпълнение на социалната мисия на 

организацията. Друг тип организации, които влизат в кръга на социалните 

предприятия, са ЮЛНЦ, осигуряващи заетост на хора от рискови социални групи, 

обикновено хора с увреждания. Друг често разпространен модел на ЮЛНЦ като 

социално предприятие, е този на организациите, които играят ролята на посредници 

между целевата група - най-често хора с увреждания, и пазара. Тези организации 

създават работни навици, работна среда и възможности на хора с увреждания да се 

трудят, като след това  посредничат за продажбата на произведеното- било чрез 

базари, чрез специални търговски обекти и т. н. Печалбата се използва за закупуване 

на нови материали и развиване на допълнителни услуги. Предоставянето на социални 

услуги е друг модел на съществуване на социално предприятие в рамките на ЮЛНЦ - 

предоставят се платени социални услуги към външни клиенти и в същото време е 

доставчик на социални услуги за своите членове, като това се субсидира от общината 

или държавата след сключване на договор. 

 

Търговско дружество 

 Социалното предприятие може да бъде обособено и като търговско дружество. 

През последните години се полагат целенасочени законодателни и административни 

усилия за създаване на възможности за все по-широко навлизане на търговските 

дружества в сферата на социалното предприемачество. Тук формите също са доста 

разнообразни: 

- Самостоятелни търговски дружества - дружества, регистрирани по 

Търговския закон, които обаче се стремят освен постигането на максимална 

печалба да осигуряват заетост, да предоставят услуги на маргинализирани 

групи или хора с увреждания. 

- Друг тип търговски дружества са тези, които неправителствените 

организации създават в изпълнение на своите функции. Те може да 

предоставят социални услуги, да наемат хора с увреждания или да 

предоставят друг тип услуги, но приходите от тяхната дейност да бъдат 

инвестирани в социални услуги за конкретни целеви групи. 

- Специфичен тип търговски дружества са тези, които са собственост на 

съюзите на хора с физически или ментални увреждания - те в голяма степен 

се припокриват като специфики с търговските дружества на НПО, но са 

насочени към една конкретна целева група и обслужват преимуществено 

нейните интереси. 
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Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания 

 Предвидените в Закона за интеграция на хора с увреждания форми за 

съществуване на социално предприятие се явяват видове социални предприятия, 

регламентирани от държавата в специален закон, и по своята природа те се явяват 

класически социални предприятия.  Специализираните предприятия и кооперациите 

на хора с увреждания са търговски дружества, които отговарят на допълнителни 

критерии относно осигуряване на заетост на хора с увреждания и следва да бъдат 

вписани в специален регистър в Агенция на хора с увреждания. Те се разпознават като 

социално предприятие по дефиниция. На практика те имат най-дълга история на 

съществуване в България, но рядко са класифицирани като социално предприятие.  

 

Кооперации 

Българският Закон за кооперациите определя процедурите за учредяване на 

кооперация, която може да е със социална цел. Кооперация могат да учредят най-

малко 7 дееспособни физически лица, които вземат решение на учредително събрание. 

Учредителното събрание приема устав и избира председател на кооперацията, 

управителен съвет и контролен съвет.3 Кооперацията се вписва в търговския регистър 

по заявление на управителния съвет, заедно с допълнителните придружителни 

документи, описани в чл.3, ал. 1 на Закона за кооперациите, а именно:  

- Преписи от протокола на учредителното събрание и от устава; 

- Нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват 

кооперацията; 

- Декларации от председателя на кооперацията и от членовете на 

управителния и контролния съвет, че не са лишени от правото да заемат 

ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност, както и че не 

се намират помежду си в брак или родство по права линия и не са братя и 

сестри; 

- Свидетелство за съдимост на председателя и на членовете на управителния 

и контролния съвет. 

На вписване в регистъра подлежат данните за наименованието, седалището, 

адреса на управление и предмета на дейност на кооперацията, органите на 

кооперацията, както и: 

- Името и единният граждански номер на председателя на кооперацията; 

- Размерът на отговорността на членовете на кооперацията над дяловите им 

вноски, когато такава отговорност е предвидена в устава; 

- Идентификационните данни за действителните собственици и данните за 

юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или 

непряко се упражнява контрол, съгласно изискванията на Закона за мерките 

срещу изпирането на пари. 

При сливане и при вливане на кооперации новата кооперация или промените по 

чл. 37, ал. 1 се вписват в търговския регистър, след като бъде представено съответното 

разрешение, издадено от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването 

му е задължително, съгласно Закона за защита на конкуренцията. 

                                                             
3 чл. 2 (1) от Закона за кооперациите 
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Председателят на кооперацията е длъжен да поиска вписване в регистъра на 

промените на обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 14-дневен срок от 

решението на общото събрание.4 

Кооперацията възниква от деня на вписването в търговския регистър. 

Съгл. Глава трета, чл. 10 от Закона за предприятията на социалната и солидарна 

икономика социалните предприятия се вписват в регистъра на социалните 

предприятия.  

Вписването в регистъра на социалните предприятия се извършва по искане на 

заинтересованото предприятие, а заличаването - по искане на социалното 

предприятие или служебно. Вписването в регистъра на социалните предприятия, както 

и доброволното заличаване от него се извършват чрез заявление на заинтересованото 

предприятие. Към заявлението за вписване се прилагат документи, които 

удостоверяват изпълнението на условията за клас на социалното предприятие. 

Документите се предоставят в препис, заверен от лицето, което представлява 

предприятието, или в нотариално заверен препис. Когато в заявлението или в 

приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по 

закон, е необходимо изрично съгласие от предоставилите ги лица за тяхното 

обработване от регистъра на социалните предприятия съгласно изискванията за 

защита на личните данни. Когато заявлението произлиза от лице, което не е законен 

представител на предприятието, към него се прилага и изрично пълномощно с 

нотариална заверка на подписа. Когато са спазени изискванията за вписване, 

министърът на труда и социалната политика в 14-дневен срок от подаването на 

заявлението за вписване издава удостоверение на предприятието за вписването в 

регистъра на социалните предприятия. Предприятията, получили удостоверение за 

вписване в регистъра на социалните предприятия, имат право да добавят към 

наименованието и правната си форма думите "социално предприятие", а стоките или 

услугите, които предоставят, да обозначават с думите "продукт на социално 

предприятие". На 18.12.2018 г. МТСП откри процедура по регистрация на 

сертификатната марка в Патентното ведомство на Р България. Сертификатната марка  

„Продукт на социално предприятие“ беше одобрена и на 24.07.2019 г. МТСП получи 

свидетелство за патентоване на сертификатната марка под Рег. № 106182 за клас: 35, 

36, 41 и 45. Целта на сертификатната марка е повишаване осведомеността на 

заинтересованите страни относно същността, функционирането на социалната 

икономика и развитие на активна подкрепяща среда за субектите на социалната 

икономика. Социалното предприятие получава безвъзмездно сертификатната марка, 

след вписване в Регистъра на социалните предприятия с цел отличаване на продуктите 

и услугите на социалното предприятие на пазара. 

                                                             
4 Чл. 3. (4) от Закона за кооперациите 
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Социално предприятие клас А, вписано в регистъра на социалните предприятия, 

трябва в срок един месец от всяка трета година от датата на вписването си да 

предостави на министъра на труда и социалната политика документите, които 

удостоверяват, че продължава да отговаря на условията за вписване. Социално 

предприятие клас А+, вписано в регистъра на социалните предприятия, трябва в срок 

един месец от всяка втора година от датата на вписването си да предостави на 

министъра на труда и социалната политика документите, които удостоверяват, че 

продължава да отговаря на условията за вписване. Когато социално предприятие не 

изпълни в срок задължението си по ал. 11 или 12 или когато от подадените документи е 

видно, че някое от условията не е изпълнено, министърът на труда и социалната 

политика издава заповед, с която го заличава от регистъра на социалните 

предприятия. В случай че от подадените документи е видно, че социално предприятие 

клас А+ вече не отговаря на условията за социално предприятие от този клас, но 

продължава да отговаря на тези за социално предприятие клас А, министърът на труда 

и социалната политика издава заповед, с която го пререгистрира като социално 

предприятие клас А в регистъра на социалните предприятия. Заповедта се съобщава 

на представляващия предприятието по реда, определен в чл. 61 от 

Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта може да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. Социално предприятие клас А не подлежи на 

заличаване от регистъра на социалните предприятия, когато независимо от 

отрицателния си счетоводен финансов резултат разходва сума за осъществяване на 

социална дейност и/или социална цел, не по-малка от сумата, разходвана през 

предхождащия последния отчетен период, когато счетоводният финансов резултат е 

бил положителен. Социално предприятие клас А+ не губи придобития клас, когато 

независимо от отрицателния си счетоводен финансов резултат разходва сума за 

осъществяване на социална дейност и/или социална цел, не по-малка от сумата, 

разходвана през предхождащия последния отчетен период, когато счетоводният 

финансов резултат е бил положителен. Социално предприятие, вписано в регистъра на 

социалните предприятия, може да поиска чрез подаване на заявление до министъра 

на труда и социалната политика да бъде заличено в срок до три месеца от заявлението.  

За вписване в регистъра на социалните предприятия, както и за заличаване от 

него държавни такси не се събират. 
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Устойчив бизнес модел 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Canvas business model” (Канава на бизнес модела) е широко използван 

инструмент, който дава възможност за визуализиране на даден бизнес модел с цел 

постигане на по-добро разбиране и осмисляне на модела. Основният модел на 

канавата се състои от 9 градивни елемента:  

- Клиенти – Целева група, до която искаме да достигнем 

- Предложение за стойност – уникалната комбинация от продукти и/или 

услуги, която има стойност за съответния потребителски сегмент 

- Канали на дистрибуция – начинът на достигане до целевата група и 

комуникацията с нея 

- Взаимоотношения с клиентите – подход за установяване на 

взаимоотношения със специфичен сегмент клиенти 

- Източници на приходи 

- Ключови ресурси – „Активите“, чрез които социалното предприятие да 

работи и реализира своя бизнес модел 

- Ключови дейности – дейностите, които социалното предприятие трябва да 

извършва, за да е възможно да функционира и работи бизнес модела 

- Ключови партньори – Мрежа от доставчици и партньори, необходими за 

работата на бизнес модела 

- Разходна структура – групите разходи, необходими за работата на бизнес 

модела. 

Социалните предприятия е добре да вземат предвид още два елемента от 

“Канавата на бизнес модела”: “Социални придобивки” и “Социален разход”. 

Съществуват няколко различни варианти за адаптиране на канавата спрямо 

различните бизнес модели. Един от тях е пряко свързан със социалното 

предприемачество и се нарича модел на “Многостранните бизнес платформи”. Такива 

платформи събират на едно място две или повече различни, но взаимосвързани групи 

от клиенти. В този случай бизнесът създава стойност като улеснява връзката между 
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двете групи. Значимото при този модел е, че социалното предприятие трябва да 

създаде едновременно не само работещ бизнес модел, но и работещ социален модел. 

Един такъв многостранен модел/платформа изгражда връзки както с клиентския 

сегмент, така и с целевата група, като създава стойност и за двете едновременно. 

Моделът на многостранните бизнес платформи се свързва с клиентския сегмент, с 

целевата група и осигурява стойност и за двете едновременно. Това позволява да се 

осигури устойчивост както на икономическо, така и на социално ниво.5 

 

Източник: https://canvanizer.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf  

https://canvanizer.com/  

 

Подходящи пазарни ниши за развитие на социално предприемачество 

 

В Европа, така и в България социалните предприятия са преди всичко малки и 

средни. Действащият Закон за малките и средните предприятия определя търговските 

дружества в следните групи: 

- микропредприятия са тези, които имат: средносписъчен брой на персонала, 

по-малък от 10 души, и годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., 

и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв. 

- малки предприятия са тези, които имат: средносписъчен брой на персонала, 

по-малък от 50 души, и годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., 

и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв. 

- средни предприятия включва предприятията, които имат: средносписъчен 

брой на персонала, по-малък от 250 души, и годишен оборот, който не 

превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 

84 000 000 лв. 

 

                                                             
5 издание “Как да създадем социално предприятие”  

https://canvanizer.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf
https://canvanizer.com/
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По данни на Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за 

хора с увреждания у нас няма големи предприятия на хората с увреждания.  

И тук, както и в Европа, основните сфери на действие на социалните 

предприятия са основно в: 

- социалната сфера – предоставянето на социални и здравни грижи, социална 

защита, 

- консултиране на социално уязвими и маргинализирани групи; 

- образователни услуги; 

- в сферата на комуналните дейности – озеленяване, почистване; 

- в развлекателната дейност; 

- в туризма. 

Тъй като социалното предприемачество е ориентирано към нуждите и 

проблемите на уязвими и/или маргинализирани социални групи, за да бъдат 

определени коректно пазарните ниши, необходимо е да бъде направен анализ и да се 

определят нуждите местните социални групи и общности. Като тук целта е да се 

представят всички уязвими групи в региона, които могат да бъдат обобщени:  

- възрастни хора, живеещи в социална изолация 

- малцинствени групи 

- имигранти 

- неработещи млади хора, които са и не учащи 

- социално слаби семейства 

- самотни родители 

- лица с увреждания 

- деца в риск 

- трайно безработни лица  

- др.  

Примерни бизнес възможности, подходящи за реализация в трансграничния 

регион:  

- предоставяне на здравни услуги 

- продажба на ръчно изработена занаятчийска продукция, произведена от 

членове на социално уязвими групи  

- оказване на консултантска помощ  и правни съвети за уязвими групи 

- местни туристически услуги, с оглед на богатата културно-историческа 

обусловеност на региона 

- услуги, свързани с опазването на традиционна регионална кухня, традиции, 

обичаи, занаяти и др. 

- производство и преработка на селскостопански стоки 

- създаване на панаири и пазари за земеделски производители 

- изработване на ръчно изработени предмети, текстилна промишленост 

- предоставяне на обучения на безработни и уязвими социални групи с цел 

повишаване на капацитета на хората, квалификациите, езиковите умения, 

професии и компетенции на бъдещето 

- разкриване на социално ориентирано ИТ предприятие, предоставящо 

подходяща среда, вкл. и онлайн за обучения, създаване на бизнес, социални 

иновации и развитие на технологични умения 
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- създаване на ресторант с екологична кухня с цел насърчаване здравословния 

начин на живот, вкл. доставки по домовете в ситуация на пандемия от COVID-19 

- провеждане на уроци по различни видове спорт, народни танци и т.н. 

 

Възможности за финансиране 

Национална програма за заетост на хората с увреждания 

Агенция за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурси за финансиране на 

проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания. Участници в 

конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото 

законодателство. Отпускат се средства по 4 компонента: Изграждане на достъп до 

работните места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.; 

Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст – до 10 000 лв.; Оборудване на нови работни места за лица с 

трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.; Квалификация и 

преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица 

с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв. на лице с трайно 

увреждане. 

Връзка към сайта: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/7  

 

Обществен борд на TELUS International Europe 

Всяка година TELUS International инвестира стотици хиляди долари във 

Филипините, Централна Америка и Източна Европа за регистрирани благотворителни 

организации чрез петте Международни борда на общността TELUS. Максималната 

инвестиция, която международните бордове утвърждават, е 5 000 долара, като 

максимум две от тях годишно се финансират с до 10 000 долара. Всяка година 

Общественият борд на TELUS International разпределя сумата от $100 000 между 

социално значими проекти, разрешаващи проблеми в сферата на здравеопазването, 

образованието и опазването на околната среда. Проектите биват оценявани и 

финансирани, в зависимост от устойчивостта на решението, което предлагат, по 

актуален обществен проблем. В България Бордът се фокусира върху три основни 

аспекта от нашето общество: образование, здравеопазване и околна среда. Всяка 

година Бордът в България разглежда повече от 150 проекта в областите здраве, околна 

среда и образование, в подкрепа на семейства и младежи в България. 

Връзка към сайта:  

https://www.telusinternational.com/; https://communityboardbulgaria.com/  

 

Rinker's Challenge  

Програма, даваща едновременно знания и пари - Програмите са ориентирани 

към създаване на възможности за устойчива заетост, подобряване на 

конкурентоспособността, добавяйки стойност и иновации с цел подобряване на 

качеството на живот в България, предимно селските райони на страната. Основните 

програми на Центъра работят за обучение и разпространяване на предприемаческия 

дух сред децата и възрастните. Той също така осигурява по-нататъшно обучение и 

квалификация на българските учители, като насърчава използването на иновативни 

технологии, интерактивни методи за преподаване и разбиране на учениците със 

https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/7
https://www.telusinternational.com/
https://communityboardbulgaria.com/
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специални нужди, трудности при ученето и етническите малцинства. Освен това 

Центърът ще подпомага активните млади хора чрез специфично обучение. 

Връзка към сайта: https://rinkercenter.org/bg/  

 

Програма за малки грантове на Посолството на САЩ в България 

Посолството на САЩ в България дава възможност за финансиране на проекти 

чрез Програмата за малки грантове, които водят до укрепване на българо-

американските връзки. Допустими кандидати са нестопански организации. 

Приоритетни области: Образователни науки, технологии, инженерство и математика 

(STEM); Медийна грамотност и свобода; Младежки нововъведения и лидерство; 

Развитие на концепцията за Съединените щати; Образование; Изкуство и култура; 

Гостуващи американски експерти; Предприемачество. Размерът на безвъзмездната 

финансова помощ е до 15 000 щ. д. 

Връзка към сайта: https://bg.usembassy.gov/bg/education-culture-bg/grant-

opportunities-bg/  

 

Конкурсна процедура за финансиране на организационните и административни 

нужди (core funding) на организации, работещи за правата на жените 

Общата стойност на конкурса е 150 000 лв., а размерът на финансирането може 

да варира между 12 000 и 40 000 лв.  Срокът на финансирането е 12 месеца, като се 

предлага възможност за последваща подкрепа, при постигането на заложените 

индикатори за въздействие през първата година. 

Връзка към сайта: https://bgfundforwomen.org/bg/  

 

Конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани – България 

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на 

ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на Втория конкурс за набиране на стратегически 

проектни предложения. Допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и 

подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на 

демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на 

човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските 

организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по 

полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната 

среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на 

гражданския сектор, в това число на гражданските организации. 

Връзка към сайта:  

https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=66  

 

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) с програма за дарения 

на лицензиран софтуер 

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на 

Техсуп-Глобал за България. Техсуп-Глобал е неправителствена организация, основана 

през 1987 в САЩ. Гражданските организации в България могат да използват 

възможностите, които предлага технологичният уеб сайт на ТехСуп (TechSoup) и да 

получат достъп до дарителски програми за софтуер. Дарение, лицензиран софтуерен 

продукт на Майкрософт могат да получат организации, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, в обществена полза или читалища, вписани в 

https://rinkercenter.org/bg/
https://bg.usembassy.gov/bg/education-culture-bg/grant-opportunities-bg/
https://bg.usembassy.gov/bg/education-culture-bg/grant-opportunities-bg/
https://bgfundforwomen.org/bg/
https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=66
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регистъра на читалищата. За да получат дарение лицензиран софтуерен продукт, 

гражданските организации трябва да посетят сайта на ТехСуп България на адрес 

www.techsoup-bulgaria.org и да регистрират своята организация, като създадат нова 

сметка. След успешна регистрация те могат да поръчат софтуерните продукти, които 

желаят да им бъдат предоставени като дарение. Организациите е необходимо да 

заплатят под формата на дарение минимална сума за разходите, свързани с 

доставката на заявените продукти. 

Връзка към сайта: www.techsoup-bulgaria.org  

 

Финансиране на проекти от Фонд „Социална закрила” 

Фонд „Социална закрила” реализира своята дейност по финансиране на целеви 

социални програми и проекти в областта на социалното включване и социални услуги, 

извършвани от общините, физически лица, регистрирани по Търговския закон и 

юридически лица. Средства от Фонда се отпускат и за социални помощи и изграждане 

на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за 

предоставяне на социални услуги. Фонд „Социална закрила” финансира проекти, 

свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на 

посочените целеви групи, и създаващи възможност за: предоставяне на нов вид 

социални услуги в общността; подобряване условията на живот в специализираните 

институции, в т.ч. и материалната база; подобряване условията на живот на лица в 

риск; деинституционализация на социалните услуги; подкрепа в кризисни, извънредни 

ситуации и положения. Веднъж годишно, на организации и общини, се отпускат 

средства и за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, 

насочени към социално включване на рисковите групи от населението. За 

задоволяване на възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други 

жизнено важни потребности на лицата и семействата, може да се отпуска еднократна 

социална помощ веднъж годишно. 

Връзка към сайта: https://www.mlsp.government.bg/fond-sotsialna-zakrila  

 

Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 

2014-2020 

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 

2014-2020 е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и 

териториално сближаване. Регионите, които програмата обхваща са областите 

Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград на територията на Република България и 

префектурите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на 

Република Гърция. В рамките на  Тематична цел 9 и инвестиционен приоритет 9c 

Разширяване на социалното предприемачество в трансграничната област се цели 

увеличаването на социалното предприемачество в трансграничния регион. Дейности 

на НПО, свързани с подпомагане създаването и функционирането на социални 

предприятия, които предоставят иновативни решения и популяризират 

трансграничния пазар на труда и социални услуги сред населението от 

трансграничния регион, подпомагане на социалния „франчазинг“, в т.ч. обмяна на 

бизнес модели между трансгранични социални предприятия и др. са допустими в 

рамките на Програмата. Потенциални бенефициенти са социално-икономически 

организации (социални предприятия, двустранни сдружения, асоциации, фондации); 

http://www.techsoup-bulgaria.org/
https://www.mlsp.government.bg/fond-sotsialna-zakrila
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неправителствени организации; сдружения с нестопанска цел, колективни институции 

и публични органи, работещи в областта на социалната икономика. 

Връзка към сайта: 

http://www.greece-bulgaria.eu/ 

 

Програма "ИРИС" 

Програма „Ирис“ е създадена по инициатива на фондация „Работилница за 

граждански инициативи“, Български дарителски форум и Национална мрежа за 

децата. Управлява се от фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен 

дарител е фонд „Мечтата на Таня“. Сред първите дарители на Програмата е Фондация 

„Институт Отворено общество – София“. Програма „Ирис“ подкрепя спешна помощ за 

действия, които ще укрепят уязвими семейства в условията на пандемия и 

икономическа криза. Програмата ще финансира граждански инициативи (на 

читалища, нестопански организации, инициативни групи), като максималният размер 

на безвъзмездното финансиране на един проект е 20 000 лева. Кандидатстването за 

финансиране няма краен срок, средствата ще се разпределят на всеки 10 дни, до 

изчерпване на наличния финансов ресурс. 

 Връзка към сайта: https://frgi.bg/bg/activities/programi/programa-iris#   

 

Инициатива SAVE the SAVIORS / Спаси Спасителите на Аксенчър България и 

Български център за нестопанско право  

Инициативата подкрепя няколко социални предприятия, за да оцелеят в кризата и да 

продължават да спасяват. Малки бизнеси, които работят за най-уязвимите: хора с 

увреждания, младежи в трудна ситуация, самотни майки, възрастни хора и други в 

трудно положение. Предприятията получават между 3 и 6 хил. лв., с които да покрият 

намалелите си приходи или пък нововъзникналите разходи покрай новите си дейности 

в извънредната ситуация. Освен финансовите средства, всяко предприятие ще получи 

и комбинация от мерки, които да му осигурят устойчивост и бъдеще. 

Връзка към сайта: http://bcnl.org/save-the-saviors.html  

 

Фъндрейзинг  

„Фъндрейзинг“ представлява събирането на средства за благородни цели. Това 

е една от възможностите за постигане на финансова устойчивост и успех при 

стартирането на социалното предприятие. За да е налице успех във фъндрейзинга, 

трябва първо да бъде изготвен стратегически план. Но преди това трябва да бъде 

обърнато внимание на това как социалното предприятие (НПО/кооперация или 

търговско дружество) е представено пред обществеността. Целевите групи, пред 

които стои въпросът с възприемането на дейността на социалното предприятие са: 

крайните бенефициенти на предприятието, широката общественост и партньори / 

донори. В тази връзка е изключително важно организацията да бъде представена и 

разпознаваема пред тези целеви групи с оглед изграждане на обществено доверие и 

постигане на разпознаваемост. В случай важното за фъндрейзинга е това, че 

организациите с положителен обществен облик, се ползват с доверие и от страна на 

дарителите – индивидуални и корпоративни. Затова е добре да бъде маркирана 

комуникационна стратегия, да бъдат планирани правилно действията и да е налице 

регулярност в работата. Възприятията на обществото понякога се свързват с цвят, 

лого или надпис или личност и затова е добре да бъде специфицирано запомнящо се, 

http://www.greece-bulgaria.eu/
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http://bcnl.org/save-the-saviors.html
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различно и интересно послание и съответно да бъде оформен бранд на социалното 

предприятие. Алгоритъмът за създаването на комуникационна стратегия включва: 

Определяне предмета на комуникация; Формулиране на комуникационната цел; 

Определяне на аудиторията – потребители, донори, общественост; Бюджет и човешки 

ресурс; Избор на комуникационни канали и средства; Разработване на послания на 

достъпен за аудиторията език; Измерване на ефективността. За реализирането на 

подобна стратегия е необходимо да бъде създаден комуникационен микс, включващ: 

активна дигитална комуникация – интернет сайт, блог, страници в социални мрежи; 

печатна реклама – информационни брошури, презентационни материали; създаване 

на партньорство с други НПО; участие в събития и организиране на събития и активна 

работа с медии.  

По отношение на фондонабирането могат да бъдат идентифицирани общи 

видове донори, напр. фондации, структурни и международни фондове, държавни 

институции, дарители с финансови възможности, хора с малки финансови 

възможности, доброволци, хора, които са били в средата на крайните бенефициенти, 

на които се помага с дейността на социалното предприятие. Основните принципи при 

набирането на средства включват: добро познаване на средата; познаване на 

заинтересованите страни(потенциални партньори); ясна и конкретна идея за целта на 

фъндрейзинга; полагане на цели, обвързани с интересите и целите на донорите; 

познаване на бенефициентите, към които е насочена дейността на социалното 

предприятие. Тук е мястото да бъде определено и какво очаква донора от социалното 

предприятие, а именно: да бъде поддържана постоянна връзка с него и да бъде 

информиран за похарчените средства; да е налице знак на благодарност – 

благодарствено писмо, e-mail, телефонен разговор, чрез среща и т.н.; да бъдат 

показани преки доказателства за свършената работа (напр. да бъде организирана 

среща с хора, за които е било предназначено дарението, разказ, лични истории); да 

бъдат изпращани навременни отчети за свършената работа; да е налице бърза 

реакция при отговор от страна на социалното предприятие на зададени въпроси от 

донора; необходимо е донорът да бъде канен, както на благотворителни събития, така 

и на други събития, организирани от социалното предприятие; необходимо е да има 

възможност за проверка от страна на донора при изпълнението на каузата на 

социалното предприятие.  

Откриването на точните донори е труден процес, изискващ време, инвестиции в 

„представянето“ на социалното предприятие, създаване на положителен обществени 

облик на дейността, но като за начало е добре да се помисли кой би подкрепил каузата 

в региона, в който се намира социалния предприемач. Полезни контакти например 

биха били познати на родителите на социалното предприятие, познати от училище, 

твоите учители или дори университетът, както и приятелите ти. Фирми от околността 

са по-склонни да финансират действащи в региона, в които оперират те самите. 

Възможните методи и инструменти за набиране на средства са: социални групи, 

медии, кампании; електронни платформи (kick-starter); Благотворителни 

събития/базари; корпоративна социална отговорност; DMS.  
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Организации, Акселератори и инициативи, подпомагащи работата на 

социалните предприятия в България 

 

Тръст за социална алтернатива 

ТСА е неправителствена организация, която оказва финансова подкрепа, за да 

се намали бедността и за да се преодолеят пропуските в образованието и пазарната 

активност на хората от икономически уязвимите групи. Фокусът е върху ромите, две 

трети от които живеят в бедност. 

 

Акселератор „Академия за местни предприемачи“  

Тя представлява обучителна програма, специално създадена за хора с 

предприемачески идеи, които искат да стартират собствен бизнес. Насочена е към 

тютюнопроизводителните региони в страната – областите Кърджали, Хасково, 

Благоевград и Силистра. Осъществява се от Център за предприемачество и обучения 

„Ринкър“ към Фондация BCause с финансовата подкрепа на Филип Морис България. 

Наградният фонд е в общ размер на 25 000 лева, които се разпределят като 

безвъзмездна финансова подкрепа за развиване на идеите на три екипа.  

Връзка към сайта: https://rinkercenter.org/bg/accelerators/akademia-za-

mestni-predpreimachi-2020.html  

 

Фондация BCause  

Фондацията е експертна организация, признат лидер с 20 годишен опит на 

национално и международно ниво (от 1995 г.). Насърчава хора, организации и 

общности да преобразяват живота, като се развива дарителството и социалните 

инвестиции.  От 2014 г. към Фондация BCause работи Център за предприемачество и 

обучения "Ринкър", създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот 

и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България. Rinker’s 

Challenge (от 2014 г.) – уникална за България програма за стартиращи предприемачи, 

която включва състезание и модулно обучение. Победителите получават 

безвъзмездно финансиране до 20 000 лева и едногодишна помощ от ментори. 

Конкурсът е веднъж годишно. Програми за деца и младежи "Кълнове" (от 2016 г.) - 

обучително-демонстрационни дейности за развитие на предприемаческа култура, 

икономическа и финансова грамотност, придружени с придобиване на личен опит. 

Форум „Социални предприятия в България“ (от 2014 г.) е неформално обединение на 

хора и организации, работещи в сферата на социалното предприемачество. Той 

способства за обмена на информация и за формирането на политики, поставя 

проблемите на социалните предприемачи на национално ниво. Създаден е по 

инициатива на Фондация BCause и се координира от нея. 

Връзка към сайта: https://www.bcause.bg/  

            https://www.rinkercenter.org/bg/ 

 

Форум „Социални предприятия в България“ 

Форум „Социални предприятия в България" е неформално обединение на хора и 

организации, работещи в сферата на социалното предприемачество. Той способства 

за обмена на информация и за формирането на политики, поставя проблемите на 

социалните предприемачи на национално ниво. Основна цел на Форум „Социални 

предприятия в България" е подобряване на средата за развитието на социалното 

предприемачество в България като дейност в полза на обществото. 

Връзка към сайта: https://socialenterprise.bg/  

 

https://rinkercenter.org/bg/accelerators/akademia-za-mestni-predpreimachi-2020.html
https://rinkercenter.org/bg/accelerators/akademia-za-mestni-predpreimachi-2020.html
https://www.bcause.bg/
https://www.rinkercenter.org/bg/
https://socialenterprise.bg/
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 На 13 март 2020 в България бе обявено извънредното положение, поради  

световната пандемия от COVID-19. От началото на март до края на 2020 г. настъпиха 

множество промени, свързани със социално-икономически живот в страната, региона 

и света, промени в личните отношения между хората и много други.  

Глобалното разпространение на пандемията и въведените карантинни мерки 

доведоха до нарушаване функционирането на почти всички икономически дейности 

както в световен, така и в европейски и национален мащаб. При настоящата 

безпрецедентна ситуация, измеренията на кризата за европейската икономика все 

още не могат да бъдат оценени и прогнозирани.  

 България, като малка и отворена икономика, не може да остане изолирана от 

протичащите процеси в големите икономики на еврозоната, които формират 

значителна част от стокообмена на страната. Очакванията за влошаване на външната 

среда поради глобалното разпространение на пандемията COVID-19 ще отложи 

инвестиционните решения до момента, в който дейността, поръчките и износа на 

компаниите се нормализират, за да гарантират процеса на възвръщаемост и 

паричните потоци, и се възстанови доверието. Понижението на частните инвестиции 

ще доведе до спад и на общите инвестиции в икономиката. Очакваният спад на 

световната и най-вече на европейската икономика, в съчетание със силно 

ограничителните мерки за международни пътувания, ще доведат и до понижение на 

износа на стоки и услуги. За съжаление най-силно засегнат ще бъде малкият и среден 

бизнес, който ще бъде поставен под риск от загуба на доходи и необратимо излизане 

от пазара.6 Точно в този сегмент оперират и голяма част от социалните предприятия в 

България и те като участници в икономически живот у нас са засегнати от случващото 

се. От друга страна в подобни ситуации се откроява най-ясно стойността, която 

прибавят този тип предприятия в обществения живот – с помощта, която оказват на 

нуждаещите се групи и с каузите, които популяризират. 

В подобна безпрецедентна ситуация различните организации, социални предприятия 

и занаятчии реагираха по различен начин. При работещите социални предприятия – 

НПО, се наблюдава по-добро справяне с кризата COVID-19, благодарение на 

натрупания в годините екип от доброволци и наличното частно финансиране. Секторът 

на НПО е адаптивен, умее да работи и с малко ресурси, и в кризисни ситуации, и затова 

се е справил. Проучването показва, че огромната част от организациите – 95,6%, с 

мисия във всички сфери на дейност, са продължили да работят, макар в повечето 

случаи и с намален обем, свито финансиране и редуциран екип. Анкетираните 

организации от социалната сфера са увеличили обема си на работа.7 НПО са се 

адаптирали към ситуацията с иновативност – дистанционна работа, използване на 

технологии, пренастройване към новите нужди на хората, разширяване на кръга на 

подпомаганите хора, нови партньорства. Повече от половината (60 НПО, 53,1%) са 

направили инвестиции в обучение на екип или в технологии. НПО секторът се е справил 

финансово благодарение на частното финансиране и доброволния труд. Дори и в 

кризисния период, държавна подкрепа са получили едва 5% от участниците в 

проучването.8 В тази връзка е необходимо институциите, планиращи управлението на 

                                                             
6 Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване 
на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 
7 Проучване на Фондация BCause, проведено в периода 17-31 юли 2020 „Въздействие на кризата COVID-19 върху българските НПО“ 
8 Проучване на Фондация BCause, проведено в периода 17-31 юли 2020 „Въздействие на кризата COVID-19 върху българските НПО“ 
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бюджетните средствата за справяне с последиците от настъпилата криза, да 

разглеждат НПО сектора, вкл. и всички социални предприятия като равни на 

останалите икономически оператори – търговски дружества (микро-,малки и средни 

предприятия), които получават безвъзмездни средства по линия на „Временната 

рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на 

сегашния епидемичен взрив от COVID-19“, ОПИК 2014-2020 и ПРСР 2014-2020. 

Социалните предприятия и НПО имат нуждата от целенасочено финансиране за 

запазване на работните места и увеличаване на обема на работа.  

От проучване на Фондация BCause, проведено в периода 17-31 юли 2020 

„Въздействие на кризата COVID-19 върху българските НПО“, в което взимат участие 113 

активни нестопански организации – сдружения, фондации, читалища, настоятелства, 

става ясно, че Оцеляването в кризата COVID-19 е било за сметка на свиване на основни 

дейности и екип и намаляване на разходи. Две трети от мениджърите на 

неправителствените организации, също както в бизнес сектора, е трябвало да 

преструктурират ресурсите и екипите, които управляват. Никакви промени не са 

правили в 37 НПО или 32,7% от анкетираните. Там, където са предприети промени, те 

по-често са били за свиване на разходите: съкращаване на служители и 

преструктуриране на екипа (23 НПО, 20,4%), намаляване на заплати (15 НПО, 13,3%), 

съкращаване на целия екип и спиране на дейност (2 НПО, 1,8%). 12 (10,6%) организации 

са предоговорили условията за оперативните разходи, например цената на наема. 

Близо половината организации са намалили или изцяло са спрели някои свои дейности 

– 54 НПО (47,8%). 

Организациите, които се занимават със социални дейности, за разлика от 

всички останали, са увеличили обема на работа и са разширили целевите групи, на 

които предоставят услуги. Ръстът в техния случай е бил възможен благодарение на 

много часове доброволен труд от платения екип, разширение на екипа, включване на 

други доброволци, получено кризисно финансиране и дарения. В половината от тези 

организациите, пренасочването на хора към новите отговорности е довело до 

ограничаване или спиране на обичайни дейности.9 

Добър знак е, че 41 НПО от 113 (36,3%) са набрали успешно кризисно 

финансиране чрез дарителски кампании. Най-често те са използвали за целта своя 

сайт – 27 НПО (65,9%) от провелите фъндрейзинг кампании на собствените си 

страници. Близо половината от организациите, които са набирали средства (18 от 41) 

са използвали повече от един, два или три, инструмента. Сред инструментите за онлайн 

дарителство най-популярните са българските DMSbg.com (18, 44% от набиралите 

средства) и Платформата.бг (11, 27% от набиралите средства), а сред чуждестранните - 

GlobalGiving.org (5, 12%). По-малко организации са използвали за фъндрейзинг 

Gofundme.com – 1, HelpKarma.com - 2, TimeHeroes.org – 1 или социалните мрежи 

Facebook и Instragram. 

 Подкрепата на социалните  предприятия, особено в условията на пандемия от 

COVID-19, може да бъде осъществена посредством набор от различни инструменти, 

които да бъдат използвани:  

- Цифровизация на продуктите и услугите; 

- Създаване на интернет сайт или блог 

- Предоставяне на възможност за обратна връзка 

- Създаване на страници в социални мрежи – Информацията, която основно 

трябва да съдържа една страница е свързана с дейността на организацията, 

                                                             
9 Проучване на Фондация BCause, проведено в периода 17-31 юли 2020 „Въздействие на кризата COVID-19 върху българските НПО“ 
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ясна връзка с интернет сайта/блога, регулярни публикации и да бъде 

извършван редовен анализ на статистиката на посещенията и популярността;  

- Регулярност на работата и представянето ѝ чрез различни информационни 

канали;  

- Установяване на контакти с медии - покани за събития, прессъобщения 

- Единност в цялостната визия – визитки, бланки за документи, печатни 

информационни материали;  

- Поддържане на комуникация с донорите;  

 


