
 

D4.5.2.Development of Educational Tools and 

Templates for Counseling 

 Educational Tool №  1 

 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN BLAGOEVGRAD REGION 

Първа тема 

Същност на социалната икономика и социалното  предприемачество 

1.Роля на социалната икономика.  Социалната икономика като част от стопанския 

сектор. СИ като балансираща социалните диспропорции; СИ като нов модел за 

хуманизация на икономиката; СИ и подобряване качеството на живот на уязвими групи 

от населението. Хуманна насоченост на дейността на социалните предприятия: 

справедливост на достъпа, достойнство и зачитане; съдействие за формиране на нова 

система от ценности; интегриране в общността; реагират  гъвкаво и бързо на 

нововъзникващи потребности. Стимулиране на демократичните процеси в 

обществото: разпространение на нов тип  сдружаване; нов тип взаимоотношения 

между индивида и обществото без  административен или капиталов буфер. Нов тип 

отношения на работното място: гъвкавост при заплащане, работно време, 

месторабота; постигане на устойчив икономически растеж; близост  до гражданите и 

познаване на проблемите и потребностите им; обща социална цел; по-слаба йерархия 

на работното място  и участие на работниците привземане на решения; по-тясно 

сътрудничество между институциите. Принос към развитие на регионите: принос 

към развитие икономиката, сектора на услугите; активиране на селските райони; 

подкрепа на местната култура, традиции и обичаи, изкуства, спорт, инициативи. 

2.Кратка историческа справка. Поява на СИ в Европа като форма на самопомощ, 

балансираща негативните последствия от  развитието на капитализма, урбанизацията, 

промишления труд и тежките условия за живот на - народни сдружения, кооперации,  

взаимоосигурителни и взаимоспомагателни дружества. Великобритания - в  периода 

1831-1835 г. се провеждат осем конгреса на кооперативното движение. 1895 г. - 

Международният кооперативен алианс, действащ и до  днес. Теоретично осмисляне на 

СИ   - Шарл Дюнаоайе „Трактат за социалната икономика“,  Ш. Дънауеър - „Treatise on 



social economy“ Дж.Ст. Мил „Принципи на политическата икономия“.  Поява на 

термина Социално предприятие – 1900 г. 70-те години на 20-ти век – възраждане на 

интереса към СП- много нови кооперации, взаимоспомагателни дружества, както и 

нестопански организации – сдружения и фондации. България: Първи стъпки – 1890 г. 

Членство на ПК  Братски труд в Международния кооперативен съюз. Закон за 

кооперациите – 1907г. ; Общ съюз на българските земеделски кооперации с наследник 

ЦКС. Интензивно развитие в периода  1944-1989г. След 1990 г. – силно ограничаване.  

2002 г. - проект  за подкрепа на социални предприятия. 2009 г. –нови възможности. 

3.Европейският съюз и СИ. 1989 г. - звено „Политика на предприятията, 

разпределителните дейности, туризма и социалната икономика на Европейската 

комисия"; 1994 г.  -  Консултативния комитет за кооперации, взаимоспомагателни 

дружества, асоциации и фондации (CCCMAF/;  2000 г.- Постоянна европейска 

конференция на кооперациите, взаимоспомагателните дружества, сдружения и 

фондации (CEP-CMAF), която през 2008 г. тя се преобразува в СОЦИАЛНА 

ИКОНОМИКА ЕВРОПА с постоянен секретариат като независима 

структура.Ангажименти на Европейския икономически и социален комитет /European 

Economic and Social Committee - EESC /. Ръководство за изготвяне на сателитни сметки 

на дружествата в социалната икономика (кооперации и взаимоспомагателни 

дружества). 

4.Определение и основни термини 

Определение на СИ в доклада от 2012 г. The social Economy in the European Union. 

Основни акценти: Частен характер /не са част от публичния сектор и не се контрлират 

от него/; Имат официален статут /юридичски субекти; Следват демократична 

процедура за вземане на решения;Членството в тях е свободно; Разпределението на 

печалбата има специфика, различна от капиталовите предприятия – по-голямата част от 

нея се инвестира обратно в предприятието, зависи от извършваните от членовете 

дейности, а не от капиталовите вноски; Извършваната икономическа дейност е с цел 

задоволяване потребностите на  участващите лица и домакинства. Подобни 

определения в  Хартата на принципите на социалната икономика, изготвена от 

Постоянната европейска конференция за кооперациите, взаимоспомагателните 

дружества, сдруженията и фондациите (CEP-CMAF/.  Социална икономика, трети 

сектор, солидарна икономика. Социално значими цели: Работна интеграция - 

обучение и интеграция на хората с увреждания и безработните; Лични социални услуги 



- здраве, благополучие и медицинска помощ, професионално обучение, образование, 

здравни услуги, услуги за отглеждане на деца, услуги за възрастни хора или помощ за 

хора в неравностойно положение;  Местно развитие на необлагодетелстваните райони - 

социални предприятия в отдалечени селски райони, схеми за развитие / рехабилитация 

на квартали в градските райони, помощ за развитие и сътрудничество за развитие с 

трети държави; Други - включително рециклиране, опазване на околната среда, спорт, 

изкуство, култура или историческо съхранение, наука, научни изследвания и иновации, 

защита на потребителите и любителски спортове /от документ на ЕС от 2016 г. /сектор 

Икономика, отдел Социално предприемачество/ 

5.Критерии за социално предприемачество и социално предприятие: Поставяне на 

социално значими цели: доколкото основната им цел е да задоволяват потребностите на 

хора, домакинства и семейства, те те са организации на хора, а не на капитали; 

Извършване на стопанска дейност /стоки или услуги/ в конкурентна среда. Услугите 

могат да бъдат специализирани /примерно за хора с увреждания, за отглеждане на деца 

и пр.; услуги от общ интерес /здравни, културни, социални, образователни и пр./; 

услуги, които решават обществено значим проблем. Често в документите се говори за 

дейност в интерес на местната общност;  обикновено продуктът или услугата носят 

характера на иновативност, гъвкавост; Реинвестиране на печалбата от икономическата 

дейност. Част от печалбата отива за заплащане труда на ангажираните в дейността лица 

/всеки труд трябва да се заплаща/. Останалата част от печалбата или изцяло се 

реинвестира за развитие на предприятието, или за създаване и поддържане на фонд, 

който се използва за реализация на основната цел, или по-малката част от печалбата се 

разпределя между съдружници, акционери, учредители/членове. Но  принципът на 

разпределяне между съдружниците не е съобразно вложения капитал, както е при 

пазрната икономика. При прекратяване на дейността, ако има натрупан финансов фонд, 

той също  не може да се разпределя между собствениците. Частен характер  на 

организацията. Обикнвено социалните предприятия не са част от публичния сектор и 

не се контролират от него. Като правило  те имат юридическа регистрация; 

Автономност на организацията. Участниците- организират и контролират цялата си 

дейност. По демократичен начин  те избират и освобождават своите ръководни органи. 

Свобода на членство; Форма на управление. Основна форма е  самоуправление; 

представителност и прозрачност при вземане на решения. Характеристики на СП в 

Декларацията от Страсбург от 2014 г.  

 



Втора тема  

Правна регламентация на социалната икономика  

1. Правна регламентация на социалната икономика в българското 

законодателство 

През м.ноември 2018 г. е приет  ЗАКОН за предприятията на социалната и солидарна 

икономика. Законът включва 4 глави, допълнителни и заключителни разпоредби.  

Първа глава – Общи положения; 

Втора глава – Субекти на социалната и солидарна икономика; 

Трета глава – Регистър на социалните предприятия; 

Четвърта глава – Насърчаване на социалната и солидарна икономика. 

В първа глава се отбелязва целта на закона – да урежда обществените отношения, 

свързани със социалната и солидарна икономика, да насърчава нейното развитие, да 

подобрява достъпа до заетост и обучения, намаляването на социалното неравенство и 

за устойчиво териториално развитие. В чл. 3 се дава определение на ССИ - е „форма на 

предприемачество, насочено към една или няколко социални дейности и/или социални 

цели, осъществявани от предприятия, включително чрез производство на различни 

стоки или предоставяне на услуги, в сътрудничество с държавните или местните органи 

или самостоятелно“. Чл.4 включва основните принципи на ССИ: преимущество на 

социалните пред икономическите цели; сдружаване в обществена и/или колективна 

полза; публичност и прозрачност; независимост от органите на държавната власт; 

участие на членовете, работниците или служителите при вземане на управленски 

решения. 

Втора глава включва текстове за това кои са субектите на социалната и солидарна 

икономика – чл.5 – това са са кооперациите, юридическите лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност и социалните предприятия. Чл. 6 -

  Социалните предприятия са клас А  и клас А+. Ключов тук е текстът на чл.7 – кои са 

социалните предприятия клас А -  тези, които: осъществяват социална дейност; 

управляват се прозрачно с участие на членовете; положителният счетоводен финансов 

резултат се разходва повече от 50 на сто и не по-малко от 7500 лв. за осъществяване на 

социална дейност или цел;не по-малко от 30 на сто и не по-малко от три лица са хора с 

трайни увреждания; продължително безработни лица; до 29-годишна възраст без 

професионален опит;  настанени извън семейството;  безработни над 55 години; 



отглеждащи деца с трайни увреждания; бивши затворници; алкохолици; бездомни 

лица; жертва на домашно насилие.  

Социални предприятия А+ са онези, които освен горните характеристики, трябва да са 

от община с високо равнище на безработица, но и счетоводният им баланс дава 

възможност за предоставяне на  над 75000 лв. зао социални нужди. 

В трета глава са разписани процедурите по вписване на социалните предприятия 

регистъра на социалните предприятия. След като се изпълнят необходимите  условия, 

Министърът на труда и социалната политика издава съответното удостоверение. То 

дава право към наименованието на предпрятието да се добавят думите  „социално 

предприятие“, а неговите стоки или услуги да се обозначават като „продукт на 

социално предприятие“. 

Социалните предприятия периодично /  тези от клас А – на всеки 3 години,  тези от 

клас А+ - на 2 години/ се оказва контрол доколко все още отговарят на условията за 

социално предприятие. Регистърът на социалните предприятия е публичен. 

Четвърта глава е посветена на формите за насърчаване на социалната и солидарна 

икономика. Така министърът следва да подпомага диалога помежду им и с 

държавните органи; да улеснява създаването на създава електронна платформа, чрез 

която те ще може да представят дейността си пред заинтересованите лица; да 

предоставя методическа помощ; да провежда национални обучителни програми и 

подкрепя създаването на обективни индикатори за статистическа отчетност; да 

поддържа отличителна сертификационна марка. 

Особено важен е чл.15, който дава допълнителни преференции на предприятията от 

клас А+ за предоставяне право на строеж върху имоти – частна общинска 

собственост, както и  ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост, 

без търг или конкурс , финансово подпомагане за обучение за повишаване на 

професионалната квалификация на лицата, отпускане на средства и пр.  

В частта „Допълнителни разпоредби“ се представят уточнения за съдържанието на 

основни понятия по смисъла на този закон/ бездомно лице; електронна платформа; 

продължително безработни; социална дейност; социално предприятие; социално 

предприемачество; социална цел. 

Заключителните разпоредби включват промените, които се извършват Закона за 

корпоративното подоходно облаганесъобразно синхронизирането му с настоящия 

закон.  

 



2.Правна регламентация на социалната икономика в държави от ЕС Правен 

статут на социалните предприятия в държави от Европейския съюз 

Великобритания Развитие на кооперативно движение;  създаване на  Международния 

кооперативен алианс; без закон за социалното предприемачество. Дефиниция  за 

социален предприемач: търговец, воден преди всичко от социални цели, а не от целта 

да носи приходи за акционерите или собствениците си“.2002 г.- Програма за 

социалните предприятия: Социалното предприятие – стратегия за успех“. Видове 

социални предприятия: благотворителна организация (charity), нестопанска 

организация (not-for-profit) и организация от доброволческия сектор (voluntary 

organization). Тест за интересите на общността (Community interest test/. Финансова 

подкрепа: - грантове (grants), заеми (loans, специализирани публични фондове. 

Сфери на дейност:дейности, насочени към хора в неравностойно социално положение и 

хора с увреждания; образователни дейности, професионално обучение, грижа за деца и 

пр.; дейности, свързани с природозащитни цели – опазване и развитие на околната 

среда, рециклиране, производство на стоки с ниско равнище на замърсяване на 

околната среда и пр.;дейности, свързани с възстановяване и развитие на местните 

общности, като тук се отнсят и дейности, свързани с навлизане на информационните 

технологии, медии, изкуства, консултантска дейност, дизайн, печат и пр. 

Италия.  Законодателен указ за  регламентация на социалните предприятия и тяхната 

дейност /2017г. дейности за социално включване и осигуряване работа на хора в 

неравностойно положение  и дейности от сферата на образованието, културата, 

културното наследство, развлекателните дейности, спорта и пр.  

Литва. Закон  от 2004 г. Ограничен характер на дейностите и целевите групи на 

социалните  предприятия. 

Финландия Закон за социалните предприятия от 2004 г. На всеки две години да се 

преценява неговата ефективност и съответно – да се правят поправки. Изискване - 30% 

наети лица в неравностойно положение - хора с увреждане или дългосрочно 

безработни. Обществените служби за заетост, асоциации и фондации също могат да 

създават социални предприятия, и евентуално -  да получат  грантова подкрепа. 

Швеция.  Много добре развито социално предприемачество, но без специално 

създаден Закон, регламентиращ тази дейност. Две са основните форми на действие на 

социалните предприятия: Кооперация за социална дейност и Предприятие за развитие 

на общността.Нестопанските сдружения (ideell) са два вида – с признат статут за 



работа в обществена полза и без такъв статут. Първите, за да ползват данъчни и други 

преференции, трябва да отговарят на условията от Закона за данъка върху националния 

доход (SIL)- да работят за обществено полезни цели като : благотворителни, социални, 

културни, спортни, образователни и др. 

Румъния. Закон за социалната икономика от 2017 г. Обхват: да служат на обществения 

интерес, на интересите на дадена общност и/или на нематериалните интереси на 

отделни лица от уязвими социални групи. Широка рамка. Допълнителна  

регламентация дейността на т.нар. Социално предприятие с включване  - предприятие, 

в което най-малко 30% от наетите работници и служители принадлежат към една или 

повече категории уязвими групи и най-малко 60% от общата стойност на доходите или 

- където е уместно, от активния баланс, се реинвестира за развитие на социалното 

предприятие.Регламентирани данъчните облегчения, преференциалното участие в 

търгове за обществени поръчки, сключване на договори за кредит, помещения, 

обществена земя и пр. на социалните предприятия с включване.  Предоставяне на 

съдействие за насърчаване на туризма и свързаните с него дейности – средствата се се 

планират в общинския бюджет.  

Полша. Социалните предприятия в Полша се регулират от два основни закона, които 

са в сила от 2003 г.: Законът за извършване на дейност в обществена полза и 

доброволчеството и Законът за социалната заетост. Терминът, който се използва за 

социалните предприятия, е Организация, извършваща дейност в обществена полза. 

Тези организации са НПО, сдружения на местното самоуправление и от 

вероизповеданията.Включеси и  и  дейности, подпомагащи развитието на общностите и 

местните общности; наука, обучение,образование и възпитание; разглеждане на 

забележителности и отдих на деца и младежи; култура, изкуство, защита на културни 

произведения и традиции; разпространение на физическата култура и спорта и пр. 

Франция. От 1981 г. - Съвместната делегация на министерствата по въпросите на 

социалната икономика (Délégation interministérielle à l´Économie Sociale – DIES). 

Назначен е  делегиран министър по социална икономика в рамките на Министерството 

на икономиката, хазната и външната търговия. Национален комитет за взаимодействие 

в областта на взаимоспомагателните, кооперативните дейности и дейностите по 

сдружаване (CNLAMCA. ЗАКОН  за социалната и солидарна икономика /2014 г/. 

Същността на социалната и солидарната икономика: „Начин на предприемачество и 

икономическо развитие, приложим за всички области на човешката дейност...“ 

Трета  тема 



 Соцално предприемачество в сферата на здравеопазването и 

социалните услуги в Благоевградска област 

1.Индикатори за качеството на живот  в Благоевградска област като основен 

фактор за здравето на хората. Обща картина  на населените места, население, трудова 

заетост в Благоевградска област: прираст; етнически състав; религея; език. 

Икономически показатели – БВП; доходи; пазар на труда; инвестиции; 

инфраструктура; околна среда; образование; социална среда – риск от бедност, 

неравенство в разпределението на дохода. Достъп до социални услуги. Обобщение: 

„Благосъстоянието на живеещите в област Благоевград нараства, но остава под 

средните стойности за страната.Заетостта също продължава да се увеличава, а 

безработицата да намалява, но това се дължи не на нови работни места, а на по-ниска 

икономическа активност на населението. Все още се забелязва тенденция към 

намаляване на висшистите сред населението в трудоспособна възраст въпреки 

наличието на някои от водещите в страната университети. Инвестициите растат в 

последните години, но остават по-ниски от средните за страната спрямо населението. 

Нивото на местните данъци и такси в общините в област Благоевград е сравнително 

ниско.Област Благоевград все още е сред областите със сравнително благоприятна 

възрастова структура. Образованието е относително добро. В областта се усеща липса 

на лекари от водещи специалности, а леглата в болниците са сравнително малко, което 

обяснява и относително неголемия брой пациенти в местните болници. Благоевград 

продължава да се представя слабо по отношение на правораздаването от гледна точка 

на бързината на решаване на делата въпреки ниската престъпност. Състоянието на 

околната среда в областта е сравнително добро, но културният живот не е особено 

интензивен.“.1  

2.Действащият модел на здравеопазване  - силни и слаби страни. Преход от 

модел Семашко към  публично-частно здравеопазване по модела “Бисмарк“.  

Сериозен обективен недостатък - подтиква към свръхдейност, дава  стимули за по-

често и повече лекуване, а не за излекуване, което води до все по- скъпо и неефективно 

здравеопазване. Липсва финансиране за профилактика; обхваща се /и то непълно/ само 

част от населението; формират се  паразитни бизнес-звена, трупащи високи печалби.  

 
1 Изследване на Институт за пазарна икономика, 2016 г. 



Фрапиращи разлики при „разходите от джоба“ между България и другите държави от 

ЕС. Съотношението публични/частни средства в България е около 55/43, докато 

примерно за Дания е 85/13, за Великобритания – 83/9, за Франция – 77/7.  

Представяне на резултати от  представително за България емпирично социологическо 

изследване: качество на здравето; здравни неравенства; най-често срещани здравни 

проблеми; влияние на степента на образование върху заболяемостта; влияние на  

местоживеенето; влияние на доходите; превенция на хроничните заболявания 

ниско качество на законите, уреждащи здравната помощ. 

Индекс на европейския здравен потребител -  индикатори: Права и информация на 

пациентите  - 12 индикатора; достъпност / Време на изчакване за лечение  - 6 

индикатора; резултативност на  лечението -  8 индикатора; обхват и разнообразиена 

услугите – 8 индикатора; превенция -  7 индикатора; фармацевтични продукти -  7 

индикатора.2 Къде сме ние  - през 2017 сме на  33-то място с 526 точки – след нас са 

само Черна гора и Румъния. 

Корупция в сферата на здравеопазването – специфика на подкупите, невярна 

информация, кражби и корупция на ниво бюрокрация.  

3. Социалното предприемачество в здравната сфера. Форми: производствен  аспект - 

изработване на лекарствени средства, оказване на медицински услуги, оборудване, 

инструменти и пр.; търговски аспект – купуване-продаване на стоки и услуги от 

медицински характер. финансов аспект – влагане на средства, теглене на кредити за 

осъществяване на дейността с цел получаване на част от приходите /процент от 

печалбата/;застрахователен аспект  – застраховка живот, медицинска застраховка, риск 

и отговорност, имущество;посреднически  аспект – купуване/продаване на комерческа 

информация и услуги, рекламни и маркетингови услуги и пр.; интелектуално 

посредничество. Делегиране от държавата или общината на частния сектор 

изпълнението на определени услуги. На социалните предприятия се разчита за 

подобряване достъпността и качеството на услугите, за по-бързото навлизане на 

пациенто-ориентирана медицина. 

Препоръки: малките  предприятия от сферата на здравеопазването да  ползват 

преференции при ползване на  публични финансови, материално технически и 

информационни ресурси; опростена регистрация; съдействие за международна дейност; 

 
2 https://healthpowerhouse.com/files/EHCI_2016/EHCI_2016_report.pdf /  

 

https://healthpowerhouse.com/files/EHCI_2016/EHCI_2016_report.pdf%20/


развитие на законодателната и информацианна база;  привличане на конкурсна основа 

за изпълнение на общински поръчки;  кредитиране с предимство, облегчения и 

преференции; предоставяне под аренда на държавна или общинска собственост при 

изгодни условия. 

4. Представяне на: Здравни заведения в Благоевградска област; . Заведения за социани 

услуги в Благоевградска област; Социални предприятия, регистрирани в  Агенцията за 

социално подпомагане.  

  



5. Профил на организациите, работещи в социалната сфера в Благоевградска област – 

представяне на резултати от емпирично изследване. 

6. Социално предприемачество  в сферата на социалните дейности – резултати от 

емпиричното изследване.  Основни изводи 1. Социалните предприятия в социалната 

сфера  са силно ангажирани със социалната кауза, на която са посветили дейността 

си;ръководителите на предприятията са убедени, че с работата си постигат желания 

ефект; 

2. Налице е известно недооценяване на предварителния проучвателен етап при  

създаването на социално предприятие и особен, познаването на пазара; 

3. Необходимо е  по-детайлно познаване на целевата група от около половината от 

предприемачите; 

4. Усеща се  известен дефицит на нови идеи, иновативност в тази сфера;  

5. Комуникацията между социалните предприятия, действащи в една и съща сфера, 

е интензивна; 

6. Комуникацията с местната власт е на добро равнище, но има какво още да се 

желае; 

7. Финансирането става главно от проектна дейност и  дарения.Над 70% не 

натрупват печалба от дейността си;н  

8. Екипната работа е на високо равнище; 

9. Рекламата се осъществява преобладаващо чрез социалните мрежи. Би било 

добре повече  организации да създават и поддържат свои сайтове в социалните мрежи; 

10. Характерен за ръководителите на социални предприятия е вътрешен локус на 

контрол – т.е. пречките, както и възможностите за развитие се търсят на първо място  

във вътрешните условия и ресурси за развитие. 

 

 

 

Четвърта тема 

 Стратегия за развитие на социалното предприемачество в 

Благоевградска област  

1.Състояние на социалната икономика в Благоевградска област. Регистрирани над 

500 неправителствени организации. Регистрирани кооперации -  ...  Незадоволителни 

темпове на развитие на социалната икономика  в сравнителен план – представяне на 

статистически данни. 

2.Основни цели на развитието на СИ: Терминални цели:  Развитие на гражданското 

общество в Благоевградска област, в което се включва стимулиране гражданската 

активност на хората; прозрачност и информираност на гражданите за всичко, което е 

важно за тях; разширяване на доброволчеството; популяризиране на дарителството и 



пр. Осигуряване на качествени условия за живот и повишаване на благополучието на 

хората; подобряване на здравето и здравната култура; осигуряване на  добро 

образование. Особено внимание към създаване добри условия за пълноценно развитие 

на децата и младите хораАкцент върху  осигуряване на по-качествен активен живот на 

хората с увреждания и на хората, заплашени от социална изолация; Развитие на 

икономиката в Благоевградска област, както и дела на социалната икономика в нея, 

увеличаване на инвестициите, осигуряване на работни места и възможности за всички. 

Разширяване позициите на социалната икономика и превръщането й в желан модел на 

икономиката за постигане на  социална справедливост, равнопоставеност и човешка 

подкрепа ;Осигуряване пълноценен живот на местните общностите  - запазване и 

развитие на  тяхната специфика, близки отношения, споделен всекидневен и празничен 

живот и пр. Специално внимание към насърчаванеустойчивостта на селските райони, 

заплашени от изолация и обезлюдяване; Намаляването на бедността, неравенството и 

неравнопоставеността в Благоевградския регион; Подкрепа на сътрудничеството на 

всички равнища / институционални и публични, иконмически и граждански/  на 

Благоевградска област с Гърция и с другите страни от ЕС. Съвместната работа и 

постигането на общи цели допринасят за разширяване на международните 

възможности и глобални перспективи на граничния регион; С особено внимание следва 

да се развиват онези социални предприятия, които подобряват публичния имидж,  

авторитета и привлекателността на Благоевградска област и я превръщат в желано 

място за културен, рекреационен, спортен, екотуризъм и пр. Това ще повлияе 

благоприятно и на развитието на икономиката и осигуряване на повече работни места; 

повишаване качеството на живота и създаване перспективи за развитие на младите 

хора;  намаляване на бедността и неравенството; създаване на условия за интензивен 

международен обмен вграничната област. 

Инструментални цели:  Секторът на социалните предприятия в Благоевградска област 

да се разширява, да става по-жизнеспособен и устойчив; Качеството на работата на 

социалните предприятия да се повишава, да нараства доверието на гражданите към 

тяхната дейност;Социалните  услуги стават все по-разнообразни,  да повишават 

качеството на живота на все повече хора; дейността на социалните предприятия да е 

обвързана изцяло с реалните проблеми на хората; Управлението на социалните 

предприятия да се осъществява от висококвалифицирани компетентни специалисти, 

които са в състояние да развиват както социалния, така и  стопанския характер на 



дейността; В нарастваща степен социалните предприятия  да придобиват финансова 

устойчивост и независимост, да не зависят във висока степен от от външно 

финансиране. Но при необходимост да имат достъп до инвестициите, от които се 

нуждаят; Предприятията от социалната икономика в Благоевградска област да  стават 

институционално и публично по-разпознаваеми; да се увеличи информираността за 

тяхната дейност;  Да се разширяват, укрепват и се развиват междусекторните връзки на 

социалните предприятия; да се поддържа мрежа на социалните предприятия; да се 

осигурява научно осигуряване на дейността им; Да се полагат целенасочени усилия за 

разширяване обучението по социално предприемачество в сферата на средното и висше 

образование; да се създаде Академия за социално предприемачество;. Да се насърчава 

международната перспектива  на социалните предприятия, особено на онези, които 

имат потенциал да се интернационализират; да се разширяват връзките между сродните 

предприятия в граничния регион; 

3. Развитие на гражданската активност. Състояние на гражданската активност – 

представяне на резултати от емпирични изследвания.  Нагласи и реално поведение. 

Стратегия за създаване на условия за повишаване на гражданската активност. Ако 

хората  реално проявяват най-висока гражданска активност в сферата на културата, 

изкуствата, образованието – това следва да се уважава и използва за постепенно 

разширяване на сферите на проява на активността.  Активността в любимата 

гражданска сфера би била катализаторът, който постепенно ще тласне напред и 

активност в други, социално желателсни  сфери.Всяка форма на гражданска активност 

е крачка напред, но за каузата на социалната икономика и социалното 

предприемачество особено важна е съзидателната активност, свързана с участие за 

реализация на социално значими за местната общност цели. Как хората обясняват 

ниската си активност: хората не вярват, че с гражданска активност могат да се решат 

проблемите. Мерките– усилия за разпознаваемост от хората и от институциите на 

предприятията от социалната икономика, активна работа с медиите и представяне 

положителни резултати от дейността на социалните организации, междусекторните 

партньорства – с представители на държавата, на местната власт, на младежки 

организации и пр. – биха работили в полза на изграждане позитивни нагласи за 

повишаване на гражданската  активност. Също: едва ¼ от респондентите припознават в 

местните общности субекти на гражданска активност – примерно за съвместни 

инициативи за подобряване на благосъстоянието си. Освен за нагласите им, този 



резултат говори и за обективното състяние на гражданската активност – местните 

общности имат ниска гражданска активност. Създаване на среда за стимулиране 

гражданската активност на местните общности – това е следващият акцент в нашата 

стратегия. 

4. Разширяване на доброволчеството и дарителството. Представяне на резултати от 

изследвания. Как да се излезе от незадоволителната предпоследна  позиция? Резултати 

от емпирични изследвания показват нагласите на хората и съответно -  кои насоки на 

работа биха били по-ефективни - насърчаване на доброволчеството в семейството, 

реализиране на връзка между нуждаещи се и желаещи да помагат,  медийни кампании, 

показващи добри практики на доброволчество и пр. Използване на т.нар.  „социално 

инвестиране“-  въвличане с лично участие в съответното начинание. Така ползата от 

социалното инвестиране е двойна – увеличава се делът на доброволчеството, но и на 

реалната гражданска активност. 

5. Предприемачески дух и повишаване на иновативността.  Състояние – данни от 

емпирични изследвания. Исторически социокултурни причини за все още нисък 

предприемачески дух. Форми на стимулиране: подобряване на законодателството, 

обучение в средните и висши училища и пр. Иновативност – състояние според 

резултати от изследвания. Факторни влияния и на тяхна основа изграждане на 

стратегия: ниски изисквания на пазара за иновации; предходна иновативна активност;  

липса на добри идеи; ниско равнище на пазарна конкуренция.  

5. Преодоляване на институционалната и публична незабележимост Осмисляне от 

хората стратегическа важност на социалната икономика. Помага ли новият  Закон за 

социалната икономика на този процес? Повишаване гражданското участие при вземане 

на важни решения на държавно и местно равнище;  при обсъждане на въпроси,  

свързани с трудовите взаимоотношения;  фактор при формиране на политиката; 

осигуряването  на достъп и публикуване на  цялата информация, която е от обществен 

интерес; диалог между  отделите в общината ;Откриване на  институционално звено – 

отдел към министерство, община и пр., което да се занимава с въпросите на социалната 

икономика. Необходимост от изграждане на позитивен образ на социалните 

организации;  медийни кампании по наболели въпроси, касаещи гражданите; 

социалните организации а настойчиво и последователно да представят в медиите 

позитивните резултати от своята работа. 



6. Засилване  междусекторната активност на социалните предприятия.  

Сътрудничество с местната и държавна администрация, с други социални предприятия, 

с медиите и пр. 

По-универсални сфери от социалната икономика /разбирана в широк смисъл/- 

културата и изкуствата, на спорта, на екологията, на културното наследство и 

културния туризъм и пр., чиято дейност би могла хармонично да допълва проявленията 

на другите социални сфери. Типове междусекторни връзки. 

7. Подобряване стопанския характер на социалната икономика. Незадоволително 

положение към момента – представяне на  статистически данни и резултати от 

емпирични изследвания. Причини – недостатъчна компетентност в стопанската сфера,  

недобро познаване на целевата група, непроведени предварителни проучвания на 

пазара и търсенето, ниска степен на иновации, необходимост от подобряване на 

законодателството 

8. Разширяване дейността на социалните предприятия  в полза на местните 

общности. Недостатъци на законодателството ни в тази насока. Необходимост от 

засилване на дейността  в услуга на местните общности –съдействие за решаване на 

проблемите им, да се подкрепя запазването на спецификата, традициите, материалното 

и нематериално културно наследство, живите човешки съкровища и пр., социалните 

организации следва по-категорично да насочат своята активност към решаване на 

важните за живота на хората проблеми.  

9.Обучение на кадри от сферата на социалната икономика.  Изучаване в средните 

училища на учебен предмет „Технологии и предприемачество“ – непрекъснато от I до 

VII клас в задължителната общообразователна подготовка. В осми клас предметът е 

„Предприемачество“. Във  висшето училище предприемачеството като бакалавърска 

или магистърска  специалност.  

10.Особената позиция на социалните предприятия от сферата на културата и 

изкуствата. Необходимост от подобряване качеството на живот на хората  чрез т.нар.   

„меки локационни фактори“  - по-хармонична жилищна среда, по-наситен и 

разнообразен  културен и социален живот,  осигуряване на възможности за добро 

образование,  подходящи форми за „живо“ общуване между хората, формиране на 

нагласи и желание за активна почивка и прекарване на свободното време  и пр. Важна 

мисия на културата -  да съдейства за формиране на националната културна 

идентичност на гражданите от региона; да съхранява и възпроизвежда регионалната  



културна специфика; да съдейства за изграждане на интелектуалния и културен 

потенциал на общността; да повишава културната компетентност на хората; да 

допринася за  взаимното опознаване и разбирателство между хората от различни 

етноси, религии, социални прослойки и пр.; да е спойката за социална интеграция, 

солидарност, взаимно разбиране  и взаимопомощ; да съдейства за преодоляване на 

предразсъдъците от всякакво естество – към различните от нас по етнически или 

религиозен признак, социална прослойка, хуманно отношение към хората, нуждаещи се 

от помощ; да обединява общността, съдейства за намаляване отчуждението между 

хората; културата е най-тясно свързана с усещането за благосъстояние и щастие. 

Необходимост от стимулиране на социалните предприятия от сферата на културата и 

изкуствата, придобива особена значимост. Културните празници, тържества, чествания, 

събития  са мощен социален и културен  интегратор, допринасят за изграждане и 

развитие  на жизнени общности, участват при формиране културната идентичност на 

хората от региона, при подходяща организация засилват гражданската активност и 

допринасят  за изграждане на иновативно мислещи хора,  представят и разпространяват  

значими обществени каузи и пр. Цели на социалното предприемачество в културната 

сфера: намаляване на  диспропорциите в достъпа до култура; подобряване на  

културната инфраструктура;  развитие на креативните индустрии в Благоевградския 

регион; създаване на условия за развитие на културния туризъм, съхранение и 

социализация на материалното и нематериално културно наследство; устойчиво 

развитие на региона; повишаване  неговата привлекателност – както за живеена, така и 

за инвеститори и туристи; създаване на нови работни места; принос за  икономическия 

растеж и нарастване на БВП. 

11. План за развитие на социалната икономика в Благоевградска област  

Във втората част  представяме в табличен вид конкретен план на приоритетите и 

съответните дейности за развитие на социалната икономика в Благоевградска област, с 

които се ангажира екипът ни. Като структурираща основа на втората част ползваме  

План за развитие на социалната икономика 2018-2019 г. , разработен към Националната 

концепция за социална икономика, приета  с Протокол № 13.2 на Министерския съвет 

от 04.04.2012 г.  

 12. Сфери от регионалното развитие на Благоевградска област, които са особено 

подходящи за развитие на социално предприемачество 



Пета тема 

Социалното предприемачество като екосистема 

1.Социалното предприемачество като екосистема. Гражданственост на понятието 

екаосистема в социалната сфера – екосистема на образованието, на социалните медии, 

на социалните иновации, на социализацията, на социалните движения и пр. Взаимна 

обвързаност и зависимост между елементите в системата.  

2. Екосистема на предприемачеството - изследвания на Института за глобално 

развитие на предприемачеството,   Глобален  Индекс на Предприемачеството /GLOBAL 

ENTREPRENEUR INDEX. Показатели:   

Усет за възможности за бизнес – променлива, която показва доколко хората имат 

усетливост за възможностите за бизнес. Също – доколко държавата е създала 

благоприятни условия да се започва нов бизнес; Умения за стартиране на бизнес – 

променлива, която показва доколко  хората притежават знания, умения и 

компетентности за започване на бизнес; Отношение към риска – променлива, 

измерваща готовността на хората за  поемане на рисковете, свързани със стартиране на 

бизнес. Също така – доколко социалната среда допринася за по-нисък риск от 

започване на нов бизнес или обратно – налице са нестабилни институции,   добавящи 

допълнителни рискове; Наличие на съществуваща мрежа от контакти в бизнес средите 

– променлива, оценяваща връзките между предприемачите и географската 

конфигурация на мрежите им за контакти; Отношение на обществото/или „културна 

подкрепа“ на предприемачеството – променлива, измерваща отношението към 

предприемачеството по принцип в  съответната държава, а също – разпространеност на 

корупцията, която препятства свободното и честно предприемачество; Използване на 

възможностите за нов бизнес  - с тази променлива се изследват мотивите на 

предприемачите за започване на нов бизнес – доколко произтичат от свободната 

възможност да започнат нов бизнес, или е начинание по принуда /напр. да спечелят 

пари за нормален живот/; Усвояване на технологии – променлива, изследваща 

състоянието на технологичния сектор и доколко предприятията са в състояние усвояват 

нови технологии; Човешки капитал – с този показател се изследва степента и 

качеството на  образование и квалификация на  предприемачите; Конкуренция  - 

показател за конкурентоспособността на създаваните продукти и услуги за пазара; 

Иновативни продукти -   показател за готовността на  страната  да разработва нови, 



иновативни продукти и да усвоява нови технологии; Иновативни процеси – променлива 

за изследване доколко предприятията използват  новите технологии и имат ли достъп 

до добре подготвен човешки капитал в полетата STEM; Възможност за силен растеж -   

изследва се стремежът  на предприятията да растат и стратегическият им капацитет за 

постигането на  този растеж; Развитие на външни пазари  - променлива за изследване на 

желанието и възможностите на  предприятията да навлязат на световните пазари;  

доколко технологиите, които ползват, дават ли възможност за производство на нови 

идеи и продукти, ценни в световен мащаб; Рисков капитал  - показател за ползване на  

рисков капитал /от индивиди, но и от  институционални  инвеститори. 

Позиция на България според GEI. Резултати по всеки показател.  

№ Показател  България ЕС Швей- 

цария 

1 Усет за възможности за бизнес  35 51 78 

2 Умения за стартиране на бизнес  33 66 72 

3 Отношение към риска  17 48 88 

4 Наличие на съществуваща мрежа от контакти в 

бизнес средите  

63 45 54 

5 Културна подкрепа на предприемачеството  37 51 67 

6 Използване на възможностите за нов бизнес   11 59 97 

7 Усвояване на технологии  18 63 100 

8 Човешки капитал  9 49 79 

9 Конкуренция   35 49 100 

10 Иновативни продукти  22 57 83 

11 Иновативни процеси  16 58 90 

12 Възможност за силен растеж  14 50 88 

13 Развитие на външни пазари 4 63 100 

14 Рисков капитал   13 53 100 

 

3. Екосистемата на социалното предприемачество.  Според изследване на 

Европейската икономическа и социална комисия  относно  темповете на растеж при 

платената заетост на социалната икономика в периода 2010-2015 г., България бележи 

отрицателен ръст  от  минус 32%  при средно за ЕС 3,6%, но примерно ръстът при 

Хърватия е плюс 74%, в Словения  51%. Или делът на платената заетост в социалната 



икономика спрямо общата платена заетост в държавата: средното за ЕС  е 6,3%, у нас 

все още е 2,8% , като  в Белгия например е 9%, във Франция -  9,1%3.  

Включване към показателите, които са в сила при предприемачеството също  

гражданска активност, доброволчество и загриженост за добруването на местната 

общност. Гражданската активност – резултати от емпирични изследвания. . 

Индексът  на гражданско участие4, получен при изследване на БЦНП  и Форум 

Гражданско участие, сочи обща оценка 3.39  по шестобална скала, което означава 

„състояние на развиващо се гражданско участие“.  Според резултатите от друго 

изследване, проведено през 2009 г. от Институт „Отворено общество“,  на въпроса „Вие 

лично активна/ен ли сте в някоя от сферите или организациите, представени по-долу?“ 

93,8% от гражданите отговарят отрицателно. Нещо повече – 82,5% от тях заявяват, че и 

в бъдеще нямат намерение да се включват в граждански активности, а 10,5%  не знаят 

дали биха го направили5. Според резултатите от друг въпрос от същото изследване  

хората не вярват, че с гражданска активност могат да се решат каквито и да било 

проблеми.Подобни са и  резултатите от проведеното в периода 2009 – 2011 г. 

изследване на гражданската активност /с представителна извадка от 1500 души/6 , 

чиито резултати са много интересни, доколкото  показват по сфери на активност какви 

са  нагласите, интересите и свързаното с тях реално поведение на хората. . Според 

резултатите на първа позиция излиза активност в сферата на изкуство, музика, 

образование или културни активности –  4,8%. На втора: спорт и отдих  - с 4.3% . На 

трета: политически партии или групи  4.0%. А онези дейности, които традиционно се 

свързват със социалната икономика – грижа за хора с увреждания, за заплашените от 

социална изолация и пр. имат твърде скромно представителство: активност в  хоспис за 

възрастни хора, хора с увреждания или уязвими групи - 1.4% ; действия на местните 

общности за борба с бедността, заетостта, жилищните условия, правата на 

 
3 Източник: CIRIEC/ЕИСК 

4 Индексът се базира на три изследвани области - Среда на гражданско участие – 3.29; Практики на 

гражданското участие – 3.59 и Промени, до които води  гражданското участие – 3.35. 
5 CIVIL SOCIETY IN BULGARIA:Has our dream come true?NGOs versus Spontaneous  

Civic Activism?Comparative research of Central and Eastern European Civil Societies 

Grant Number CBI_2009_11 (Civil Europe Association)p.49  
6 Open Society Institute – Sofia (OSI-S) data on Civil Society Index, CIVICUS, surveys conducted 

February-April 2009. Comparative research of seven CEE countries, entitled “Has our Dream become true” 

(2009-2011). The research was funded by Trust for Civil Society in CEE and organised and co-ordinated by 

Civil Europe Association, Hungary. 

 



малцинствата 0,9%; хуманитарна помощ или човешки права 0.4% и пр. Следва да имам 

предвид тези резултати, когато правим стратегии за повишаване на гражданската 

активност. 

 Доброволчество и дарителство – резултати от емпирични изследвания: Според данни 

за Световния дарителски индекс 7  равнището на дарителството и доброволчеството в 

България са ниски -  едва 19%, с което България се нарежда  на 127 място от общо 139 

държави. Три показателя участват при формирането на индекса и нашият резултат по 

тях е следният: помощ на непознат /34%/; даряване на пари /17%/, доброволчество /5%/.  

Вярно е, че българите са услужливи и имат милстиво сърце – те са склонни да даряват 

пари или предмети за  хора в нужда, болни и пр. Но при социалното предприемачество 

много важна е активната, съзидателна гражданска инициатива. 

Развитие на местните общности. Сериозни традиции; постепенно възвръщане на  

живеца, инициативността, интерес към местните традиции, обичаи, празнична култура, 

грижата и милеенето за развитие на местната общност. .В законите за социалното 

предприемачество на повечето европейски страни специално се акцентира върху 

развитие на местните общности. В България има към 140 неправителствени 

организации, поставили в основата на своята дейност развитието на местните 

общности. Но има и редица други НПО – с акцент култура и изкуства, спорт, младежко 

развитие и пр., които по същество работят за развитие на местните общности. 

Дейността на общините, кметствата, районите в градовете в голямата си част е 

насочена към развитие на местните общности.  

В заключение: ако искаме да постигнем устойчиво развитие на социалното 

предприемачество у нас, следва да отчитаме, да изграждаме стратегии, да стимулираме 

развитието на всички основни компоненти от неговата екосистема, и особено – в 

„политиките, предназначени да засилят уменията и способностите на хората и да ги 

подкрепят да участват пълноценно в трудовия и социалния живот“8. 

 

 

 
7 Световният дарителски индекс на КАФ (CAF World Giving Index) се основава на данни от 

Световното проучване на Галъп (Gallup’s World Poll), осъществено сред 146 000 души в 139 страни, 

които заедно представляват около 95% от населението на света.В България са интервюирани 1000 души 

в периода 18 май  – 4 юли 2016. 

8 Еuropean Comission  Employment, Social Affairs§Inclusion ; Social investment   

 



Шеста тема  

Сътрудничество в мрежа на социалните предприятия  

1.Важност на сътрудничеството в мрежа. Съдърание на основните термини: 

мрежа , „предприемаческа мрежа“ ,  „клъстър“ и пр. Сътрудничеството в мрежа като 

съвременна много ефективна технология за съвместна работа на социалните 

предприятия, доколкото им дава възможност, обменяйки информация и идеи, 

организирайки съвместни дейности, да разширяват и подобряват работата си. 

Социалните предприятия, институции, организации, включени в мрежата, могат да  

споделят с останалите участници нова информация, идеи, свои постижения, 

практически иновативни модели  на работа. 

М. Кастелс за мрежовото общество. М.Портер  за важни страни на клъстъра относно  

характера на връзките между участващите фирми и институции /формалните и 

неформални/ , предимствата на клъстера по отношение на ефективност, ефикасност , 

гъвкавост и пр.; географска близост, специализация, мрежова структура и 

пр.Определение на ОИСР /Организация за икономическо сътрудничество и развитие/.  

Примери за клъстъри в България.  

 2. Основни характеристики на сътрудничество в мрежа/ клъстър: Наличие на 

обединяващ отрасъл, продукт, услуга, цели и пр.;Териториална локализация; 

Изграждане на мрежи от взаимно обвързани фирми; Сътрудничество и обвързаност на 

участниците; Идея за дългосрочно сътрудничество; Ориентация към иновация и 

стратегическо планиране; Обвързаност с научни изследвания и внедряване на новости; 

Насърчаване на предприемачеството; Подкрепа за създаване на публично-частни 

партньорства и пр. 

3. Видове типологии на типовете  мрежи според принципа за класификация.  Когато 

характерът на връзките помежду им е водещ, говорим за хоризонтални, вертикални и 

секторни модели на  мрежи. При хоризонталния модел предприятията/организациите са 

на едно и също равнище. При вертикалния модел те са на различни равнища; при 

секторния модел участващите единици /предприятия, организации, институции и пр./ 

са от един и същ сектор. Но съществуват и междусекторни мрежи – когато се 

осъществява сътрудничество между различни сектори. Ако за класификационен 

принцип приемем характера на сътрудничеството, говорим за предприятия, които си 

сътрудничат; които работят като коалиция; които формират мрежа за своето 



сътрудничество.Ключови характеристики на видовете сътрудничеството: 

сътрудничество - наличие на 2 или повече организации, които поддържат връзка 

помежду си;съвместната им работа е лимитирана във времето;отношенията им не са 

скрепени с документ, не са формализирани; съвместната им работа често  е свързана с 

постигането на обща цел. Сътрудничество тип коалиция:по-формализиран характер, 

т.е. организациите, влизащи в нея, изготвят и подписват документ, удостоверяващ 

параметрите на  съвместната им дейност като коалиция. Като правило в този документ 

са разписани целите и основните задачи, за постигането на която организациите ще 

работят съвместно, ще споделят отговорности в хода на преследване на целете, в името 

на които са се събрали. Коалицията може да се разпусне след като тази тяхна мисия 

приключи.Голям плюс на коалицията като форма на съвместна дейност е, че се 

обединяват сили и ресурси за постигане на желаните цели, вниманието на 

обществеността се привлича по-активно върху проблема и неговото решаване, а 

постигането на целите  има по-големи шансове да се сбъдне. Мрежа за съвместна 

дейност: свободна структура, може да включва най-различен брой организации, които 

поддържат помежду си отношения от различен характер и с различна степен на 

интензивност. Някои социални предприятия в мрежата могат да си сътрудничат 

/първата форма/, други могат да са във временна или постоянна коалиция за постигане 

на значими цели /втората форма/, няма йерархизирана структура, както и лимитирани  

правила за съвместна работа. Характеристики: включен значителен брой организации; 

липсва субординираща йерархия, под ръководството на водещ лидер;не е лимитирана 

във времето или с постигане на предварително зададена цел; няма ограничения във 

функционален или целеви план. Социални мрежи; мрежи на практикуващи в сходна 

област; формални мрежи. 

4. Основни принципи за качествено функциониране на мрежата: поддържане на 

сътрудничество и партньорство в работата; откритост и доверителност;професионално 

отношение; повишаване на гражданската инициатива; стимулиране на иновативното 

мислене и иновативен подход към проблемите; висока мотивация на участващите в нея, 

разбиране на ползата от подобна мрежа, активни усилия на всички, разкрепостено 

мислене, готовност за иновации, подход „аз печеля-ти печелиш“, а не подход на 

съперничество и конкуренция на принципа „аз печеля – ти губиш“; прозрачност. 

Възможни затруднения: разнороден тип субекти – някои са представители на 

неправителствени организации, други – на административните кръгове, трети  са от 

бизнеса, четвърти – представители на групи, заплашени от изолация, пети – от 



културните кръгове и пр.; разнообразна компетентност и капацитет – всеки влиза в 

мрежата като представител на различна институция или общност, с характерния за нея 

ъгъл на виждане на проблема, специфична компетентност и потенциален капацитет за 

неговото решаване; също така участниците в мрежата са живи хора – всеки със своите 

разбирания и нагласиСубективност оцветява всички процеси от възприемането и 

атрибуцията на събитията и процесите.Ако добавим и това, че все пак всеки от 

участниците влиза в мрежата със своите интереси, с желание да ги защити и постигне 

целите си, то стигането до решения, при които всички да  печелят, е действително 

труден процес.  Имаме своите разминавания и в очакванията си за вижданията и 

реакциите на другите участници в мрежата, прокрадва се и убеждението, че 

равноправие – равноправие, но все пак ние „сме си по-важни. 

4. Видове сътрудничество в мрежа. Видове сътрудничество според типа 

принадлежност на участниците. Партньорство между публични институции е 

налице, когато всички /двама или повече/партньори са публични институции.   

 Партньорство между частни институции  се реализира между организации от 

частния сектор. Примерно две или повече доставчици на услуги, взаимодопълваще се 

или различен тип дейност си сътрудничат за предоставяне на по-богат набор от 

социални услуги.Партньорство между структури от т.нар. Трети сектор 

Сравнително честа практика е неправителствени организации – напр.  сдружения, чиято 

дейност е свързана със социални дейности,  да обменят информация, да си партнират 

при осъществяване на някакви събития, да споделят ресурси и пр. Публично-частно 

партньорство Особено перспективна форма на сътрудничество в социалната сфера е 

т.нар. публично-частно партньорство. То се осъществява при съвместна работа между 

представители на публични институчии и представители на частни организации за 

общо решаване на наболели въпроси в социалната сфера. На този тип партньорство 

много се разчита в усилята за деинституционализация и децентрализация на 

социалните услуги.Закон за публично-частното партньорство. 

Неформално и формално сътрудничество. Формално сътрудничество: Меморандум 

за сътрудничесто;.Споразумение за  сътрудничество и съвместна дейност в обозначена 

област; Споразумение за партньорство; Обществен/граждански съвет с постоянно 

действие; Отворена  работна група; Научни и научнопрактически форуми; Периодично 

провеждани формални и неформални срещи за обмен на добри практики; Съвместна 

работа на проектен принцип;Междусекторни партньорства; Представители на 

публичната власт като партньори в мрежа за сътрудничество.  



5. Равнища на сътрудничество в мрежа. Модел тип звезда, тип паяжина, хибриден 

тип. Първо равнище на сътрудничество в мрежа – задачата: намиране на подходящи 

партньори,  които допълват  дейността и услугите и са съвместими с стила на 

работа на главния инициатор.Второ равнище:  При второто равнище на 

сътрудничество в мрежа са възможни няколко конфигурации между партньорите: 

Конфигурация  тип ЗВЕЗДА: при нея предприятието е в центъра на мрежата, 

осъществявайки  сътрудничество поотделно с още едно, две и повече социални 

предприятия. Този тип е особено подходящ за създаване климат на иновации; 

Конфигурация тип ПАЯЖИНА: при нея всички участващи предприятия сътрудничат 

помежду си, осигуряват координация и добро изпълнение на задачите.ХИБРИДНА 

конфигурация: при нея инициаторът е в сътрудничество с няколко предприятия, като 

обаче някои от тях допълнително сътрудничат помежду си.Изборът на  тип 

сътрудничество зависи от това с кого, как и защо се осъществява партньорството. Трето 

равнище -  постигане и натрупване  на преимуществата, произтичащи от високия статус 

на партньорите. 

6. Съвместимост и взаимодопълняемост на партньорите в мрежата. Организиране 

на партньорството. Съвместимост в стратегиите;Съвместимост в 

ресурсите;Съвместимост в организацията;Съвместимост в типа организационна 

култура. Преценка на:  краткосрочни и дългосрочни цели;  виждания относно 

показателите за ефективност на работата; сходен стил на работа; отношение към новите 

идеи и ристовете, които те носят; преобладаващ стил на разрешаване на конфликти в 

предприятията;Степен на съвместимост при преобладаващия тип организационна 

структура–  напр. линейна, функционална, линейно-щабна, дивизионна /според 

продукта; според клиентите; според географското разпределение; според пазара/, 

проектна, матрична и пр.; готовност и скорост  за бързо вземане на решения. 

7. Участници в мрежата за сътрудничество. Планетарен модел на подредба и 

взаимоотношения в мрежата. Специфика на всеки възможен участник в мрежата:  

- Гражданските  организации като част от  мрежата;  

- Кооперациите като част от мрежата; 

-  Социалните предприятия като част от мрежата;  

- Звената от областната и общинска администрация като част от мрежата;  

- Публични институции от сектор Социални дейности като част от сътрудничество в 

мрежа. Държавна агенция за закрила на детето; 

-  Звената от сектор Здравеопазване  като част от сътрудничество в мрежа;  



- Звената от сектор Образование като част от сътрудничество в мрежа; 

-  Местните общности като част от сътрудничество в мрежа; 

- Звената от сектор Заетост като част от сътрудничество в мрежа; 

- Звената от сектор Култура като част от сътрудничество в мрежа; 

- Читалищата като част от сътрудничество в мрежа; 

- Звената от сектор Туризъм като част от сътрудничество в мрежа; 

-  Звена от Бизнеса като част от сътрудничество в мрежа; 

- Църквата като възможен партньор за сътрудничество в мрежа; 

- Медиите като възможен партньор за сътрудничество в мрежа. 

 

 


