
Консултантски пакет по 

Организация и управление на социалното предприемачество 

 

Предназначение: консултиране на ръководители, работещи в сферата на социалното 

предприемачество 

Основни теми (представени подробно върху 2-3  стр.): 

1. Организационна основа на социалното предприемачество 

2. Теории за социална промяна и социални дилеми 

3. Организация и управление на социалното предприятие чрез социалните мрежи  

4. Изготвяне на бизнес план и анализ на ресурсите във връзка със социалното 

предприемачество 

Основни методи на преподаване:  

Консултантският пакет по Организация и управление на социалното предприемачество 

има за цел да осигури на ръководители, работещи в сферата на социалното 

предприемачество знания, умения и компетенции за организацията и управлението на 

предприятията, с оглед на решаването на социални проблеми и развиване на социална 

стойност в традиционните сектори и професии чрез иницииране, анализиране и 

управление на социалните иновационни процеси.  

Основните методи, които ще се използват в преподавателската дейност са:  

• Лекционен метод 

• Презентиране на основно теоретично съдържание 

• Провокация на мисленето – анализ, синтез, обобщение, съждение, умозаключение 

• Дискусия – начин на изразяване на позиция 

• Практически задания за изготвяне на бизнес план по зададен структурен модел 

• Практически задания за решаване на казус  

 

Пауър пойнт презентации: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.  Организационна основа на социалното предприемачество 

Социалното предприемачество е добре познато понятие в повечето европейски страни 

и в САЩ. Социалните предприятия в тези държави осъществяват значим дял от 

дейностите в социалната сфера, като съчетават генерирането на приходи от 

извършването на стопанска дейност и постигането на определен социален ефект. 

Социалното предприемачество изпълнява важна роля по едновременното постигане на 

икономически и социални цели, в този смисъл способства за реализирането на 

изведените социални политики, подкрепяйки и интегрирайки  социално уязвимите 

групи в обществото. 

Социалните предприятия функционират при динамичните условия на пазарната среда и 

същевременно, полагат усилия за намиране на решение на значими обществени 

проблеми. Затова и в работата им често се използват специфични, иновативни и 

устойчиви бизнес модели, така че да се постигне баланс между финансови 

отговорности и социално въздействие. Тези предприятия също така координират 

потребностите, интересите и отговорностите на множество заинтересовани страни, 

включително инвеститори, служители, регулаторни органи, потребители и др.  

Изключително позитивна илюстрация на спецификата на социалните предприятия е 

примера на един от най-известните социални предприемачи - Мохамед Юнус, който 

доказва, че може да се прави социално предприемачество като се дават нисколихвени 

заеми на бедни, предимно жени и те ги връщат. Той печели Нобелова награда за тази 

идея, но по-важното е, че неговия микрофинансиращ модел помага на хиляди, може би 

милиони хора по света да се спасят от бедността . 

Цели на темата: 

✓ Усвояване на знания за същността, спецификата, правното регламентиране на 

социалното предприемачество; 

✓ Придобиване на умения за идентифициране на предимствата и ползите от 

социалното предприемачество, а чрез добрите практики -  за възможните 

области, в които може да се реализира; 

✓ Развиване на компетенции за стартиране на социално отговорен бизнес и 

реагиране на предизвикателствата, във връзка с интегрирането на социално 

уязвимите групи в обществото при прилагане на съответните знания и умения. 

Ключови думи: предприемачество, социално предприемачество, социална 

отговорност, законодателна основа  

 

Дефиниции за предприемачество и социално предприемачество 

Предприемачеството се обмисля като процес на проектиране, стартиране и реализиране 

на бизнес идея, която може да е нова или надграждаща съществуваща практика. 

Предприемаческите начинания често са свързани с поемане на риск, съпътстващ 

реализирането на печалба при развитие на дейността. Носителите на идеята и 

стартиращи начинанието е прието да се наричат предприемачи. В общия случай, 

предприятията създавани от тях се стремят главно към решаване на проблеми в сферата 

на индустрията и услугите. 



Социалното предприемачество също е свързано с развитие и реализиране на бизнес 

идея. Ръководи се от хора, наречени социални предприемачи, но е ориентирано към 

разрешаване на съществуващи проблеми в обществото, при което идеята за печалба 

обикновено не е водеща.  

Крайната цел на предприемача е да създаде икономическо богатство, докато 

крайната цел на социалните предприемачи е да изпълнят избрана социална мисия. 

В икономически развитите държави, социалните предприемачи са група, която 

внедрява и реализира по-бързо идеи от областта на социалната сфера, предвидени и до 

голяма степен публично финансирани. В развиващите се държави социалното 

предприемачество има за цел да подобри областите, в които липсва държавна подкрепа 

в определени области. 

Приема се, че социалното предприятие си поставя нестопански (социално значими) 

цели. И макар и дейността, която извършва, да е икономическа (стопанска) по своя 

характер, част от реализираната печалба отива за постигане на социални цели. Също 

така, голяма част от реализираната печалба се реинвестира обратно в дейността.  

Социалните предприятия са институционално независими от органите на държавна 

власт на централно и местно ниво, като тази характеристика се извежда от ключовия 

елемент – да се управляват по предприемачески, отчетен и прозрачен начин.  

Същевременно, предприемаческото начало и управление на дейността могат да се 

проявят само ако социалното предприятие функционира на конкурентен пазар и се 

състезава с всички останали стопански субекти при равни други условия. 

Социалното предприемачество и социалните предприятия на ниво политики на 

ЕС 

Социалното предприемачество и социалните предприятия на ниво политики на ЕС са 

идентифицирани като ключов инструмент за иновации и преодоляване на проблемите 

на бедността и социалната изолация1.  

Като част от политиката за насърчаване на социалната икономика и социалните 

иновации, социалното предприятие е идентифицирано като инструмент за постигане на 

стратегическите цели, заложени в Европа 2020.  

Ролята на социалните предприятия е разпозната като мост, чрез който да бъде 

насърчена активна интеграция и уязвимите групи да стигнат (и стабилизират своето 

положение) в сферите, от които са отпаднали (образование, здравни услуги, пазар на 

труда). В последните 10 години няма стратегически европейски документи в 

 
1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и 

Комитета на регионите: Инициатива за социалното предприемачество, COM(2011) 682 от 25.10.2011; 

Доклад относно Инициатива за социално предприемачество, 20.11.2012; INT/606 Инициатива за 

социалното предприемачество – СТАНОВИЩЕ на Европейския икономически и социален комитет 

относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален 

комитет и Комитета на регионите: Инициатива за социалното предприемачество – Създаване на 

благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и 

социалната иновативност“ COM(2011) 682 окончателен; Регламент 346/2013 относно Европейски 

фондове за социално предприемачество; Предложение на Комисията за Регламент относно Програмата 

на Европейския съюз за социална промяна и иновация от 06.10.2011 г; 27.07.2012 Становище на 

Комитета на регионите относно Програмата на Европейския съюз за социална промяна и иновация. 



социалната (и не само) сфера, които да не приоритизират социалните предприятия като 

инструмент за социална политика. 

Социалната икономика е част от Стратегията „Европа 2020“ като ключов 

общоевропейски документ част от концепцията за „интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж“. Това е заявено най-ясно в Приоритет 3: „приобщаващ растеж, 

чрез който ще се стимулира икономиката с високи равнища на заетост, която да доведе 

до социално и териториално сближаване“ и целта за преодоляване на бедността и 

социалното изключване на гражданите на ЕС (поне 20 милиона по-малко бедни или 

застрашени от бедност и социално изключване хора). 

За целите на различните програми или сфери на политика, ЕС поставя акцент върху 

различни елементи от определението за социално предприятие. Така например в 

Регламент (ЕС) 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Програма на 

Европейския съюз за заетост и социални иновации и за изменение на Решение 

283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова 

заетост и социално приобщаване „Прогрес“, внимание се обръща на социалната цел, 

реинвестирането на печалбата за постигането й, управляването на предприятието по 

предприемачески, отчетен и прозрачен начин. 

Във връзка с изпълнение на Програмата за заетост и социални иновации е дадено 

определение за социално предприятие, което има едновременно следните 

характеристики : 

✓ въз основа на учредителните си документи за своето създаване има за основна 

цел постигането на „измеримо, положително социално въздействие“, а не 

генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери; 

✓ предоставя услуги или стоки, които генерират „социална възвращаемост“ или 

използва метод за производство на стоки или услуги, който отразява социалната 

му цел; 

✓ преимуществено използва печалбата си за постигане на основната социална цел, 

като за целта е въвело вътрешни правила, които да гарантират това; 

✓ се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин и по-специално – 

чрез включване на заетите уязвими групи, клиенти и други заинтересовани 

страни в управлението си. 

Социалното предприемачество и социалните предприятия в условията на 

България 

В България през 2011 г. бе приет първият стратегически документ посветен специално 

на социалното предприемачество – Националната концепция за социална икономика. 

Въпреки ясната визия, че този сектор следва да се подкрепи, в Планът за нейното 

прилагане липсва яснота за това как да се развият секторните политики, така че 

социалното предприемачество да развият потенциала си и да се постигнат 

надграждащи резултати, трайни във времето.  

С приетия през м. ноември 2018 г. Закон за предприятията на социалната и солидарна 

икономика се дефинира социалното предприятие. В чл. 5 са определени субектите на 

социалната и солидарна икономика, а именно: са кооперациите, юридическите лица с 



нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и социалните 

предприятия. 

Чл. 6 конкретизира социалните предприятия като клас А и клас А+. 

Социално предприятие клас А (чл. 7) 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 на закона, а именно: 

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 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. 

Социално предприятие клас А+ (чл. 8) 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. 

Изискванията за социалните предприятия по чл. 7, т. 3 и чл. 8, т. 2 се смятат за 

изпълнени и когато положителният счетоводен финансов резултат на предприятието 

след данъчно облагане е реинвестиран в самото предприятие, ако основната му дейност 

е социална по смисъла на закона (чл. 9). 

Социално предприемачество и социална отговорност 

В широк смисъл под социална отговорност на бизнеса се разбира устойчива 

икономическа дейност, а в тесен смисъл – поемане на конкретни ангажименти от 

предприятията към обществото. Допълнителните аспекти на социалната ангажираност 

се свързват с участието на бизнеса в разрешаването на социални проблеми и въобще в 

развитието на обществото.  

Бизнесът на социалните предприемачи може да бъде насочен към постигане на: 

нестопанска цел, печалба, да е хибрид, да е филантропски ориентирана. 

Основната разлика между социално отговорния бизнес и социалното предприятие се 

открива в насочеността и предназначението на дейността, която те извършват. 

Съществен риск от смесване на двете би могъл да възникне в случаите, когато 

социалното предприятие е обособено в отделен стопански субект, учреден от 

нестопанска организация. В основата на дейността на социалното предприятие стои 

целеният изразен социален ефект. Тази дейност е изначално предназначена да 

облагодетелства определени групи от лица. При социално отговорния бизнес 

социалният ефект се постига на по-късен етап, когато бизнес организацията реши да 

отдели част от приходите си за благотворителност или за общественозначими цели. В 

този случай социалният ефект не е съпътстващ дейността, а е резултат от нея, като не е 

необходимо самият бизнес да има някаква връзка със социално значими цели.  

Възможности за финансиране на социални предприемачески инициативи 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с предвидени до 2023 г. 3,5 

млн. лева за заетост и обучение. 



Финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ – финансиране на крайни получатели от 

уязвимите групи, млади предприемачи, включително самонаети, стартиращи и 

социални предприятия. 

Мярка - наемане на безработни лица с трайни увреждания или военноинвалиди за 

финансиране със средства от Държавния бюджет, представляващи схема за 

минимална помощ за заетост (помощ „de minimis”)*, съгласно разпоредбите на 

Регламент на ЕК 1407/2013 г. от 18.12.2013 г. за прилагане на чл. 107 и 108 от Договора 

за функционирането на ЕС към помощта de minimis (OB, L 325/1 от 24 декември 2013 

г.) 

Програми на Фондация „Америка за България“. 

Успешни европейски и български бизнес практики в сферата на социалното 

предприемачество 

Представяне на добри практики за социални предприятия, утвърдили се на европейски 

и български пазар за връщане на социално уязвимите групи в обществото.  

Добра практика 1: 

Ctaste (Холандия) е социално предприятие, което осъществява дейност в сферата 

на ресторантьорството и туристически услуги. Уязвимата група, с която работи са хора 

с увреждания от всякакви възрасти. 

Социалният елемент на предприятието се изразява в наемане на работа на 

представители на уязвимата група; наемането на работа е допълнено от предоставянето 

на услуги, насочени към личностно развитие, обучение и образование, професионално 

ориентиране. Предприятието успява да финансира изцяло дейността си с приходи от 

икономическата си дейност. То управлява ресторант Ctaste на тъмно, в който клиентите 

се обслужват от незрящи сервитьори. Другото направление в икономическата дейност 

се изразява в организирането на туристически обиколки из Амстердам, водени от 

незрящи отново в пълен мрак. С оглед постигане на по-вече възможности за хора със 

сензорни увреждания да достигнат до пазара на труда, предприятието насърчава 

развиване на техните таланти, както и чрез партньорства с други организации. 

Добра практика 2: 

Предприятието matyodesign създава всекидневно ръчно изработено облекло, 

което има и традиционни народни митове от регион Матио в Унгария. Облеклото се 

бродира от местни жени, които имат затруднения да си намерят работа в района. 

Мрежа от подкрепа: Много често социалното предприемачество се реализира, 

като част от обща програма за социални услуги (класически – дневни центрове, 

центрове за рехабилитация и пр.). На практика, първата подкрепа, най-често в ситуация 

на криза или за да развият определени умения, се предоставя от социалната услуга. 

Социалното предприемачество надгражда социалните интервенции като всъщност 

играе ролята на мост към активно социално включване – заетост, образование, 

обучение, услуги. Това предопределя и в някои случаи механизмите на финансиране, 



според които определени организации, които развиват тази дейност, получават 

диференцирано финансиране от различни източници2. 

Добра практика 3: 

De Passarel (Холандия) http://www.de-passerel.nl/ е организация – доставчик на 

социални услуги и грижи (домове за настаняване и дневни центрове за деца и 

възрастни) за над 1000 лица с интелектуални затруднения души в общините Апълдорн, 

Епе и Воорст. Тази дейност е надградена с няколко предприемачески инициативи, чрез 

които се осигурява трудова заетост за включените в социалните услуги потребители и 

се засилва ефекта на работата за тяхната социална интеграция и умения за 

самостоятелен живот. Социалното предприемачество е развито в 12 направления сред 

които са: Stilema – Магазин за стоки втора употреба, в който се предлагат услуги по 

разглобяване и възстановяване компютри и аудио техника, ремонт на мебели, доставки 

по домовете; сортиране на дрехи и други; Het Oude Kantongerecht 

(http://www.hetoudekantongerecht.nl/) – хотел и ресторант; De Boerderij – ферма, която 

произвежда животинска и земеделска продукция; De Kruidentuin – оранжерия, 

производство и продажба на свещи; Het Atelier– ателие за производство и продажба на 

предмети изработени от текстил, керамика. 

Добра практика 4 (11): 

„ГИФ“ ЕООД гр. Варна е основано 1997 г. Регистрирана е като специализирано 

предприятие в Агенцията на хора с увреждания, член и съ-учредител на Националната 

федерация на работодатели на инвалиди и Националния алианс за социална 

отговорност. Предприятието осигурява трудова заетост на хора с увреждания като над 

50% от служителите й са от тази група. В дружеството работят и маркетингови и ПР 

специалисти, графични дизайнери и компютърни специалисти, които са въвлечени и в 

обучението на останалите служители. Икономическата дейност се изразява в 

предоставяне на услуги в сферата на рекламата (графичен дизайн и предпечатна 

подготовка, фото имидж банк, web дизайн и програмиране, печатна реклама (собствена 

печатна база), външна реклама, медийна реклама). Предприятието е самоиздържащо 

като се финансира от собствени приходи, европейски проекти, безвъзмездна подкрепа 

от общината и частни дарения. 

Добра практика 5 (12): 

Кооперация „Райна Княгина“, Панагюрище е частно предприятие, създадено 

през 1966. Дейността му има за цел да предоставя възможност на хора с увреждания да 

стъпят по-лесно на трудовия пазар. Към момента има 46 работници с увреждания и 30 

души, които подпомагат за тяхното развитие чрез менторство и социална подкрепа. 

Икономическата дейност на кооперацията е в сферата на производството и продажбата 

в страната и чужбина на продукти от пластмаса, опаковки от велпапе и картон, както и 

в шивашката индустрия. Кооперацията е самоиздържаща се като 92% са собствени 

приходи и 8% държавно безвъзмездно финансиране. 

2. ЮЛНЦ – социално предприятие се изразява в извършването на свързана с 

мисията (социални/нестопански цели) стопанска дейност – пряко или чрез собствено 

 
2 Такси срещу заплащане, донорско финансиране, субсидии за започване на малко и средно 
предприятие и пр. 

http://www.hetoudekantongerecht.nl/


търговско дружество. В рамките на стопанската си дейност тази група социални 

предприятия могат да: 

a) осигуряват заетост на представители на уязвима група 

 

 

Добра практика 6 (13): 

Пералня „Зелена“ е социално предприятие, създадено и управлявано от 

Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“, като нейно дъщерно 

търговско дружество. Фондацията е доставчик на социални услуги (дневен център) за 

лица с психични заболявания и надгражда грижата за тази уязвима група като 

осигурява възможност за заетост в рамките на обществената пералня, развитие на 

трудовите им умения и шанс за професионалната им реализация. Икономическата 

дейност на социалното предприятие се изразява в предоставяне на услуги по пране и 

гладене, включително и транспорт от и до обект. Социалното предприятие е създадено 

като резултат на проект на Фондацията, финансиран от посолството на Кралство 

Нидерландия в София, програма MATRA KAP. Реализираните в рамките на социалното 

предприятие приходи се реинвестират в неговата дейност, както и в социалната 

дейност и подкрепа за уязвимата група, предоставяна от самата Фондация. Дейността 

на предприятието се финансира чрез проекти, дарения и собствени приходи. 

или 

б) предоставят услуги на пазарен принцип, пряко предназначени за задоволяване 

нуждите на уязвимите групи 

 

Добра практика 7 (14): 

Фондация ЕКИП създаде в Бургас социално предприятие – Агенция за 

предоставяне на услуги за възрастни хора в домовете им. От услугите се ползват близки 

и роднини на възрастни хора, които поради нуждата от непрекъсната грижа имат 

проблем при намиране и оставане на работа. Допълнително, в дейността на Агенцията 

са се включили и 12 безработни от всякакви възрастови групи и с различно образование 

и социален статус (могат да бъдат и младежи от групата на NEETs), които са 

преминали курсове или обучения за квалификация във Фондацията. Услугите на 

Агенцията се предоставят на 15 възрастни. 

или 

в) генерират приход от стопанската си дейност, който се реинвестира в разширяване на 

подкрепата за уязвимата група 
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Тема 2. Теории за социална промяна и социални дилеми 

 

Цели на темата: 

✓ Усвояване на знания за ролята на социалните предприемачи като генератори на 

обществените нагласи и промени; 

✓ Придобиване на умения за активност на предприемачите като социални актьори;  

✓ Развиване на компетенции за управление на социални действия 

(взаимодействия) чрез проучване на проблеми, разработване на план за 

действие, организиране на неговото изпълнение, лидерство, контрол на 

изпълнението и анализ на постигнатия резултат. 

 

Ключови думи: промяна, социална промяна, социално действие, социално отношение, 

социална отговорност 

Животът като резултат от еволюцията е свързан с постоянна промяна. В този смисъл 

промяната е начин за ocъщecтвявaне на eвoлюциятa, при което едновременно се 

cъxpaнявaнe, oтхвърля и oбнoвявa обществото. Промените са присъщи и за 

организациите, при което всяко изменение на положението или състоянието на 

организацията се приема за промяна. С усъвършенстването на социално-

икономическите отношения се усъвършенства развитието на цялата обществена 

система, при което тя става по-адаптивна към промените.  

Промяната се приема и за водеща социална иновация, а в практиката на управлението 

теориите за социалната промяна и социалните дилеми се адаптират за целите на 

разрешаването на сложни обществени проблеми, както и постоянно се актуализират с 

оглед на променящото се общество.  

 

Основни термини 

Промени, настъпващи в резултат на изменени стандарти, моделите или статут на 

членове на дадена общност3. 

Социална промяна – като резултат от социалния процес, при който социални действия 

и/или социални отношения и/или социален ред губят смисъл за индивидите и 

общностите, засегнати от това, които търсят и намират смисъл в променени социални 

действия и/или социални отношения и/или социален ред. 

 
3 Симеонов, П. (2015). Социалната промяна, сборник лекции, Издателство "Омда", ISBN 978-954-9719-

84-0 



Социално действие, което води до социални промени. Социалното действие е такова 

само когато е ориентирано към други лица4. Индивидът, бидейки носител на 

социалното, с всяко свое действие пресъздава обществото, а всеки привичен, 

импулсивен или съзнателен акт, който води до промяна на социологическо значение на 

предмет, е социален. 

Социално отношение е форма на съотнасяне на социалното действие към друг субект. 

„Едно социално отношение, основаващо се напълно и безостатъчно на 

взаимносъответстващи си по смисъл нагласи, в действителност е само граничен случай. 

Липсата на двустранност обаче би следвало да изключи съществуването на „социално 

отношение” само тогава, когато тя има за следствие фактическо отсъствие на взаимна 

съотнесеност на двустранното действие”5.  

„Социално отношение следва да се нарича поведението на множество действащи, което 

по смисловото си съдържание е взаимно насочено помежду им и е ориентирано чрез 

това”6.  

Социална дилема възниква в ситуации, в които преследването на лични цели и лични 

интереси доминира над колективния обществен интерес. Стремежът към 

максимизиране на егоистичните/частните интереси неизбежно води до намаляване на 

груповия/колективния успех и благосъстояние, дори в отделни случаи има и трагични 

последствия7. 

Теории за социална промяна 

Теориите за социалната промяна се разглеждат от социологията като научна и 

приложна област. Прието е да се разделят на две основни области - теории за 

социалната еволюция и теории за социалната революция, разглеждани главно в 

рамките на парадигмата на социалния конфликт. 

С теориите за социалната еволюция социалните промени се определят като преход от 

дадени етапи на социалното развитие към по-сложни. Идейното представяне на 

еволюционните теории започва с A. Saint-Simon. Той допълва разпространената в края 

на XVIII в. и началото на XIX в. консервативна традиция на идеята за живота на 

обществото като състояние на равновесие с предположението, че обществото е в 

постоянно, стабилно и последователно движение към по-високи нива на развитие. 

Друг авторитетен автор (считан за създател на социологията) - О. Конт, работил по 

теориите за социалната промяна в техния еволюционен аспект – обвързва процесите на 

развитието на обществото, човешките знания и култура. Според Конт, всички общества 

преминават през три етапа в своето развитие: примитивни, междинни и научни, на 

които съответстват на конкретни форми на човешкото познание, а именно теологично 

(богословско), метафизично и позитивно. Той приема, че еволюцията на обществото е 

растеж на функционалната специализация на структурите и подобряване на 

адаптацията на частите към обществото като цялостен организъм. 

 
4 Вебер, М. (2001). Генезис на западния рационализъм, С., с. 36 
5 Цит. Изт., с. 43 
6 Цит. Изт., с. 41 
7 Муздыбаев, К. (2007). СОЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕММЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ, Журнал социологии 

и социальной антропологии. Том X. № 2, сс. 99-122,  

http://ecsocman.hse.ru/data/2010/11/01/1214794432/7aMuzdibaev.pdf 



Представените концепции във връзка с еволюцията обясняват преди всичко произхода 

на социалната промяна от ендогенни, т.е. вътрешни причини. Процесите, протичащи в 

обществото, се обясняват по аналогия с биологичните организми. Другият ползван при 

обясненията подход е екзогенния. Той се свързва с теорията на разпространението и 

проникването на културни модели от едно общество в друго. При него, в центъра на 

анализа се поставят каналите и механизмите за проникване на външни влияния, като 

завоевания, търговия, миграция, колонизация, имитация и др. 

Теориите за социалната революция приемат, че вторият тип социална промяна е 

революционен. Революцията се обмисля като бърза, фундаментална, социално-

икономическа и политическа промяна, която обикновено се извършва със сила. 

Революцията е преврат „от долу“, при който се отхвърля управляващия елит като 

доказал неспособността си да управлява обществото. В резултат се  създава нова 

политическа и социална структура, нови политически, икономически и социални 

отношения; извършват се основни трансформации в социално-класовата структура на 

обществото, в ценностите и поведението на хората. 

Приложение на теориите при разрешаването на социални дилеми 

Социалните дилеми за присъщи на човешките общества и като такива са изучени и най-

общо класифицирани на базата на основни характеристики. 

Дилемата е израз на необходимостта да се вземе решение в ситуация на осъзната 

трудност по отношение на избора между взаимно изключващи се физически една друга 

или еднакво сложни морални възможности. Възможността за трети оптимален вариант 

е изключена, което се определя от смисъла, вложен в понятието. Преди всичко, защото 

в етимологично отношение думата за дилема е гръцка като в превод се разбира като 

"две предположения" и се счита за заключение, състоящо се от напреднало състояние, с 

резултат имащ две последствия8.  

Дилемата демонстрира как в ситуации на социално взаимодействие личните 

егоистични мотиви на човека могат да противоречат на идеите и нормите на 

обществото, поставяйки личността в трудна ситуация на избор. Друга ситуация на 

избор възниква при остър вътрешно-личен конфликт, при която възгледите на 

индивида за моралните аспекти играят първостепенна роля и изборът на един от 

вариантите за решение, предлагани от дилемата, априори, ще доведе до разрез с 

вътрешните норми9. 

Всъщност, дилемите могат да бъдат насърчаващи промяната, тъй като в различните 

ситуации/състояния е наложително актуализирането на поведенческите модели. Също 

така, приема се, че дилемата носи вътрешен заряд, който е в състояние за засили 

мотивацията за справяне с проблемите. Дилемите разширяват мирогледа на отделния 

човек и му позволяват да опознае по-добре себе си, както и да разбере как следва да 

подходи към разрешаване на проблемите си.  

Съпоставяйки дилемите с конфликтите, могат да се открият известни допирни точки и 

на тази база да се предложи адаптиране на модели за справяне с конфликтите към тези 

за разрешаване на дилемите. В конкретния случай се има предвид идентифицирането 

 
8 Дилема, http://bg.housepsych.com/dilemma_default.htm 
9 цит. изт. 



на поведенческите модели в зависимост от типа личност, които биха могли да 

подпомогнат управляващия социален предприемач при разрешаването на възникващи 

дилеми10. Идентифицират се най-общо пет личностни типа и пет кореспондиращи 

поведенчески модела, както следва: Сова, Мече, Акула, Костенурка и Лисица. 

Социалните предприемачи в своята работа са неизбежно изправени пред 

необходимостта от разрешаването на  ключови дилеми и конфликти по повод на тях. Те 

трябва да идентифицират провокатора на дилемата, респективно на промяната като 

външен или вътрешен, избежен или неизбежен. Преди всичко обаче те трябва да 

балансират между потребностите, интересите и желанията на  личността и обществото, 

подчинявайки се на духа на момента, изискващ материалистичен или идеалистичен 

подход.  

Управление на социалните действия: Социалното предприемачество във фокуса 

на управленската перспектива 

Социалните предприемачи са творчески и иновативни личности. Те разработват идеи, 

които да помогнат за решаването на проблемите, пред които е изправено обществото. 

Социалните предприемачи не са бизнесмени в по-традиционния смисъл на думата. Те 

са по-скоро лидери и харизматични личности, способни да привлекат към своята бизнес 

идея съмишленици, така че да подпомогнат обществото в решаване на съществуващи 

социални проблеми. 
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Тема 3. Организация и управление на социалното предприятие чрез социалните 

мрежи  

С появата на нови технологии и респективно мрежи се разширяват възможностите на 

хората да споделят повече информация, в различни формати, да използват повече 

канали за връзка, с по-голям брой участници, и осигуряване на висока скорост при 

предаване на данните. Към 2004 г. вече има около 7300 различни мрежи, от типа на 

Friendster, LinkedIn, Ryse, Оrkut, ZeroDegrees, Meetup, Tickle и NeoSociety. Броят им 

днес е значително по-голям, но за да достигнат този мащаб, те извървяват дълъг път от 

началото им като канал за трансфер на информация до средищна точка на социалното 

взаимодействие, предоставяйки възможности, които никой друг информационен канал 

не може да предложи. Проучвания от 2017 г. на We Are Social and Hootsuite сочат, че 

броят на хората, използващи социални медии в света е надминал 3 милиарда с 

тенденциите на продължаващ растеж11. 

В социалното предприемачество ролята на социалните мрежи като трансформатор на 

традиционния маркетинг и реклама може да се използва успешно. Още повече, че с 

оглед на преследваните социални цели, социалните мрежи предоставят нова 

възможност за бързо и евтино представяне и запознаете потенциалните 

пазари/потребители с бизнес идеята, както и за генериране на значителна аудитория 

около предприемаческата инициатива, като същевременно се изгради доверие в нея и 

се привлекат съмишленици. 

 

Кратко въведение в света на социалните мрежи 

Терминът „социална мрежа“ е дефиниран от Петър Хошка през 1998 г и е описан като 

форма за обединяване на различни средства в мрежата и използване на компютрите 

като социална медия. Настъплението на социални мрежи в ежедневието, търговията и 

пазаруването, както и във взаимоотношенията между хората обаче, започва с 

възникването на Facebook. В интересната статия на Ц. Калейнска от 2014 г. „История 

на социалните мрежи“ може да се проследи развитието както на Facebook, така също и 

на други водещи мрежи като Twitter, Instagram, Pinterest и Google + 12, LinkedIn, You 

Tube, WeChat, LINE, Kakao Talk и др.  

Значителен ръст на потребителите и честотата на използване имат и приложенията за 

бързи съобщения като Messenger и WhatsApp. Продължава да нараства и делът на 

мобилните услуги по света 13. 

 

 
11 Броят на потребителите на социални мрежи надмина 3 милиарда (2017). http://pixelmedia.bg 
12 Калейнска, Ц. (2014). История на социалните мрежи. Сп. Българска наука, бр. 61, 

https://nauka.bg/2014/61/Istoriq-na-socialnite-mrezi-Kalejnska-2014.pdf 
13 Броят на потребителите на социални мрежи надмина 3 милиарда (2017). http://pixelmedia.bg 



Роля, ползи и предимства на социалните мрежи 

Ролята на социалните мрежи и техните предимства за социалното предприемачество са 

значителни: 

 появяват се огромни възможности и стимули да се свържат хората в мрежи и 

обменят активно информация; 

 Закона на Меткалф за силата на "връзките" оказва влияние върху разширяване 

на мрежите; 

 С помощта на мрежите се предава по-голяма стойност на комуникацията; 

 Влияние оказват и качествата на мрежовите технологии като: отвореност; по-

голяма оперативност; гъвкавост. 

С помощта на социалните мрежи може да се повиши потребителската лоялност, както и 

да се лансират успешно нови продукти. 

В опит за обобщение, ползите от използването на социалните мрежи могат да бъдат 

изразени като възможност за : 

✓ Пряка връзка с клиенти/потребители/партньори 

✓ Брандиране на бизнеса 

✓ Промотиране на продукта/услугата 

✓ Увеличаване на трафика към уебсайта 

✓ Увеличаване на продажбите чрез онлайн комуникация. 

 

Мобилен маркетинг и реклама 

С нарастването на силата на интернет, мобилните технологии и смарт телефоните все 

по-широко се прилагат нови рекламни форми. При това, мобилният маркетинг се явява 

нов канал, който позволява лесно и бързо да се установи двупосочна комуникация 

между представителите на бизнеса и потребителите, без значение от това къде се 

намират. Негова основна цел е да предостави на потребителите/партньорите възможно 

най-добри резултати при търсене на конкретен сайт със помощта на мобилни 

устройства14. 

На фона на нарастващата употреба на смартфони, мобилните приложения са ефективен 

инструмент за промоция и реклама на продукти и услуги. Чрез мобилния маркетинг и 

рекламата, използващи мобилни устройства се превръщат във важен фактор в 

създаването на маркетингови стратегии. Без тях, предприятията ще пропуснат 

нарастващата тенденция за персонализиране на предлагането за потребителите, за 

създаване на условия за коригиране на офертите на пазара и адаптиране на 

изискванията, както на клиентите, така и на партньорите, дори и за офериране от тяхна 

страна на собствени приложения. 

 
14 5 онлайн маркетингови стратегии за онлайн бизнес, които работят, http://bgoptimisation.com/5-onlayn-

marketing-strategii-za-onlayn-biznes-koito-rabotyat/ 



Отчитайки факта, че мобилното устройство е винаги със собственика си, то 

предприемачите могат да се възползват от възможностите за целева реклама в по-евтин 

и по-лесен за ползване вариант, както и за мониторинг на ефективността. 

Мобилните маркетинг и реклама са създадени за използването на мобилни телефони и 

други мобилни устройства, за пускане на пазара на продукт или съобщение. Като нова 

форма на търговия, той може да играе важна роля като част от интегрираната 

маркетингова стратегия на социалните предприятия. 

В практиката са утвърдени някои основни форми на мобилен маркетинг като: SMS 

(текст) маркетинг; мобилни интернет предложения; Bluetooth маркетинг; MMS; 

мобилни приложения; PPC мобилен маркетинг; мобилни рекламни банери; маркетинг в 

зависимост от местонахождението; гласов маркетинг; QR кодове 

Всички те могат да бъдат много ценни, тъй като позволяват акумулиране на важна 

информация относно потребителските предпочитания и съответно да послужат за 

производство/ предлагане на стоки и услуги, които биха се харесали на определена 

група от хора – тяхната целева аудитория. 

Повечето компании, чрез които се осъществява мобилен маркетинг предлагат гъвкави 

настройките на ценовите оферти, които са в полза на мобилните реклами. Това е 

особено важно за социалните предприемачи, което в съответствие със спецификата на 

бизнеса, който развиват, имат възможност да настройват бюджетите си в зависимост от 

устройствата, към които желаят да отнесат дадена рекламна кампания (десктоп, таблети 

и смартфони)15. 

При мобилния маркетинг прилаганите стратегии не се различават особено от 

традиционно използваните такива. Една успешна такава е свързана със създаване на 

условия за мобилно пазаруване, така че клиентите да станат по-достъпни. Конкретен 

пример в това отношение е създаването на опция на фирмения сайт, чрез която 

потребителите да задават стандартни портфейли на търсене, а като обратна връзка да 

получават съобщения за намаления и кампании за отделни стоки/услуги16. Друга 

възможност е предлагането на опция за сравняване на цените на предлагани 

стоки/услуги с тези на конкурентите. Друга стратегия е търсене по „дългоопашати“ 

ключови думи (long-tail keywords) с добавяне на местоположение, така че да се 

постигне по-високо класиране в търсачките.  

Съдържателен характер на всяка една мобилна маркетингова стратегия се осигурява 

чрез контент анализ, който за целите на мобилния маркетинг позволява да се 

декомпозират текстове/съобщения, да се преценят силните и слабите страни, заплахите 

и възможностите и да се генерира съдържание, отразяващо спецификата на 

предлаганите от социалното предприятие стока/услуга по нетрадиционен и завладяващ 

начин. 

 

Мрежи за социално предприемачество  

 
15 5 метода за мобилен маркетинг, https://bultag.com  
16 5 ФУНДАМЕНДАЛНИ СТРАТЕГИИ В МОБИЛНИЯ МАРКЕТИНГ, 

http://www.biznesidei.bg/chlenove/direkten-marketing-47/5-fundamendalni-strategii-v-mobilniya-marketing-

899.html  

https://bultag.com/


Социалните медии сигурно се налагат като все по-актуален маркетингов инструмент. 

Ползите от използването им са многобройни, а ограниченията при употребата им за 

маркетингови цели биват поставени само и единствено от човешкото въображение. 

Всичко това прави социалните медии изключително предпочитана добавка към 

промоционалния микс. 

В сравнение с традиционните методи на реклама, основното предимство на мобилната 

реклама е, че тя може да достигне целевите клиенти навсякъде по всяко време, за да се 

насърчи продажбата на стоки и услуги. Този принцип важи с особено значение за 

сферата на социалното предприемачество. Влиянието на социалното предприемачество 

и социалните предприемачи се пренесе в онлайн пространството и мобилния 

маркетинг, което през последните години доведе до разработване на различни мобилни 

приложения за поддържане на добри каузи. Те варират от приложения за набиране на 

средства за нестопански организации, до приложения за доброволчество или намиране 

на екологично чисти продукти.  След по-интересните примери са: 

Приложението за услуги за психично здраве „My Voice“ на Talking Mind, което 

позволява на хората да задават въпроси, да получават подкрепа при криза и да ползват 

услуги за планиране на възстановяването. 

Приложението „Beauty of Rwanda“ улеснява покупките на занаятчийски производители 

- жени, оцелели от геноцида в Руанда. 

Приложенията „Read2Go“ и „Go Read“ на Benetech, които позволяват на слепите и 

хората с увредено зрение да четат книги и периодични издания на различни телефони и 

таблети.  

Програмата за разработка на приложения на социалното предприятие Международна 

младежка медийна мрежа на Младежкото радио - Mobile Action Lab, която обучава 

младите хора как да разработват приложения, ориентирани към младежта и общността.  

Предлагат се и редица инструменти за подкрепа на социалните предприятия. 

Приложението SE Toolbox например предоставя ръководство за създаване и 

управление на социално предприятие. 

Друго приложение за социални предприятия е Social Impac. То използва GPS 

позициониране на iPhone, iPad или iPod touch, за да локализира социалните 

предприятия на местно ниво. Според създателя на Social Impac Ролф Ларсън, 

приложението е разработено да се насочи към нарастващия брой хора, които искат да 

пазаруват и да се хранят отговорно в кварталите, където живея. Идеята е да се помогне 

на тези потребители да се свържат със социалните предприятия - в крайна сметка това 

да доведе до увеличаване на бизнеса и въздействието им. Приложението обхваща 

социални предприятия от САЩ, Европа и Азия17.  

Интересен пример за България е мобилното приложение Jourvie, създадено от 

Екатерина Карабашева. то има за цел за помага на хора с хранителни разстройства като 

анорексия или булимия18. Друг пример е мобилното приложение "Заслушай се" на 

 
17 Going Mobile With Social Enterprise, 2012, https://www.huffingtonpost.com/paul-lamb/social-fundraising-

apps_b_1771109.html 
18 Прочети още на: https://www.dnes.bg/business/2016/09/28/edin-uspeshen-primer-za-socialno-

predpriemachestvo.316941 



едноименната фондация, което е предназначено за глухи хора. Платформата е онлайн 

базирана им дава равен достъп като предлага две услуги - видеожестов превод и 

трансформация на говор към текст, и може да бъде личен асистент на хората с 

проблеми със слуха в училище, в офиса, в живота19. 

Подобни примери за мобилни приложения за социално предприемачество могат да 

бъдат приведени за целия свят. В своето многообразие, те подкрепят проекти 

насърчаващи споделянето и даряването, както и подпомагането и доброволчеството, 

независимо да ли са свързани с хранене, набиране на средства, отделни постижения и 

т.н.  
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Тема 4. Изготвяне на бизнес план и анализ на ресурсите във връзка със 

социалното предприемачество 

Социалното предприятие използва предприемачески, пазарно ориентирани стратегии, 

за да генерира доходи в подкрепа на своята мисия.  

Предприемачеството е дейност или поведение, насочена към реализиране на  

възможности, независими наличните ресурси. Социалното предприемачество 

надгражда базовата формулировка като реализира възможности за постигане на 

социални промени. Независимо от това, как е създадено социалното предприятие: с 

нестопанска цел, със стопанска цел или кат публична организация, бизнес планът за 

дейността му представлява ръководство за анализ, планиране и управление в реална 

пазарна среда.  

 

Цели на темата: 

✓ Усвояване на знания за значението на бизнес планирането и компонентите на 

бизнес плана като ръководство за работа на социалния предприемач; 

✓ Придобиване на умения за работа в екип със служители, партньори и други 

заинтересовани страни;  

✓ Развиване на компетенции за управление на финансирането на социалноти 

дейности. 

 

Ключови думи: бизнес планиране, бизнес план, критични фактори за успех 

Необходимостта от бизнес планирането и бизнес плана при социалното 

предприемачество 

Управлението заема ключов аспект от дейността на всеки предприемач. То включва пет 

основни функции, а именно: планиране, организиране, персонал, ръководене и 

контролиране. Всяка от тях има своето значение за успешното функциониране на 

предприятието. Ето защо, и в случая на социалния предприемач и предприятие, 

планирането е важна управленска функция, която поставя необходимата база за 

успешното протичане на другите функции и определя плана за действие по постигане 

на социалната цел.   

Бизнес планът, като ефективен инструмент за управление на дейността на социалното 

предприятие, е ориентир по отношение на конкретния социален проблем, като: 



✓ Формулира социалния проблем и предприемаческата идея, с която да се 

способства социалната промяна, довеждаща до разрешаването му; 

✓ Установява необходимия финансов ресурс за постигане на социалната цел и 

идеята и получаване на необходимото финансиране от банки или инвеститори; 

✓ Осигурява конкурентоспособността на социалното предприятие в променящата 

се външна среда; 

✓ Повишава информираността на всички, които са свързани с него – служители, 

партньори, потребители и други заинтересовани страни. 

Планирането е непрекъснат, продължителен процес, който схематично може да бъде 

представен чрез шест етапа, представени на фиг.1. 

 

Фигура 1. Схематично представяне на процеса на планиране 

ПЛАНИРАНЕ 

(подготовка за в бъдеще) 

 

 

ОЦЕНКА         ДЕЙСТВИЕ 

(обяснява вариантите от плана)    (изпълнение на плана) 

 

 

 

АНАЛИЗИРАНЕ        РЕЗУЛТАТИ 

(сравнява резултатите с плана)     (нещо се 

случва) 

 

 

РЕГИСТРИРАНЕ /ЗАПИС/ 

(измерва резултатите) 

 
Източник: Сарджент, Д., Чембърс, М., Прайър, К. Вашият бизнес план. Наръчник за 

собственици на малък бизнес 

 

 

Процесът на планиране осигурява непрекъсната обратна връзка на управлението и 

позволява вземането на адекватни на средата (външна и вътрешна) управленски 

решения.  

 

Структура и съдържание на бизнес плана 

В структурно отношение бизнес планът може да има различни компоненти, но като 

обхват и съдържание, задължително трябва да включва: 

1. Уводна част с резюме 



2. Визия, мисия и цели 

3. Описателна част с представяне на продуктите/услугите, характеристика на 

предприятието, пазара и конкурентите, потребителите, персонала 

4. Финансова информация 

5. Оценка на риска/ План за непредвидени, случайни събития 

6. Приложения 

Формата на бизнес плана или степента на детайлност на неговото съдържание може да 

варира в зависимост от неговото предназначение. Прието е той да има заглавна 

страница със контактна информация за фирмата – име, адрес на управление, телефон, e-

mail за връзка, адрес на WEB сайта и съдържание. 

Уводната част представя накратко историята на предприятието (ако има такава), а в 

резюмето се предоставя информация за статута на фирмата и се излага бизнес идеята, 

както и основните финансови параметри. 

Визията представлява формулировка на социалния проблем, предприемаческата идея и 

възможностите, с които да се способства социалната промяна, довеждаща до 

разрешаването му. 

При извеждането ѝ социалният предприемач трябва да отговори на следните въпроси: 

✓ Защо проблемът е важен? 

✓ Каква е мащаба на проблема? 

✓ Кои са факторите, провокиращи го?  

✓ Какви са основните причини, довели до възникването му? 

✓ Разрешим ли е проблемът? 

✓ Използвани ли са други подходи за разрешаването му и какви са резултатите от 

тях? 

✓ Как би изглеждал светът (вашето виждане), ако вие разрешите проблема? 

Мисията е изявление на социалния предприемач по отношение на постигнатото от него 

в дългосрочен план. Всяка една мисия следва да бъде: запомняща се, поддаваща се на 

управление, измерима и мотивираща. Добър пример може да бъде следния: Да 

свържем хората чрез отпускане на кредити, за да облекчим бедността. 

Целта е желан резултат. Целите в бизнес плана трябва да бъдат ясно формулирани: 

конкретни, измерими, достижими, реалистични и времево обвързани със срокове. 

Конкретиката произтича от изясняването на това, което трябва да се направи, 

отговорните лица, времето и начинът това да се постигне. А целите са достижими 

тогава, когато са съобразени с ресурсите на предприятието и даденостите на 

вътрешната и външната среда, в която предприятието функционира. 

Добра ориентация дава представянето тук на организационната структура на 

предприятието като е препоръчително използването на графично описание от типа на 

органиграмите за прецизиране на нивата на управление и на връзките между тях. 



Описателната част включва детайлно описание на продуктите, с ясно идентифициране 

на продуктовите категории – потребителски (купувани от краен потребител) или 

промишлени (използвани за създаване на други стоки или обслужващи производството 

на стоки и услуги), включително услуги. При това, следва да се обърне внимание на 

предназначението на продукта, на причината да бъде закупуван, на неговата 

уникалност или специално предимство, себестойност и ценово позициониране. Важно е 

всеки продукт да се вмества в цялостната бизнес концепция на социалното 

предприятие. В тази част се представят също основните параметри на съответния 

бизнес сектор, който оперира/ще оперира социалното предприятие, включително 

размера на предлагането като обем на производство/предлагане, потребление, 

тенденции и дългосрочни перспективи за развитие. Специално внимание се отделя на 

водещите предприятия в сектора и установяване на преките и непреки конкуренти при 

извеждане на продуктовия им профил. Отбелязват се и механизмите на регулиране в 

сектора - европейски и национални регламенти, митническа политика или ангажименти 

на поети от държавата по междуправителствени спогодби и т.н.  

Анализират се и потребителите по отношение на техните демографски характеристики 

като възраст, пол, професия, доход и т. н., чрез които се установяват естествените 

категории потребители. По мнението на специалистите по маркетинг, потребителите са 

най-важната част от всеки бизнес, което предполага че трябва да е предварително ясно 

кой ще купува, защо, в какви количества и колко често. Трябва да се има предвид, че 

мъжете и жените проявяват много различни потребителски навици; семейният статус е 

насочващ, като се има предвид, че потребностите на семейните двойки и на тези с деца 

се различават значително от тези на несемейните, или на тези без деца; възрастта, 

образованието, професията и доходът са други важни индикатори, тъй като могат да се 

ползват като ориентир, който показва може ли и доколко потребителя е 

платежоспособен. От значение са също местоживеенето и етническия произход на 

потребителите, тъй като хората от различните региони и култури имат различни 

ценности и нужди. Всяка от характеристиките е основа за групиране на потребителите. 

Проучванията на пазара са полезен подход за формиране представа за това колко са 

потенциалните потребители и колко от тях са склонни да станат реални потребители.  

Персоналът е друг важен компонент на описателната част и се представя с 

характеристики като брой, квалификация, опит в предприятието/сектора. В приложение 

може да се представят длъжностни характеристики за отделните позиции, които следва 

да се опишат тук по работни места и разходите за труд (за целта е добре да се уточнят 

приемливите форми на заплащане според вариантите – за нормирано/ненормирано 

работно време; повременна (щатна), сделна (според изработката) или друга форма. 

Финансовата информация в бизнес плана се отнася преди всичко до прогнозирания 

бюджет (приходи и разходи), обема на паричния поток и анализа на критичната точка. 

Прогнозният бюджет на приходите и разходите представя първоначалните допускания 

на предприемача за обема на продажбите, за цените, по които ще реализира 

продукцията си, както и за разходите за дейността20. С него се задават и евентуални 

варианти на действие, в случай, че първоначалните допускания не се осъществят. 

 
20 БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС. ВИДОВЕ БЮДЖЕТИ. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ 
(BUDGETING), https://interaccount.eu/upload/files/(Budgeting).pdf 



В прогнозния бюджет първо се представят приходите, групирани в раздел, според 

спецификата на дейността като: приходи от продажби на стоки и услуги, така и други 

приходи, например от наеми, кредити (инвестиционен или оборотен), лихви върху 

депозити на фирмата и др. Имайки предвид многото разходи по поддържането на 

бизнеса, тяхното описание в прогнозния бюджет също става по групи - на 

променливите разходи и на постоянните разходи (определени чрез характера на 

връзката им с изменението на обема на произвежданата продукция). 

По-голяма дълбочина по отношение на финансовите параметри се задава с прогнозата 

за паричния поток. Тя наподобява по форма на прогнозния бюджет, като обаче 

детайлизира по месеци приходите и разходите.  

При надвишаване на приходите над разходите по месеци, то е налице положителен 

паричен поток, при обратната ситуация паричния поток е негативен. Негативният 

паричен поток се показва в скоби. 

В паричния поток се отбелязва началното и крайното състояние на остатъка от парите 

за месеца – особеност, която изисква една и съща сума да се вписва на последния ред от 

даден месец (остатък за следващия месец) и на първия ред на следващия месец (остатък 

от предходния месец). 

Важна част на финансовата информация се осигурява от анализа на критичната точка 

(Break-Even Point Analysis). Чрез него, приходите и разходите се изследват в 

зависимост от критичните обеми продажби (в бройки, тегловни единици или в левове), 

които предприятието трябва да реализира, така че да бъдат покрити разходите (за 

продадените стоки/услуги и оперативните разходи).  На нивото на продажбите на 

критичната точка печалбата е нулева. При продажби над нивото на критичната точка, 

се реализира нетна печалба, а при продажби под нивото на критичната точка, е налице 

нетна загуба. 

При анализа на критичната точка се ползват данни за стойността на продадените стоки 

и променливите оперативни разходи. Променливите оперативни разходи са тези 

разходи, които варират заедно с промяната на нивата на продажби.  

Изчислява се общата разлика и контрибуционната разлика. 

Процента на контрибуционната разлика се установява по формулата по-долу и показва 

какъв процент от всека левова единица продажби резултира в контрибуционната 

разлика. 

 

Контрибуционна разлика % = Контрибуционната разлика 

                      Сума продажби 

Контрибуционната разлика в % = 0, . . . . (Оставете контрибуционната разлика във 

формат на десетична дроб.  правилния формат е 0,347, а не 34,7%). 

 

Постоянните оперативни разходи са тези разходи, които остават постоянни при 

промяна на нивото на продажбите. Най-срещани постоянни разходи са тези за наем, 

електричество, отопление, вода и застраховки. 



За извеждането на критичната точка се ползва следната формула:   

 

Критична точка на продажбите = Постоянните оперативни разходи 

      Контрибуционната разлика 

 

Критична точка на продажбите =       

 

 

Получената цифра представлява количеството продажби, необходими за покриване на 

основните оперативни разходи. Това изчисление не включва плащания по заеми или 

вземания от страна на собственика, ако бизнеса е еднолична собственост; не включва и 

предвиждания за печалба.                             

Бизнес плана може да съдържа и оценка на риска. В случая на социалното 

предприемачество наличието на такава част може да се оцени като особено полезно. 

Оценката на риска е компонент на дейността по управлението на риска и в много често 

- част от вътрешната система за контрол. Целта на всички дейности, изследващи и 

оценяващи риска е да идентифицира онези, които поставят под съмнение доброто 

функциониране на социалното предприятие и да ограничи или предотврати критичните 

ефекти от тях. Добре управляваното поемане на риск се разглежда като предпоставка за 

постигането на устойчиво подобрение на дейността на организацията21.  

Имайки предвид сложността и значителния ресурс, необходим по управлението на 

риска, то за социалното предприятие на един първоначален етап е удачно да се започне 

с оценка на риска, която по дефиниция се състои четири етапа: определяне на опасност,  

охарактеризиране на опасността, оценка на въздействието при излагане на опасност и 

охарактеризиране на риска. Събраната и систематизирана информация е базова за 

пристъпване в последствие към изготвянето на планови документи за управление и 

ограничаване на риска. 

 

Към бизнес плана се добавят и обяснителни и подкрепящи документи под формата на 

приложения. Най-често това са: 

Баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за последните две 

години от дейността на предприятието; 

Прогноза за приходите и разходите (за визиран срок); 

Прогнозен баланс (за визиран срок); 

Прогноза за паричните потоци (за визиран срок); 

Договори с доставчици на суровини и материали; 

 
21 МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА 
ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА ОПРР, www.mrrb.government.bg/docs/dee6df84e18f211362fe52e2a39f5ca7.doc 



Специфична информация за активите, предмет на проекта (оферти, проформа-фактури, 

договори за покупка, тръжна документация и др.); 

Оферти за осъществяване на строително-монтажни работи, предмет на проекта; 

Разрешителни за дейността във връзка с опазване на околната среда; 

Брошури за предприятието и продуктите (ако има такива). 
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