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Въведение 

Консултантският пакет по “Финанси, пазари и продажби в сферата на социалното 

предприемачество” обхваща както общи теми за ролята на социалната икономика, 

необходимостта от социалното предприемачество и видовете социални предприятия, 

така и конкретни проблеми, свързани с финансирането на социалните предприятия, 

основните компоненти на финансовите им отчети, изчисляването на показателите, 

определящи тяхната ликвидност и рентабилност, приложението на анализа на 

критичния 

обем на продажбите, както и възможностите на социалните предприятия да използват 

различни данъчни и други облекчения. 

Разработеният материал съчетава гъвкаво различни методи и форми на обучение: 

лекции и презентации по възлови теми, казуси и самостоятелна работа. Изложението на 

темите е съпроводено с примери, дискусионни въпроси и допълнителни проблемни 

казуси, които допринасят за по-лесното възприемане на материала и увеличават 

практическата му стойност като средство за обучение и самообучение. 

Материалите са предназначени за консултиране на ръководители, работещи в 

сферата на социалното предприемачество, представители на местната власт, 

ангажирани 

с тази проблематика, лица, желаещи да започнат собствен бизнес, предприемачи, 

експерти и др. 

5 

ТЕМА 1 

Социална икономика, социално предприемачество и социално 

предприятие 

1.1. Социална икономика 

Националната концепция за социална икономика (МТСП, 2011 г.)1 

определя 

социалната икономика като събирателно понятие, с което се акцентира върху прекия 

социален ефект от дейността на предприятия или организации, които са учредени със 
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социална цел и целенасочено организират своята дейност, за да постигат такъв 

резултат. 

Социалната икономика е едновременно част от реалната икономика и част от 

гражданското общество, в която физически и юридически лица, сдружения на 

доброволци или други организирани субекти осъществяват стопанска дейност в 

обществена полза и реинвестират печалба за постигане на социални цели. 

В рамките на социалната икономика се създава устойчив бизнес модел, който не 

се окачествява по размера и сферите на дейност, а посредством зачитането на общи 

принципи и ценности. Развитието на социалната икономика се основава на 

кооперативни, частни, колективни социално-икономически инициативи, основани на 

мобилизиране и коопериране на ресурси, солидарност, отговорност, доверие и 

взаимопомощ. Доброволността на участието, демократичното и прозрачно стопанско 

управление и колективният избор, основан на правилото “един човек - един глас” при 

 

1 Министерство на труда и социалната политика. Национална концепция за социална 

икономика. София, 

2011 г. http://seconomy.mlsp.government.bg/ 

Изучаването на тема първа ще ви помогне да: 

дефинирате същността на понятието социална 

икономика; 

обясните защо е необходимо да се развива социалното 

предприемачество; 

посочите основните характеристики на социалното 

предприятие. 

6 

вземане на решения са водещи принципи. Като се основава на трудово интензивни 

технологии, поставя обществената полза преди печалбата и предлага по-ниски цени за 

социално значими продукти, социалната икономика увеличава жизнените шансове и 

води до по-равномерно разпределение на националния доход. 

Посредством осигуряване на заетост на уязвимите групи в обществото, 

социалната икономика спомага за обединяване на икономическия и социалния ресурс 

за 

преодоляване на социалната изолация и води до намаляване на риска от бедност и 

социално изключване, до устойчивост на мерките в сферата на социалната политика. 
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Социалната икономика заема специфично пространство между държавата (с нейните 

защитни механизми) и пазара (с неговата икономическа ефективност и насоченост към 

печалба, основана на капитал). Предприятията на социалната икономика се управляват 

като бизнес, произвеждат стоки и услуги за пазарната икономика и насочват част от 

своите ресурси в осъществяването на социални и екологични цели. 

1.2. Социално предприемачество и социално предприятие 

Социалното предприемачество е стопанска дейност, която съчетава 

възможностите на пазара със социалните каузи, като в центъра са хората и техните 

нужди. За да бъде определена като „социална“, предприемаческата дейност трябва да 

има ясно изразен социален ефект спрямо лица от уязвими социални групи, като 

например 

подобряване на жизненото им равнище, осигуряване на заетост, предоставяне на услуги 

или други форми на пряка подкрепа, с краен 

резултат активното им социално включване. 

Националната концепция за социална 

икономика дефинира социалното 

предприемачество като „стопанска дейност, 

насочена изцяло към създаване, 

експлоатация и развитие на социални 

предприятия“, 

1 

а Законът за предприятията 

на социалната и солидарна икономика 

определя социалното предприемачество 

 

1 Министерство на труда и социалната политика. Национална концепция за социална 

икономика. София, 

2011 г. http://seconomy.mlsp.government.bg/ 

„Социалното предприемачество е 

форма на предприемачество, която 

съвместява стопанска дейност с 

преследването на социални цели, в 

резултат на което се произвежда 

социална добавена стойност.“ 
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Източник: Закон за предприятията 

на социалната и солидарна 

икономика, обн. ДВ, бр.91/02.11.2018г. 
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като форма на предприемачество, която съвместява стопанска дейност с преследването 

на социални цели, в резултат на което се произвежда социална добавена стойност. 

1 

Социалното предприятие се развива в специфичен, местен контекст и 

представлява основната икономическа единица на социалната икономика. Социалните 

предприятия се позиционират между частния сектор и публичния сектор. Ключовите 

отличителни характеристики на тези предприятия са социалните цели, съчетани с 

предприемаческия потенциал на частния сектор. 

Българското законодателство дълги години не предлагаше ясна нормативна 

дефиниция на социалното предприятие. В наличните литературни и информационни 

източници редица автори предлагат различни определения, в които посочват някои от 

основните характеристики на социалното предприятие. Така например, често се 

посочва, 

че социално предприятие е организация, която извършва устойчива стопанска дейност 

в 

името на социална кауза.2 Успешното социално предприятие е дефинирано като 

функциониращо предприятие със социална кауза, което генерира приходи от своята 

дейност и има положителен финансов резултат, самостоятелно е при вземането на 

решения, не зависи изцяло от външно финансиране, има ясна перспектива за развитие и 

постига социалните си цели.3 Счита се, че социалните предприятия трябва да имат ясна 

социална мисия, да създават по-голямата част от доходите си чрез стопанска дейност, 

да 

реинвестират по-голямата част от своята печалба в осъществяваната социална мисия, 

да 

бъдат самостоятелни, независими от държавата, отговорни и прозрачни.4 

Също така, едно предприятие се определя като социално само ако извършваната 

от него стопанска дейност е с ясно изразен и траен социален ефект спрямо лица от 

уязвими социални групи, като им предоставя подкрепа с цел преодоляване на 

социалната 

им изолация. Ето защо често се посочва, че еднократното предоставяне на финансова 
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или нефинансова помощ на лица от социално уязвими групи или предоставянето на 

еднократна услуга не могат да бъдат определени като дейност на социалното 

предприятие.5 Основните уязвими групи, в полза на които най-често работят 

социалните 

предприятия са хора с увреждания, хора от етнически малцинствени групи, хора в 

 

1 Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, обн. ДВ, бр.91 от 

02.11.2018 г., в сила от 

02.05.2019 г., Допълнителни разпоредби, § 1, т.6 

2 Михайлов, С., Социални предприятия в България (доклад), Форум „Социални 

предприятия в България", 

София, 2014 г. 

3Стефанова, М., Финансиране на социалните предприятия в България (доклад), 

Конференция 

"Партньорство за социални предприятия в България", София, 24 март 2014 г. 

4 Social Enterprise UK. Practical Guides. What makes a social enterprise a social enterprise? 

5Български център за нестопанско право (БЦНП), Какво е социално предприятие?, 

София, 2005 г, стр.4-5 

8 

предпенсионна и пенсионна възраст, самотни родители, многодетни майки, трайно 

безработни, страдащи от различни зависимости, бивши затворници, деца, лишени от 

родителски грижи, други лица в неравностойно положение.1 

През 2014 г. в доклад на Европейската комисия2 

е предложена обобщена 

дефиниция на социалното предприятие, като са определени основните условия, които 

една организация трябва да изпълни, за да бъде категоризирана като социално 

предприятие. Тези условия са както следва: 

 Организацията трябва да извършва икономическа дейност, което означава, че 

тя трябва да се занимава с непрекъсната дейност по производство и/или 

търговия на стоки и/или услуги; 

 Организацията трябва да преследва ясна социална цел, т.е. цел, която е от 

полза за обществото; 

 Организацията трябва да има определени лимити за разпределение на 

печалбите и/или активите, като целта на тези ограничения е да се даде 
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приоритет на социалната цел пред реализирането на печалба; 

 Организацията трябва да бъде независима, т.е. да е налице организационна 

автономност от държавата и другите традиционни бизнес организации; 

 Организацията трябва да има приобщаващо управление, т.е. да се 

характеризира с демократичен процес на вземане на решения. 

Приетият в края на 2018 г. Закон за предприятията на социалната и солидарна 

икономика определя социалното предприятие като предприятие, което независимо от 

правно-организационната си форма има за предмет на дейност производство на стоки 

или предоставяне на услуги, като съчетава икономически резултати със социални цели, 

постига измерима, положителна социална добавена стойност, управлява се прозрачно с 

участието на членовете, работниците или служителите при вземане на управленски 

решения, осъществява своята икономическа дейност, като част от средносписъчния 

брой 

на персонала са лица от уязвими групи (подробно изброени в чл.7, т.4) и/или като 

печалбата преимуществено се разходва за осъществяване на социална дейност и/или 

социална цел съгласно учредителния договор или устав.3 

 

1 Министерство на труда и социалната политика. Национална концепция за социална 

икономика. София, 

2011 г. http://seconomy.mlsp.government.bg/ 

2 European Commission, A map of social enterprises and their eco-systems in Europe: 

Executive Summary, A 

report submitted by ICF Consulting Services, 2014, р.2 

3 Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, обн. ДВ, бр.91 от 

02.11.2018 г., в сила от 

02.05.2019 г., Допълнителни разпоредби, § 1, т.5 
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Много важна предпоставка за успеха на социално предприятие е неговата 

устойчивост и финансова самостоятелност. Налице са редица примери, при които 

функциониращи социални предприятия са изпадали в неплатежоспособност, поради 

значителна финансова зависимост от публични средства, от проектно финансиране, 

което е неустойчиво, доколкото е ограничено във времето и кандидатстването е с 

непредвидим резултат, от донори, които във всеки момент могат да прекратят 

финансирането. 
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1. Каква е, според Вас, ролята и мястото на социалната икономика в съвременните 

икономически отношения? 

2. Кои са основните условия, които една организация трябва да изпълни, за да 

бъде дефинирана като социално предприятие? 

3. Според Вас, има ли разлика между европейското и българското схващане за 

понятията социално предприемачество и социално предприятие? 

Литературни и информационни източници 

Български център за нестопанско право (БЦНП), Какво е социално предприятие?, 

София, 2005 г. 

Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, обн. ДВ, бр.91 от 

02.11.2018 г., в сила от 02.05.2019 г. 

Министерство на труда и социалната политика. Национална концепция за 

социална икономика. София, 2011 г. (приета с Решение на МС, Протокол 

№13/04.04.2012 

г.) http://seconomy.mlsp.government.bg/ 
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Основни видове социални предприятия 

Законодателството, уреждащо статута и регулира дейността на социалните 

предприятия в България, дълго време беше слабо развито. В него липсваше конкретна 

законова уредба, ясна нормативна дефиниция за социално предприятие, както и норми, 

уреждащи статута, формата и дейността на социалното предприятие. Въпреки това, 

редица организации развиват социално предприемачество и се самоопределят като 

социални предприятия. 

Едва в края на 2018 г. е приет Закон за предприятията на социалната и солидарна 

икономика,1 

който регулира 

статута и дейността на 

социалните предприятия в 

България. Съгласно този закон, 

субекти на социалната и 

солидарна икономика са 

кооперациите, юридическите 

лица с нестопанска цел за 

осъществяване на 

общественополезна дейност и 

социалните предприятия. 

Социалните предприятия са 

класифицирани в клас А и клас 

 

1 Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, обн. ДВ, бр.91 от 

02.11.2018 г., в сила от 

02.05.2019 г. 

Изучаването на тема втора ще ви помогне да: 

познавате основните регламенти на новоприетия Закон за 

предприятията на социалната и солидарна икономика; 

направите характеристика на различните видове социални 

предприятия; 

посочите примери за успешни социални предприятия. 

Социалното предприятие е предприятие, което 

има за предмет на дейност производство на 
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стоки или предоставяне на услуги, като съчетава 

икономически резултати със социални цели, 

постига измерима, положителна социална 

добавена стойност, управлява се прозрачно, 

осъществява своята икономическа дейност, като 

част от средносписъчния брой на персонала са 

лица от уязвими групи и/или като печалбата 

преимуществено се разходва за осъществяване на 

социална дейност или цел, съгласно учредителния 

договор или устав. 

Източник: Закон за предприятията на 

социалната и солидарна икономика, обн. ДВ, 

бр.91/02.11.2018 г. 
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А+, като законът изрично посочва, че класификацията на социалните предприятия не 

зависи от правно-организационната им форма, а от осъществяваната дейност, начина на 

управление, начина на разходване на печалбата и наетите лица. 

Законът определя като социално предприятие клас А всяко социално 

предприятие, което отговаря на три от посочените по-долу четири законови условия, 

т.е. 

изпълнява едновременно първото, второто и третото условие или първото второто и 

четвъртото условие: 

 Предприятието осъществява социална дейност, която произвежда 

социална добавена стойност, определена съгласно методика, издадена от министъра на 

труда и социалната политика. 

 Предприятието се управлява прозрачно с участие на членовете, 

работниците или служителите при вземане на решения по установена в учредителния 

договор, устава или друг устройствен документ процедура. 

 Положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след 

данъчно облагане за последния отчетен период се разходва повече от 50% и не по-

малко 

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

 Не по-малко от 30% и не по-малко от три лица от наетите в предприятието 

към датата на възникването на трудовото правоотношение са лица от уязвими социални 
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групи, подробно изброени в закона. Това са хора с трайни увреждания; продължително 

безработни лица; лица до 29-годишна възраст, които нямат предходен професионален 

опит; лица, настанени извън семейството по реда на Закона за закрила на детето, 

включително след прекратяване на настаняването им; безработни лица над 55 години, 

регистрирани в дирекция "Бюро по труда"; лица, които отглеждат деца с трайни 

увреждания; 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; лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества, 

преминали успешно лечебна или психосоциална рехабилитационна програма през 

последните две години преди постъпването на работа; бездомни лица; чужденци, 

получили закрила в Република България по реда на Закона за убежището и бежанците 

през последните три години от постъпването им на работа; лица, получили статут на 

специална закрила по реда на Закона за борба с трафика на хора; лица, пострадали от 

домашно насилие по смисъла на Закона за защита от домашното насилие. 

13 

Социално предприятие клас А+ е всяко предприятие, което отговаря на 

условията за социално предприятие клас А, както и на поне едно от следните 

допълнителни условия: 

 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. 

 Положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след 

данъчно облагане се разходва повече от 50% и не по-малко от 75 000 лв. за 

осъществяване 

на социална дейност. 

 Най-малко 30% от наетите са лица от уязвими социални групи (подробно 

изброени во чл. 7, т. 4) и са работили без прекъсване в предприятието през последните 

6 

месеца. 

Социалните предприятия могат да съществуват под различна правноорганизационна 

форма. В България съществува многообразие от предприятия и 

организации, които попадат в сектора на социалната икономика: специализирани 

предприятия на хора с увреждания, кооперации на хора с увреждания, общински 
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предприятия, кооперации, юридически лица с нестопанска цел (сдружения и 

фондации), 

търговски дружества (включително и такива регистрирани от юридически лица с 

нестопанска цел) и др. В крайна сметка целта на социалното предприятие е да се 

осигури 

баланс между икономическата ефикасност и социалните цели, като се даде превес не на 

правната форма, под която ще бъде организирано социалното предприятие, а на целите, 

които си поставя и ефекта от дейността, който се стреми да постигне. 

2.1. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) 

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са сдружения и фондации,1 

които 

могат да извършват стопанска дейност. Същевременно, Законът за юридическите лица 

с 

нестопанска цел поставя някои изисквания към стопанската дейност на ЮЛНЦ – тази 

дейност трябва да бъде допълнителна, да бъде свързана с предмета на основната 

дейност, 

за която са регистрирани, да е регламентирана в устава или учредителния акт, да не се 

разпределя печалба, приходите от тази дейност да се използват за постигане на 

 

1 Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), обн. ДВ, бр. 81 от 6.10.2000 

г., в сила от 

01.01.2001 г., чл.1(2). 
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определените в устава или учредителния акт цели.1 Юридическите лица с нестопанска 

цел могат да се самоопределят (с устава, учредителния акт или с изменения в тях) като 

организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза. 

Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след 

вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, 

воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.2 

В Националната концепция за социална икономика3 изрично са посочени като 

социални предприятия регистрираните по Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел (ЗЮЛНЦ) неправителствени организации, които развиват стопанска дейност с 

изразен социален ефект спрямо лица от уязвимите групи, като например подобряване 

на 
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жизненото им равнище, осигуряване на заетост, предоставяне на услуги и други форми 

на пряка подкрепа, чийто краен резултат е активното им социално включване. Въпреки 

трудностите за създаване и развитие на социални предприятия в България е налице 

тенденция за използване на капацитета на нестопанските организации за създаване на 

заетост и интеграция на хора в неравностойно положение, за социално включване и 

предоставяне на социални услуги. 

 

1 Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), обн. ДВ, бр. 81 от 6.10.2000 

г., в сила от 

01.01.2001 г., чл.3, ал.3, 4, 5 и 6. 

2 Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, https://public.brra.bg/ 

3 Министерство на труда и социалната политика. Национална концепция за социална 

икономика. София, 

2011 г. http://seconomy.mlsp.government.bg/ 

Сдружение „ИДЕА“, гр. Варна е юридическо лице с нестопанска цел, определено за 

извършване на дейност в обществена полза. Сдружението е създадено през 2018г. 

в гр. Варна с основна цел да работи за социалното включване на деца и младежи 

от маргинализирани групи, живеещи в социална и икономическа изолация, като им 

осигурява възможност за обучение, включване в менторска програма, 

възможности за личностно и професионално развитие. Освен това, сдружението 

извършва и допълнителна стопанска дейност посредством функциониране на 

обект с наименование „Социалната чайна“, както и организиране на събития, 

осигуряване на кетъринг, продажба на храни и напитки, различни изделия, 

сувенири и предмети, като приходите имат за цел да обезпечат реализирането 

на социалните цели и дейности. 

Източник: Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, https://public.brra.bg/ 
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2.2. Търговски дружества 

В някои случаи, търговски дружества, регистрирани по Търговския закон 

(събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, 

акционерни дружества), които са стартирали дейността си с частни ресурси, могат да 

работят за социални каузи. Много често юридическите лица с нестопанска цел 

учредяват 

търговско дружество (например еднолично дружество с ограничена отговорност), като 
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използват прихода от стопанската дейност на търговското дружество, за да финансират 

социалните си цели. Общинските търговски дружества (ЕООД, ЕАД), както и 

публичночастните партньорства също могат да бъдат социални предприятия, ако 

водеща за 

дейността им е социалната кауза. 

Трябва да се посочи, че в българското законодателство са предвидени задължения 

за всички предприятия, относно назначаване на хора с увреждания. Така например, 

Кодексът на труда (чл.315)1 

задължава всеки работодател с повече от 50 работници и 

служители да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4% 

до 10% от общия брой на 

работниците и служителите 

в зависимост от 

икономическата дейност 

(конкретната квота по 

икономически дейности се 

определя от министъра на 

труда и социалната политика 

и министъра на 

здравеопазването). Друга 

разпоредба на Кодекса на 

труда (чл.316) задължава 

работодателите с повече от 

300 работници и служители 

да създават цехове и други 

звена за работа на лица с трайно намалена работоспособност, дейността на които се 

 

1 Кодекс на труда, обн. ДВ, бр. 26 от 01.04.1986 г., в сила от 01.01.1987 г. 

„Дибико“ ЕООД, гр. София е създадено през 2012 г. по 

решение на Общото събрание на Трудовопроизводителна кооперация „Димитър 

Благоев“ 

(едноличен собственик на капитала) за осигуряване 

и социално включване на хора с увреждания. В четири 

ателиета се извършват шивашки услуги, изработка 
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на текстилен печат и бродерия. Възприетият 

принцип за постоянно повишаване квалификацията 

на работниците, в съчетание с екипност между 

икономически и технологични специалисти дава 

отлични резултати – осигуряване на устойчива 

заетост на 30 човека (40% от тях хора с 

увреждания), ежегодна печалба, гарантираща ръст 

на работната заплата и дивидент в размер на 40% 

от внесения дялов капитал за всеки членкооператор. 

Източник: „Дибико“ ЕООД, https://dibiko.net/ 

16 

планира и отчита отделно, а за работниците и служителите в тях се установяват 

специфични правила за нормиране, отчитане и заплащане на труда. 

Съгласно Закона за хората с увреждания (чл.38, ал.1), с цел гарантиране на 

заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда, всички 

работодатели 

следва да назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, 

както 

следва: 

 работодатели с 50 до 99 работници и служители - едно лице с трайни 

увреждания; 

 работодатели със 100 и повече работници и служители – 2% от 

средносписъчния си състав. 

Същевременно работодателят е длъжен да пригоди работното място към нуждите 

на човека с увреждане при неговото наемане, при необходимост, в зависимост от вида и 

степента на увреждането. Трябва да се има предвид, че работните места, определени по 

реда на Кодекса на труда (чл.315) не се взимат предвид при отчитане изпълнението на 

посочената квота. 

Работодателите се освобождават от задължението да назначават работници и 

служители с трайни увреждания при наличие на специфични фактори в работната 

среда, 

възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания, както и при липса на хора с 

трайни увреждания, насочени от дирекции "Бюро по труда" или от трудови посредници 

с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по 
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наемане на работа. Наличието на тези обстоятелства се удостоверява от Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда". 

Работодателите могат да се освободят от задължението да назначават лица с 

увреждания съгласно посочената квота, като прилагат алтернативни мерки за заетост на 

хора с трайни увреждания – закупуват от специализирани предприятия или кооперации 

на хората с увреждания и/или директно от хора с увреждания, осъществяващи 

самостоятелна стопанска дейност, и/или от социални предприятия клас А и клас А+, 

произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за 

периода на неизпълнение на квотата. Месечният размер на средствата за закупуване на 

стоките или за ползване на услугите не следва да бъде по-малък от двукратния месечен 

размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната  
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календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, до 

момента на изпълнение на квотата.1 

При неизпълнение на задължението да назначава работници и служители с трайни 

увреждания, работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер на 30% 

от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с 

трайно увреждане. 

2.3. Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания 

През периода 2005-2018 г. специализираните предприятия и кооперации на хора 

с увреждания са регламентирани със Закона за интеграция на хора с увреждания (чл.28, 

ал.1), 

2 

който от началото на 2019 г. е отменен от влезлия в сила Закон за хората с 

увреждания.3 

Съгласно новоприетия Закон за хората с увреждания (чл.48, ал.1), 

специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания са тези, които 

отговарят на следните четири условия: 

 регистрирани са по Търговския закон4 или по Закона за кооперациите5 

; 

 произвеждат стоки или извършват услуги; 

 имат относителен дял на хората с трайни увреждания, както следва: 

а) за специализирани предприятия и кооперации за слепи и слабовиждащи 

лица - не по-малко от 20 на сто от списъчния брой на персонала; 
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б) за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреден слух - 

не по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала; 

в) за специализирани предприятия и кооперации на лица с други 

увреждания - не по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала; 

г) за специализирани предприятия и кооперации на лица с интелектуални 

затруднения или психични разстройства - не по-малко от 20 на сто от 

списъчния брой на персонала; 

 

1 Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания, обн. ДВ. бр.27 от 

02.04.2019 г., в сила от 

01.04.2019 г., чл.30, 31 и 32. 

2 Закон за интеграция на хората с увреждания, обн. ДВ, бр. 81 от 17.09.2004г., в сила от 

01.01.2005 г., 

отменен с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за хората с 

увреждания, ДВ. бр.105 

от 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. 

3 Закон за хората с увреждания, обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. 

4 Търговски закон, обн. ДВ, бр.48 от 18.06.1991 г., в сила от 01.07.1991 г. 

5 Закон за кооперациите, обн. ДВ бр.113 от 28.12.1999 г. 
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 вписани са в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на 

хората с увреждания,1 

който се създава и поддържа от Агенцията за хората с увреждания. 

Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид.. 

Специализираните предприятия и кооперации са основните и предпочитани 

работодатели за хората с увреждания, които се чувстват физически и морално защитени 

в специализирана работна среда. От 

гледна точка на формата на 

собственост, специализираните 

предприятия могат да бъдат 

държавни, общински, със смесена 

собственост, частни или 

кооперативни. От правна гледна 

точка могат да бъдат акционерни 
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дружества и дружества с ограничена 

отговорност (включително 

еднолични), еднолични търговци, 

събирателни дружества, командитни 

дружества или кооперации. 

Специализирани предприятия и 

кооперации са например държавните 

и общинските предприятия за хора с 

увреждания, 

2 

кооперациите за хора с 

увреждания, специализираните 

предприятия за незрящи и 

слабовиждащи лица, 

специализираните предприятия за 

лица с увреден слух, микро, малки и средни предприятия за хора с увреждания (в това 

число и фирми, регистрирани от предприемчиви лица с увреждания с цел започване на 

самостоятелен бизнес), трудово-лечебните бази, които осигуряват трудова терапия на 

пациенти от здравните заведения и болници, центровете за защитена заетост. 

 

1 Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, 

https://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/ 

2 Съгласно чл.316 от Кодекса на труда, Министрите, ръководителите на другите 

ведомства и общинските 

съвети са длъжни да създават специализирани държавни (общински) предприятия за 

работа на лица с 

трайно намалена работоспособност. 

Кооперация „Черноморка“ е създадена през 

1950 година в гр. Бургас. Устойчиво осигурява 

над 60 работни места, 48% от които на хора 

с увреждания. Основната дейност на 

кооперацията е производство на бебешки и 

детски облекла. Годишно се разработват над 

100 нови модела, 85% от които са внедрени в 
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производство и пласирани на пазара. 

Облеклата са с оригинален дизайн и високо 

качество, отговарящо на изискванията на 

международните стандарти. Изработени са 

от напълно естествени материали, 

екологично чисти, лесни за употреба и 

трайни при експлоатация. Продуктите на 

кооперацията са печелили много награди, 

сред които пет златни медала на 

Международния панаир на потребителски 

стоки и технологии в гр. Пловдив. 

Кооперацията притежава сертификат за 

качество ISO 9001:2008 и осъществява 

дистрибуция на продукцията си под 

собствена търговска марка “Малка мода“. 

Източник: Кооперация „Черноморка“, 

https://www.chernomorka.com/ 
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Специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания са 

найтрадиционните форми на социални предприятия в България. Голяма част от тях са 

създадени през 50-те и 60-те 

години на миналия век и след 

драстичния спад на заетите, 

производството и броя на 

предприятията от началото на 

прехода, демонстрират 

устойчиво развитие през 

последните двадесет години. 

Типичен пример за устойчиво 

развиващи се социални 

предприятия са ТПКИ 

„Добруджанка” – Силистра, ПКИ 

„Райна Княгиня” – Панагюрище, 

Кооперация „Черноморка” – 
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Бургас, ТПКИ „Родина“ - Варна, 

„Виктория“ - София, които 

показват стабилно участие и на 

вътрешния и на външния пазар и 

от средни по размер преди 30 

години, сега са сред най-големите 

в страната специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания. 

ТПКИ „Родина“, гр. Варна е създадена през 1950 

г. Традиционен производител на бебешки, 

детски и дамски облекла, отличаващи се с 

оригиналност, функционалност и високо 

качество. Кооперацията разполага със 

съвременни технологични възможности, 

материална база и квалифицирани кадри. 

Повече от половината (51%) от заетите са 

хора с увреждания, които упражняват правото 

си на труд. Философията на кооперацията е да 

произвежда малки серии от различни видове 

облекла, гарантиращи разнообразие на 

българския пазар. Има опит и традиции в 

изработването на облекла за Франция, 

Германия и Италия. Сертифицирана е и прилага 

система за управление на качеството в 

съответствие с ISO 9001- 2008. Отличена е с два 

златни медала на Международния панаир в гр. 

Пловдив. Търговската марка на ТПКИ „Родина“ е 

регистрирана в Патентното ведомство на 

Република България. 

Източник: ТПКИ „Родина“, 

http://tpkunion.com/infocat/archives/business/ 
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Към момента в регистъра, поддържан от Агенцията на хората с увреждания1 

са 

регистрирани 241 специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания. 
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Шивашкото производство заема най-голям дял от цялостната дейност на 

специализираните предприятия и кооперации – около 70% от социалните предприятия 

се занимават с производство на 

дамска, мъжка и детска 

конфекция; специални работни 

и униформени облекла; 

специализирани предпазни 

облекла; спортни и скиорски 

екипи; ловни облекла; спално и 

постелъчно бельо и др. Други 

направления, в които 

специализираните предприятия 

и кооперации развиват дейност 

са производство на 

пластмасови изделия; 

производство на картонени 

опаковки; полиграфически и 

книговезки услуги; парфюмерия, билкова козметика; транспорт за хора с увреждания; 

графичен дизайн и реклама; приложно изкуство, сувенири, украшения, мартеници, 

поздравителни картички; предоставяне на комунално-битови услуги; производство на 

електрически изделия за бита и промишлеността; производството на филтри за 

вентилационни и климатични инсталации, филтри за двигатели с вътрешно горене и 

филтри за чисти помещения, ХЕПА филтри. 

 

1 Регистър на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 

https://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/ 

ТПКИ „Добруджанка“ е създадена през 1954 г. в гр. 

Силистра. В кооперацията работят 210 души, от 

които 80 трудоустроени, което я нарежда сред 

големите предприятия в града. В началото 

кооперацията произвежда оградна мрежа, 

плетени кошници и детски облекла, но след 1989 

г. преориентира дейността си към производство 

на дамски облекла. Постепенно кооперацията 
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преминава от производство на дрехи за масова 

употреба, към изработване на модели за висша 

мода. Кооперация „Добруджанка“ поддържа 

политика на дългосрочно партньорство, като 

работи на ишлеме с поръчители от Германия и 

Италия. 

Източник: ТПКИ „Добруджанка“, 

http://dobrujanka.domino.bg/ 
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От регистрираните специализирани предприятия и кооперации около 20% са 

малки предприятия, 25% са средни и около 45% са микро предприятия. Големите 

предприятия са свързани чрез един собственик, като например предприятията от 

системата на Съюзите на глухите и Съюза на слепите в България. Те формират 10 % от 

общия брой на специализираните предприятия и кооперации. 

1. Кои са субектите на социалната и солидарна икономика, съгласно приетия в 

края на 2018 г. Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика? 

2. По какво се различават социалните предприятия клас А и социалните 

предприятия клас А+? Необходимо ли е, според Вас, подобно разделение? 

3. Под какви правно-организационни форми може да съществува социалното 

предприятие? 

4. Кои са характерните особености на специализираните предприятия и 

кооперации на хора с увреждания? 

5. Потърсете и представете примери за успешни социални предприятия в 

България. Кои, според Вас, са основните предпоставки за успеха на социалното 

предприятие? 

МИСЛИ, АНАЛИЗИРАЙ, ДИСКУТИРАЙ 

ТПКИ ”Виктория”, гр. София е правоприемник на ТПК ”Пострадали от войните и 

фашизма” – една от първите кооперации за трудоустроени лица в България, 

създадена през 1950 г. от 13 военноинвалиди. Първоначално дейността на 

кооперацията е преработване на влакна, като през следващите години развива и 

други дейности – производство на мрежи, чанти, колани, кошници, картонени 

изделия, ръчно и машинно плетиво, конфекция и др. Постепенно кооперацията се 

специализира в производство на бебешки и детски облекла. Произведената от 

кооперацията продукция е с високо качество и има голям успех на българския и 
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международния пазар. Основен дял в производството заема работа на ишлеме за 

партньори от Испания. ТПКИ „Виктория” разполага със собствена сграда и два 

производствени цеха с над 150 шевни машини. В кооперацията работят хора с 

увреждания, които представляват 45% от наличния състав. Кооперацията 

притежава патентована търговска марка „VIKI”. Печелила е златен медал на 

Международния панаир в Пловдив. 

Източник: ТПКИ „Виктория“, http://bezgranici.tpkunion.com/public/?page_id=231 
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ТЕМА 3 

Финансиране на социалните предприятия 

Социалното предприятие е бизнес, който предлага решение на социален проблем, 

ето защо от първостепенно значение за социалните предприятия е подкрепата за 

значими 

социални каузи, постигането на положително, измеримо социално въздействие, а не 

генерирането на максимална печалба. Същевременно социалното предприятие може и 

трябва да реализира приходи и да формира печалба, докато служи на социална кауза, 

защото по-голямата част от печалбата на социалните предприятия се инвестира обратно 

в социалната дейност, с цел финансова подкрепа на мисията на организацията.1 

Както управлението, така и финансирането на социалното предприятие до 

известна степен зависи от правно-организационната форма, под която предприятието 

извършва дейността си, като целта е да се осигури баланс между икономическата 

ефективност и социалните цели. 

Социалните предприятия могат да използват различни възможности за 

финансиране: 

 Приходи, реализирани от стопанската им дейност; 

 Национално или общинско бюджетно финансиране; 

 

1 ИДЕА, PONT GROUP, Как да създадем социално предприятие?, Варна, 2017 г., стр.9 

Изучаването на тема трета ще ви помогне да: 

посочите различните възможности за финансиране на 

социалното предприятие; 

обясните защо собствените приходи, реализирани от 

стопанска дейност са изключително важни за финансовата 

самостоятелност и устойчивост на социалното 

предприятие; 

познавате възможностите за национално финансиране по 

проекти и програми за насърчаване на стопанската 

инициатива в интерес на хората с увреждания; 
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анализирате условията на банките за отпускане на кредити 

за стопанска дейност. 
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 Проектно финансиране (безвъзмездно или смесено); 

 Дарения; 

 Кредитиране 

В тема трета са представени особеностите на три от основните източници на 

финансиране на социалните предприятия, а именно – приходи от стопанска дейност, 

национално бюджетно финансиране и кредитиране. Основните програми и 

инструменти 

на Европейския съюз, предлагащи финансиране на социалното предприемачество са 

представени в тема четвърта. Възможностите на социалните предприятия да получават 

приходи от дарения са разгледани в тема шеста, паралелно с присъщите данъчни 

облекчения. 

3.1. Приходи, реализирани от стопанската дейност на социалните 

предприятия 

Финансовата самостоятелност е основната предпоставка за устойчивост на 

социалното предприятие, ето защо на първо място сред източниците на финансиране се 

поставят собствените приходи, реализирани от стопанска дейност. Налице са редица 

примери, при които функциониращи социални предприятия изпадат в 

неплатежоспособност, поради прекалено голяма зависимост от публични средства, от 

проектно финансиране, което е неустойчиво, доколкото е ограничено във времето, а 

процесът на кандидатстване е с непредвидим резултат, или от донори, които във всеки 

един момент могат да редуцират или прекратят финансирането. Ето защо, за 

устойчивото 

социално предприятие е много важно да реализира приходи и печалби от стопанската 

си 

дейност, които да използва за финансиране на социалните си цели и дейности. 

Както вече посочихме, предметът на дейност на социалните предприятия може да 

бъде най-различен, като например производство на конфекция, специални работни, 

униформени и предпазни облекла, спортни и скиорски екипи, ловни облекла, спално и 

постелъчно бельо, производство на пластмасови изделия, картонени опаковки, 

сувенири, 

украшения, мартеници, поздравителни картички, парфюмерия и билкова козметика, 
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извършване на полиграфически и книговезки услуги, транспорт, графичен дизайн и 

реклама, предоставяне на комунално-битови услуги, производство на електрически 

изделия за бита и промишлеността, производството на филтри за вентилационни и 

климатични инсталации, строителство, озеленяване и благоустройство и др. 
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3.2. Национално бюджетно финансиране 

Публичните средства във всяка една държава са ограничени и трябва да се 

изразходват рационално и ефективно. В тази връзка възниква въпроса: защо държавата 

трябва да подкрепя социалните предприятия? 

Социалното предприятие позволява обединяването на икономически и социални 

цели, което в крайна сметка намира израз в осигуряване на подкрепа на уязвимите 

групи. 

Ето защо, чрез подкрепа за социалните предприятия, държавата прилага лесен и 

финансово ефективен начин за развитие на социалната си политика. Извършваната от 

социалното предприятие стопанска дейност е ресурс, който може да разтовари 

държавата 

от част от разходите за социална дейност. Освен това се счита, че подкрепата за 

социалните предприятия допринася за по-голяма ефективност на мерките за 

преодоляване на социалната изолация на групи в неравностойно положение. 

Законът за хората с увреждания1 и Правилникът за приложението му2 предвиждат 

три основни възможности за национално финансиране по проекти и програми за 

насърчаване на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания: 

 работодател, съответно орган по назначаване, може да кандидатства за 

финансиране по националната програма за заетост на хората с увреждания; 

 финансиране на програми и проекти за започване и развитие на 

самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания; 

 финансиране по целеви проекти и програми на специализираните 

предприятия и кооперации на хората с увреждания. 

3.2.1. Финансиране на работодател (орган по назначаване) по национална 

програма за заетост на хората с увреждания 

Агенцията за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната 

политика може да финансира работодател (съответно орган по назначаване), по 

национална програма за заетост на хората с увреждания за: 

 осигуряване на достъп до работното място за човек с трайно увреждане; 
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 приспособяване на работното място за човек с трайно увреждане; 

 

1 Закон за хората с увреждания, обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 

г., чл.44, 45, 46, 47 

2 Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания, обн. ДВ. бр.27 от 

02.04.2019 г., в сила от 

01.04.2019 г., чл.33, 34, 35, 36, 37. 
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 оборудване на работното място за човек с трайно увреждане; 

 квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и 

служебно развитие; 

 други дейности. 

Националната програма за заетост на хората с увреждания се утвърждава със 

заповед от Министъра на труда и социалната политика, с цел създаване на условия за 

заетост на хората с трайни увреждания, насърчаване и подпомагане на работодателите 

да ги наемат на работа и за повишаване на тяхната пригодност за заетост. 

Националната 

програма се изпълнява на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни 

средства за съответната година. 

Работодателят, съответно органът по назначаване може да кандидатства за 

финансиране на проектен принцип съобразно условията и процедурата за 

кандидатстване и подбор на работодатели, обявена на интернет страницата на 

Агенцията 

за хората с увреждания,1 

в срок до 31 март всяка календарна година. Има право да 

кандидатства само работодател, който няма изискуеми публични задължения към 

държавата или общините, за който общият размер на получените държавни помощи не 

надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (100 000 евро, ако работодателят 

изпълнява дейности по сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу 

възнаграждение) за период три бюджетни години (двете предходни и текущата 

бюджетна година), който не е получавал финансови средства от други източници за 

същите допустими разходи или за същата цел. 

Работодателят, който е получил финансиране по националната програма за 
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заетост на хората с увреждания е задължен да наеме на работа хора с трайни 

увреждания 

за срок, не по-кратък от три години след осигуряването на посоченото финансиране. 

Същевременно работодателят ползва средства от държавния бюджет за 30% от 

внесените от работодателя осигурителни вноски за държавното обществено 

осигуряване, 

задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно 

осигуряване за наетите хора. Работодател, който не е изразходвал отпуснатите средства 

по предназначение или не е назначил хора с трайни увреждания, трябва да възстанови 

получените суми със законната лихва. Контролът относно разходването на средствата 

са 

извършва от Агенцията на хората с увреждания. 

 

1 Агенция за хората с увреждания, https://ahu.mlsp.government.bg/home/ 
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3.2.2. Финансиране на програми и проекти за започване и развитие на 

самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания 

Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава 

програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на 

хората с увреждания, заедно с методика за тяхното финансиране. Методиката съдържа 

условията за кандидатстване; изискуеми документи и специфични изисквания при 

кандидатстване; процедура и критерии на оценяване и класиране на проектните 

предложения; предназначение и размер на финансовите средства; ред и условия за 

реализация на дейностите, които ще се изпълняват; механизъм и срок за финансиране; 

наблюдение и контрол на финансираните дейности. 

Хората с увреждания могат да кандидатстват с проектни предложения за 

финансиране за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност, ако 

отговарят 

на следните общи условия: не ползват преференции по чл. 49 от Закона за насърчаване 

на заетостта (т.е. предоставени средства за разходи за започване на самостоятелна 

стопанска дейност като микропредприятие по одобрен бизнес проект); 

1 нямат изискуеми 

публични задължения към държавата или общините; не получават средства от други 

източници за финансиране за същите допустими разходи и за същата цел. Процедурата 
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за кандидатстване с проектни предложения се открива със заповед на Изпълнителния 

директор на Агенцията за хората с увреждания, с която се определя и състава на 

комисията за оценка и класиране на проектните предложения. 

3.2.3. Финансиране по целеви проекти и програми на специализираните 

предприятия и кооперации на хората с увреждания 

Агенцията за хората с увреждания може да финансира специализираните 

предприятия и кооперации на хора с увреждания по целеви проекти и програми, които 

се утвърждават от изпълнителния директор на агенцията, заедно с методика за тяхното 

финансиране. Методиката съдържа: обект, обхват и условия за кандидатстване; 

изискуеми документи и специфични изисквания при кандидатстване; процедура и 

критерии на оценяване и класиране на проектните предложения; предназначение и 

размер на финансовите средства; ред и условия за реализация на дейностите, които ще 

 

1 Закон за насърчаване на заетостта, обн. ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 

01.01.2002 г. 
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се изпълняват; механизъм и срок за финансиране; наблюдение и контрол на 

финансираните проектни дейности. 

Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания могат да 

кандидатстват за финансиране по целеви проекти и програми, ако отговарят на 

следните 

общи условия: 

 вписани са в публичния регистър на специализираните предприятия и 

кооперации на хората с увреждания, който се създава и поддържа в 

електронен вид от Агенцията за хората с увреждания; 

1 

 нямат изискуеми публични задължения; 

 общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата 

равностойност на 200 000 евро (100 000 евро ако работодателят изпълнява 

дейности по сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу 

възнаграждение) за период от три бюджетни години (двете предходни и 

текущата бюджетна година); 

 не са получавали средства от други източници на финансиране за същите 

допустими разходи и за същата цел. 
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3.3. Кредитиране на социалните предприятия 

В България все още няма специализирани програми, предоставяни от частни 

банкови и небанкови институции за финансиране на социалните предприятия. Ето 

защо, 

социалните предприятия могат да използват кредитните продукти, предназначени за 

всички предприятия. Първата стъпка при вземане на решение за ползване на кредит, е 

предварителното много добро проучване на условията, при които банките отпускат 

кредити за стартиране, текущо или инвестиционно финансиране на стопанската 

дейност. 

Всяка банка или друга финансова институция обикновено изисква гарантиране 

връщането на получения заем чрез обезпечение или поръчителство. Възможностите за 

получаване на банков кредит за стартиране на дейността на социалното предприятие до 

известна степен зависят и от правно-организационната му форма, като, при равни други 

условия, шансовете за получаване на кредит чрез търговско дружество са по-големи, в 

сравнение с възможностите на нестопанската организация. 

 

1 Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, 

https://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/ 
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През последните пет години, условията на банките за отпускане на кредити стават 

все по-благоприятни, като мерките по паричната политика, прилагани от БНБ 

подпомагат достъпа до финансиране, особено за малки и средни предприятия. 

Лихвените 

проценти по новоотпуснатите кредити за предприятия през периода 2014-2018 г. 

следват 

плавна тенденция към понижение, като към края на периода възлизат на 3.2% за 

кредитите в левове, 2.9% за кредитите в евро и 4.4% за кредитите в долари. 

1 

Лихвени проценти по кредити за нефинансови предприятия по валути (%) 

Източник: БНБ, Икономически преглед, бр.4/2018 г. 

Анкетата за кредитната дейност на банките, провеждана от БНБ, показва, че 

според банките силната конкуренция в сектора и понижената оценка на риска са 

основните фактори, оказали влияние върху динамиката на лихвените проценти. За 

понижената оценка на риска са допринесли общото подобрение на макроикономическа 
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среда, повишената платежоспособност на кредитополучателите, благоприятните 

перспективи за развитието на пазара и по-ниският риск, свързан с обезпечението. 

 

1 БНБ, Икономически преглед, бр.4/2018 г., с.36-37 
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1. Защо собствените приходи от стопанска дейност се считат за най-важния 

източник на финансиране на социалните предприятия? 

2. Необходимо ли е, според Вас, държавата да подкрепя социалните предприятия 

посредством национално бюджетно финансиране? 

3. Направете проучване на кредитните продукти, предлагани от банките за 

финансиране на предприятията. Благоприятни ли са, според Вас, условията за 

кредитиране на малките и средни предприятия в България? 

Литературни и информационни източници 

Агенция за хората с увреждания, https://ahu.mlsp.government.bg/home/ 

БНБ, Икономически преглед, бр.4/2018 г., 

http://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/index.htm 

Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с 

увреждания, https://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/ 

Закон за хората с увреждания, обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 

01.01.2019г. 

Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания, обн. ДВ. бр.27 от 

02.04.2019 г., в сила от 01.04.2019 г. 

Закон за насърчаване на заетостта, обн. ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 

01.01.2002 г. 

ИДЕА, PONT GROUP, Как да създадем социално предприятие?, Варна, 2017 г. 

Икономически и социален съвет на Република България. Социалното предприятие 

и социалното предприемачество, София, 2013 г., ИСС/3/009/2013, 

http://www.esc.bg/documents/category/3# 

МИСЛИ, АНАЛИЗИРАЙ, ДИСКУТИРАЙ 
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ТЕМА 4 

Програми и инструменти на Европейския съюз, предлагащи 

финансиране на социалното предприемачество 

Една от основните цели на Стратегията на ЕС „Европа 2020“1 
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за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж, е развитието на социалното предприемачество и 

утвърждаването му като бизнес модел, който генерира социална стойност, допринася за 

постигането на интелигентен и устойчив растеж и същевременно спомага за 

намаляване 

на бедността и социалното изключване. Поради тази причина, през настоящия 

програмен 

период 2014-2020 г. по редица европейски програми са отпуснати средства за 

финансиране на социалното предприемачество. 

4.1. Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EU 

Programme for Employment and Social Innovation - EaSI) 

Към Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации2 

съществува ос „Микрофинансиране и социално предприемачество“, която подкрепя 

действия в два тематични раздела: 

 микрокредитиране на уязвими групи и микропредприятия; 

 

1 Стратегия на ЕС „Европа 2020“. https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020 

2 Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EU Programme for 

Employment and Social 

Innovation - EaSI), https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081 

Изучаването на тема четвърта ще ви помогне да: 

научите кои са програмите и инструментите на ЕС, които 

предлагат финансиране на проекти, насочени към развитието на 

социалното предприемачество; 

разберете изискванията на оперативните програми, подкрепящи 

социалното предприемачество в България; 

посочите приоритетните оси на програмите за териториално 

сътрудничество, насърчаващи социалното предприемачество в 

трансграничните региони. 
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 социално предприемачество. 

Основните цели на оста „Микрофинансиране и социално предприемачество“ са 

както следва: 
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 Повишаване на достъпността и наличността на микрофинансиране за 

уязвими групи, които искат да създадат или развият собствен бизнес, и 

микропредприятия. 

 Изграждане на институционалния капацитет на доставчиците на 

микрокредитиране. 

 Подпомагане на развитието на социални предприятия, по-специално чрез 

предоставяне на достъп до финансиране. 

Финансирането се предоставя под формата на гаранция по Програмата на ЕС за 

заетост и социални иновации (EaSI). Чрез гаранцията заинтересованите доставчици на 

микрокредитиране и инвеститорите в социални предприятия имат възможност да 

предоставят услугите си на предприемачи, които иначе не биха финансирали поради 

съображения, свързани с риска. Кандидатстването за гаранции по Програмата на ЕС за 

заетост и социални иновации става в отговор на покана за изразяване на интерес, 

публикувана на уебсайта на Европейския инвестиционен фонд1 

. Могат да кандидатстват 

обществени и частни органи на национално, регионално или местно равнище, 

предоставящи микрокредити за физически лица и микропредприятия и/или 

финансиране 

за социални предприятия в тези страни. 

С други думи, по Програмата за заетост и социални иновации, Европейската 

комисия не финансира пряко предприемачи или социални предприятия, но дава 

възможност на избрани доставчици на микрокредити и инвеститори в социални 

предприятия в ЕС да увеличат предоставяното финансиране. 

4.2. Оперативни програми в Република България 

4.2.1. ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

През програмния период 2014-2020 г. социалното предприемачество в България 

се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР)2 

, 

 

1 Европейски инвестиционен фонд. 

https://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/index.htm 

2 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана 

от Европейския 

социален фонд, https://esf.bg/ 
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Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" и 

по-конкретно в рамките на процедура "Развитие на социалното предприемачество". 

Основна цел на процедурата "Развитие на социалното предприемачество" е да се 

улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на 

уязвими 

групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в 

сферата на социалната икономика. Допустими кандидати са социални предприятия, 

работодатели, специализирани предприятия на хора с увреждания, кооперации на хора 

с 

увреждания, общини и райони на общини, доставчици на социални услуги и 

неправителствени организации. 

Дейностите, които кандидатите трябва да заложат в проектните си предложения, 

следва да са насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване 

дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия 

и 

кооперации на хора с увреждания, във връзка с осигуряване на заетост посредством: 

 психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за 

включване в заетост; 

 социална и професионална интеграция на представители на уязвимите 

групи в сектора на социалната икономика; 

 предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в 

социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите 

на хора с увреждания; 

 осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица; 

 оборудване на новосъздадените работни места и в случай на 

необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване 

на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие; 

 предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес 

умения за повишаване ефективността на управление на социалните 

предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с 

увреждания; 

 подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца; 

 проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на 
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изработваните стоки и предоставяните услуги; 

 социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и 

социалното предприемачество. 
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Проектните предложения се подават само по електронен път с Квалифициран 

електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и 

наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).1 

Проектите, финансирани по процедурата "Развитие на социалното 

предприемачество" задължително се изпълняват на територията на Република 

България. 

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ е в размер от 50 000 лв. до 391 166 лв., 

като не се изисква съфинансиране от кандидатите и партньорите по проекта. 

 

1 Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти 

на ЕС в България 

(ИСУН 2020). https://eumis2020.government.bg 

Сдружение "Надежда за нас 2008", гр. Враца е основано от младежи, израснали в 

институции за деца без родителска грижа и техни поддръжници. През 2018 г. 

сдружението кандидатства по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и получава 

безвъзмездна финансова помощ в размер на 99 467 лв. за реализиране на проект на 

тема „Социално предприятие за биокозметика към сдружение "Надежда за нас2008". 

Проектът има за цел да подпомогне стартиралото преди една година социално 

предприятие на сдружението, което е преминало през първоначалната 

инвестиционна и пилотна фаза и е готово да започне реалното си функциониране 

като установен бизнес с наемането на работещ на пълна заетост екип. 

Финансирането ще даде възможност на сдружението: 

- Да наеме 9 безработни лица, 7 от които са от целевите групи в уязвима позиция 

на пазара на труда (безработни младежи до 29 г., безработни лица над 55 г., 

самотен родител и/или майка с деца до 5 г. възраст); 

- Да обезпечи подкрепяща работна среда за тяхната трудова и социална 

интеграция; 

- Да придобие оборудване, суровини, материали и ресурси, необходими за 

провеждането на планираните производствени, маркетингови и социални 

дейности през 12-те месеца на проекта. 
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Предприятието вече има сертифицирани помещение за производство и 15 

продукта, но се нуждае от оборотен капитал, за да „завърти колелото“ на бизнеса 

си. Благодарение на съвременната концепция за производство на био-продукти, 

които са с нарастващо търсене и реализация на част от продукцията он-лайн, 

предприятието има потенциал за възвръщаемост на инвестициите и разрастване 

- не само в България, а и в чужбина. Прилагайки принципа за реинвестиране на 

положителния финансов резултат в нови, социално подпомагащи възможности за 

трудова заетост, социалният бизнес ще се превърне в източник на 

самофинансиране на организацията в дългосрочен план. 

Източник: ИСУН 2020 
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4.2.2. ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. 

Подкрепа за социалното предприемачество е предвидена и в рамките на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г.1 и 

поконкретно по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, 

инвестиционен приоритет 2.1.„Достъп до финансиране в подкрепа на 

предприемачеството”. Изпълнението на дейностите, заложени в това приоритетно 

направление, е насочено към постигане на положителен ефект по отношение на 

устойчивостта на новосъздадените предприятия. Подкрепят се следните дейности: 

 Финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството, включително 

финансови инструменти, комбинирани с безвъзмездна финансова помощ. 

 Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски 

и регионални предизвикателства. 

Предвид особената значимост за Европейския съюз на определени специфични 

области2 

, свързани с европейските и регионални предизвикателства, подкрепа получават 

предприятия в специфични сфери, например творчески и културни индустрии, 

предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване на 

населението, полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество. 

Предвижда се и подкрепа на идеи, които ще се реализират от жени-предприемачи, 

стартиращи предприемачи – лица до 29 годишна възраст и за лица на възраст над 50 г., 

стартиращи собствен бизнес. Очакваният принос от финансираните дейности е 

осигуряване на подкрепа за развитие на нови предприятия и конкурентоспособност на 

съществуващи предприятия, създаване на нови работни места и устойчивост на 
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работните места в предприятията. 

Допустими кандидати са стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи 

предприятия в определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и 

средни предприятия (НСНМСП) 

3 

сектори (т.е. секторите на добивната промишленост, 

преработвателната промишленост и услугите), както и предприятия, развиващи своята 

дейност в областта на културните и творческите индустрии, предприятия развиващи 

 

1 ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския фонд за 

регионално развитие, http://www.opcompetitiveness.bg/index.php 

2 Творчески и културни индустрии, здравеопазване, дейности, свързани със застаряване 

на населението, 

съгласно параграф (8) от преамбюл на Регламент 1301/2013. 

3 Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020, приета с 

Решение № 37 на 

Министерския съвет на Република България от 23 януари 2014 г. 
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нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи 

и здравеопазване, социално предприемачество и др. 

Проектните предложения се подават само по електронен път с Квалифициран 

електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и 

наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). 

Съгласно изискванията на обявените до момента процедури, заявената 

безвъзмездна финансова помощ следва да е от 50 000 лв. до 200 000 лв., а 

максималният 

интензитет на помощта е 80%. Всички мерки и дейности в рамките на инвестиционен 

приоритет 2.1.„Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” се 

изпълняват на територията на Република България. 

Сдружение „Кооперативен клъстер“, гр. София има за основна цел обединяване 

усилията на членовете на клъстера за динамичното им развитие и повишаване 

на тяхната конкурентоспособност в съответствие с европейските стандарти и 

за прилагането на българските национални традиции в конфекционното и 
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текстилното производство. През 2017 г. сдружението кандидатства по ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ и получава безвъзмездна финансова помощ в 

размер на 370 640 лв. за реализиране на проект на тема 

„Организационноадминистративно укрепване, коопериране и интернационализация на 

„Кооперативен клъстер“. 

Проектът има за цел да подпомогне развитието на капацитета на клъстера и 

привличането на нови членове, насърчаване на клъстерния маркетинг и 

интернационализацията на дейността на клъстера и неговите членове. В 

рамките на проекта са организирани семинари за представяне на клъстера и на 

неговите продукти и услуги, проведени са специализирани обучения в България и 

Италия за повишаване на капацитета на клъстера за създаване на 

сътрудничества и интернационализация, изграден е експертен капацитет, 

свързан с развитието на клъстерите и текстилната индустрия, включително 

технологии и иновации, инфраструктура, инвестиции, регионални инициативи и 

други, сходни с направленията на клъстерните дейности. 

Като изпълнители в проекта участват Кооперация „Окръжен съюз на трудово 

производителните кооперации – Бургас“ и Кооперация „Панда“, гр. София. 

Източник: Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, ИСУН 2020 
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4.2.3. ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. 

Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОП ИМСП)1 

е съвместна програма на Европейската комисия и групата на Европейската 

инвестиционна банка за финансови инструменти за малки и средни предприятия (МСП) 

през програмен период 2014-2020 г. ОП ИМСП допълва ОПИК в областта на достъпа 

до 

финансиране за МСП. Единствената приоритетна ос на програмата е ПО 1 

„Подобряване 

на достъпа до дългово финансиране за МСП в България“. Основна цел на програмата е 

подпомагане на предприятията чрез улесняване на достъпа до финансиране, което да 

доведе до увеличаване на икономическия растеж и създаване на работни места. 

Програмата е разработена в съответствие с прилагането на „Инициативата за МСП“ в 

Европа. 

Бюджетът на оперативната програма е в размер на 102 млн. евро, които се 

осигуряват от ЕС, по линия на Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на 
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„Инициативата за МСП“ в България се предлага усъвършенстван гаранционен продукт, 

покриващ 60% от кредитния риск за всеки кредит на МСП, без таван на загубите в 

кредитния портфейл. Евентуалните загуби в създадения портфейл от ново финансиране 

се покриват от издаваните от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) 

2 

гаранции до 60% 

на ниво индивидуален кредит, като поне 20% от кредитния риск се покрива от 

банкатакредитор. 

За изпълнението на финансовия инструмент ЕИФ избира един или повече 

финансови посредници – публични или частни кредитни и финансови институции с 

национално покритие на територията на България, с които сключва оперативни 

споразумения. В края на 2016 г. ЕИФ подписа оперативни споразумения с десет 

финансови посредника - Обединена българска банка, Райфайзенбанк България, 

УниКредит Булбанк, Прокредит банк, СИБАНК, Сосиете Женерал Експресбанк, Банка 

ДСК, Пощенска банка, Дойче Лизинг България и Банка Пиреос, които от края на 2016 

г. 

реално са стартирали отдаването на заеми на малки и средни предприятия. 

Финансовите посредници осъществяват подбора на крайните получатели, които 

следва да бъдат действащи малки и средни предприятия, като се изключват секторите 

селско стопанство, хазарт, тютюневи изделия, алкохол и др. Отпускат се кредити за 

 

1 ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. 

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=376 

2 Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ). https://www.eif.org/ 

38 

инвестиции в материални и нематериални активи, както и за оборотни средства. 

Допустими са само нови бизнес кредити, изключва се рефинансиране на стари 

кредитни 

задължения. Срокът на кредита следва да е не по-малък от 24 месеца и не по-дълъг от 

12 

години, а максималната сума на кредита е до 5 млн. евро. Подробности за условията и 

начините за кандидатстване могат да бъдат получени от избраните финансови 

посредници. 

4.3. Програми за териториално сътрудничество 
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Програмите за териториално сътрудничество (ПТС)1 

също предлагат 

възможности за финансиране в подкрепа на социалното предприемачество. 

4.3.1. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция 

- България 2014-2020“ 

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция - 

България 2014-2020“2 подкрепя социалното предприемачество, основно посредством 

Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“. 

Програмата включва тематични цели и инвестиционни приоритети, по които 

могат да кандидатстват национални, регионални и местни власти, стопански камари, 

професионални организации, агенции за регионално развитие, неправителствени 

организации, университети и изследователски центрове, а основните целеви групи са 

новосъздадени малки и средни предприятия (до 3 години от създаването им), 

включително кооперативи, самонаети лица, социални предприятия, потенциални 

предприемачи. Такава например е тематична цел 3 „Повишаване 

конкурентоспособността на малките и средни предприятия“, конкретизирана в 

инвестиционен приоритет 3a „Насърчаване на предприемачеството, по-специално чрез 

улесняване на икономическото използване на нови идеи и насърчаване на създаването 

на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори“ и инвестиционен приоритет 3d 

 

1 Програми за териториално сътрудничество. https://www.mrrb.bg/bg/infrastruktura-i-

programi/programi-zateritorialno-sutrudnichestvo-2014-2020/ 

2 Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция - България 

2014-2020“. 

https://interreg.gr/en/, http://www.greece-bulgaria.eu/ 
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„Подкрепа на капацитета на МСП да се развиват на регионални, национални и 

международни пазари и да се ангажират с иновационни процеси“. 

В допълнение, социалните предприятия могат да кандидатстват за финансиране 

по тематична цел 9 „Насърчаване на социалното включване, борба с бедността и 

всякаква 

дискриминация“, инвестиционен приоритет 9с „Предоставяне на подкрепа за 

социалните 

предприятия“. Специфичната цел на този инвестиционен приоритет е увеличаване на 
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социалното предприемачество в трансграничния регион, а основните очаквани 

резултати 

са растеж на съществуващите и развитие на нови социални предприятия, повишаване 

на 

заетостта в социалните предприятия, увеличаване на предоставяните социални услуги в 

трансграничните райони с лоши социално-икономически показатели (бедност, 

безработица и др.). 

Основните дейности, които се финансират по инвестиционен приоритет 9с 

„Предоставяне на подкрепа за социалните предприятия“ са както следва: 

 Подпомагане създаването и функционирането на социални предприятия, които 

предоставят иновативни решения и популяризират пазара на труда и социалните 

услуги сред населението от трансграничния регион. 

 Подпомагане на социалния "франчайзинг", в т.ч. обмяна на бизнес модели между 

трансгранични социални предприятия. 

 Популяризиране на социалното предприемачество, представяне и съвместно 

апробиране на добри практики от социални предприятия, бизнес консултации, 

разработване на методологии и провеждане на съвместни изследвания с цел 

мониторинг и оценка на приноса на социалната икономика за постигане на 

социално и териториално сближаване в трансграничния регион и др. 

Областите, включени в трансграничния регион са Благоевград, Хасково, Смолян 

и Кърджали от българска страна, както и Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун 

и Серес от гръцка страна. 
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4.3.2. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП 

„България – Македония 2014-2020“ 

ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Македония 2014-2020“ 

1 

е програма за 

трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по 

Инструмента за предприсъединителна помощ. Общата стратегическа цел на 

програмата, 

е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите за 

съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения 
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потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на 

ресурсите. 

Регионите, които обхваща програмата са област Кюстендил и област Благоевград 

на територията на България и Североизточен, Източен и Югоизточен планов регион в 

Македония. Кандидати по програмата могат да бъдат национални, регионални и местни 

власти, публични организации, стопански камари, бизнес асоциации, агенции за 

регионално развитие, неправителствени организации, организации с нестопанска цел, 

което е предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри практики от 

българските партньори, с цел усъвършенстване на провежданите от регионални и 

местни 

политики за развитие 

Финансиране за развитие на социалното предприемачество може да бъде 

получено по Приоритетна ос 3 „Конкурентоспособност“, специфична цел 3.1. 

„Повишаване на конкурентоспособността на регионалния бизнес“. В резултат от 

изпълнението на мерките и дейностите, финансирани по приоритетната ос се очаква 

повишаване на капацитета на публичния и частния сектор за развитие на бизнеса чрез 

насърчаване на предприемачеството и сътрудничеството за обмен на нови идеи, умения 

и технологии и насърчаване създаването на нови фирми. 

Основните дейности, които могат да бъдат финансирани по приоритетната ос са 

както следва: 

 Подкрепа за съществуващи или за създаване на нови социални 

предприятия. 

 Подкрепа за съвместни стартиращи фирми и инициативи за самостоятелна 

заетост (особено за млади хора и жени). 

 Подкрепа за развитието на трансгранични бизнес клъстери. 

 

1 Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – 

Македония 2014-2020“. 

http://www.ipa-cbc-007.eu/ 
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 Обмен на опит и добри практики за стимулиране на икономическото 

развитие на региона. 

 Създаване на мрежи за повишаване на заетостта на младите хора, жените 

и уязвими и/или маргинализирани групи. 
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Всеки проект трябва да включва поне по един партньор от всяка страна на 

трансграничния регион, като максималният брой на партньорите е пет. Проектите са с 

продължителност от 8 до 15 месеца, като в рамките на един проект се предоставя 

безвъзмездна финансова помощ в размер от 50 000 евро до 120 000 евро. 

4.3.3.Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно 

море“ 2014-2020 

В рамките на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – 

Средиземно море“ 2014-20201 и по-конкретно по Приоритетна ос 1 „Предприемачество 

и иновации“ се подпомага изграждането на мрежи за сътрудничество между социални 

предприемачи от региона с цел утвърждаване на този икономически сектор и създаване 

на устойчиви работни места. 

По програмата могат да кандидатстват национални, регионални и местни власти, 

организации, управлявани от публичното право, организации с нестопанска цел от 

България, Гърция, Кипър, Албания и Македония. 

Основните дейности, които се финансират по Приоритетна ос 1 

„Предприемачество и иновации“ са както следва: 

 Създаване на клъстери, инкубатори и мрежи за бизнес сътрудничество за 

подобряване на транснационалната конкурентоспособност. 

 Съвместно разработване и бърз трансфер на технологични и нетехнологични 

решения, икономическо и социално развитие, прилагане на нови бизнес 

модели. 

 Бенчмаркинг, рационализация и преориентиране на инструменти или процеси 

за насърчаване на бизнес, социални, "зелени" и цифрови иновации. 

 

1 Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-

2020. 

http://www.interreg-balkanmed.eu/ 
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 Съвместно организиране на схеми за обучение за насърчаване на 

предприемаческата култура (включително и социално предприемачество). 

Транснационални мрежи за менторство и обучение на предприемачи. 

В проектите, финансирани по програмата задължително трябва да участват 

минимум три и максимум осем партньора от поне три различни държави, като поне 

един 
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партньор е от страна-членка на ЕС. Предоставяната безвъзмездна финансова помощ е в 

размер от 500 000 евро до 1 000 000 евро, като нито един от партньорите по проекта не 

може да концентрира повече от 35% от бюджета, а партньорите от една държава не 

могат 

да концентрират повече от 50% от бюджета на проекта. 

В останалите териториални програми социалното предприемачество не е 

изнесено като отделен приоритет, но за сметка на това включването на отделни 

социални 

целеви групи е приоритизирано при оценката на проекти. Така например, по 

Програмата 

за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП „България - Сърбия 2014-2020“ 

1 

, 

Приоритетна ос 2 „Младежи“ се финансират проекти в подкрепа на младежкото 

предприемачество. Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-

20202 

и по-конкретно Приоритетна ос 1 „Иновативен и социално ангажиран Дунавски 

регион“ 

има за специфична цел увеличаване на уменията и знанията за бизнес и социалните 

иновации, като един от основните приоритети е интеграцията на хората в 

неравностойно 

положение. Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 

2014-20203 подпомага малки и средни предприятия във всички етапи от техния жизнен 

цикъл с финансиране по Приоритетна ос 2 „Конкурентоспособност на малките и 

средните предприятия (МСП)”. 

 

1 Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП „България - Сърбия 

2014-2020“. 

http://www.ipacbc-bgrs.eu/ 

2 Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. http://www.interreg-

danube.eu/ 

3 Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020. 

https://www.interregeurope.eu/ 
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1. Кои са основните програми, предлагащи финансиране в подкрепа на 

социалното предприемачество? 

2. Направете проучване и представете успешни проекти на социални 

предприятия, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Кои, според Вас, 

са основните предпоставки за успешно кандидатстване и реализиране на проект по 

оперативната програма? 

3. Направете проучване и представете успешни проекти на социални 

предприятия, финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Кои, според 

Вас, са основните предпоставки за успешно кандидатстване и реализиране на проект по 

оперативната програма? 

4. Направете проучване и представете успешни проекти в подкрепа на социалното 

предприемачество, финансирани по програмите за териториално сътрудничество. 

Необходимо ли е, според Вас, да се финансира социалното предприемачество в 

трансграничните региони? 

Литературни и информационни източници 

Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ). https://www.eif.org/ 

Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020, приета с 

Решение № 37 на Министерския съвет на Република България от 23 януари 2014 г. 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. 

https://esf.bg/ 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

http://www.opcompetitiveness.bg/index.php 

Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. 

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=376 

Информационна система за управление и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). https://eumis2020.government.bg 

МИСЛИ, АНАЛИЗИРАЙ, ДИСКУТИРАЙ 
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Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EU Programme 

for Employment and Social Innovation - EaSI), 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081 

Програми за териториално сътрудничество. https://www.mrrb.bg/bg/infrastrukturai-

programi/programi-za-teritorialno-sutrudnichestvo-2014-2020/ 

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция - България 
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2014-2020“. https://interreg.gr/en/, http://www.greece-bulgaria.eu/ 

Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 

2014-2020. http://www.interreg-balkanmed.eu/ 

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – 

Македония 2014-2020“. http://www.ipa-cbc-007.eu/ 

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП „България - 

Сърбия 2014-2020“. http://www.ipacbc-bgrs.eu/ 

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. 

http://www.interreg-danube.eu/ 

Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020. 

https://www.interregeurope.eu/ 

Стратегия на ЕС „Европа 2020“. https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020 
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ТЕМА 5 

Финансови отчети на социалните предприятия 

В рамките на Европейския съюз има много малко страни, в които е налице 

национално призната система или обща методология за измерване и отчитане на 

социалното въздействие от дейността на социалното предприятие.1 Така например, 

социалните предприятия в Белгия изготвят нестандартизиран годишен доклад за 

предприетите действия по установените социални цели на организацията, в Германия 

се 

прилага стандарт за социално отчитане (Social Reporting Standard), а в Италия – 

социален 

отчет (Bilancio Sociale). 

Социалните предприятия в България изготвят стандартните финансови отчети, 

приложими за всички предприятия. Във връзка с представянето на имущественото и 

финансовото състояние на предприятието и установяване на финансовия резултат 

(печалба или загуба) за отчетната година, Законът за счетоводството задължава всички 

предприятия да изготвят и публикуват годишен финансов отчет към 31 декември, който 

 

1 European Commission, A map of social enterprises and their eco-systems in Europe: 

Executive Summary, A 

report submitted by ICF Consulting Services, 2014, р.12-13 
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Изучаването на тема пета ще ви помогне да: 

усвоите основните финансово-счетоводни понятия; 

познавате компонентите на годишния финансов отчет; 

изясните особеностите на баланса и разкриете логиката на 

финансово-счетоводното равенство; 

проследите структурата на активите и пасивите; 

разберете защо се съставя отчет за приходите и разходите; 

научите как се изчисляват и използват основните показатели за 

анализ на финансовото състояние на предприятието 

46 

включва следните компоненти: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и 

приложение. 

1 

В тема пета са разгледани баланса и отчета за приходите и разходите, които са 

най-важните и основни документи, представящи финансовото състояние на 

предприятието. Нещо повече, балансът и отчетът за приходите и разходите са 

документите, които винаги се изискват от предприятията, например при 

кандидатстване 

за банков кредит или при кандидатстване за финансиране на проект по европейски 

програми. 

5.1. Счетоводен баланс 

Балансът на предприятието е първата основна форма в състава на годишния 

финансов отчет. Най-общо той може да се определи като таблица, показваща 

състоянието на предприятието към определен момент, т.е. всичко, което предприятието 

притежава (активи) и всичко, което дължи (пасиви). 

Балансът има две страни - актив и пасив. Пасивът (дясната страна на баланса), 

представя източника, произхода на средствата, използвани от предприятието т.е. 

собствения капитал, сумите, които предприятието дължи, но с които разполага 

временно 

(дългосрочни и краткосрочни заеми, задължения към доставчици, персонал, социално 

осигуряване и т.н.). Активът (лявата страна на баланса) отразява използването на 

средствата в процеса на дейността на предприятието. Следователно, балансът 

съпоставя 

произхода (източника) на капиталите, т.е. пасива, с използването (инвестирането) на 
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същите, което е отразено в актива. 

Основна характеристика на баланса е наличието на т.нар. фундаментално 

финансово-счетоводно равенство т.е. сумата на актива винаги е равна на сумата на 

пасива, от където произтича и наименованието на самия финансово-счетоводен 

документ. 

Формата и съдържанието на баланса са определени от действащото счетоводно 

предприятието. Опростен пример на съдържанието и структурата на баланса на 

фирмата 

е представен с помощта на следващата таблица. 

 

1 Закон за счетоводството, обн. ДВ, бр.95 от 08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г., Глава 

трета: Финансови 

отчети, чл.29 
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БАЛАНС 

на ...................................... към 31.12.200Х г. 

АКТИВ ПАСИВ 

Дълготрайни активи 

*материални – сгради, машини, 

съоръжения, оборудване, транспортни 

средства, стопански инвентар и т.н. 

*нематериални – търговски марки, 

патенти, лицензии, концесии, 

програмни продукти и т.н. 

*финансови 

Краткотрайни активи 

*материални запаси 

*краткосрочни инвестиции 

*вземания 

*парични средства (в каса и по 

разплащателна сметка) 

Собствен капитал 

*основен капитал 

*допълнителен капитал 
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*резерви, в т.ч. 

- законови резерви 

- допълнителни резерви 

*печалба (загуба), в т.ч. 

- неразпределена печалба от минали 

години 

- печалба (загуба) от текущата година 

Привлечен капитал 

*получени заеми 

*задължения 

*финансирания 

Балансът е много важен документ, защото е информационна база както на 

финансовият анализ, който има за цел да оцени финансовото и имущественото 

състояние 

на предприятието в момента, така и на финансовото планиране и прогнозиране, които 

имат за цел вземане на решения за бъдещето. В баланса намират отражение всички 

страни на финансовата и стопанската дейност на предприятието, ето защо за вземането 

на рационални и адекватни решения са необходими познания за структурата на 

активите 

и пасивите. 

В крайна сметка, финансовото управление на едно предприятие се състои преди 

всичко във вземането на решения относно вида и количеството на активите, 

необходими 

за функционирането и развитието на предприятието и източниците, от които да се 

набавят паричните средства за тези инвестиции. 

Активите са собственост на предприятието, чрез тях то осъществява дейността 

си и осигурява нарастване на капитала на собствениците. Активите са дълготрайни и 

краткотрайни. Дълготрайните активи се използват многократно в производствения 

процес и престояват в предприятието повече от една година, като постепенно (на части) 

пренасят своята стойност в себестойността на създаваните от фирмата продукти и 

услуги, посредством т.нар. амортизация. Краткотрайните активи пренасят изцяло 

своята 

стойност в себестойността на новосъздадените продукти и услуги, по принцип се 

използват еднократно в производството и са със срок на престояване в предприятието 
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по-малък от една година. 

В зависимост от натурално-веществената си форма, дълготрайните активи се 

делят на материални, нематериални и финансови. Материалните дълготрайни активи  
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имат определена натурално-веществена форма и са предназначени за стопанска 

дейност, 

отдаване под наем или административни цели. Такива са например всички сгради, 

машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и друг стопански инвентар, 

принадлежащи на предприятието. За разлика от тях, нематериалните дълготрайни 

активи 

нямат конкретна материално-веществена (физическа) форма. Тук се отнасят всички 

разходи за учредяване и разширяване, продукти от развойна дейност, патенти, лицензи, 

концесионни права, ноу-хау, фирмени марки, програмни продукти, които 

предприятието 

използва в своята дейност и от които очаква съществена стопанска изгода. 

Финансовите 

дълготрайни активи включват дългосрочните инвестиции в дялове, акции, държавни 

ценни книжа, облигации и други финансови активи в инвестиционен портфейл (със 

срок 

на държане над една година) и дългосрочните вземания (със срок на изискуемост над 

една година) на предприятието. Предпоставка за тяхното формиране е наличието на 

свободен паричен ресурс. 

Краткотрайните активи също имат различна натурално-веществена форма. 

Материалните запаси например, включват всички материали, готова продукция, стоки, 

амбалаж и незавършено производство, с които предприятието разполага. Вземанията са 

нематериални краткотрайни активи. Това са суми, които предприятието очаква да 

получи в кратък срок (в рамките на една година) от различни икономически агенти - 

партньори, клиенти, доставчици, персонал, държавни органи. Финансовите 

краткотрайни активи включват паричните средства в касата и по банковите сметки на 

предприятието (в лева и валута), а така също и краткосрочните инвестиции. Като 

краткосрочни инвестиции се определят ценните книжа (акции, облигации, държавни 

ценни книжа) в оборотен портфейл, чието основно предназначение е получаване на 

икономическа изгода чрез покупко-продажби. Те представляват алтернативна форма на 

вложение на свободните финансови средства на предприятието по отношение на 
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вложенията в банките. С тяхното придобиване се цели по-ефективно използване на 

временно свободните парични средства и реализиране на доходи в кратък срок. 

Пасивите на предприятието представят източниците на средствата, използвани 

за закупуване на активите. Тези средства се предоставят както от собствениците, така и 

от външни лица, което обуславя обособяването на пасивите в две големи групи: 

собствен 

и привлечен капитал. Собственият капитал на предприятието принадлежи на неговите 

собственици и включва основния капитал, допълнителния капитал, резервите, 

неразпределената печалба от предишни периоди и печалбата за текущия период.  
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Привлеченият капитал отразява използването на външни за предприятието финансови 

средства (банков, търговски и облигационен кредит, задължения, финансирания). 

5.2. Отчет за приходите и разходите 

Отчетът за приходите и разходите (ОПР) е втората основна форма в състава на 

годишния финансов отчет и неговото предназначение е да покаже начина на формиране 

на финансовия резултат от дейността на предприятието. Отчетът е изграден на основата 

на връзката между приходите, разходите и финансовия резултат. В него намират 

отражение всички приходи и разходи, които възникват в предприятието в процеса на 

осъществяваната дейност. 

Приходите на предприятието се формират от продажби на продукция, стоки, 

услуги и използване на ресурсите на предприятието от трети лица, докато разходите се 

формират от намаляване на стойността на активи (например амортизационни 

отчисления, влагане на материални запаси в производството, ликвидирани дълготрайни 

активи, бракувани материали), начисляване на работни заплати и социални осигуровки, 

в резултат на осъществена дейност в предприятието. Разходите и приходите се 

подразделят на големи групи, които са и съответни раздели в разходната и приходната 

част на отчета за приходите и разходите. В опростен вид съдържанието и структурата 

на 

отчета за приходите и разходите са представени с помощта на таблица. 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 

на ...................................... към 31.12.200Х г. 

РАЗХОДИ ПРИХОДИ 

Разходи за дейността 

*материали; 
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*външни услуги; 

*заплати и социални осигуровки; 

*амортизации; 

*други разходи 

Финансови разходи 

*разходи за лихви; 

*отрицателни разлики от 

операции с инвестиции; 

*отрицателни разлики от 

промяна на валутни курсове; 

*други финансови разходи 

Извънредни разходи 

Приходи от дейността 

*нетни приходи от продажби; 

*приходи от финансирания; 

*други приходи 

Финансови приходи 

*приходи от лихви; 

*приходи от съучастия; 

*положителни разлики от 

операции с инвестиции; 

*положителни разлики от 

промяна на валутни курсове; 

*други финансови приходи 

Извънредни приходи 

Счетоводна печалба Счетоводна загуба 

Разходи за данъци 

Нетна печалба Загуба  
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Разходната част на Отчета съдържа информация относно разходите за дейността, 

финансовите и извънредните разходи. По своята същност разходите за дейността са 

обичайните разходи, които са свързани с обичайната стопанска дейност на 

предприятието, като например разходите за материали, за външни услуги (реклами, 

печатарски и пощенски услуги, комуникационни услуги – телефон и интернет, 
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абонаментни такси, застраховки, наеми за помещения, транспортни услуги и т.н.), за 

заплати на персонала, за социални и здравни осигуровки, за начислените амортизации 

на 

дълготрайните активи. 

Финансовите разходи се отнасят до обслужването на финансовите ресурси на 

предприятието, като например разходите за лихви, отрицателните разлики от операции 

с инвестиции или от промяна на валутните курсове. 

Извънредните разходи се появяват в резултат на нетипични случайни събития и 

имат извънреден, необичаен характер. Такива са например отписаните вземания на 

предприятието, всички видове глоби, неустойки и щети, платени на доставчици, 

клиенти, 

транспортни и други предприятия за неизпълнение на договори, както и глоби за 

просрочени плащания, липси и бракуване на активи и т.н. Разходите за данъци, които 

предприятието трябва да внесе в бюджета се посочват като отделен раздел в разходната 

част на Отчета. 

Приходната част на отчета за приходите и разходите включва приходите от 

дейността, финансовите и извънредните приходи. Подобно на разходите, приходите от 

дейността са свързани с обичайната стопанска дейност на предприятието. Най-голямо 

значение имат приходите от продажби на продукция, стоки и услуги, произвеждани и 

предлагани от предприятието, приходите от финансирания, увеличенията на запасите 

от 

продукция и незавършено производство. 

Финансовите приходи са приходи, получени от трети лица за използвани ресурси 

на предприятието, като например приходите от лихви за предоставени заеми, за 

парични 

средства, вложени в банки и други финансови институции, приходите от съучастия и 

дивиденти, положителните разлики от операции с инвестиции (акции, облигации, 

благородни метали и т.н.), положителните разлики от промяна на валутните курсове. 

Извънредните приходи нямат обичаен характер, такива са например 

постъпленията от различни случайни продажби, които не са свързани с дейността на 

фирмата, приходите във връзка с отдадени под наем активи, получените суми от глоби, 

неустойки и вреди, установените излишъци на дълготрайни активи, материални запаси 

и парични средства. 
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Когато се съпостави сумата на разходната част със сумата на приходната част на 

отчета за приходите и разходите се установява финансовия резултат от дейността на 

предприятието – печалба или загуба. Печалбата (превишението на приходите над 

разходите) е положителния резултат от цялостната дейност на предприятието, към 

който 

се стреми всеки мениджър. Освен в отчета за приходите и разходите, печалбата се 

посочва и в пасива на баланса, като елемент на собствения капитал. При реализиране на 

загуба, нейният размер също се посочва в пасива, но с отрицателен знак, поради което с 

основание се счита, че загубата води до декапитализиране на предприятието. 

5.3. Ключови показатели за оценка на финансовото състояние на 

предприятието 

Във финансовата литература се срещат множество показатели, които 

характеризират различни аспекти от финансовото състояние на предприятието. В тема 

пета са представени основните показатели, които характеризират платежоспособността 

и рентабилността на предприятието. 

5.3.1. Показатели за оценка на ликвидността на предприятието 

Ликвидността често се дефинира като способност на предприятието да изплаща 

задълженията си в краткосрочен план, т.е. като краткосрочна платежоспособност. Ето 

защо, ликвидността се анализира на база показатели, които са количествени 

характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения 

с наличните краткотрайни активи. Основните показатели за ликвидност, известни във 

финансовата литература са коефициентите на обща, бърза, незабавна и абсолютна 

ликвидност. В литературата те се разглеждат в тясна връзка с понятието нетен оборотен 

капитал, който се дефинира като разликата между краткотрайните активи и 

краткосрочните (текущи) задължения. С други думи, нетният оборотен капитал 

отразява 

тази част от краткотрайните активи, която е финансирана от дългосрочни фондове, 

поради което играе ролята на „амортисьор” и предпазва предприятието от 

краткосрочни 

проблеми с платежоспособността. 

Коефициентът на обща ликвидност често се нарича коефициент на оборотния 

капитал и се изчислява като съотношение между общата сума на краткотрайните 

активи 



56 
 

и краткосрочните задължения. Коефициентът на обща ликвидност ни показва колко 

лева  
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краткотрайни активи се падат на един лев от краткосрочните задължения на фирмата. 

Според някои експерти, нивото на обща ликвидност се счита за задоволително, ако се 

намира в интервала 1,2-1,8. Други смятат, че фирмата има добра обща ликвидност, ако 

стойността на коефициента клони към 2,0-2,2. При всяко положение краткотрайните 

активи следва да превишават краткосрочните задължения, което означава, че 

предприятието може да покрие текущите си задължения с част от краткотрайните 

активи 

и ще останат налични краткотрайни активи, достатъчни за продължаване на 

стопанската 

дейност. 

Трябва да имаме 

предвид, че прекалено 

високото равнище на обща 

ликвидност може да има и 

отрицателни последици, доколкото се явява свидетелство за недостатъчно използване 

на 

инвестиционните възможности и поддържане на излишно по-високо равнище на 

краткотрайните активи от необходимото за целите на оперативната дейност на 

предприятието. 

Коефициентът на бърза ликвидност е по-консервативен вариант на 

коефициента на обща ликвидност, при който от краткотрайните активи се изключват 

материалните запаси на фирмата. В англоезичната литература този коефициент често се 

среща под наименованието Acid-test ratio, което в свободен превод означава критично, 

решително 

изпитание за 

ликвидността 

на фирмата. 

Коефициентът на бърза ликвидност се получава като краткотрайните активи, от които 

са 

изключени материалните запаси (т.е. сборът на краткосрочните вземания, 

краткосрочните инвестиции и паричните средства) се раздели на краткосрочните 
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задължения. Благоприятните стойности на коефициента са в границата 0,65 - 1,00, 

което 

означава, че с наличните си бързо ликвидни активи – парични средства, вземания и 

краткосрочни инвестиции, фирмата може почти напълно да покрие краткосрочните си 

задължения. 

Обща ликвидност = Краткотрайни активи 

 Краткосрочни задължения 

Бърза ликвидност = Краткотрайни активи – Материални запаси 

 Краткосрочни задължения 
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Коефициентът на незабавна ликвидност се получава като сумата от паричните 

средства и краткосрочните вземания се съпостави с текущите задължения. 

Благоприятните стойности на този показател са в интервала 0,40 - 0,60. При 

интерпретиране стойностите на коефициента обаче, трябва да се прецени дали 

вземанията представляват надеждно обезпечение на ликвидността. За целта 

просрочените вземания се 

приспадат от общата сума 

на вземанията, като освен 

това е необходимо и 

средния срок на вземанията да е по-малък от средния срок на задълженията. Нещо 

повече, счита се, че вземанията са надеждно обезпечение на ликвидността само ако 

структурата на падежите им съответства на структурата на падежите на задълженията, 

т.е. падежа на всяко задължение се предхожда от падеж на вземане. 

Коефициентът на абсолютна ликвидност се изчислява като съотношение 

между наличните парични средства и текущите задължения. Счита се, че едно 

предприятие има 

задоволителна степен на 

абсолютна ликвидност, когато 

с наличните си платежни 

средства към даден момент може да покрие от 20% до 30% от краткосрочните си 

задължения , т.е. стойностите на коефициента следва да се намират в интервала 0,20 - 

0,30. По-висока степен на незабавна ликвидност означава замразяване на парични 

средства, от които биха могли да се получат доходи, ако бъдат включени в стопанския 

оборот на предприятието. По-ниската степен на абсолютна ликвидност е предпоставка 
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за възникване на проблеми с кредиторите. 

Незабавна ликвидност = Вземания + Парични средства 

 Краткосрочни задължения 

Абсолютна ликвидност = Парични средства 

 Краткосрочни задължения 
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5.3.2. Показатели за оценка на рентабилността на предприятието 

Оценката на рентабилността (наричана още ефективност, доходност, 

възвръщаемост) се извършва с цел да се установи способността на предприятието да 

генерира приходи, с които да възстанови извършените разходи по дейността и да 

осигури 

печалба. Показателите за рентабилност дават възможност за съпоставяне на 

резултатите 

от дейността на предприятието с постигнатото през предходни финансови години или с 

резултатите, постигнати от други предприятия. От особено значение е т. нар. прогнозна 

рентабилност, която е ориентирана към бъдещото развитие на предприятието. 

Прогнозната рентабилност изразява вижданията на мениджърския екип относно 

Общинско социално предприятие „Морски знаци“, гр. Бургас има за предмет на 

дейност производство и реализация на изделия на традиционните български 

занаяти и сувенири с морска тематика. Предметите за спомен се изработват от 

разнообразни материали - текстил, кожа, стъкло, керамика, дърво и др. В 

предприятието работят хора с увреждания, самотни и многодетни майки и лица. 

През 2018 г. предприятието работи с краткотрайни активи на обща стойност 

16 800 лв., които включват материални запаси на стойност 7 400 лв., вземания на 

стойност 5 200 лв. и парични средства в размер на 2 200 лв. Краткосрочните 

задължения на предприятието са 6 600 лв. Възниква въпросът: добра ли е 

ликвидността на предприятието? 

С цел анализ на ликвидността на предприятието изчисляваме показателите за 

обща, бърза, незабавна и абсолютна ликвидност. 

Обща ликвидност = Краткотрайни активи = 16 800 = 2,5 

 Краткосрочни задължения 6 600 

Бърза ликвидност = КА – Материални запаси = 16 800 – 7 400 = 1,4 

 Краткосрочни задължения 6 600 

Незабавна ликвидност = Вземания + Парични средства = 5 200 + 2 200 = 1,1 
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 Краткосрочни задължения 6 600 

Абсолютна ликвидност = Парични средства = 2 200 = 0,3 

 Краткосрочни задължения 6 600 

Получените резултати показват, че общинското социално предприятие 

поддържа добра ликвидност. 

Източник: Общинско предприятие „Морски знаци“ http://morski-znaci.com/ 
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постигането на желана доходност и намира широко приложение в областта на 

инвестициите, като гаранция за просперитет на избраната дейност или производство. 

Рентабилността често се дефинира като ефективност на финансовото управление 

на предприятието. Предприятието е рентабилно, когато с приходите, които получава от 

стопанската си дейност не само покрива разходите, необходими за осъществяването на 

тази дейност, но и реализира печалба, която му позволява да функционира нормално, 

да 

разшири производството си и да има развитие и просперитет. 

Самият факт, че финансовият резултат от дейността на предприятието е печалба, 

свидетелства, че предприятието е рентабилно, но абсолютната сума на печалбата не 

показва степента на ефективност, степента на възвръщаемост на капитала. Именно 

рентабилността като относителен показател за измерване на финансовия резултат, е 

количествена характеристика на степента на ефективност на осъществяваната дейност. 

За да се измери степента на ефективност, постигната от предприятието, 

абсолютната сума на реализираната печалба се съпоставя с друга величина, приета за 

база. В зависимост от това, коя разновидност на печалбата с коя друга величина 

съпоставяме, получаваме различен вид рентабилност. В числителя на отношението 

винаги се поставя финансовия резултат, който може да бъде брутната печалба, нетната 

печалба, печалбата от оперативната дейност, печалбата от финансовите операции и т.н. 

Когато рентабилността е изчислена с помощта на брутната (счетоводна) печалба, тя се 

нарича брутна рентабилност, а когато се използва нетната печалба (т.е. печалбата след 

данъчно облагане) - нетна рентабилност. По обясними причини, по-голямо значение и 

приложение в практиката намира нетната рентабилност. Базата за изчисляване на 

рентабилността също може да бъде различна - капитала, приходите, разходите, 

активите. 

Тогава говорим съответно за рентабилност на капитала, на приходите, на разходите, на 

активите. 
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Рентабилността на капитала е известна в литературата и като универсална 

рентабилност. Изчислява се като процентно отношение между финансовия резултат и 

целия капитал (собствен и привлечен), който е инвестиран във всички дейности на 

фирмата и е съдействал за постигането на този резултат.  
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Коефициентът на рентабилност на капитала 

изразява размера на финансовия резултат, 

реализиран със сто лева инвестиран капитал. 

Рентабилността може да се изчисли поотделно за 

собствения и привлечения капитал на фирмата, 

като съответните коефициенти ще показват 

размера на финансовия резултат, получен със сто 

лева собствен или сто лева ангажиран привлечен 

капитал. 

Рентабилността на разходите се изчислява 

като процентно отношение между финансовия 

резултат на фирмата и извършените разходи. Този 

коефициент показва величината на печалбата, 

реализирана със сто лева разходи. При по-детайлен 

финансов анализ често се изчислява 

рентабилността на различните видове дейности, 

осъществявани от фирмата, като в числителя на 

отношението се поставя финансовия резултат от основната дейност, финансовите или 

извънредните операции, а в знаменателя – съответните разходи за основна дейност, 

финансовите или извънредните разходи. Тези показатели се изчисляват по данни от 

отчета за приходите и разходите. 

Рентабилността на приходите се 

изчислява като процентно отношение между 

финансовия резултат и приходите на фирмата. 

Този коефициент, известен още като търговска 

рентабилност, показва относителния дял на 

печалбата в общия размер на приходите или колко 

процента от приходите са печалба. Най-важен 

показател е нетната рентабилност на приходите, 
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който ни дава информация за нетната печалба на 100 лева приходи. С цел повишаване 

на 

рентабилността е необходимо приходите, като фактор на печалбата да нарастват 

изпреварващо в сравнение с разходите, т.е. по-голям процент от приходите да бъдат 

чиста печалба за предприятието. 

КРк = ФР.100% 

 К 

където: 

КРк – коефициент на 

рентабилност на капитала; 

ФР – финансов резултат; 

К – сума на капитала 

КРр = ФР.100% 

 Р 

където: 

КРр – коефициент на 

рентабилност на разходите; 

ФР – финансов резултат; 

Р – сума на разходите 

КРпр = ФР.100% 

 ПР 

където: 

КРпр – коефициент на 

рентабилност на приходите; 

ФР – финансов резултат; 

ПР – сума на приходите 
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Рентабилността на активите се определя 

като процентно отношение между финансовия 

резултат и реалните активи на предприятието. В 

икономическата литература този показател е 

известен като коефициент на капитализация на 

активите. 

Рентабилността на активите в същност 
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изразява тяхната възвръщаемост и ни дава 

информация за величината на печалбата, реализирана в резултат на включване на сто 

лева реални активи в стопанския оборот на фирмата. Този показател е от съществено 

значение за оценка на рентабилността на предприятията с основна промишлена 

дейност. 

Реалните активи се наричат още производствени активи, понеже това е капиталът, 

инвестиран в основната дейност на промишленото предприятие - производство и 

продажба на продукцията. Реален материално-веществен израз на този капитал са 

дълготрайните материални активи и материалните запаси. 

Тъй като през периода, за който се изчислява коефициента на рентабилност на 

активите техния размер се променя, за по-голяма точност на изчисленията е удачно, 

като 

величини на реалните активи да се вземат средните им размери (а не наличностите в 

началото и края на периода), за да се отчете динамиката на промените в реалните 

активи 

на предприятието в границите на съответния период. 

В заключение можем да обобщим, че показателите за рентабилност са 

количествени характеристики на ефективността на капитала, приходите, разходите и 

активите на предприятието. Те ни дават информация за величината на печалбата, 

реализирана със сто лева капитал, приходи, разходи или активи. Съществуват много 

разновидности на рентабилността и съответно значителен брой показатели, които могат 

да бъдат изчислявани с цел количествено характеризиране на резултатите от 

стопанската 

дейност, но най-съществено значение имат показателите, изчислени на основата на 

нетната печалба. 

Навсякъде в изложението се говори за печалба, като желан финансов резултат, но 

финансовият резултат може да бъде и загуба. Когато финансовият резултат е печалба, 

коефициентите на рентабилност са положителни величини и показват темповете на 

възвращаемост на капитала. Когато финансовият резултат е загуба, коефициентите на 

рентабилност са отрицателни величини и показват темповете на декапитализация на 

предприятието. 

КРа = ФР.100% 

 А 

където: 
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КРа – коефициент на 

рентабилност на приходите; 

ФР – финансов резултат; 

А – сума на активите 
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При оценката на ефективността от дейността на социалното предприятие трябва 

да се въоръжим с търпение, защото успехите обикновено не идват веднага. Ето защо, 

при 

стартирането на социално предприятие не следва да се очаква бърза възвращаемост на 

средствата. Практиката показва, че в първите три години организацията трябва повече 

да инвестира в социалното предприятие, преди да има възможност да използва 

печалбата 

за социални дейности, т.е. социалното предприятие не е бърз и лесен за печелене на 

пари. 

1. Каква е логиката на съставяне на баланса и отчета за приходите и разходите? 

Какво е основното предназначение на тези финансово-счетоводни документи? 

2. Кое налага делението на активите на дълготрайни и краткотрайни? Кои са 

основните разлики между материалните, нематериалните и финансовите активи? 

3. Защо е необходимо приходите и разходите да се обособяват в групи? На 

основата на кои признаци е изградена възприетата единна класификация на приходите 

и 

разходите? 

Кооперация "ТПКИ Белмекен", гр. Костенец има за предмет на дейност 

изработване на дребни дървени изделия за бита. През 2018 г. кооперацията е 

работила със 25 000 лв. собствен капитал и 2 000 лв. привлечен капитал. 

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 1 500 лв. Нетните 

приходи от продажби възлизат на 32 000 лв. Кооперацията е включила в 

стопанския оборот дълготрайни материални активи на стойност 20 000 лв. и 

краткотрайни активи за 7 000 лв. Ефективна ли е стопанската дейност на 

кооперацията? 

С цел анализ на ефективността на стопанската дейност на кооперацията 

изчисляваме показателите за рентабилност. 

КРск = ФР.100% = 1 500 . 100% = 6,0% 

 СК 25 000 
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КРпр = ФР.100% = 1 500 . 100% = 4,7% 

 ПР 32 000 

КРа = ФР.100% = 1 500 . 100% = 5,6% 

 А 27 000 

Получените резултати показват, че кооперацията има сравнително добра 

ефективност, доколкото дейността й е рентабилна. 

МИСЛИ, АНАЛИЗИРАЙ, ДИСКУТИРАЙ 
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4. Винаги ли при повишаване цената на произвежданата продукция се повишава 

печалбата на предприятието? 

5. Кои са ключовите показатели за оценка на финансовото състояние на 

предприятието? 

6. Кое налага да се изчисляват коефициенти за рентабилност? Защо се счита, че 

нетната рентабилност има по-голямо значение от брутната? 

7. Според Вас, съществува ли корелация между ликвидността и рентабилността 

на предприятието? 

8. През 2018 г. „НЕДЕЛНИК" ЕООД, гр. Варна работи с краткотрайни активи на 

обща стойност 240 000 лв., които включват материални запаси на стойност 144 000 лв., 

вземания на стойност 50 000 лв. и парични средства в размер на 20 000 лв. 

Краткосрочните задължения на предприятието са 170 000 лв. Анализирайте 

ликвидността на предприятието. 

9. ТПК „СТРУМОНА“, гр. Перник се занимава с обувно производство. Изчислете 

коефициентите на рентабилност на кооперацията за 2018 г., ако знаете, че е работила 

със 

150 000 лв. собствен капитал и 20 000 лв. привлечен капитал. Финансовият резултат за 

периода е печалба в размер на 5 000 лв. Нетните приходи от продажби възлизат на 120 

000 лв., а кооперацията е включила в стопанския оборот дълготрайни материални 

активи 

на стойност 110 000 лв. и краткотрайни активи за 60 000 лв. 

Каква информация Ви дават получените резултати? 

Литературни и информационни източници 

European Commission, A map of social enterprises and their eco-systems in Europe: 

Executive Summary, A report submitted by ICF Consulting Services, 2014 

Закон за счетоводството, обн. ДВ, бр.95 от 08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г. 
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Стоилова, Д., Финанси на фирмата, БОН, Благоевград, 2018 г. 

Аврамов Й., Корпоративни финанси, София, 2008 г. 

Александрова, М., Калчев, Е., Финанси на предприятието, София, 2013 г. 

Ненков, Д., Финансов мениджмънт, УИ Стопанство, София, 2008 г. 

Цончев, Р., Финансови изчисления, София, 2009 г. 

Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, NY, McGrow Hill, 1998 
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ТЕМА 6 

Анализ на критичния обем на продажбите на предприятието 

6.1. Постоянни и променливи разходи 

Настоящата тема ще ни помогне да разберем какво е “поведението” на разходите 

в зависимост от промените в стопанската активност на предприятието и как това 

позволява на финансовият мениджмънт да максимизира печалбата посредством 

поефективно планиране и контрол на разходите. Да вземем за пример ТПК „Родина“, 

която 

е специализирана в производството на дамско облекло и планира да пусне на пазара 

нов 

официален дамски костюм. В този случай основа за оценка на стопанската активност на 

предприятието е броят на произведените и продадени дамски костюми, които формират 

обема на продажбите. 

Обикновено стопанската дейност на всяко предприятие е свързана със заплащане 

на различни видове разходи, например разходи за наеми, лихви, реклама, заплати на 

административния персонал, които се определят като постоянни разходи, както и 

редица променливи разходи (за материали, горива, енергия, заплати на заетите в 

производството). Постоянните и променливите разходи на предприятието имат 

различно 

поведение при промяната на обема на производството и продажбите. 

Постоянните разходи са тези, които не зависят от и не се променят, 

независимо от обема на продажбите. Ако предположим, че годишно ТПК „Родина“ 

заплаща 12 000 лв. разходи за наем на магазини, то Таблица 6.1 демонстрира моделите 

на поведение на тези разходи, посредством промените в сумата на общите разходи и 

разходите за единица продукция при три различни равнища на продажбите. 

Забележете, 

Изучаването на тема шеста ще ви помогне да: 
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очертаете моделите на поведение на постоянните и 

променливите разходи; 

обясните ефекта на оперативния ливъридж върху печалбата; 

припомните правилото за икономии от мащаба; 

научите как се изчислява критичния обем продажби; 

определите интервала на безопасност за предприятието; 

дискутирате предимствата и недостатъците на анализа разходиобем-печалба. 
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че общите постоянни разходи и постоянните разходи за единица продукция се 

характеризират с кардинално различни модели на поведение. 

Таблица 6.1 Поведение на постоянните разходи 

Обем на продажбите 200 300 500 

Общо постоянни разходи 12 000 12 000 12 000 

Постоянни разходи за 

единица продукт (услуга) 60 40 24 

Докато сумата на общите разходи остава постоянна, независимо от промените в 

обема на продажбите, то постоянните разходи на единица се променят в обратна 

зависимост от промените в обема на продажбите. Нарастването на продажбите води до 

намаляване на постоянните разходи за единица, а намаляването на броя продажби 

предизвиква повишаване на единичните постоянни разходи. С други думи, постоянните 

разходи за единица продукт или услуга в същност не са постоянни, точно обратното, те 

се променят винаги, когато се промени обема на продажбите. 

Таблица 6.2 Поведение на постоянните разходи 

Когато обема на продажбите Нараства Намалява 

Общите постоянни разходи Остават 

постоянни 

Остават 

постоянни 

Постоянните разходи за 

единица продукт (услуга) Намаляват Нарастват 

В същност данните за постоянните разходи в таблицата помагат на финансовия 

мениджмънт на ТПК „Родина“ да прецени икономически изгодна ли е ценовата 

политика 
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на предприятието. Постоянните разходи за единица дават представа за минималната 

цена 

на предлаганите костюми, които са достатъчни, за да покрият общите постоянни 

разходи 

при различни обеми на продажбите. Тези данни могат да бъдат сравнени с цените на 

други алтернативни продукти, които се конкурират за същите клиенти. Ако цените на 

ТПК „Родина“ не са конкурентни, необходимите продажби няма да се реализират и 

бизнес начинанието ще доведе до загуба на пари. Същевременно трябва да се оцени и 

вероятността от реализирането на различен от планирания обем продажби. Въпреки че 

процесът на вземане на решение винаги включва определена несигурност, прилагането 

на подходящи аналитични техники може да редуцира риска. 

Всички знаем от уроците по физика, че относително тежки предмети могат да 

бъдат преместени със сравнително малко усилие, ако се приложи ефекта на лоста. В 

бизнеса, финансовите мениджъри прилагат ефекта на оперативния ливъридж за да 

конвертират сравнително малкото увеличение на приходите в драстично повишаване на 

брутната печалба. Именно постоянните разходи представляват лоста, който 

мениджърите използват, за да постигнат диспропорционален ефект между нарастването 

на приходите и печалбата. Ефектът на лоста, който обвързва приходите, постоянните 

разходи и брутната печалба е изобразен на Фигура 6.1. 
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Фигура 6.1 Действие на оперативния ливъридж 

Когато всички разходи са фиксирани, всеки лев допълнителни продажби добавя 

един лев към потенциалната печалба от проекта. С други думи, след като постоянните 

разходи са покрити, всеки допълнителен лев продажби се трансформира директно в 

печалба. Като резултат, малки промени в обема на продажбите могат да имат 

значителен 

ефект върху брутната печалба. За илюстрация да предположим, че мениджърският екип 

на ТПК „Родина“ очаква през предстоящата година да продаде 300 дамски костюма по 

80 лв. единична продажна цена. От тази изходна точка, 20%-на разлика в реалния 

спрямо 

прогнозния обем продажби ще произведе двойно по-голяма (40%-на) разлика в 

брутната 

печалба (Таблица 6.3.). В конкретния пример базовата величина са 300 планирани 

продажби, но в крайна сметка реалният резултат може да бъде всяка стойност в 
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диапазона между 240 и 360. 

Таблица 6.3 Ефект на оперативния ливъридж върху печалбата 

Обем продажби 240 ← - 20%← 300 →+ 20%→ 360 

Приходи от 

продажби 

(цена 80 лв./бр.) 

19 200 24 000 28 800 

Общо разходи 

(постоянни) 12 000 12 000 12 000 

Брутна печалба 7 200 ← - 40% ← 12 000 →+ 40%→ 16 800 

Концепцията за оперативния ливъридж е съвместима с правилото за икономии от 

мащаба, съгласно което разходите за единица продукция могат да бъдат редуцирани 

посредством разширяване обема на осъществяваната дейност. 

В случая на ТПК „Родина“ разходите за производство на един дамски костюм 

намаляват при нарастване на обема на продажбите. След като обемът на продажбите 

оказва влияние върху разходите за единица, той оказва влияние и върху продажната 

цена 

и печалбата. Ясно е, че при 360 продажби кооперацията може да намали цената на 

продукта, докато при 240 броя не може да си позволи това. При равни други условия, 

пониската цена предизвиква повишаване на потребителското търсене, което на свой 

ред 

допълнително понижава постоянните разходи за единица. 

В реалните условия на икономическата действителност практическата реализация 

на всеки проект, свързан с производство и пласмент на нов продукт, е свързана с 

Малко процентно 

изменение в 

Значително процентно 

изменение 

на печалбата 

Постоянни разходи 
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определен риск, който отразява вероятността разходите да превишат приходите от 

конкретното начинание. След като са направени, постоянните разходи са непроменима 

икономическа величина и като такава, те представляват максималния риск асоцииран с 
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даден проект. Например ако ТПК „Родина“ плати разходите за наем на магазин, но 

никой 

не прояви интерес към предлаганите дамски костюми, кооперацията ще загуби 12 000 

лв. 

Променливите разходи, като обща сума, са силно зависими от обема на 

производството и продажбите. Например, ако ТПК „Родина“ трябва да вложи 

материали, 

електрическа енергия и труд на стойност 30 лв. за производството на всеки един дамски 

костюм, то нарастването на броя на произведените и продадени костюми ще доведе до 

увеличаване на общата стойност на направените променливи разходи и обратно. 

Таблица 

6.4 показва общите променливи разходи и променливите разходи за единица при три 

различни обема на продажбите. 

Таблица 6.4 Поведение на променливите разходи 

Обем на продажбите 200 300 500 

Общо променливи разходи 6 000 9 000 15 000 

Променливи разходи за 

единица продукт (услуга) 30 30 30 

Трябва да отбележим, че след като разходите за производството на един дамски 

костюм възлизат на 30 лв., то общата сума на променливи разходи се променя 

правопропорционално на изменението на обема на производството и продажбите. Ако 

кооперацията реализира само една продажба, общата сума на направените разходи ще 

бъде само 30 лв., две продажби повишават общите разходи на 60 лв., при три 

реализирани 

продажби разходите са 90 лв. и т.н. По този начин се обяснява защо общата сума на 

производствените разходи нараства пропорционално на нарастването на обема на 

продажбите от 200 броя, съответно до 300 или 500 броя. Същевременно променливите 

разходи за единица остават постоянни (30 лв.), независимо от промяната в обема на 

продажбите. 

Таблица 6.5 описва моделите на поведение на променливите разходи при 

различен обем продажби. 

Таблица 6.5 Поведение на променливите разходи 

Когато обемът на 

продажбите Нараства Намалява 
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Общите променливи 

разходи 

Нарастват 

пропорционално 

Намаляват 

пропорционално 

Променливите разходи за 

единица продукт (услуга) 

Остават 

постоянни 

Остават 

постоянни 

Трябва да отбележим, че променливите разходи позволяват на предприятието да 

избегне риска, свързан с постоянните разходи, но елиминират действието на 

оперативния ливъридж. 

Таблица 6.6 показва, че когато разходната структура включва само променливи 

разходи, зависимостта между обема продажби и брутната печалба е пропорционална. 

По 

този начин 20%-но увеличение на продажбите предизвиква съответно 20%-но  
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увеличение на печалбата, т.е. променливите разходи не осигуряват необходимото поле 

за действие на оперативния ливъридж. 

Таблица 6.6 Променливите разходи елиминират оперативния 

ливъридж 

Обем продажби 240 ← - 20%← 300 →+ 20%→ 360 

Приходи от 

продажби 

(80 лв./бр.) 

19 200 24 000 28 800 

Общо променливи 

разходи 

(30 лв./бр.) 

7 200 9 000 10 800 

Брутна печалба 12 000 ← - 20% ← 15 000 →+ 20%→ 18 000 
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Фигура 6.2 сравнява връзката между приходите и общите постоянни разходи и 

връзката между приходите и общите променливи разходи. Очевидно е, че разходната 

структура, основана изцяло на постоянни разходи е свързана с по-висок риск, но 

предлага теоретично неограничен потенциал за печалби. Предприятието инкасира 

загуба 

докато не генерира достатъчно приходи, за да покрие постоянните разходи, след което 

всеки добавъчен лев приходи се трансформира директно в печалба. С нарастването на 

обема на продажбите, печалбата нараства диспропорционално в сравнение с 

нарастването на общите разходи. 

Обратно, разходната структура основана изцяло на променливи разходи предлага 

сигурност, защото предприятието реализира печалба при всяко възможно равнище на 

продажбите, но разходите нарастват пропорционално с нарастването на приходите, 

като 

по този начин елиминират възможността за диспропорционално нарастване на 

печалбата. 

Фигура 6.2 Структура на разходите и печалба 

Разбира се, подобни структури, основани само на постоянни или само на 

променливи разходи, не се срещат в икономическата действителност. Обикновено 

дейността на всяко предприятие е свързана със заплащане на определени елементи на 

Структура, базирана на постоянни 

разходи 

Структура, базирана на променливи 

разходи 

Лева 

Лева 

Обем продажби Обем продажби 

0 1 0 1 

Приходи 

Загуба Постоянни разходи 

Печалба 

Променливи разходи 

Приходи 

Печалба 

n n 
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постоянните разходи (например наеми, лихви, реклами, заплати на административния 

персонал), както и редица променливи разходи (за материали, горива, енергия, заплати 

на заетите в производството). Ето защо, структурата на разходите обикновено е 

смесена, 

което определя и важната роля на финансовия мениджър при формиране на 

оптималната 

разходна структура за предприятието. 

6.2. Критичен обем на продажбите 

Когато планира печалбата при определен обем продажби, финансовият мениджър 

калкулира разликата между приходите от продажби и общите променливи разходи. 

Тази 

разлика се нарича марж на покритие и дава представа за наличната сума, която трябва 

да 

покрие постоянните разходи и да осигури печалба. Анализът на връзката между 

разходите, обема на продажбите и печалбата на предприятието се базира на 

изчисляване 

на т.нар. критичен обем продажби. 

За илюстрация, нека разгледаме отново дейността на ТПК „Родина“, която 

произвежда дамско облекло и планира да пусне на пазара нов официален дамски 

костюм. 

Както вече споменахме, променливите разходи за производство и дистрибуция на 

продукта са 30 лв. за един костюм, а годишните постоянни разходи възлизат на 12 000 

лв. Предприятието планира да продава дамските костюми по 80 лв. единична цена. 

По изчисления на мениджърския екип, маржът на покритие, изчислен като 

разлика между приходите от продажби и променливите разходи за всеки продукт, 

възлиза на 50 лв., които служат за покриване на постоянните разходи и реализиране на 

печалба. С цел осигуряване на финансовата стабилност на предприятието, то трябва да 

продаве достатъчно дамски костюми, за да осигури общ марж на покритие, достатъчен, 

за да покрие постоянните разходи. Ако постоянните разходи възлизат на 12 000 лв., то 

предприятието трябва да продаде поне 240 дамски костюма (критичен обем на 

продажбите), за да избегне загубата. След като реализира тези продажби и покрие 

постоянните разходи, маржът от 50 лв. на костюм се трансформира директно в печалба, 

при всяка допълнително реализирана продажба. Ето защо, маржът на покритие се 
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използва като база при анализа на разнообразието от варианти на корелацията разходи 

– 

обем – печалба. 

В същност критичният обем на продажбите е точката, в която общата сума на 

приходите е точно равна на общата сума на разходите. Когато реалният обем продажби 

достигне критичното си равнище, предприятието е „на кота нула”, т.е то не инкасира 

загуба, но не реализира и печалба. Именно това е, което трябва да знае финансовият 

мениджмънт на всяко предприятие – какъв е критичният обем продажби, който трябва 

да реализира, за да осигури пълно покриване на направените разходи. 

В англоезичната литература, критичният обем продажби се среща под 

наименованието Break-Even Point (ВЕР), като за калкулирането му обикновено се 

предлага формула. 

66 

В същност разликата, 

посочена в знаменателя на 

формулата, представлява маржът на 

покритие на единица продукция. 

Прилагането на аналитична техника 

за изчисляване на печалбата в 

таблица 6.7 потвърждава 

посочените резултати. 

Таблица 6.7 Брутна печалба на ТПК „Родина“ при критичен обем продажби 

Приходи от продажби 240 бр. х 80 лв. 19 200 лв. 

Общо променливи разходи 240 бр. х 30 лв. 7 200 лв. 

Общо постоянни разходи 12 000 лв. 

Печалба 0 лв. 

След като са покрити постоянните разходи, т.е. след реализирането на 240-та 

продажба, печалбата започва да нараства със сума, равна на маржа на покритие за всяка 

допълнителна продажба. С други думи, след достигане на критичния обем продажби, 

всеки допълнително продаден дамски костюм ще добавя 50 лв. към печалбата на 

предприятието. От друга страна, всяка пропусната продажба под критичния обем 

продажби инкасира по 50 лв. загуба за предприятието. Графично, анализът разходи – 

обем – печалба на базата на критичен обем продажби е илюстриран с помощта на 

Фигура 
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6.3. 

Фигура 6.3 Критичен обем продажби 

Анализът разходи – обем – печалба на основата на критичния обем продажби е 

техника, която често се използва при оценка ефективността на алтернативни 

инвестиционни проекти. При равни други условия, се предпочита проектът с по-ниска 

критична точка на продажбите, защото целта на мениджърския екип е да минимизира 

риска, свързан с постоянните разходи, като осигури на фирмата възможност за по-

бързо 

излизане в „режим на печалба”. 

Лева 

0 40 80 140 

Общо разходи 

Постоянни разходи Загуба 

ВЕР 

240 бр. 

Приходи от продажби 

Печалба 

200 240 300 Обем продажби 

BEP = FC . 

 P - VCU 

където: 

BEP (Break-Even Point) е критичния обем 

продажби; 

FC (Fixed Cost) са общите постоянни разходи; 

VCU (Variable Cost per Unit) – променливи 

разходи за единица продукция; 

P (Price) – единична продажна цена 
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6.3. Интервал на безопасност 

Интервалът на безопасност показва в абсолютен размер с колко може да се намали 

обемът на продажбите, без това да причини загуба за фирмата. Използва се формула, 

при 

която интервалът на безопасност е 

представен като разлика между 
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реалния обем продажби, реализиран 

от предприятието и критичния обем 

продажби. 

Ако приемем, че ТПК 

„Родина“ е реализирала реално на 

пазара 300 дамски костюма, за което 

е получила 24 000 лв. приходи от 

продажби, при критичен обем 

продажби в размер на 240 броя или 19 200 лв., интервалът на безопасност е 60 костюма 

или 4 800 лв. 

По обясними причини, пошироко приложение в практиката 

намира динамичният коефициент 

на безопасност, който също дава 

информация до какво равнище биха 

могли да спаднат продажбите, без 

предприятието да понесе загуба, но 

в процентно изражение. За 

изчислението му се прилага 

формула. 

В разгледания по-горе 

случай, динамичният коефициент 

на безопасност за дамските костюми на ТПК „Родина“ възлиза на 20%. 

6.4. Предимства и недостатъци на анализа на критичния обем на продажбите 

Основните предимства от практическото прилагане на анализа на критичния обем 

на продажбите на предприятието могат да бъдат обобщени както следва: 

 Анализът позволява изчисляване на оптималните производствени количества 

според потенциалните възможности за тяхната пазарна реализация; 

 Опростява обособяването на разходите и разчетите за пазарната цена на 

продуктите; 

SR = TR – BEP 

където 

SR (Safety Range) – интервал на безопасност; 

BEP – критичен обем продажби в стойностно 

изражение; 
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TR (Total Revenue) – реален обем продажби в 

стойностно изражение 

DCS = (TR - BEP) x 100% 

 TR 

където: 

DCS (Dynamic Safety Coefficient) – динамичен 

коефициент на безопасност; 

BEP – критичен обем продажби в стойностно 

изражение; 

TR (Total Revenue) – реален обем продажби в 

стойностно изражение 
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 Позволява параметризиране на влиянието на постоянните разходи върху 

печалбата; 

 Опростява контрола и установяването на причините за отклонението на 

разходите от техните нормативно установени нива. 

Недостатъците на анализа са свързани със следните фактори, които винаги трябва 

да бъдат отчитани от мениджърския екип на предприятието: 

 Анализът до голяма степен зависи от документирането и калкулацията на 

променливите разходи, поради което може да доведе до подценяване на 

постоянните разходи; 

 Анализът е валиден само за краткосрочен период, понеже в дългосрочна 

перспектива всички разходи стават променливи; 

 При анализа трябва да се отчита, че понякога продукти с висок марж на 

покритие могат да генерират изключително високо равнище на постоянни 

разходи. 

1. По какво се различават постоянните от променливите разходи? 

2. Как се изчислява и каква информация ни дава критичният обем на продажбите 

на предприятието? 

3. Необходимо ли е предприятието да изчислява т.нар. интервал на безопасност? 

Защо? 

4. ТПК „Освобождение“ е производител и търговец на хлебни и сладкарски 

изделия. Наскоро предприятието е закупило малка кафе-сладкарница в центъра на гр. 

Плевен, с цел разширяване на дистрибуционната си дейност. В тази връзка 



77 
 

мениджърският екип планира производството на нов продукт – мини торти с лек крем. 

Очакваните променливи разходи са 8 лв. за единица продукция, а годишните постоянни 

разходи възлизат на 28 000 лв. Предприятието планира да продава тортите по 15 лв. 

единична продажна цена. Определете критичния обем продажби. Изгодно ли е за 

предприятието да продава новия продукт вместо еклерите, които са с критичен обем на 

продажбите 2 500 бр.? 

МИСЛИ, АНАЛИЗИРАЙ, ДИСКУТИРАЙ 
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5. “Екокозметикс” ЕООД, гр. Хасково се занимава с разработване и производство 

на серия от козметични продукти от екологично чисти съставки. Предприятието 

планира 

да пусне на пазара три нови продукта – дневен крем за лице, лосион за тяло и шампоан 

за суха коса. Преценете кой от продуктите е най-изгоден за предприятието с цел 

найбързото му излизане в режим на печалба. 

Параметри на услугата Крем Лосион Шампоан 

Единична цена (лв.) 10 12 13 

Променливи разходи на 

единица продукция (лв.) 

8 9 10 

Постоянни разходи (лв.) 1 000 1 200 1 380 

Критичен обем продажби (бр.) 

Коментирайте получените резултати. 
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Тема 7 

Данъчно облагане на социалните предприятия 

Действащото българско законодателство дава добра основа за стопанска и 
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обществена дейност със социален ефект. Редица данъчни облекчения, които се 

прилагат 

в корпоративната икономика, са пряко приложими и по отношение на предприятията и 

организациите от социалната и солидарна икономика. В допълнение, 

законодателството 

предвижда и някои по-специални преференции за насърчаване на социалното 

предприемачество. 

7.1. Данъчно облагане на социалните предприятия 

Режимът на данъчно облагане и приложимите данъчни облекчения зависят от 

правно-организационната форма на социалните предприятия. Всички субекти на 

социалната икономика (юридически лица с нестопанска цел, кооперации, 

специализирани предприятия на хора с увреждания, социални предприятия) подлежат 

на 

облагане с корпоративен данък за реализираната печалба от стопанската си дейност по 

реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). 

1 Също така, приложими 

към тяхната дейност са данъка върху разходите, данъка върху дивиденти и 

ликвидационни дялове и данъка върху добавената стойност. 

 

1 Закон за корпоративното подоходно облагане, обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 

01.01.2007 г. 

Изучаването на тема седма ще ви помогне да: 

посочите основните данъци, с които се облагат 

предприятията; 

разкриете данъчните облекчения, които поощряват 

развитието на социалното предприемачество; 

обясните как социалните предприятия могат да бъдат 

стимулирани чрез „позитивна“ дискриминация; 

дискутирате възможностите за допълнително стимулиране 

на субектите на социалната и солидарна икономика. 
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Основните данъци, които имат отношение към стопанската дейност на 

социалните предприятия, са корпоративен подоходен данък, данък върху разходите, 

данък върху дивиденти и ликвидационни дялове, данък върху добавената стойност. 
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7.1.1. Корпоративен подоходен данък 

Корпоративен подоходен данък се дължи за печалбата, реализирана при 

осъществяване на стопанска дейност, както и от отдаване под наем на движимо и 

недвижимо имущество. Данъчната ставка е в размер на 10% от данъчната печалба на 

юридическите лица за съответната данъчна година. Данъчно задължените лица подават 

годишна данъчна декларация за данъчния финансов резултат и дължимия годишен 

корпоративен данък, както и годишен отчет за дейността, в срок до 31 март на 

следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. 

В същият срок се внася и дължимия данък. Корпоративният подоходен данък е 

регламентиран подробно в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). 

7.1.2. Данък върху разходите 

С данък върху разходите се облагат представителните разходи, свързани с 

дейността и социалните разходи, предоставени в натура на работници, служители и 

лица, 

наети по договор за управление и контрол. Този данък се прилага например за 

социалните разходи, направени от социалното предприятие в качеството му на 

работодател по отношение на неговите работници или служители. Данъчно задължени 

лица за данъка върху представителните разходи са лицата, които подлежат на облагане 

с корпоративен данък, а данъчно задължени лица за данъка върху социалните разходи 

са 

всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол, т.е. 

социалните предприятия, независимо от правно-организационната си форма подлежат 

на облагане с данък върху разходите. Данъчната ставка на данъка върху разходите е в 

размер на 10% от начислените разходи. Данъкът върху разходите се декларира с 

годишната данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице и се внася в 

срок 

до 31 март на следващата година. Данъкът върху разходите е регламентиран в Част 4 от 

Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).  
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7.1.3. Данък върху дивиденти и ликвидационни дялове 

Данъка върху дивиденти и ликвидационни дялове, удържан при източника е 

окончателен данък, който се отнася за реализираните доходи от осъществяването на т. 

нар. непряка стопанска дейност Данъкът е приложим например, когато социалното 

предприятие е обособено в отделно търговско дружество и юридическото лице с 
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нестопанска цел получава дивиденти или ликвидационни дялове за участието си в него. 

Съгласно закона (ЗКПО, чл.194), с данък при източника се облагат дивидентите и 

ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на: 

чуждестранни юридически лица и местни юридически лица, които не са търговци, 

включително на общини. Данъкът е окончателен и се удържа от юридическите лица, 

които разпределят дивиденти или ликвидационни дялове. Данъчната ставка е в размер 

на 5% от брутният размер на разпределените дивиденти, съответно от разликата между 

пазарната цена и документално доказаната цена на придобиване на акциите или 

дяловете 

(при разпределяне на ликвидационни дялове). 

7.1.4. Данък върху добавената стойност 

Според Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), 

1 

задължението за 

начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) се отнася до всички лица, 

извършващи независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите 

от 

нея. Независима икономическа дейност, по смисъла на закона, е дейността на 

производители, търговци и лица, предоставящи услуги, упражняването на свободна 

професия, както и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу 

възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално 

имущество с цел получаване на редовен доход от него. В този смисъл, дейността, 

извършвана от социалните предприятия също се счита за независима икономическа 

дейност, независимо от правно-организационната им форма. 

За целите на облагането с данък върху добавената стойност се предвижда 

регистрационен режим пред Националната агенция за приходите, която създава и 

поддържа специален регистър. Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор. 

Всяко 

данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг 

 

1 Закон за данък върху добавената стойност, обн. ДВ, бр.63 от 4 Август 2006 г., в сила 

от 01.01.2007 г. 
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от последните 12 последователни месеца подлежи на задължителна регистрация. Ако 
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лицето не отговаря на условията за задължителна регистрация, то има право да се 

регистрира по избор. 

При изчисляването на облагаемия оборот за задължителна регистрация, 

социалните предприятия трябва да имат предвид, че от началото на 2020 г., 

извършването на социални услуги по Закона за социалните услуги1 

е определено като 

освободена доставка (т.е. не се включва в облагаемия оборот). Социалните услуги са 

дейности за подкрепа на лицата за превенция и/или преодоляване на социалното 

изключване, реализиране на права, подобряване качеството на живот. Тези услуги се 

основават на социална работа, индивидуален подход и индивидуална оценка на 

потребностите. Основните видове социални услуги, изброени в Закона за социалните 

услуги (чл.15) са информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, 

общностна работа, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, 

подкрепа за придобиване на трудови умения, дневна грижа, резидентна грижа, 

осигуряване на подслон, асистентска подкрепа. 

Механизмът на облагане с ДДС е както следва. Всяко регистрирано по ЗДДС лице 

е длъжно да начисли и внесе в бюджета данък в размер на 20% върху извършените 

облагаеми доставки на стоки и услуги, който се включва в платената от купувача цена. 

Същевременно лицето има право да приспадне ДДС, което е платило при закупуване на 

стоки и услуги. В крайна сметка, данъчната тежест се понася от крайните потребители 

на стоките и услугите, но разчитането с бюджета се извършва от регистрираните по 

ЗДДС лица. 

7.2. Данъчни и други облекчения в подкрепа на социалното 

предприемачество 

Българското законодателство предвижда редица данъчни облекчения, насочени 

към поощряване и стимулиране на развитието на социалното предприемачество. 

 

1 Закон за социалните услуги, обн. ДВ, бр.24 от 22.03.2019 г., в сила от 01.01.2020 г. 
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7.2.1. Данъчни облекчения при дарение 

Данъчните облекчения за корпоративни дарители включват предвидената в 

закона възможност (ЗКПО, чл.31, ал.1) да намалят с до 10% положителния си 

счетоводен 

финансов резултат (счетоводната печалба) в процеса на формиране на данъчна печалба, 
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когато разходите за дарения са направени в полза на: 

 здравни и лечебни заведения, в това число и за комуни за лечение на 

наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение; 

 специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, в полза 

на Агенцията за хората с увреждания, на хора с увреждания, както и за 

технически помощни средства за тях; 

 юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с 

изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за 

меценатството; 

 социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия, за 

осъществяване на социалната им дейност и/или за постигане на социалните 

им цели; 

 други, изброени в закона субекти. 

Данъчните облекчения за дарители – физически лица, направили дарения в 

полза на социални предприятия, са възможни по реда на Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).1 Според този закон физическите лица могат 

да 

приспадат до 5% от своя облагаем доход (включително от дейност като едноличен 

търговец) при дарения, направени в полза на: 

 здравни и лечебни заведения, комуни за лечение на наркозависими; 

 специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както 

и в полза на Агенцията за хората с увреждания; 

 юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с 

изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за 

меценатството; 

 други, изброени в закона субекти. 

 

1 Закон за данъците върху доходите на физическите лица, обн. ДВ. бр.95 от 24.11.2006 

г., в сила от 

01.01.2007 г. 
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Сериозен пропуск в действащото законодателство е, че дарителите – физически 

лица, за разлика от корпоративните дарители, не могат да ползват данъчни облекчения 

при дарения, направени в полза на социални предприятия. 
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Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ)1 предвижда възможност за 

освобождаване на юридическите лица с нестопанска цел от задължението за заплащане 

на местен данък върху придобиване на имущество, получено по дарение. Съгласно 

чл.48 

(1) се освобождават от данък даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които 

получават субсидии от централния бюджет, както и юридическите лица с нестопанска 

цел със статут в обществена полза за получените и предоставените дарения. 

7.2.2. Данъчни и други преференции за специализираните предприятия и 

кооперации на хора с увреждания 

Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания ползват 

пълно или частично преотстъпване на дължимия корпоративен подоходен данък. 

Корпоративният данък се преотстъпва изцяло на юридическите лица - 

специализирани предприятия или кооперации по смисъла на Закона за хората с 

увреждания, които към 31 декември на съответната година са членове на национално 

представителните организации на и за хора с увреждания и в които най-малко: 

 20% от общия брой на персонала са незрящи и слабо виждащи хора, или 

 30% от общия брой на персонала са хора с увреден слух, или 

 50% от общия брой на персонала са хора с други увреждания. 

Когато не са изпълнени посочените изисквания за броя на наетите лица, 

корпоративният данък се преотстъпва пропорционално на броя на хората с увреждания 

или трудоустроените лица към общия брой на персонала. 

Преотстъпване на корпоративен данък е правото на данъчно задълженото лице да 

не внася данъка в държавния бюджет, но е допустимо само когато преотстъпеният 

данък 

се разходва изцяло за интеграция на хората с увреждания или за поддържане и 

разкриване на работни места за трудоустроени лица в следващите две години след 

годината, за която се ползва преотстъпването. Планирането, разходването и отчитането 

 

1 Закон за местните данъци и такси, обн. ДВ. бр.117 от 10.12.1997 г., в сила от 

01.01.1998 г. 
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на средствата се извършват с наредби на националните организации на и за хора с 

увреждания съгласувано с министъра на финансите. 

Освен това, Законът за хората с увреждания (чл.50, ал.1) предвижда, че на 
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специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и 

трудоволечебните бази се възстановяват 50% от дължимите осигурителни вноски за 

държавното 

обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително 

задължително пенсионно осигуряване на работещите по трудово правоотношение лица. 

Възстановените средства задължително трябва да се използват за инвестиции, 

рехабилитация и социална интеграция на хората с трайни увреждания и подкрепящия 

ги 

персонал. 

7.2.3. Данъчно стимулиране на предприятията при наемане на безработни 

лица от уязвими групи 

Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (чл.177, ал.1) данъчно 

задължено лице има право да намали счетоводния си финансов резултат при 

определяне 

на данъчния финансов резултат, когато е наело лице по трудово правоотношение за не 

по-малко от 12 последователни месеца и към момента на наемането му лицето е: 

 регистрирано като безработно за повече от една година, или 

 регистрирано безработно лице на възраст над 50 години, или 

 безработно лице с намалена работоспособност. 

Намалението се извършва с изплатените суми за трудово възнаграждение и 

внесените за сметка на работодателя вноски за фондовете на държавното обществено 

осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за първите 12 месеца от 

наемането на лицето. 

7.2.4. Стимулиране на социалните предприятия чрез „позитивна“ 

дискриминация 

Една от най-честите мерки, които се използват за стимулиране на социалната 

икономика в развитите държави, са тези, свързани с т.нар. „позитивна“ дискриминация. 

В българското законодателство има различни примери за позитивна дискриминация, но 

най-много хипотези, отнасящи се до дейността на социалните предприятия като 

субекти,  

77 

които участват в стопанския оборот, са предвидени в Закона за обществените поръчки.1 

Така например, в чл.12 от този закон са регламентирани т.нар. „запазени обществени 

поръчки“. 
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Според закона, Министерският съвет по предложение на министъра на труда и 

социалната политика определя с решения: 

 списък на стоките и услугите, които са предназначени за възлагане на 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за 

стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното 

интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение; 

 програми за създаване на защитени работни места, в рамките на които 

възложителите имат право да запазят поръчки. 

При изготвяне на списъка и определянето на програмите се вземат предвид 

провежданите национални политики, изпълняваните стратегии и програми, както и 

капацитетните възможности и номенклатурата на стоките и услугите, предоставяни от 

изпълнителите (т.е. специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, 

стопанските субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране 

на хора с увреждания или хора в неравностойно положение), като при необходимост 

списъкът и програмите се актуализират. Списъкът и програмите се оповестяват чрез 

интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки. 

Възложителят е длъжен да посочи, че поръчката е запазена в обявлението, с което 

се оповестява откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка. При 

възлагане на запазените обществени поръчки могат да участват лица, при условие че 

наймалко 30% от списъчния им състав е от хора с увреждания или в неравностойно 

положение. Когато кандидати за изпълнители са специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания, те трябва да са регистрирани като такива най-малко 

три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на 

обществена поръчка. 

Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да 

участват в обществена поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80% от 

нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс или с 

подизпълнители, които също са специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания. В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други 

 

1 Закон за обществените поръчки, обн. ДВ, бр.13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 

г. 
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заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, или стопански 

субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с 

увреждания или хора в неравностойно положение. 

В заключение следва да посочим, че според някои анализи, предвидените данъчни 

и други финансови и нефинансови стимули са недостатъчни, за да се насърчи реалното 

развитие на социалното предприемачество в България.1 По-голямата част от мерките 

на 

съществуващата политика за стимулиране на социалното предприемачеството в 

България са насочени предимно към хората с увреждания. В тази връзка се счита, че е 

необходимо да се разработят стимули за цялата палитра от социални предприятия, 

включително и за такива, работещи в полза на лица от други уязвими групи. Друг 

недостатък на провежданата политика е, че усилията са насочени предимно към 

насърчаване на корпоративната социална отговорност. Препоръчително е да се 

регламентират по-сериозни стимули за участието на физическите лица при 

финансиране 

(например чрез дарения) на субектите на социалната и солидарна икономика. 

1. Кои са основните данъци, които имат отношение към стопанската дейност на 

социалните предприятия? 

2. Какви данъчни облекчения при дарения в полза на социалните предприятия 

могат да ползват корпоративните дарители? 

3. Сдружение „Аутизъм днес“, гр. София е юридическо лице с нестопанска цел, 

определено за извършване на дейност в обществена полза. Сдружението е получило 

като 

дарение материали и консумативи на обща стойност 15 000 лв. Какъв данък върху 

придобиване на имущество по дарение дължи сдружението, съгласно Закона за 

местните 

данъци и такси? 

4. През предходната финансова година ТПК „Тих труд“ е реализирала данъчна 

печалба в размер на 25 000 лв. 45% от общия брой на персонала на кооперацията са 

хора 

 

1 Икономически и социален съвет на Република България. Социалното предприятие и 

социалното 
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с увреден слух. Корпоративен подоходен данък в какъв размер трябва да внесе 

кооперацията в държавния бюджет? 

5. През изминалата финансова година ТПК „Тракия“ е реализирала данъчна 

печалба в размер на 34 000 лв. 15% от общия брой на персонала на кооперацията са 

хора 

с увредено зрение. През годината кооперацията е извършила представителни разходи 

на 

обща стойност 1 200 лв. Какви данъци трябва да внесе кооперацията в държавния 

бюджет? 

6. През 2018 г. „Детелина“ ООД е наело с трудов договор две регистрирани 

безработни лица на възраст над 50 години. Платените заплати, социални и здравни 

осигуровки на наетите лица през годината възлизат на 14 560 лв. Има ли право 

предприятието да ползва някакво данъчно облекчение? 
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