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Summary 

 

The program is intended for entrepreneurship consulting for managers and 

shareholders of existing social enterprises. The program includes qualification 

features, modules and advanced content of each module. The purpose of the 

program is to provide knowledge about the nature and management of  business 

in the field of social entrepreneurship, legal framework and financing 

opportunities; to develop the practical skills and competences of the students in 

this field; to advise on the opportunities for social entrepreneurship in the 

Blagoevgrad region, etc. The graduates of the program possess the necessary 

methods and tools for solving complex tasks in their professional practice, 

developing their individual, team and organizational creativity and innovation. 

They learn about autonomy and responsibility, build the capacity to expand and 

update their professional qualifications. Students also develop their 

communication and social skills.  

The program includes 6 core modules: Status and Prospects for Social Economy 

Development in Blagoevgrad Region; Entrepreneurship - prerequisites, 

mechanisms for development, necessary conditions; Financing of social 

entrepreneurship in Bulgaria;  

Creativity and innovation - a key factor in the development of social 

entrepreneurship;  

Digital competence for social entrepreneurship; Possibilities for providing 

employment through social entrepreneurship in the field of cultural and 

alternative tourism in the border region Bulgaria – Greece; Social 

entrepreneurship in the field of 

culture and the arts 

The main methods: Lecture method;  Presentation of basic theoretical content;  

Provocation of thinking - analysis, synthesis, generalization, judgment, 

reasoning; Discussion - a way of expressing a position;  Practical tasks for 

drawing up a business plan according to a set structural model; Practical 

assignments for solving a case, etc. 
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Квалификационна характеристика 

Учебната програма е предназначена за консултиране на мениджъри и 

акционери в съществуващи социални предприятия от Благоевградска 

област, както на граждани, които се интересуват от възможностите за 

откриване на  нови социални предприятия.  От консултиране се нуждаят 

социални предприятия,  които разчитатна нови свежи идеи; които имат 

потребност от допълнителен опит и знания; понякога е налице липса на 

съгласие в ръководството по важен проблем и е необходимо външно 

експертно мнение за решаване на проблема; често срещани са недостатъци 

при вътрешните комуникации  в предприятието  и е необходимо свързващо 

звено между различните равнища и подразделения и пр.  

Цел на програмата е да предостави на курсистите знания за същността и 

формите на управление на бизнеса в областта на социалното 

предприемачество, да допълни познанията им за правната рамка и 

възможностите за финансиране; да развие практически допълнителни 

практически умения и компетентности на курсистите в сферата на 

социалното предприемачество; да консултира възможностите за социално 

предприемачество в Благоевградска област и др.  

Задачите, които програмата си поставя, са свързани с получаване от 

курсистите на: 

- знания, допълващи и разширяващи тяхната компетентност по 

проблеми, касаещи  работата им като социални предприемачи. Това 

са по-общи и по-специализирани знания  в социалната, управленска, 

икономическа, информационна, техническа и пр. сфера; 
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-  умения и компетентности за самостоятелна идентификация  на 

недостатъците  в своята работа,  точно да се формулират проблемите 

и да се търси информационна помощ за решаването им в различни 

източници - научна литература, статистически данни, вторични 

източници, анализи и разработки и пр.; 

- Информационно осигуряване: на  курсистите се осигурява  

необходимата информация за подобряване на  работата им като 

социални предприемачи – състояние на пазара в сферата, в която 

работят, статистическа, законодателна, финансова, социална и пр. 

информация; 

- Изграждане на  способности, умения и навици да се разбира 

необходимостта от познания и от целенасочено  самостоятелно 

създаване и актуализация на бази данни в сферата на съответния 

бизнес и социална помощ; 

- убеденост от страна на курсистите  на необходимостта от 

непрекъсната обратна връзка  с целевите групи и обучение на  

методики за изследване на техните потребности; 

- аналитично-изследователски умения – съвместно с курсистите 

провеждане на аналитични изследвания по казуси на проблеми в 

работата, представени от курсистите. Обучение за умения и 

компетентност върху идентификация на проблема, определяне и 

структуризация на причините, търсене на алтернативи за неговото  

решаване; 

- изграждане на знания и умения за реалистична оценка върху 

състоянието на социалното предприятие - по казуси, задавани от 

курсистите, икономическите и социални резултати от дейността; 

работа в мрежа, делови партньорства, конкуренти. Съставяне на 

отчети и тяхната презентация; 
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- Формиране на умения /подплатени със знания/ за прогнозиране,  за  

хипотетично определяне на тенденциите в съответната сфера, 

състояние на средата и пазара, промени в потребностите на целевите 

групи; 

- активност и мотивираност за  нови проекти във вътрешно-фирмената 

дейност – в сферата на мениджмънта, маркетинга, икономическата, 

кадровата, социалната политика, при въвеждане на нови 

информационни технологии и пр.; 

- обучение за създаване и поддържане на качествена екипна работа, 

мотивация на персонала, система за контрол, повишаване 

ефективността на работата, документооборот и пр.; 

- създаване и поддържане дух на креативност и иновативност  сред 

служителите, обучение за създаване на делова атмосфера; 

- разширяване на уменията за повишаване комуникацията във всички 

направления: рамките на  социалното предприятие, със сродни 

предприятия, създаване на мрежи за съвместна дейност, с 

административни служби към жибщините, с НПО, с доброволци и 

пр.;  

 

В хода на курса ще се анализират най-честите  проблеми и грешки, които 

допускат ръководителите на социални предприятия. Честа причина за 

слаба социална ефективност е недостатъчно задълбоченото проучване 

върху основния социален проблем, зачието разрешаване се създава 

социалното предприятие . С курсистите ще се работи в тази посока – как да  

проучват специализираната литература, как се направи вторичен анализ 

/резултати от провеждане вече емпирични изследвания върху сходна 

аудитория/, как се проучва мнението на хората от целевата група. Също 

така – как да правят  преценка за степен на съответствие на идеята с 

основната мисия на предприятието - се включва, когато идеята на 
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предприемача е към съществуващо вече предприятие /с очертана основна 

мисия/ да добави нова дейност. Уместно би било ако тази дейност е в 

синхрон с основната мисия, в противен случай тя би отклонявала ценен 

ресурс от основната дейност. При обучението се акцентира и върху 

необходимостта  очакваният желан резултат върху целевата група да е 

реалистичен и постижим; добре е също той да бъде измерим – за тази цел е 

добре да се формулират конкретни индикатори за това. Следва да се има 

предвид обаче, че количествена измеримост върху промени в качеството 

на  редица явления е трудно постижима. Засяга се и необходимостта от 

оценка на социална възвръщаемост на инвестицията  /аналогичен на 

принципа за възвръщаемост в обикновения бизнес/ - резултатите от 

реализацията на социалната идея следва да надвишават вложените 

средства и усилия,  социалната ценност на изхода трябва да е по-значима 

от вложеното на входа. Подкрепата на общността е от съществено 

значение за реализацията на една социална идея. Курсистите получават 

знания и умения за това как да преценяват  и представят своите социални 

идеи пред общността. Има визионерски идеи, потребността от които 

тепърва предстои да се развива и почувства от целевите групи или  от 

общността, но дори и тогава е добре техните автори така да ги представят, 

да ги развият в последователни стъпки, че да получават подкрепата на 

общността.  

Сред основните слабости на социалните предприятия е финансовата 

зависимост от външни източници - от проектно финансиране, дарения, 

субсидии и пр., малко са онези социални  предприятия и организации, 

които разчитат на печалба от собствена дейност за покриване на своите 

разходи. Курсистите се обучават реалистично да преценяват пазарния 

потенциал на идеята, залегнала в основата на  предприятието им.Преди 

всичко – доколко има „купувачи“ за предлаганата услуга или продукт и те 

да искат да ги получат, в противен случай – ако предлагане има, но търсене 
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няма, веригата се прекъсва. При това не е достатъчно само целевите групи 

да имат обективна потребност от нещо, но те трябва и да  съзнават това, да 

го желаят и да се стремят към него. Необходими са предхождащи усилия, 

насочени към изграждане на интерес, потребност, мотивация в тези млади 

хора да повишават образованието си и чак след това да им се предлагат 

възможности как да го направят. Някои потребности на целевите групи 

изглеждат  очевидни за създателите на социално предприемачество, но е 

добре да „ги сверят“ с  нагласите, представите, мнението, начина на живот 

на евентуалните потребители. По време на курса се работи и върху 

изграждането на умение у курсистите да се усети точният момент, когато 

да се предложи продукт или услуга на пазара - когато пазарът е узрял за 

това, когато „прозорецът на възможностите“ се отвори. Добрият социален 

предприемач трябва да умее така да формулира своята социална идея, че с 

нея да заинтересува евентуалните си  бъдещи инвеститори – оценители на 

проектни предложения, представители на публичната власт, 

неправителствени организации, дарители, бизнесмени и пр. Друг важен 

критерий за оценка на възможностите за развитие на една социална идея е 

размерът на очаквания пазар за съответните продукти или услуги. Може да 

се започне с малко, но е добре продуктите или услугите да са такива, че да 

дават възможност за разширяване  на пазара и привличане на колкото се 

може повече потребители – това е друг акцент, на който се обръща 

внимание. Друга честа грешка е недостатъчното внимание върху 

наличието на конкуренция. Ако съответната пазарна ниша вече е заета от 

един, двама или повече конкурентни фирми, може би е уместно да се търси 

коопериране с някои от тях  или друг тип социална дейност, при която 

конкуренция липсва или е минимална.  Тук се включват следните 

елементи: бариери за влизане; възможни партньорства или алианси; 

контрол на разходите; убедителна мисия; управленски екип.  
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Друг важен проблем,  залегнал в програмата на курса, са  препятствията, 

които трябва да се преодоляват, за да се реализира социалната идея – 

икономически, социални, институционални, формални /обществени/ и 

културни. Икономическите бариери включват ограничен достъп до 

финансови или други ресурси /оборудване, помещения и пр./. Към 

социалните бариери се отнасят примерно ограничени трудови ресурси, 

контакти с граждански организации, бизнес среди и пр. Институционални 

препятствия включват липса на връзка с институции – държавни или 

частни, а формалните – липса на помощни организации, осигуряващи 

юридическа, организационна, финансова и пр. подкрепа. Към културните 

препятствия се  отнасят сериозни различия в деловия етикет, манталитета, 

в трудовите взаимоотношения и пр. Курсистите се обучават как да правят  

точна преценка на бариерите, както и  своя потенциал за преодоляването 

им.  

Друга тема, която се обсъждапо време на курса, е необходимостта да се 

създават партньорства, да се търси сътрудничество в мрежа от работещите 

в сходна сфера. Потенциалът за устойчивост на социалното предприятие е 

често пренебрегван проблем от социалните предприемачи,  поради което в 

курса се обръща внимание върху мощности на проекта; заинтересованост 

на инвеститорите; способност да се реализира печалба и убедителност на 

мисията. 

Програмата  за консултиране включва: 

-  Мениджмънт – консултиране. То  е свързано с  търсене на проблеми в 

управлението на фирмата и намиране на начини за тяхното преодоляване, 

за изграждане на политика за разширяване на фирмата, увеличаване на 

клиентите, оценяване на приходите, оптимизация на взаимодействието, 

работа в мрежа, повишаване социалната полза от работата. При 

мениджмънт и административното-консултиране  въз основа на  
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споделените от ръководителя на социално предприятие проблеми, 

целенасоченото изследване и анализ на проблемите на предприятието, 

квалифицираният консултант прави независими и научно обосновани 

препоръки, насочени към решаване на проблемите и използване 

потенциала на предприятието,  което би допринесло за  неговото 

ефективно управление. Използват се и данни от научния анализ на 

ситуацията за социалното предприемачество в съответната сфера от област 

Благоевград /D3.5.1.,  D3.5.2., D3.5.3.от проекта/, както и резултати от 

проведеното емпирично изследване /D 4.5.1./. При възможност 

консултирането завършва с изготвяне на план за действие 

- Финансово консултиране.  То включва  познания, умения и 

компетентности за активно управление финансите на фирмата, препоръки 

за управление на разходите, разработка и внедряване на инвестиционни 

стратегии, съвети в сферата на застраховането, данъците и всекидневните 

разходи и пр.; 

- Консултиране човешки ресурси.  Занимава се с кадрови проблеми – 

осигуреност с необходимия и достатъчен персонал, екипна работа, 

удовлетвореност на персонала, разрешаване и отстраняване  на конфликти 

и пр. Добре сработеният, компетентен и качествен екип е важен елемент от 

конкурентните преимущества – той трябва да притежава съответните 

технически, управленски и предприемачески експертизи, неговите членове 

следва да са отговорни, критични и самокритични, креативни, иновативни. 

- Юридическо консултиране. Познаване на съответната правна и 

нормативна документация и умение тя да се ползва по предназначение, 

съставяне на правно издържани документи, застраховки и пр.; 

- Счетоводно консултиране. Система за отчетност на паричните операции; 

- Маркетинг консултиране.   
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- IT консалтинг – програмно осигуряване с използване на нови технологии 

Завършилите програмата притежават необходимите познания, умения и 

компетентности за решаване на сложни задачи в професионалната си 

практика. Те са усвоили техники за повишаване на своята креативност и 

иновативност, както и методи за повишаване на екипната и 

организационна иновативност и креативност.  

По време на курса те разширяват възможностите си за самостоятелност и 

отговорност при решаване на професионалните си задачи, повишават 

професионалната си квалификация. Успоредно с това курсистите  развиват  

своите комуникационни и социални умения. 

Програмата включв а 6 основни модула:  

- Състояние и перспективи за развитие на социалната икономика в 

Благоевградска област; 

- Предприемачеството  - предпоставки, механизми за развитие, 

необходими условия ; 

- Финансиране на социалното предприемачество в България;  

- Креативност и иновации  – ключов  фактор за развитие на социално 

предприемачество; 

- Дигитална компетентност за социално предприемачество; 

- Възможности за осигуряване на заетост чрез социално 

предприемачество в сферата на културния и алтернативен туризъм в 

граничния регион България – Гърция; 

- Социално предприемачество в сферата на културата и изкуствата  
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Основни педагогически методи 

По време на курса ще бъдат използвани разнообразни педагогически 

методи и средства, а именно: Лекционен метод; Представяне на основно 

теоретично съдържание; Провокация на мисленето - анализ, синтез, 

обобщение, преценка, разсъждение; Дискусия - начин за изразяване на 

позиция; Практически задачи за изготвяне на бизнес план по зададен 

структурен модел; Практически задачи за решаване на казус и др. 

Залегналият в програмата лекционен материал дава възможност за по-

краткосрочни или по-разширени курсове в зависимост от заявените 

искания. Също така преподавателите имат възможност да разширяват или 

намаляват обема на конкретните теми в зависимост от деловия интерес и 

потребности на курсистите.  

Представянето на материала се съпровожда с презентации, дискусии, 

решаване на казуси и пр. 
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                                    Лекционен курс 

 

Първи модул 

Състояние и перспективи за развитие на социалната 

икономика в Благоевградска област 

Първа тема 

 Същност на социалната икономика и социалното  предприемачество 

Роля на социалната икономика в съвременния свят.  Кратка историческа 

справка..Европейският съюз и социалната икономика.Определение и основни термини. 

Критерии за определяне на едно предприятие като социално.   

Втора тема  

Правна регламентация на социалната икономика  

Правна регламентация на социалната икономика в българското законодателство. 

Субекти на социалната и солидарна икономика. Процедури по вписване на социалните 

предприятия в регистъра на социалните предприятия. Форми за насърчаване на 

социалната и солидарна икономика. Правна регламентация на социалната икономика 

в държави от ЕС Правен статут на социалните предприятия в държави от Европейския 

съюз: Великобритания, Италия,  Литва, Финландия,  Швеция,  Румъния, Полша, 

Франция и пр. 

Трета  тема 

 Соцално предприемачество в сферата на здравеопазването и 

социалните услуги в Благоевградска област 

Индикатори за качеството на живот  в Благоевградска област като основен фактор за 

здравето на хората. Действащият модел на здравеопазване  - силни и слаби страни.  

Социалното предприемачество в здравната сфера.  
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Четвърта тема 

Социално предприемачество и развитие на местните общности 

Социален капитал – отношения между хората, техните взаимовръзки и 

взаимозависимости, социалните контакти и мрежи, в които  участват, степента на 

доверие между тяхРазгръщането на социално предприемачество в местните за 

задоволяване на техните преки потребности от осигуряване на заетост, производство на 

стоки и услуги и пр., но и за изграждане  на чувство за  общност, добросъседство, 

овластеност, гражданско участие, екологично /цялостно/ справяне с проблемите, 

съвместно участие на граждански, частни и публични институции за повишаване на 

благосъстоянието, стимулиране сътрудничеството в мрежа и пр. 

Пета тема 

Социално предприемачество и национален манталитет  

Влияние на манталитета като предпоставка за развитие на социалното 

предприемачество. Основни типологии на националните култури според принципа за 

класификация: властово разстояние; колективистични/индивидуалистични култури; 

мъжественост – женственост; избягване на несигурността; дългосрочна/краткосрочна 

ориентация; култура на въздържанието. Колективизъм - по-скоро неутрален фактор; 

женственият характер на културата ни  е подкрепящ каузата на социалното 

предприемачество фактор; високата властова дистанция /бал 70/ оказва негативно 

влияние; особено високото избягване на несигурността /бал 85/ е силен негативен 

фактор; умерено дългосрочната ориентация е по-скоро негативен фактор; културата на 

въздържанието /бал 16/ е по-скоро негативен фактор. 

 

 

Шеста тема 

 Стратегия за развитие на социалното предприемачество в 

Благоевградска област  

Състояние на социалната икономика в Благоевградска област.Подобряване стопанския 

характер на социалната икономика. Развитие на гражданската активност. Разширяване 

на доброволчеството и дарителството. Повишаване на  предприемачески дух и 

повишаване на иновативността. Преодоляване на институционалната и публична 
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незабележимост. Засилване  междусекторната активност на социалните предприятия.  

Разширяване дейността на социалните предприятия  в полза на местните общности. 

Обучение на кадри от сферата на социалната икономика.Особената позиция на 

социалните предприятия от сферата на културата и изкуствата. . Сфери от 

регионалното развитие на Благоевградска област, които са особено подходящи за 

развитие на социално предприемачество. 

Седма тема 

Социалното предприемачество като екосистема 

Екосистема на предприемачеството. Социалното предприемачество като екосистема – 

елементи:  Усет за възможности за бизнес; Умения за стартиране на бизнес; 

Отношение към риска; Наличие на съществуваща мрежа от контакти в бизнес средите;  

Културна подкрепа на предприемачеството; Използване на възможностите за нов 

бизнес; Усвояване на технологии; Човешки капитал; Конкуренция; Иновативни 

продукти; Иновативни процеси; Възможност за силен растеж; Развитие на външни 

пазари. Рисков капитал. 

Осма тема 

Сътрудничество в мрежа на социалните предприятия  

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

„предприемаческа мрежа“, „клъстър“ и пр.  Основни характеристики на 

сътрудничество в мрежа/ клъстър. Видове типологии на типовете  мрежи според 

принципа за класификация.Ключови характеристики на видовете сътрудничество.   

Основни принципи за качествено функциониране на мрежата: Възможни затруднения. 

Видове сътрудничество в мрежа. Видове сътрудничество според типа принадлежност 

на участниците.  Съвместимост и взаимодопълняемост на партньорите в мрежата. 

Организиране на партньорството.  Участници в мрежата за сътрудничество. 

Планетарен модел на подредба и взаимоотношения в мрежата. Профил на всеки 

възможен участник в мрежата.  

Девета  тема  

Комплексното предварително проучване – необходим инструмент за 

успешно социално предприемачество 

Анализ на социално-ценностния потенциал на  идеята за социално предприемачество в 
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определена сфера. Пазарен потенциал на бъдещото начинание;  потенциал на 

конкурентното преимущество;  потенциал на устойчивостта.  

 

 

Втори модул 

Предприемачеството  - предпоставки, механизми за развитие, 

необходими условия 

Първа тема  

Предприемачеството като социално-икономическо явление: основни 

теоретични аспекти и същностни характеристики 

Основни направления: икономическо, социокултурно, емпирично и личностно-

поведенческо. Същност на икономическо направление.  Социокултурно  направление. 

Емпирично направление.  Личностноповеденческо направление.  

 Развитие на теорията за предприемачеството. Понятието „предприемачество“ 

Предприемачеството като  събирателно от три фактора – нагласа, действия и процес. 

Предприемачеството като целенасочена съзидателна стопанска дейност, 

активизираща инициативността, творчеството, новаторството, най-доброто използване 

на ресурсите и благоприятните възможности за  удовлетворяване на икономическите 

интереси на стопанските субекти независимо от възможните рискове. 

 

Втора тема 

 Предприемаческият дух и функции на предприемачеството  

Предприемчивост, инициативност, креативност, иновативност, съзидателност, 

въображение, стремеж към успех, състезателен дух, бдителност, търсене на 

благоприятните възможности, склонност към непрекъснати промени, отговорност към 

собствения труд, готовност за непрекъснато учене и саморазвитие, нов начин на 

мислене и отношение към света.  Кой е предприемач – позиция на класиците,  

П.Дракър, Л. Търоу и пр. Характерни черти на предприемачите / по 

Ж.Б.Сей,А.Маршал, М.Вебер, Зомбарт, Шумпетер, Кейнс, Л. фон Мизес и пр./. 
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Функции на предприемачеството.  Икономическа функция; ресурсна функция; 

новаторска функция; организационна; управленска; социална функция. 

Трета тема 

Видове предприемачество 

Класификации на предприемачеството според  форма на собственост, брой на 

участниците, териториална принадлежност, размер на предприятието и др.; 

предприемачество в частния сектор, в публичния сектор, както и смесена форма на 

предприемачество; индивидуално;  

предприемачество в малкия бизнес (в микро-, малките и средните предприятия) и 

корпоративно предприемачество (в големите предприятия). Според предмета на 

дейност:  

производствено предприемачество (производство на продукти за потребление); 

търговско предприемачество (пазарна реализация на произведените продукти); 

предприемачество в областта на образованието, културата, изкуството, 

здравеопазването, социалните дейности и др.; предприемачество в областта на 

консултантските услуги (специализирани услуги, насочени към подпомагане на 

дейността на предприятията, организациите, институциите в различни  

области;предприемачество в областта на транспорта и съобщенията; предприемачество 

в областта на информационните технологии;финансово предприемачество (банки, 

фондови борси, застрахователни агенции, лизингови компании и др.); В 

зависимост от главната цел и отношението към печалбата: бизнес предприемачество – 

насочено към печалба; социално предприемачество – насочено към постигане на 

социален ефект и решаване на социални проблеми в полза на общности, общини, 

институции, училища, организации и др. 
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Трети модул  

Финансиране на социалното предприемачество в 

България 

 

Първа тема 

Нормативна регламентация на социалното предприемачество в 

България 

Видове социални предприятия. Правно-организационна форма на социалните 

предприятия. Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Търговски дружества, 

регистрирани по Търговския закон . Специализираните предприятия и кооперации на 

хора с увреждания. 

Втора тема 

Финансиране на социалните предприятия в България 

Възможности за финансиране на социалните предприятия. Приходи, реализирани от 

стопанската им дейност; Национално или общинско бюджетно финансиране; Проектно 

финансиране (безвъзмездно или смесено); Дарения; Кредитиране. Финансиране по 

национална 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 

 

Трета тема  

Проектно финансиране 

Проектно финансиране по Програмата на Европейския съюз за заетост и социални 

иновации (EU Programme for Employment and Social Innovation - EaSI); По Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР), Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност“ (ОПИК) и Оперативна програма „Инициатива за малки и 

средни предприятия“ (ОП ИМСП). Подкрепата за социалното предприемачество в 

рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г. ОП 
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„Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОП ИМСП); Програмите за 

териториално сътрудничество (ПТС) също предлагат възможности за финансиране в 

подкрепа на социалното предприемачество. Програмата за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция - България 2014-2020; Програмата за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Македония 2014-2020“  

В рамките на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно 

море“ 2014-2020; Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП 

„България - Сърбия 2014-2020“, Програмата за транснационално сътрудничество 

„Дунав“ 2014-2020. Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ 

Европа 2014-2020  

 

Четвърта тема  

Данъчно облагане на социалните предприятия 

Корпоративен подоходен данък; Данък върху разходите; Данък върху дивиденти и 

ликвидационни дялове;Данък върху добавената стойност. Данъчни и други облекчения, 

насочени към поощряване и стимулиране на развитието на социалното 

предприемачество: данъчни облекчения при дарение; данъчни преференции за 

специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания; данъчно 

стимулиране на предприятията при наемане на безработни лица от уязвими групи; 

стимулиране на социалните предприятия чрез „позитивна“ дискриминация. 

 

Пета тема 

Кооперациите като социални предприятия 

Правна регламентация и финансиране на коопераците. Кратка история. Видове 

кооперации. Потребителни кооперации; Снабдителни кооперации ; Кооперации за 

услуги; Земеделските кооперации; кооперациите за горско стопанство. Кооперативно 

банкиране (кредитни кооперативи); Кредитните кооперативи ; Социални кооперации 

Правата и задълженията на член-кооператорите. Органи за управление на 

кооперациите. 

  



19 
 

Четвърти   модул 

Креативността и иновациите  – ключов  фактор 

за развитие на социално предприемачество 

Първа тема 

Същност и основни характеристики на  креативността и иновациите в 

социалното предприемачество 

Същност на креативността и на иновативността. Основни характеристики: Мотивация;  

Чувствителност към проблемите; Способност да се генерират идеи;  Синтезиращи и 

анализиращи способности;Оценка;  Компетентност. Фактори за повишаване 

значимостта на креативността и иновациите в социалното предприемачество. Роля на 

манталитета за развитие на креативността и иновативността в България – култура с 

висока нетърпимост към несигурността и неопределеността, както и с високо властово 

разстояние /по Х.Хофстеде/. Видове креативни хора: адаптиращи /т.е. подобряващи 

нещата в рамките на системата и иноватори /които имат по-радикални предложения за 

промяна на самата система. 

 

Втора тема  

Как да отключваме и развиваме креативността 

Практическо упражнение. Курсистите попълват въпросник за оценка на 

индивидуалната креативност. Следва ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ТЕСТА с използване на презентация  

Техники за креативност – практическо упражнение. Упражнението се съпровожда с 

презентация. 

Техника „Списък с атрибути“; 

Техника „Пожелателно мислене“; 

Техника „Свеж поглед“; 

Техника „Кръг от възможности“; 

Техника „Шестте Мислещи Шапки“; 

Техника „Петте защо“; 
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Пети модул  

 Дигитална компетентност за социално 

предприемачество  

Обучението в този модул е изцяло практическо. Групата избира теми, компютърни 

програми и техни елементи, които са особено необходими в работата на курсистите и 

по които те желаят да повишат уменията и компетентността си. В този смисъл темите, 

които се предлагат по-долу, са обобщени и примерни.  

Задължително условие е на всеки курсист да се осигурява  компютър, на който да се 

обучава под ръководството на преподавател. По време на лекциите се правят 

демонстрации, а упражненията преминават под наблюдението на препходавателя. При 

по-продължителен курс се дават и задачи под формата на домашни. 

Първа тема 

Работа с Windows. Текстообработка с MS Word.  

За напреднали: Професионална текстообработка - MS Word, LibreOffice (OpenOffice) 

Writer, WPS Writer 

Създаване и оформяне на формуляри, служебни бележки, заповеди, молби, 

уведомления, и други административни документи и бизнес кореспонденция 

Втора тема  

 Електронни таблици с MS Excel. 

  Основи на електронните таблици (ЕТ). Прозорец на програмата. Терминология в 

Excel. Придвижване в работен лист. Въвеждане и редактиране на данни. Форматиране. 

Трета тема 

Основни команди за организиране на работния лист 

Редактиране на таблица. Мащабиране на работен лист. Подреждане на прозорците на 

екрана. Замразяване на част от прозореца на Excel. Разделяне на екрана на независими 

секции. 
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Четвърта тема  

Работа с електронни таблици (ЕТ) 

Търсене на текст и числа. Търсене на формули. Намери и замести. Сортиране и 

филтриране на данни. Потребителски филтър – Custom Filter. Премахване на 

дублиращи се стойности. 

Пета тема 

Изчисления в Excel 

Формули. Аритметични оператори в Excel. Приоритет на операторите. Копиране на 

формула. Абсолютен и относителен адрес на клетка. Именуване на клетки и области. 

Най-често използвани функции в Excel – Sum, Average, Count, Min, Max, IF. 

Шеста  тема 

Работа с работни листове 

Отпечатване на ЕТ. Действия с работни листове. Настройки на страницата.  

Отпечатване. 

Седма  тема  

 Създаване на диаграми 

Осма   тема 

Създаване на презентации  с Power Point, WPS Presentation 

 

 

  



22 
 

 

Пети  модул 

Възможности за осигуряване на заетост чрез 

социално предприемачество в сферата на 

културния и алтернативен туризъм в граничния 

регион България – Гърция 

 

Първа тема   

Ресуси за развитие на алтернативен туризъм в трансграничния регион 

Поради спецификата на темата, включваща главно илюстративни снимкови и видео-

материали, тя е разработена като Power Point /представен в приложение/.  

 

Втора тема 

Селски туризъм и възможности за осигуряване на заетост чрез 

социално предприемачество в граничния регион България – Гърция 

Поради спецификата на темата, включваща главно илюстративни снимкови и видео-

материали, тя е разработена като Power Point /представен в приложение/.  

 

Трета тема  

Приключенски туризъм и възможности за осигуряване на заетост чрез 

социално предприемачество в граничния регион България – Гърция 

Поради спецификата на темата, включваща главно илюстративни снимкови и видео-

материали, тя е разработена като Power Point /представен в приложение/.  
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Четвърта тема  

Екотуризъм и възможности за осигуряване на заетост чрез социално 

предприемачество в граничния регион България – Гърция 

Поради спецификата на темата, включваща главно илюстративни снимкови и видео-

материали, тя е разработена като Power Point /представен в приложение/.  

 

 

Пета тема  

Културен туризъм и възможности за осигуряване на заетост чрез 

социално предприемачество в граничния регион България – Гърция 

Поради спецификата на темата, включваща главно илюстративни снимкови и видео-

материали, тя е разработена като Power Point /представен в приложение/.  
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Шести модул 

Социално предприемачество в сферата на 

културата и изкуствата 

Първа тема 

Културата и изкуствата – важна сфера за социално предприемачество 

Значимост на културата и изкуствата  като фактор за подобряване  и хармонизиране 

цялостния начина на живот на хорат. Мисия на културата за формиране на 

националната и регионална  културна идентичност; изграждане на интелектуалния и 

културен потенциал на общността; за повишаване културната компетентност на хората; 

принос за  взаимното опознаване и разбирателство между хората от различни етноси, 

религии, социални прослойки и пр.; спойката за социална интеграция, солидарност, 

взаимно разбиране  и взаимопомощ; съдействие за преодоляване на предразсъдъците. 

Културата и изкуствата като действащи фактори за  цялостното развитие на социалното 

предприемачество –за  засилване на социалната съпричастност, взаимопомощ и чувство 

за отговорност към общността; повишаване на социалното сближаване; развитие на 

способността за креативност и иновации; повишена усетливост към нуждите на 

обществото като цяло и конкретно на местните общности; готовност за поемане на 

риск, водени от социално значими цели; развитие на образованието; повишаване на 

благосъстоянието; нарастване на гражданското участие и повишаване на активността. 

 

Втора тема 

Цели и задачи на социално предприемачество в сферата на културата. 

Възможности за развитие  

Основни цели на социалното предприемачество в културната  сфера за: намаляване на  

диспропорциите в достъпа до култура; подобряване на  културната инфраструктура; 

развитие на креативните индустрии в Благоевградския регион; създаване на условия за 

развитие на културния туризъм, съхранение и социализация на материалното и 

нематериално културно наследство; устойчиво развитие на региона; повишаване  

неговата привлекателност – както за живеена, така и за инвеститори и туристи; 
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създаване на нови работни места; принос за  икономическия растеж и нарастване на 

БВП. Остра необходимост от социално предприемачество в културната сфера. 

Състояние на сектора в България, респективно в Благоевградска област, спрямо 

държавите от ЕС.  Недостатъчност и уседналост на кадрите; необходимост от нови, 

иновативни културни форми - по-атрактивни, забавни и въздействащи в желана насока, 

привличащи   повече участници. 

 

Трета тема 

Основни тенденции в развитието на културата и изкуствата и роля на 

социалното предприемачество 

Актуалност на  интерактивни форми,  синтетични изкуства, по-интензивно използване 

на  информационни комуникативни технологии. Разполагане на арт форми в 

нетрадиционни  пространства – вкл. и улични атракции и ателиета, арт инсталации и 

пр.; смесване на форми, включващи  изкуство + образование; култура + екология; 

култура + здраве и пр. Използване на състезателно, конкурсно начало – младите хора 

обичат да се състезават. Привличане на нови публики от различни социални и културни 

слоеве - хората от целевите групи на социалните организации  - хора с увреждания, 

заплашени от соцална изолация и пр; програма за повишаване на интереса и 

приобщаване на младите хора към културните събития. От пасивни наблюдатели в 

активни участници. Нови форми за привличане и активно съучастие на публиката /вкл. 

игри, състезания, флашмоб пр./. използване  възможностите на социалните мрежи при  

всички етапи от подготовката и провеждането  на културното събитие - още при етапа 

на  планиране, през дизайна, организацията и реализация на цялостния замисъл; 

сътрудничество с хора от различни институции и организации, с различна етническа, 

културна, социална принадлежност -  използваване на т.нар.  парципативни технологии, 

включващи също адекватно предварително информиране на обществеността, създаване 

на дискусионни форуми, блогове в Интернет, обсъждащи начинанието и пр.  

Четвърта тема  

Българската традиционна култура  и социално предприемачество 
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 Кратко въведение в спецификите на традиционната култура и социалното 

предприемачество.  Презентиране на съществуващи социални предприятия, 

използващи аспекти на традиционната култура.  Представяне на народни обичаи и 

празници в трансграничния регион България – Гърция като ресурс за социално 

предприемачество.  Генериране на идеи от страна на аудиторията и обобщение. 
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Лекционни консултативни 

текстове 

 

Забележка: 

 Всички материали, включени в тази част, са резултат от работата 

на преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“   в проекта  "Cross 

border Action Plan for the Development and Operation of an Еxecutive 

Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the 

context of the Social Economy and Social Innovation". Cooperation Programme 

INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”  

Всяка лекция се придружава с визуализация върху Power Point. 
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Същност на социалната икономика и социалното  предприемачество 

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

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

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

от населението. Хуманна насоченост на дейността на социалните предприятия: 

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

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

нововъзникващи потребности. Стимулиране на демократичните процеси в 

обществото: разпространение на нов тип  сдружаване; нов тип взаимоотношения 

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

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

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

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

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

сътрудничество между институциите. Принос към развитие на регионите: принос 

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

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

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

балансираща негативните последствия от  развитието на капитализма, урбанизацията, 

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

взаимоосигурителни и взаимоспомагателни дружества. Великобритания - в  периода 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



29 
 

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

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

3.Европейският съюз и Социалната икономика. 1989 г. - звено „Политика на 

предприятията, разпределителните дейности, туризма и социалната икономика на 

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

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

европейска конференция на кооперациите, взаимоспомагателните дружества, 

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

СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА ЕВРОПА с постоянен секретариат като независима 

структура.Ангажименти на Европейския икономически и социален комитет /European 

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

на дружествата в социалната икономика (кооперации и взаимоспомагателни 

дружества). 

4.Определение и основни термини 

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

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

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

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

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

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

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

задоволяване потребностите на  участващите лица и домакинства. Подобни 

определения в  Хартата на принципите на социалната икономика, изготвена от 

Постоянната европейска конференция за кооперациите, взаимоспомагателните 

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

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

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

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

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

хора в неравностойно положение;  Местно развитие на необлагодетелстваните райони - 

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

на квартали в градските райони, помощ за развитие и сътрудничество за развитие с 
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трети държави; Други - включително рециклиране, опазване на околната среда, спорт, 

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

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

Икономика, отдел Социално предприемачество/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

характера на иновативност, гъвкавост; Реинвестиране на печалбата от икономическата 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Автономност на организацията. Участниците- организират и контролират цялата си 

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

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

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

Декларацията от Страсбург от 2014 г.  

Правна регламентация на социалната икономика в българското законодателство1 

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

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

 
1 Към темата е подготвена визуализация върху Power Point  
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Първа глава – Общи положения; 

Втора глава – Субекти на социалната и солидарна икономика; 

Трета глава – Регистър на социалните предприятия; 

Четвърта глава – Насърчаване на социалната и солидарна икономика. 

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

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

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

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

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

цели, осъществявани от предприятия, включително чрез производство на различни 

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

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

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

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

участие на членовете, работниците или служителите при вземане на управленски 

решения. 

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

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

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

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

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

управляват се прозрачно с участие на членовете; положителният счетоводен финансов 

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

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

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

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

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

лица; жертва на домашно насилие.  

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

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

възможност за предоставяне на  над 75000 лв. зао социални нужди. 
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В трета глава са разписани процедурите по вписване на социалните предприятия 

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

Министърът на труда и социалната политика издава съответното удостоверение. То 

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

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

социално предприятие“. 

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

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

социално предприятие. Регистърът на социалните предприятия е публичен. 

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

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

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

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

предоставя методическа помощ; да провежда национални обучителни програми и 

подкрепя създаването на обективни индикатори за статистическа отчетност; да 

поддържа отличителна сертификационна марка. 

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

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

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

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

професионалната квалификация на лицата, отпускане на средства и пр.  

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

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

продължително безработни; социална дейност; социално предприятие; социално 

предприемачество; социална цел. 

Заключителните разпоредби включват промените, които се извършват Закона за 

корпоративното подоходно облаганесъобразно синхронизирането му с настоящия 

закон.  

Правна регламентация на социалната икономика в държави от ЕС Правен статут 

на социалните предприятия в държави от Европейския съюз 
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Великобритания Развитие на кооперативно движение;  създаване на  Международния 

кооперативен алианс; без закон за социалното предприемачество. Дефиниция  за 

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

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

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

социални предприятия: благотворителна организация (charity), нестопанска 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Италия.  Законодателен указ за  регламентация на социалните предприятия и тяхната 

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

неравностойно положение  и дейности от сферата на образованието, културата, 

културното наследство, развлекателните дейности, спорта и пр.  

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

социалните  предприятия. 

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

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

наети лица в неравностойно положение - хора с увреждане или дългосрочно 

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

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

Швеция.  Много добре развито социално предприемачество, но без специално 

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

социалните предприятия: Кооперация за социална дейност и Предприятие за развитие 

на общността.Нестопанските сдружения (ideell) са два вида – с признат статут за 
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работа в обществена полза и без такъв статут. Първите, за да ползват данъчни и други 

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

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

културни, спортни, образователни и др. 

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

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

отделни лица от уязвими социални групи. Широка рамка. Допълнителна  

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

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

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

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

предприятие.Регламентирани данъчните облегчения, преференциалното участие в 

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

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

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

планират в общинския бюджет.  

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

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

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

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

Тези организации са НПО, сдружения на местното самоуправление и от 

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

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

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

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

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

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

Назначен е  делегиран министър по социална икономика в рамките на Министерството 

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

в областта на взаимоспомагателните, кооперативните дейности и дейностите по 

сдружаване (CNLAMCA. ЗАКОН  за социалната и солидарна икономика /2014 г/. 
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Същността на социалната и солидарната икономика: „Начин на предприемачество и 

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

 

Соцално предприемачество в сферата на здравеопазването и социалните услуги в 

Благоевградска област2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

икономическа активност на населението. Все още се забелязва тенденция към 

намаляване на висшистите сред населението в трудоспособна възраст въпреки 

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

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

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

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

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

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

обяснява и относително неголемия брой пациенти в местните болници. Благоевград 

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

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

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

интензивен.“.3  

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

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

 
2  Към темата е подготвена визуализация върху Power Point  
 
3 Изследване на Институт за пазарна икономика, 2016 г. 
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Сериозен обективен недостатък - подтиква към свръхдейност, дава  стимули за по-

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

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

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

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

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

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

Представяне на резултати от  представително за България емпирично социологическо 

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

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

местоживеенето; влияние на доходите; превенция на хроничните заболявания 

ниско качество на законите, уреждащи здравната помощ. 

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

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

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

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

индикатора.4 Къде сме ние  - през 2017 сме на  33-то място с 526 точки – след нас са 

само Черна гора и Румъния. 

Корупция в сферата на здравеопазването – специфика на подкупите, невярна 

информация, кражби и корупция на ниво бюрокрация.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

https://healthpowerhouse.com/files/EHCI_2016/EHCI_2016_report.pdf%20/
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посредничество. Делегиране от държавата или общината на частния сектор 

изпълнението на определени услуги. На социалните предприятия се разчита за 

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

пациенто-ориентирана медицина. 

Препоръки: малките  предприятия от сферата на здравеопазването да  ползват 

преференции при ползване на  публични финансови, материално технически и 

информационни ресурси; опростена регистрация; съдействие за международна дейност; 

развитие на законодателната и информацианна база;  привличане на конкурсна основа 

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

преференции; предоставяне под аренда на държавна или общинска собственост при 

изгодни условия. 

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

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

социално подпомагане.  

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

представяне на резултати от емпирично изследване. 

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

емпиричното изследване.  Основни изводи 1. Социалните предприятия в социалната 

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

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

ефект; 

2. Налице е известно недооценяване на предварителния проучвателен етап при  

създаването на социално предприятие и особен, познаването на пазара; 

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

предприемачите; 

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

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

е интензивна; 

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

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

натрупват печалба от дейността си;н  

8. Екипната работа е на високо равнище; 

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

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

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

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

във вътрешните условия и ресурси за развитие. 

Социално предприемачество и развитие на местните общности 

Социалното предприемачество е важен инструмент  за устойчивото развитие на 

местните общности. Нормативните документи по социално предприемачество на много 

държави от Европейския съюз включват специални текстове за необходимостта от 

развитие на местните общности като цел на социалната икономика. Например в 

Швеция в дефиницята на социално предприятие се включва текст „предприятие за 

развитие на общността“;  най-често избирана форма на социално предприятие във 

Великобритания е „Търговско дружество с ограничена отговорност в интерес на 

общността /Community Interest Company, CIC/“; според закона за социално 

предприемачество на Румъния обхватът на социалната икономика включва дейности, 

имащи за цел да служат на обществения интерес, на интересите на дадена общност; в 

съответния закон на Полша фигурира текст за дейностите, подпомагащи развитието на 

общностите и местните общности. 

В новия  български Закон за предприятията от социалната и солидарна икономика не се 

споменава за развитие на местните общности като цел на социалната икономика. В 

целите е включено „устойчиво териториално развитие“ –вероятно  по подразбиране 

включващо и  развитието на местните общности.  Но все вероятно би било уместно 

специално да  се подчертае развитието на местните общности като цел на социалната и 

солидарна икономика, доколкото ядрото  на териториалното развитие са именно 

хората. Както казва проф. Дейвид Брейн, инфраструктурата, пътищата, водата, 

канализацията, електричеството и жилищата осигуряват обвивката, в която живеят 

хората. В тази обвивка те правят нещата заедно - с достъп до работа, образование, 
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здравеопазване, бизнес, отдих и  духовни празници. Хората, които работят съвместно, 

със споделени разбирания и очаквания, осигуряват и силна местна общност.  

Когато с помощта на социалното предприемачество се осигурява работа, производство 

на стоки и услуги за всички, включително и за заплашените от социална изолация, 

всъщност се работи за повишаване на техния човешки потенциал, за  благосъстоянието 

на общността.  

Ще се спра на един особено важен аспект от благосъстоянието на общността, а именно 

-  качеството на отношенията между хората в тази общност, придаващо им усещане за 

принадлежност.  В специализираната литература този аспект  се нарича социален 

капитал - това са отношенията между хората, техните взаимовръзки и 

взаимозависимости, социалните контакти и мрежи, в които те участват, степента на 

доверие между тях5. В емпиричните изследвания социалният капитал се измерва чрез 

показатели като степен на доверие в общността; уважение към околните; готовност да 

се помага; толерантност; членство в различни групи за по-качествен живот; 

благотворителност; доброволчество;  работа за общественото благо; развитост на 

неправителствени организации и пр. Социалното предприемачество е много подходяща 

форма за развитие социалния капитал на местните общности -  като ресурс за постигане 

на икономически, политически, социални, културни цели. Какво е състоянието на 

социялния капитал в България? 

 Според сравнителни изследвания степента на доверие в рамките на местните общности 

в България е доста ниска – 19,44%, докато примерно за САЩ показателят е  38%, за 

Швеция – 63,76%.  Подобни са и показателите за гражданската активност, 

доброволчеството, доверието в неправителствените организации и  и пр. Така 

резултатите от изследване, проведено през 2009 г. от Институт „Отворено общество“  

показват следното: на въпроса „Вие лично активен ли сте в една или повече от 

посочените по-долу сфери на активност или организации“, 93,8% от гражданите 

отговарят отрицателно. Нещо повече – 82,5% от тях заявяват, че и в бъдеще нямат 

намерение да се включват в граждански активности, а 10,5%  не знаят дали биха го 

направили6. Индексът  на гражданско участие, изследван от Българския център за 

 

5Терминът се използва за пръв път от Пиер Бурдийо в края на 80-те години. Най-интензивно в тази сфера 

работят, освен него, също Джеймс Коулман и Робърт Путнам. Вж Putman, Robert. Bowling Alone: The 

Collapse and Revival of American Community (2000)  

6 CIVIL SOCIETY IN BULGARIA:Has our dream come true?NGOs versus Spontaneous  

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

Grant Number CBI_2009_11 (Civil Europe Association)p.49  
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нестопанско право и Форум Гражданско участие, сочи обща оценка 3.39 по скала от 

нула до шест, което означава състояние на развиващо се гражданско участие7. С други 

думи -гражданското участие в България е ниско, недостатъчно ефективно, често е 

спорадично и непопулярно сред общността. 

 Дейността на неправителствените организации е важен показател за развитието на 

гражданското общество – така смятат и 68% от респондентите на представително за 

България изследване8. Но, за съжаление, доверието на хората в работата на НПО е 

много ниско – над 80% от тях смятат, че НПО работят по-скоро за себе си, отколкото за 

решаване проблемите на гражданите9. Също така само 25% от респондентите на 

цитираното изследване от 2017 г. разпознават  местните общности като субекти на 

гражданска активност. 

 Според данни за Световния дарителски индекс10  равнището на друг елемент от 

социалния капитал - дарителството и доброволчеството у нас, е много ниско – 

нареждаме се  на 127 място от общо 139 държави /индексът се базира върху 

резултатите от три показателя: помощ на непознат; даряване на пари; доброволчество/.    

Зависимостта между разширяване полето на социалното предприемачество и 

развитието на социалния капитал на местните общности е двупосочна - успешните 

социални предприемачи развиват, насърчават,  обогатяват социалния капитал на 

местните общности, но и  изграденият социален капитал на общността създава 

подходяща среда за развитие на социално предприемачество.  

Изследването на тази взаимозависимост , както  и на факторите, определящи 

развитието и на двата компонента, е особено актуално. В практически план то би 

показало посоката и характера на онези стимули, които са най-ефективни за развитие 

на соцалното предприемачество  и на местните общности у нас. За съжаление това все 

още е слабо изследвана проблематика,  развитието се осъществява по-скоро с метода  

«проба-грешка», което е неефективно и струва скъпо. Необходимо еизграждането на 

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

гражданското участие – 3.59 и Промени, до които води  гражданското участие – 3.35. 
8 Изследването  “Активните НПО в България през 2017 г.” е проведено от екип от Институт “Отворено 

общество”. Методиката на регистрация включва проучване мнението на активни НПО;мнение на 

експерти; национално представително изследване на общественото мнение; провеждане на 7 тематични 

фокус групи и анализ на документи. 
9 Civil society in Bulgaria: NGOs versus Spontaneous Activism? 
10 Световният дарителски индекс на КАФ (CAF World Giving Index) се основава на данни от 

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

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

в периода 18 май  – 4 юли 2016. 
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цялостна, научно обоснована, практически ориентирана стратегия за развитието на 

тандема «социално предприемачество – местни общности». 

Изследователи по развитие на общностите отбелязват, че примерно в САЩ е трябвало 

да минат десетилетия в прилагане на скъпо струващи програми, целящи  повишаване 

благосъстоянието на бедните квартали, с помощта на проекти на външни експерти -   

усилия, не довели до никъде. Струва ми се, че подобен е случаят с интегрирането  на 

ромите  у нас – за последните 15 години са изхарчени милиарди левове – с почти нулев 

ефеккт. Нещата в САЩ потръгнали  едва след генерална  смяна на стратегията – вместо 

«отгоре надолу» -  главно с държавни решения и програми, проекти, осъществявани от 

външни за общностите структури и организации -   към развитие, базирано и 

центрирано вътре в общността от нейните членове – така да се каже, «отдолу нагоре». 

Разбира се, това развитие се осъществява  и с подкрепа на държавната и местната власт, 

с адекватна нормативна база, експертна помощ и пр. Но ядрото, двигателят на 

промяната се съсредоточава в местната общност. 

Стратегията «отдолу нагоре» - но сериозно осмислена и последователно прилагана,  е 

подходяща основа за развитие на местните общности чрез  социалното 

предприемачество, чиято същност е познаване отвътре проблемите на хората от 

общността и намиране на най-подходящите, съобразени с конкретната реалност,  

решения с оглед на потребностите.  

Някои от програмите на ЕС за развитие на местните общности напълно са в синхрон 

със стратегията «отдолу нагоре»  – достатъчно е да споменем програмите   LEADER  за 

развитие икономиката на селските райони, стратегията Community-led  local 

development /CLLD/, "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР), допринасяща 

за осъществяване целите на  „Европа 2020“,  инициативите  URBAN и EQUAL и пр. 

Световни организации и фондации целенасочено  стимулират развитието на социално 

предприемачество именно в местните общности -  напр. Фондация Schwab подкрепя 

над 300 социални предприемачи от различни държави, занимаващи се с разнообразни 

дейности.   

 За да очертаем посоката на въздействие на социалните предприятия за развитие 

социалния капитал на местните общности, а и защото понятието „местна общност“ е 

централно в теоретичния ни конструкт, би трябвало да очертаем контурите му. Както 

при повечето термини от сферата на обществените науки, и тук няма еднозначно 

http://ope.moew.government.bg/en/pages/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie/102
http://ope.moew.government.bg/en/pages/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie/102
http://ope.moew.government.bg/en/pages/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie/102
http://ope.moew.government.bg/en/pages/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie/102
http://ope.moew.government.bg/en/pages/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie/102
http://ope.moew.government.bg/en/pages/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie/102
http://ope.moew.government.bg/en/pages/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie/102
http://ope.moew.government.bg/en/pages/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie/102
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определение, поради което по-скоро ще маркираме неговите основни  характеристики.  

Местната общност представлява:  

- население, живеещо компактно на определена територия, обозначена с 

географски, икономически, културни и пр. условни граници; 

- наличие на общи традиции, история, система от ценности; 

- осигуреност на териториалната общност с ресурси за удовлетворяване на 

потребностите; 

- устойчиво възпроизводство на общността и средата с помощта на вътрешни и 

външни ресурси; 

- идентификация и самоидентификация на жителите с общността, осъзнаване 

принадлежността им към местната общност; 

- общи потребности в организацията на живота; 

- развитие елементи на самоуправление и пр.  

В каква посока социалните предприятия  е уместно да съдействат за развитие 

социалния капитал на местните общности?  

1. Изграждане  на чувство за  общност, което включва:  

- усещане за членство в общността; 

- влияние в общността ;  

- споделена емоционална свързаност между членовете в общността;  

- задоволяване на потребностите  на членовете на общността;  

2. Добросъседство – давана или получавана практическа помощ между 

членовете на общността;  

3. Овластеност - колективна ефикасност, доверие в резултатността от 

организираното действие в общността; 

4.  Гражданско участие; 

5. Екологичен подход - развитието на общността следва да се разглежда в 

неговата цялост, като се имат предвид както хората, така и общността като 

цяло, включваща групи, организации, общности, региони; миналогодишния 

форум - екосистема на соц. Предпр. 

6. Стимулиране съвместното  участие на всички  институции и организации  от  

общността – граждански, частни, публични,  за решаване на проблемите  

http://ope.moew.government.bg/en/pages/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie/102
http://ope.moew.government.bg/en/pages/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie/102
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7. Стимулиране развитието на връзките между тези институции и организации 

и сътрудничество в мрежа -публично-частни партньорства, междусекторни 

сътрудничества и пр. 

Допълнителен ориентир за посоката, в която социалните предприятия могат да 

съдействат за устойчиво развитие на местните общности дава документът 

„Териториална програма на Европейския съюз. Към по-конкурентоспособна и 

устойчива Европа с различни региони“11. Насоките на дейност, посочени в този 

документ, са свързани със: 

- съчетаване на икономическото развитие с екологичната, социална и културна 

устойчивост на региона;  

- задоволяване потребностите на местното население; 

-  съобразяване с  местния и регионален потенциал и по-пълно използване на 

териториалното многообразие и специфика; 

- развитие, съобразено с околната среда и културата, със спецификата на 

културния ландшафт в региона; 

- съхраняване и развитие на местната и   регионална културна идентичност и 

потенциал; 

- стимулиране на „културни пътища и мрежи“, както и всякакви други 

териториални проекти от значение за природното и културно наследство; 

- съхраняване на баланса и недопускане на свръхексплоатацията на екологичните 

и културни ресурси и намаляването на биологичното разнообразие; 

- внимание към  начина на съжителство между хората, съдействие за повишаване 

на гражданската активност и пр.   

В търсене на нови пазарни ниши и стратегии за социално предприемачество в местните 

общности може би е добре да имаме предвид и приоритетите в териториалното 

развитие на Европейския съюз: 

- стремеж към засилване на полицентричното развитие /в регионален план то се 

изразява в създаване на възможности за развитие не само на големите, но и на малките 

градове  и селските райони/; 

- повече  иновации; 

 
11 „Териториална програма на Европейския съюз. Към по-конкурентоспособна и устойчива Европа с 

различни региони11 Приета по повод на Неформалната среща на министрите на градоустройственото 

развитие и териториалното сближаване на 24 и 25 май 2007 г. в гр. Лайпциг“ 

 



44 
 

- нови форми на партньорство и териториално управление между селските и градските 

райони; 

- насърчаване на  регионалните „клъстери“ за конкуренция и иновации;  

- укрепване на екологичните структури и на културните ресурси като възможности за 

развитие. 

В усилията за развитие на социално предприемачество за подобряване 

благосъстоянието на местните общности би било уместно да  се преодолее 

едностранчивата представа у хората за социалното предприемачество като дейност, 

свързана главно с производство на стоки и услуги за хора с увреждания или за групи, 

заплашени от социална изолация.  Отново ще се позова на примери от 

законодателството в други европейски държави – в случая Полша. Социалните 

предприятия в Полша се регулират от два основни закона, Законът за извършване на 

дейност в обществена полза и доброволчеството и Законът за социалната заетост. 

Терминът, който се използва за социалните предприятия, е Организация, извършваща 

дейност в обществена полза. Ето дейностите, определени от чл. 4 на закона – общо 24, 

ще представя част от тях:  

............................................ 

10) дейности, подпомагащи развитието на общностите и местните общности; 

11) наука, обучение,образование и възпитание; 

12) разглеждане на забележителности и отдих на деца и младежи; 

13) култура, изкуство, защита на културни произведения и традиции; 

14) разпространение на физическата култура и спорта....... 

17) разпространяване на знания и умения за защита на държавата; 

18) разпространение и защита на човешките права и свободи, граждански свободи, 

както и действия, подкрепящи развитието на демокрацията........ 

22) дейности за европейска интеграция и развитие на контакти и сътрудничеството 

между нациите; 

23) популяризиране и организация на доброволчеството; 

24) подпомагащи неправителствените организации и образувания технически дейности,  

обучение, информация или финансова подкрепа. 
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Все още не разполагаме със статистически данни за социалните предприятия в 

България /след въвеждане на новите правила за регистрация/. Но ето например данни за  

профила на социалното предприемачество във Франция12:  

 

 Сфери на дейност  процент 

1.  Социални услуги  60,9 

2. Спорт и свободно време 53,6 

3. Финанси и застраховане 30,8 

4. Изкуство и култура 26,7 

5. Образование 18,7 

6. Здравеопазване 11,3 

7. Поддръжка на предприятията 5,3 

8. Хранителна промишленост 4,6 

9. Селско стопанство, горско стопанство, риболов 4,5 

10. Хотелиерство и ресторантьорство 2,8 

11. Търговия 1,9 

12. Информация и комуникации 1,2 

13. Други отрасли и дейности 1,2 

14. Некласифицируеми 99,7 

Таблица 1 Структура на социалното предприемачество във Франция 

 

От данните се вижда, как спорт и свободно време, изкуство и култура, образование и 

пр. присъстват със значителен процент в общата картина. „Некласифицируеми“ 

/последният ред/  означава, че над 1/3 от отговорите  са уникални, не се вместват в 

горните категории. 

Други примери: в Белгия социално предприемачество се развива интензивно в сферата 

на производството и продажба на биохрани. В селските райони на много европейски 

страни се развива социално предприемачество за бързи вериги за доставка на продукти 

от местното селскостопанско производство. Екологията и възобновяема енергия също 

са популярни. Повторното използване на ресурсите набира скорост - според една 

 
12 Observatoire national de l’ESS – CNCRES, d’après Insee Clap 2013.  Общият процент е над 300, защото 

респондентите са имали възможност да дават повече от 1 отговор.  Около 99% неклафицируеми 

означава, че около 1/3 от отбелязаните отговори не се вместват в горните основни сфери. 
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изследване 77% от гражданите на ЕС предпочитат да използват ремонтирани стари 

вещи, отколкото да купуват нови; 60% са готови да купуват стоки втора употреба. 

Спомням си за едно социално предприятие в Унгария, в което се шият сувенири и 

стоки за бита, като материали се вземат от дрехи втора ръка. Много възможности за 

социално предприемачество крие сферата на алтернативния туризъм – културен, 

селски, здравен, спортен и   екотуризъм. 

За устойчивото развитие на местните общности чрез разгръщане на социалното 

предприемачество е важно да се знаят проблемите и трудностите, с които се сбълскват 

работещите в тази сфера. През 2018 г. проведохме емпирично изследване сред 

социалните предприемачи в Благоевградска област. На въпроса „Какви са  основните 

предизвикателства, с които трябва да се справяте в работата си?“ /с прилежаща 

тристепенна скала с най-висока оценка 3 и най-ниска – 1/, отговорите на респондентите 

се нареждат така:   

№ Предизвикателство бал 

1 Връзкарство, корупция при печелене на проекти и 

обществени поръчки.  

2,7 

2 Винаги има риск дали ще успяваме в бъдеще  2,7 

3 Развитие на нови идеи  2,3 

4 Осигуряване на финансиране 2,3 

5 Маркетинг и продажба на услугата 2,3 

6 Да поддържаме високо темпо на работа, да не ни забравят  2,3 

7 Трудно се поддържа сплотен и добре работещ екип димост 2,2 

8 Хората са бедни, трудно отделят пари за неща, които не са 

от първа необхо 

2,2 

9 Този живот е несигурен, което ме уморява 1,4 2 

10 Реклама и популяризиране дейността на организацията  1,9 

11 Бюрокрацията на държавните институции  1,6 

Таблица 2.  Основни затруднения в работата на социалния предприемач 

 

Връзкарството и корупцията при печелене на проекти и обществени поръчки 

закономерно заема първа позиция; подобен бал има и неизменният риск, съпътстващ 

работата на социалния предприемач. Развитие на нови идеи, иновативност; маркетинг и 

продажба на услугите, осигуряване на финансиране и поддържане на темпото излизат с 
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равен бал на следващо място. За успешно справяне е необходим  и напрегнат ритъм на 

работатата - за да си на пазара, да не те забравят. Малко по-нисък е балът,  свързан с 

поддържането на сплотен и добре работещ екип.  Рекламата и популяризиране 

дейността на организацията се нарежда на предпоследно място. Накрая -  

необходимостта от преодоляване бюрокрацията на държавните институции.  

Социалните предприемачи ясно осъзнават необходимостта от повишаване на 

иновативността в своята работа и имат право, доколкото Сравнителен доклад на 

Европейския съюз  за иновациите  показва, че България е на предпоследна позиция 

сред държавите от ЕС  по иновации - след нас се нарежда само Румъния. Почти нямаме 

ръст в това отношение от 2011 г.13 

Министерството на труда и социалната политика полага усилия за повишаване на 

иновативността – от няколко години  организира и годишна национална награда за 

социални иновации в три области: социални иновации, свързани със заетост; със 

социално включване; с предоставяне на социални продукти и услуги – това е много 

добра практика. Вероятно е необходимо  да се изследват и причините за състоянието 

при неиновативните предприятия /а те са болшинство/ –какви са причините те да не 

развиват иновации според тях, как това може да се промени, от каква помощ се 

нуждаят. 

Интересни са резултатите от емпирично изследване на ЕВРОСТАТ от м. март 2017 г. за 

иновациите. В случая имаме предвид не незавидната позиция на България в 

сравнителен план /тя е сходна на горните данни/, а някои интересни тенденции: 

- При локалните /регионални пазари  /какъвто е нашият случай/  съотношението 

неиновативни/иновативни предприятия е около 60/40 в полза на 

неиновативните. Докато при националните, европейски и други видове пазари 

съотношението е в полза на иновативните предприятия; 

- по принцип иновациите  не са приоритет на малките предприятия - при тях 

всички видове иновации  -  организационни, продуктови, маркетингови и 

процесни - са с почти два пъти по-ниски показатели от иновациите при големите 

предприятия. 

Според резултатите от въпроса защо не са иновативни техните предприятия, 

отговорите на ръководителите се групират така: 

- Не разполагаме с убедителна причина за необходимост от иновации – 83,0% 

 
13  Сравнителен доклад за иновациите в ЕС и Сравнителен доклад за иновациите по региони с 

резултатите за 2019 г. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_bg
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_bg
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- Иновативността има средна или ниска степен на значимост – 68,3% 

- Ниско ниво на конкуренция на пазара – 63% 

- Възпира ни негативният ни опит от предишни иновации 61,3% 

- Липсват ни идеи за иновации - 56,8% 

- Оценяваме важността им, но пречките пред иновациите са твърде големи 

/16,7%/ 

- Има ниско пазарно търсене на иновации – 15,6% 

Следователно, ако се съобразим с горните данни,  при усилия да се повиши 

иновативността в дадена сфера, следва да  се работи в посока на: 

- повишаване пазарните изисквания за иновации; 

-  поява на добри идеи; 

-  пазарна конкуренция. 

Наложително е провеждането на подобно мащабно изследване върху причините за 

неиновативността на социалните предприятия у нас.Една от причините за това със 

сигурност  е все още много слаба връзка между науката и бизнеса - това е 

отбелязано в доклада на ЕС за България. В това отношение  Националният съюз на 

ТПК е добро изключение, той си съструдничи с два университета – ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ и УНСС.  

Друга слабост, отбелязана в доклада на ЕС, е  недостатъчно внимание за развитие на 

клъстерите. Тук можем да изтъкнем добрата практика на Окръжния съюз на ТПК 

Благоевград – той е създал клъстер, включващ  17 трудово-производителни 

кооперации.  

България е на предпоследно място в ЕС по иновации. А каква е позицията на самия 

Европейски съюз в световен план – бих казала, доста незавидна: „Ниското равнище на 

частни инвестиции в иновациите е постоянна слабост в Европа. Равнището на 

инвестициите на предприятията в научни изследвания и иновации в ЕС възлиза на 1,3% 

от брутния вътрешен продукт. То бледнее в сравнение с Китай (1,6%), Съединените 

щати (2%), Япония (2,6%) и Южна Корея (3,3%)“14 . При друг показател -  набрани 

фондове за рисков капитал (в млрд. евро) в ЕС и САЩ, 2007—2016 г., примерно за 

2016 г. в рамките на ЕС те са  6 млрд,  докато в САЩ са  33 млрд – почти 6 пъти 

повече15. Както се казва, коментарът е излишен. 

 
14 Доклад „Показатели в областта на науката, изследванията и иновациите в ЕС, 2018 г.“ 
15 Източник: Европейска комисия, ГД „Научни изследвания и иновации“ — Данни: Invest Europe, NVCA / 
Pitchbook / 
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Стратегия за развитие на социалното предприемачество в Благоевградска област  

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

500 неправителствени организации. Регистрирани кооперации -  ...  Незадоволителни 

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

статистически данни. 

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

общество в Благоевградска област, в което се включва стимулиране гражданската 

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

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

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

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

образование. Особено внимание към създаване добри условия за пълноценно развитие 

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

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

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

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

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

икономиката за постигане на  социална справедливост, равнопоставеност и човешка 

подкрепа ;Осигуряване пълноценен живот на местните общностите  - запазване и 

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

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

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

неравнопоставеността в Благоевградския регион; Подкрепа на сътрудничеството на 

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

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

постигането на общи цели допринасят за разширяване на международните 

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

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

авторитета и привлекателността на Благоевградска област и я превръщат в желано 

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

благоприятно и на развитието на икономиката и осигуряване на повече работни места; 
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повишаване качеството на живота и създаване перспективи за развитие на младите 

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

международен обмен вграничната област. 

Инструментални цели:  Секторът на социалните предприятия в Благоевградска област 

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

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

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

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

обвързана изцяло с реалните проблеми на хората; Управлението на социалните 

предприятия да се осъществява от висококвалифицирани компетентни специалисти, 

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

дейността; В нарастваща степен социалните предприятия  да придобиват финансова 

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

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

нуждаят; Предприятията от социалната икономика в Благоевградска област да  стават 

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

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

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

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

разширяване обучението по социално предприемачество в сферата на средното и висше 

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

международната перспектива  на социалните предприятия, особено на онези, които 

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

предприятия в граничния регион; 

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

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

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

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

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

разширяване на сферите на проява на активността.  Активността в любимата 

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

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

е крачка напред, но за каузата на социалната икономика и социалното 
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предприемачество особено важна е съзидателната активност, свързана с участие за 

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

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

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

предприятията от социалната икономика, активна работа с медиите и представяне 

положителни резултати от дейността на социалните организации, междусекторните 

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

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

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

местните общности субекти на гражданска активност – примерно за съвместни 

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

резултат говори и за обективното състяние на гражданската активност – местните 

общности имат ниска гражданска активност. Създаване на среда за стимулиране 

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

стратегия. 

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

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

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

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

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

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

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

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

реалната гражданска активност. 

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

емпирични изследвания. Исторически социокултурни причини за все още нисък 

предприемачески дух. Форми на стимулиране: подобряване на законодателството, 

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

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

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

липса на добри идеи; ниско равнище на пазарна конкуренция.  
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5. Преодоляване на институционалната и публична незабележимост Осмисляне от 

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

социалната икономика на този процес? Повишаване гражданското участие при вземане 

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

свързани с трудовите взаимоотношения;  фактор при формиране на политиката; 

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

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

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

икономика. Необходимост от изграждане на позитивен образ на социалните 

организации;  медийни кампании по наболели въпроси, касаещи гражданите; 

социалните организации а настойчиво и последователно да представят в медиите 

позитивните резултати от своята работа. 

6. Засилване  междусекторната активност на социалните предприятия.  

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

с медиите и пр. 

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

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

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

на другите социални сфери. Типове междусекторни връзки. 

7. Подобряване стопанския характер на социалната икономика. Незадоволително 

положение към момента – представяне на  статистически данни и резултати от 

емпирични изследвания. Причини – недостатъчна компетентност в стопанската сфера,  

недобро познаване на целевата група, непроведени предварителни проучвания на 

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

законодателството 

8. Разширяване дейността на социалните предприятия  в полза на местните 

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

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

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

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

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

важните за живота на хората проблеми.  
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9.Обучение на кадри от сферата на социалната икономика.  Изучаване в средните 

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

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

„Предприемачество“. Във  висшето училище предприемачеството като бакалавърска 

или магистърска  специалност.  

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

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

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

разнообразен  културен и социален живот,  осигуряване на възможности за добро 

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

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

мисия на културата -  да съдейства за формиране на националната културна 

идентичност на гражданите от региона; да съхранява и възпроизвежда регионалната  

културна специфика; да съдейства за изграждане на интелектуалния и културен 

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

допринася за  взаимното опознаване и разбирателство между хората от различни 

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

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

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

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

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

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

Необходимост от стимулиране на социалните предприятия от сферата на културата и 

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

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

развитие  на жизнени общности, участват при формиране културната идентичност на 

хората от региона, при подходяща организация засилват гражданската активност и 

допринасят  за изграждане на иновативно мислещи хора,  представят и разпространяват  

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

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

културната инфраструктура;  развитие на креативните индустрии в Благоевградския 

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

социализация на материалното и нематериално културно наследство; устойчиво 
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развитие на региона; повишаване  неговата привлекателност – както за живеена, така и 

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

растеж и нарастване на БВП. 

11. План за развитие на социалната икономика в Благоевградска област  

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

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

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

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

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

от 04.04.2012 г.  

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

подходящи за развитие на социално предприемачество 

 

Социалното предприемачество като екосистема16 

1.Социалното предприемачество като екосистема. Гражданственост на понятието 

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

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

обвързаност и зависимост между елементите в системата.  

2. Екосистема на предприемачеството - изследвания на Института за глобално 

развитие на предприемачеството,   Глобален  Индекс на Предприемачеството /GLOBAL 

ENTREPRENEUR INDEX. Показатели:   

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

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

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

променлива, която показва доколко  хората притежават знания, умения и 

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

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

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

 
16  Към темата е подготвена визуализация върху Power Point  
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започване на нов бизнес или обратно – налице са нестабилни институции,   добавящи 

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

– променлива, оценяваща връзките между предприемачите и географската 

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

подкрепа“ на предприемачеството – променлива, измерваща отношението към 

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

корупцията, която препятства свободното и честно предприемачество; Използване на 

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

предприемачите за започване на нов бизнес – доколко произтичат от свободната 

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

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

състоянието на технологичния сектор и доколко предприятията са в състояние усвояват 

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

качеството на  образование и квалификация на  предприемачите; Конкуренция  - 

показател за конкурентоспособността на създаваните продукти и услуги за пазара; 

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

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

за изследване доколко предприятията използват  новите технологии и имат ли достъп 

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

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

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

желанието и възможностите на  предприятията да навлязат на световните пазари;  

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

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

рисков капитал /от индивиди, но и от  институционални  инвеститори. 
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Позиция на България според GEI. Резултати по всеки показател.  

№ Показател  България ЕС Швей- 

цария 

1 Усет за възможности за бизнес  35 51 78 

2 Умения за стартиране на бизнес  33 66 72 

3 Отношение към риска  17 48 88 

4 Наличие на съществуваща мрежа от контакти в 

бизнес средите  

63 45 54 

5 Културна подкрепа на предприемачеството  37 51 67 

6 Използване на възможностите за нов бизнес   11 59 97 

7 Усвояване на технологии  18 63 100 

8 Човешки капитал  9 49 79 

9 Конкуренция   35 49 100 

10 Иновативни продукти  22 57 83 

11 Иновативни процеси  16 58 90 

12 Възможност за силен растеж  14 50 88 

13 Развитие на външни пазари 4 63 100 

14 Рисков капитал   13 53 100 

 

3. Екосистемата на социалното предприемачество.  Според изследване на 

Европейската икономическа и социална комисия  относно  темповете на растеж при 

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

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

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

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

все още е 2,8% , като  в Белгия например е 9%, във Франция -  9,1%17.  

Включване към показателите, които са в сила при предприемачеството също  

гражданска активност, доброволчество и загриженост за добруването на местната 

общност. Гражданската активност – резултати от емпирични изследвания. . 

 
17 Източник: CIRIEC/ЕИСК 
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Индексът  на гражданско участие18, получен при изследване на БЦНП  и Форум 

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

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

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

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

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

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

дали биха го направили19. Според резултатите от друг въпрос от същото изследване  

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

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

изследване на гражданската активност /с представителна извадка от 1500 души/20 , 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предвид тези резултати, когато правим стратегии за повишаване на гражданската 

активност. 

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

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

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

Grant Number CBI_2009_11 (Civil Europe Association)p.49  

20 Open Society Institute – Sofia (OSI-S) data on Civil Society Index, CIVICUS, surveys conducted 

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

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

Europe Association, Hungary. 
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 Доброволчество и дарителство – резултати от емпирични изследвания: Според данни 

за Световния дарителски индекс 21  равнището на дарителството и доброволчеството 

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

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

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

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

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

много важна е активната, съзидателна гражданска инициатива. 

Развитие на местните общности. Сериозни традиции; постепенно възвръщане на  

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

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

предприемачество на повечето европейски страни специално се акцентира върху 

развитие на местните общности. В България има към 140 неправителствени 

организации, поставили в основата на своята дейност развитието на местните 

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

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

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

насочена към развитие на местните общности.  

В заключение: ако искаме да постигнем устойчиво развитие на социалното 

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

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

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

подкрепят да участват пълноценно в трудовия и социалния живот“22. 

  

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

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

представляват около 95% от населението на света.В България са интервюирани 1000 души в периода 18 

май  – 4 юли 2016. 

22 Еuropean Comission  Employment, Social Affairs§Inclusion ; Social investment   
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Сътрудничество в мрежа на социалните предприятия 23 

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

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

съвременна много ефективна технология за съвместна работа на социалните 

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

организирайки съвместни дейности, да разширяват и подобряват работата си. 

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

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

практически иновативни модели  на работа. 

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

характера на връзките между участващите фирми и институции /формалните и 

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

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

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

Примери за клъстъри в България.  

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

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

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

участниците; Идея за дългосрочно сътрудничество; Ориентация към иновация и 

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

Насърчаване на предприемачеството; Подкрепа за създаване на публично-частни 

партньорства и пр. 

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

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

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

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

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

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

осъществява сътрудничество между различни сектори. Ако за класификационен 

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

 
23  Към темата е подготвена визуализация върху Power Point  
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сътрудничат; които работят като коалиция; които формират мрежа за своето 

сътрудничество.Ключови характеристики на видовете сътрудничеството: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

интензивност. Някои социални предприятия в мрежата могат да си сътрудничат 

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

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

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

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

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

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

област; формални мрежи. 

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

сътрудничество и партньорство в работата; откритост и доверителност;професионално 

отношение; повишаване на гражданската инициатива; стимулиране на иновативното 

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

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

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

съперничество и конкуренция на принципа „аз печеля – ти губиш“; прозрачност. 
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Възможни затруднения: разнороден тип субекти – някои са представители на 

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

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

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

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

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

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

разбирания и нагласиСубективност оцветява всички процеси от възприемането и 

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

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

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

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

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

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

4. Видове сътрудничество в мрежа. Видове сътрудничество според типа 

принадлежност на участниците. Партньорство между публични институции е 

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

 Партньорство между частни институции  се реализира между организации от 

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

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

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

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

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

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

партньорство Особено перспективна форма на сътрудничество в социалната сфера е 

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

представители на публични институчии и представители на частни организации за 

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

много се разчита в усилята за деинституционализация и децентрализация на 

социалните услуги.Закон за публично-частното партньорство. 

Неформално и формално сътрудничество. Формално сътрудничество: Меморандум 

за сътрудничесто;.Споразумение за  сътрудничество и съвместна дейност в обозначена 
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област; Споразумение за партньорство; Обществен/граждански съвет с постоянно 

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

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

работа на проектен принцип;Междусекторни партньорства; Представители на 

публичната власт като партньори в мрежа за сътрудничество.  

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

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

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

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

сътрудничество в мрежа са възможни няколко конфигурации между партньорите: 

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

осъществявайки  сътрудничество поотделно с още едно, две и повече социални 

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

Конфигурация тип ПАЯЖИНА: при нея всички участващи предприятия сътрудничат 

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

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

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

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

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

на партньорите. 

6. Съвместимост и взаимодопълняемост на партньорите в мрежата. Организиране 

на партньорството. Съвместимост в стратегиите;Съвместимост в 

ресурсите;Съвместимост в организацията;Съвместимост в типа организационна 

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

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

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

предприятията;Степен на съвместимост при преобладаващия тип организационна 

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

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

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

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

взаимоотношения в мрежата. Специфика на всеки възможен участник в мрежата:  
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- Гражданските  организации като част от  мрежата;  

- Кооперациите като част от мрежата; 

-  Социалните предприятия като част от мрежата;  

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

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

мрежа. Държавна агенция за закрила на детето; 

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

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

-  Местните общности като част от сътрудничество в мрежа; 

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

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

- Читалищата като част от сътрудничество в мрежа; 

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

-  Звена от Бизнеса като част от сътрудничество в мрежа; 

- Църквата като възможен партньор за сътрудничество в мрежа; 

- Медиите като възможен партньор за сътрудничество в мрежа. 

 

Социално предприемачество и национален манталитет  

В по-голямата част от   изследванията  върху връзката между културните 

характеристики на дадена нация и развитието на предприемачеството /респективно 

социалното предприемачество в съответната държава/  се използва моделът на Хеерт 

Хофстеде за основните типове национални култури. По-долу, следвайки подобен 

подход,  ще направим допускания за  влиянието на някои аспекти от националния ни 

манталитет върху състоянието и възможностите за развитие на социалното 

предприемачество в България.  

Център Хофстеде24 провежда своето проучване „Culture Compass Survey“  в над 80 

държави, сред които и България, и представя сравнителни резултати за  шест основни  

културни профила. Избрахме 4 европейски държави  - България – като обект на 

изследването ни,  Гърция като  партньор в проекта25, но и като балканска държава с 

 
24The Hofstede centre https://www.hofstede-insights.com/ 
25 Изследователски екип от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Факултета по изкуствата,  участва в гръцко-

български проект  „План за развитие на социалното предприемачество“, съфинансиран от Европейския 

фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в програмата за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А “Гърция-България 2014-2020”. Проектът бе реализиран в 

периода 2017 – 2019 г. 
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предполагаемо сходен тип  културен манталитет, Австрия и Великобритания – за 

сравнение, като държави от централна и западна Европа с доста по-различен 

манталитет.   

 

Легенда: България – в  лилаво; Австрия – в синьо; Гърция – в  зелено; Великобритания 

– в оранжево 

 

Графика 1. Сравнителни данни за 4 национални култури – България, Австрия, Гърция, 

Великобритания по 6 културни типологии: властова дистанция; индивидуализъм – 

колективизъм; мъжественост – женственост; избягване на неопредевлеността; 

дългосрочна – краткосрочна ориентация; култура на въздържанието.  

 

Според горните данни България е страна с колективистична култура,  с голяма властова 

дистанция, сравнително женствена култура, с много високо избягване на 

неопределеността, със сравнително дългосрочна ориентация, с култура на 

въздържанието в много голяма степен. По-долу ще потърсим връзка между тези 

културни особености на българския манталитет и посоката на очакваното им влияние 

върху нагласите за социално предприемачество у нас. 

 

Колективистичен  манталитет   

Съобразно резултатите от изследванията на авторитетния Център Хофстеде, а и според 

редица изследвания на български изследователи, България  се отнася към културите от 

колективистичен тип. Съобразно бала си /30/ тя е  най-колективистичната култура от 

представените по-горе. Какво означава колективистична култура: голямо влияние на 

вътрешните групи /на разширеното семейство/, на малките общности /на етническа, 
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религиозна основа, по населено място и пр./ върху индивида през целия му живот във 

всяко отношение – социално, емоционално, икономическо, поведенческо и пр. Той 

много разчита  на тяхната поддръжка в живота си, като в замяна се отплаща с лоялност 

и грижа; стремеж към поддържане на хармония и избягване на директни 

конфронтации; запазването на добрите взаимоотношения  в групата  е по-важно от 

изпълнението на задачата; неравнопоставеност пред закона /в зависимост от груповата 

принадлежност и други фактори/ и пр26. 

 В сферата на работните взаимоотношения  колективистичните нагласи  се проявяват в 

няколко основни аспекта /за по-голяма яснота ги представяме в сравнителен план с 

индивидуалистичните, следвайки анализа на Х.Хофстеде27/: 

 

Колективистични култури 

Отношенията работодател-служител се 

възприемат от морална гледна точка, подобно 

на семейни отношения; 

Назначенията и повишенията вземат предвид 

вътрешната група на служителя; 

Управлението е управление на групи; 

Отношенията имат предимство пред работата. 

Индивидуалистични култури 

Отношенията работодател служител са 

договорни и трябва да се основават на 

взаимна изгода; 

Назначенията и повишенията би трябвало да 

се основават само на умения и правилник; 

Управлението е управление на индивиди; 

Работата има предимство пред отношенията. 

Таблица 1. Колективистични/индивидуалистични култури 

Въпросът е доколко принадлежността ни към колективистичните култури 

допринася/или пречи за развитието на социалното предприемачество? Ето някои 

изводи от научни изследвания. Първото изследване с автори Кедменец и Страшек28 

ползва емпирични данни от мащабно световно проучване на предприемачеството 

/включително и на социалното предприемачство/29.  Анализът на резултатите води 

 
26 Х.Хофстеде Култури и организации. Софтуер на ума. С., 2001, виж също: Harry C Triandis Individualism 

And Collectivism 1995 

27 Хеерт Хофстеде. Култури и организации. Софтуер на ума,  2001. Стр. 92 
28 Irena Kedmenec & Sebastjan Strašek (2017) Are some cultures more favourable for social entrepreneurship 

than others? In: Economic Research-Ekonomska Istraživanja 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2017.1355251. Това изследване ни помогна да се 

ориентираме в изследванията по тази проблематика и голяма част от източниците,  които цитираме по-

долу,  открихме благодарение на него. 

29 Global Entrepreneurship Monitor social entrepreneurship study from the year 2009 (Terjesen, Lepoutre, Justo, 

& Bosma, 2009. Изследвани са  54 държави, разпределени в три групи, според етапа на икономическото 

си развитие : Factor-Driven Economies /тук са напр. Алжир, Ливан, ОАЕ, Саудитска Арабия и пр./,  

Efficiency- Driven Economies /Аржентина, Бразилия, Чили, Китай, Сърбия, Русия, Гърция и пр. – вероятно 

тук бихме отнесли и България/, Innovation-Driven Economies /Белгия, Финландия, Франция, Германия и 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2017.1355251
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авторите до извода, че този фактор не оказва значимо влияние  върху  развитие на 

социално предприемачество.  

 

Голямо властово разстояние   

Резултатите от мащабното  изследване на Хофстеде от 90-те години на 20-ти век 

показват, че хората се различават в отношението им към властта – при някои култури е 

съвсем приемливо, че при  онези, които имат властта, идват и парите, и правото; че 

властимащите живеят в затворени общности, че държавата  и законът ги третира 

различно от останалите, че ползват допълнителни привилегии, очакват  

страхопочитание от подчинените си  и пр. В други култури подобни  нагласи са 

неприемливи. Върху основата на тези резултати Хофстеде назовава новото културно 

измерение „властово разстояние“ и съответно – култури с голямо властово разстояние и 

култури с малко властово разстояние. 

Къде е разположена България по тази ос: с получен бал 70 ние сме сред културите с 

голямо властово разстояние. Ето какво е характерно за тях в сферата на работните 

отношения30 :  

Култури с голямо властово разстояние 

Йерархията в организацията отразява 

екзистенциалното неравенство между тези на 

върха и тези на дъното; 

Централизацията е популярна; 

Големи различия в заплащането между върха 

и дъното на организацията; 

Подчинените очакват да им се казва какво да 

правят; 

Идеалният шеф е доброжелателен автократ 

или добър баща; 

Привилегиите и символте на статуса са и 

очаквани, и популярни. 

Култури с малко властово разстояние 

Йерархията в органзациите означава 

неравенство на ролите и се установява за 

удобство; 

Децентрализацията е популярна; 

Малки различия в заплащането между върха и 

дъното на организацията; 

Подчинените очакват с тях да се консултират; 

 

Идеалният шеф е изобретателен демократ; 

 

На привилегии и символи на статуса се гледа 

с недоверие. 

 

Таблица 2. Култури с голямо/малко властово разстояние 

 

 
пр. 

https://www.researchgate.net/publication/48322611_Global_Entrepreneurship_Monitor_2009_Executive_Report 
30 Хофстеде 2001, стр. 49 

https://www.researchgate.net/publication/48322611_Global_Entrepreneurship_Monitor_2009_Executive_Report
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Доколко голямата властова дистанция  оказва влияние върху социокултурния климат за  

разширяване на социалното предприемачество в България? 

Резултатите от изследването на Кедменец и Страшек говорят за наличие на  

обратнопропорционална зависимост между властовото разстояние и създаването на 

подходящ климат за развитие на социалното предприемачество : “Данните говорят за 

негативна връзка между националното равнище на властово разстояние и социалното 

предприемачество“. Следователно колкото е по-висок индексът на  властово 

разстояние, толкова в по-малка степен хората са склонни да се занимават със социално 

предприемачество. Защо е така? 

Българите предпочитат йерархичните взаимоотноиения на работното място /но и не 

само там – също и в семейството, в училще, в политиката и държавата/; изказването на 

мнение, различно от това на началника, не се толерира; работниците и служителите 

като правило не участват при вземането на решения; централизацията на властта е 

приемлива и очаквана; работниците не проявяват инициатива, те очакват началникът да 

им каже какво да правят. Всички тези особености не допринасят за проява на желание и 

мотивация за иновативност, създаване на социално предприятие и съдействие за 

неговото развитие и просперитет. Характерното за българския манталитет голямо 

властово разстояние влияе негативно върху развитието на социалното 

предприемачество  у нас. 

Няколко са посоките на влияние на културата, свързана с голямо властово разстояние, 

върху отношението към социалното предприемачество:  хората от култури с голяма 

властова дистанция не са склонни да проявяват висока загриженост - както на по-ниско 

равнище в рамките на работата им, така и за по-глобални проблеми /като защита на 

природата например/31, а ядрото на социалното предприемачество е именно това – да си 

загрижен за общността и да търсиш начини да помагаш. 

- друга посока на негативното влияние на голямата властова дистанция е 

отношението към иновациите – хора от култури с голяма властова дистанция не 

са склонни да проявяват гъвкавост и да приемат иновационни идеи и практики. 

 
31  Waldman, D. A., Sully de Luque, M., Washburn, N., House, R. J., Adetoun, B., Barrasa, A., … Wilderom, C. 

P. M. (2006). Cultural and leadership predictors of corporate social responsibility values of top management: A 

GLOBE study of 15 countries. Journal of International Business Studies, 37, 823–837. 

doi:10.1057/palgrave.jibs.8400230 https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/cultural-and-leadership-

predictors-of-corporate-social-responsibi 

https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/cultural-and-leadership-predictors-of-corporate-social-responsibi
https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/cultural-and-leadership-predictors-of-corporate-social-responsibi
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-  характерно за тях е и друго /също противопоказано на социалното 

предприемачество/- те имат висока толерантност към социалното неравенство 32.  

 

Женствена култура  

По аналогия с обичайно приетите в обществото джендър особености на мъжете и 

жените, Хофстеде нарича следващата опозиция мъжествени  -  женствени култури. 

Докато за хората от мъжествените култури  е характерна борбеност, амбициозност, 

стремеж към високи постижения и лидерство, състезателен дух, решаване на 

конфликтите с борба и пр., на женствените култури са присъщи гъвкавост, грижа за 

слабите, скромност, внимателност и съчувствие, разрешаване на конфликтите с 

преговори; афинитет към равенството, солидарността и качеството на живота.  

България със своя бал от 40 точки се отнася към женствените култури. В сферата на 

работата разликата между мъжествените и женствените култури се изразява в 

следното33:  

Женствени култури  

Работи, за да живееш; 

Мениджърите използват интуицията си и 

търсят съгласие; 

Ударение върху равенството, солидарността и 

качеството на работния живот; 

Разрешаване на конфликти посредством 

компромиси и преговори. 

Мъжествени култури 

Живей, за да работиш; 

От мениджърите се очаква да бъдат 

решителни и да се налагат; 

Ударение върху справедливостта, 

надпреварата между колегите и свършената 

работа; 

Разрешаване на конфликти посредством 

борба докрай. 

Таблица 3. Женствени/мъжествени култури 

Има ли зависимост между типа култура по оста женственост-мъжественост и 

социалното предприемачество?  Според резултатите от цитираното изследване на 

Кедменец и Страшек, има – социокултурният климат при женствените култури е по-

подходящ за развитие на социалното предприемачество: „Също така, процентът на 

младите социални предприемачески начинания се свързва с по-ниски нива на 

мъжественост“.  

 
32 Rinne, T., Steel, G. D., & Fairweather, J. (2012). Hofstede and Shane revisited the role of power distance and 

individualism in national-level innovation success. Cross-Cultural Research, 46, 91–108. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1069397111423898 

 
33 Хофстеде 2001:133 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1069397111423898
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Следователно такива характеристики на нашата „женствена“  култура като грижа за 

другите, качеството на живот като ценност, позитивно отношение към равенството, 

солидарността и  добрата работна среда, разрешаването на конфликтите с компромиси 

допринасят за интереса и стимулират социалното предприемачество у нас. 

 

Силно избягване на неопределеността 

Животът ни  е изтъкан от неопределеност и несигурност, което определено  генерира 

базова тревожност. Културите се различават според чувствителността си към тази 

базова неопределеност и несигурност   на живота и съответно си изработват различни 

механизми за нейното  неутрализиране /доколкото е възможно/.  

 Ето как се проявяват различията между двата типа култури   това в сферата на 

работата34: 

 

Култури със силноизбягване на 

неопределеността 

Емоционална потребност от правила, дори ако 

са неприложими; 

Времето е пари; 

Емоционална потребност да си зает; вътрешна 

потребност от усилена работа. 

Точността е естествена характеристика; 

Потискане на нестандартни идеи 

иповедение;съпротива към нововъведенията; 

Мотивиране чрез сигурност и зачитане или 

принадлежност 

Култури със слабо избягване на 

неопределеността 

Не бива да има повече правила от абсолютно 

налжителното; 

Времето е ориентационна рамка; 

Чувство за спокойствие при бездействие; 

усилена работа само когато се налага; 

Точността трябва да се учи; 

Понасяне на нови нестандартни идеи и 

поведение; 

Мотивиране чрез постижения и зачитане или 

принадлежност. 

Таблица 4. Култури със силно/слабо избягване на неопределеността 

 

Както се вижда от горната графика, България със своите 85 точки е държава със силно 

избягване на неопределеността. Това означава, че не обичаме особено промените, 

отнасяме се доста нетърпимо към необичайно поведение и идеи,  новото ни плаши, 

обичаме да има правила /които обаче  нарушаваме /, предпочитаме да сме вечно заети и 

да работим упорито /имаме поговорка Залудо работи, залудо не стой/,  усещането за 

сигурност е важен елемент от нашата ценностна система. Страхът от провали  е силен и 

 
34 Хофстеде 2001:174 



70 
 

ни пречи да поемаме рискове. Неспокойни сме, изживяваме ситуациите на промяна 

като силно стресови. 

С характерното за нас силно избягване на несигурността  можем да очакваме, че  не сме 

склонни да поемаме рискове, да сме ентусиазирани от евентуални промени, да се 

стремим към иновативност, енергичност и поемане на инициатива – а това са все 

характеристики на истинското социално предприемачество.  

Според проучването на Кр.- Хаджиев в България , „В работния процес високите 

стойности на този показател се изразява в напрежение; високи нива на стрес; слаба 

инициативност; избягване на непознати рискове; нежелание да се работи в екип; 

отрицателно отношение към промяната; игнориране на обучението, в което липсват 

категорични формули (като курсове по стратегия, лидерство и работа в екип)“.35 

Подобни са изводите на  К.Каменов и кол. : „. Индивидите в българските организации 

са програмирани да чувстват, че всичко различно е опасно; имат съпротива към 

промяната; настроени са песимистично за възможността да повлияят на решенията, 

взимани от структурата на властта. Разработването на детайлни планове и избягване на 

риска е основна част от инструментариума на управлението. Фокусът се поставя върху 

стратегическото планиране (разполагане на предварително дефинираните 

стратегически цели във времето), а импровизирането се възприема като хаотични 

действия в неограничена среда, породени от конюнктура, вместо като свободни и 

целенасочени действия в рамките на корпоративната стратегия.36  

Извод: силното избягване на несигурността като страна от нашия манталитет  е 

препятстващ фактор за разгръщане на социално предприемачество у нас.  

 

Дългосрочна ориентация   

Присъщо на манталитета на хората от някои култури е да са много спестовни,  ценена 

добродетел при тях е да работят усилено, възможно е да посвещават живота си на 

възвишени, далечни идеали, опитват се да адаптират традициите към съвременния 

контекст; за постигане на главните си цели са готови да жертват дори репутацията си. 

Това е една прагматична култура.  Хофстеде я нарича  култура с дългосрочна 

ориентация. В другия край на оста са културите с краткосрочна ориентация – за тях е 

 
35 Кристиян Хаджиев Мултикултурна бизнес среда – управленски подходи, ценности, тенденции и стереотипи 

НБУ * 
36 Каменов, К., Кр. Хаджиев, Н. Маринова (2005) Управленският процес и екипната дейност., София, 

НБУ, стр. 125 
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характерно следното: за тях репутацията е на първо място исе пази с всички сили; 

социалният натиск „да не изоставаме от съседите“ е много силен и в името на това 

могат да се правят неадекватно големи разходи; очакват се и са желани бързи резултати 

от работата, тук и сега; личната стабилност е високо ценена; спестяването не е 

популярно. 

В сферата на работните отношения профилът на двата типа култури е следният37: 

Култури с дългосрочна ориентация 

Адаптиране на традицията към съвременния 

контекст; 

Зачитане на социалните и статусни 

задължения в определени граници; 

Пестеливост, пестене на ресурсите; 

Висока квота на спестяванията, фондове на 

разположение за инвестици; 

Постоянство при бавни резултати. Желание 

да се подчиняваш заради определена цел; 

Желание за зачитане на изискванията на 

Добродетелта 

Култури с краткосрочна ориентация 

Зачитане на традициите; 

Зачитане на соцалните или статусни 

задължения независимо от цената; 

Социален натиск да си вкрак със съседа, дори 

ако това означва да харчиш повече, отколкото 

можеш да си позволиш; 

Ниска квота на спестяванията, малки суми за 

инвестиции; 

Очакване за бързи резултати. Загриженост за 

запазване на лице; 

Желание за притежание на истината 

Таблица 5. Култури с дългосрочна/краткосрочна ориентация 

 

Със своите 69 точки България се разполага в сегмента на  прагматичните култури. По 

преценка на  екипа на Х.Хофстеде „в общества с прагматична ориентация хората 

вярват, че истината зависи в голяма степен от ситуацията, контекста и времето. Те 

показват способност да адаптират традициите лесно към променените условия, силна 

склонност към спасяване и инвестиране, пестеливост и постоянство в постигането на 

резултати“38. 

Извод: умерената дългосрочна ориентация оказва по-скоро слабо негативно влияние 

върху нагласите за социално предприемачество при българите. 

Култура на въздържанието   

Културите се различават и по начина, по който се отнасят към, най-общо казано, 

удоволствията в живота. Някои култури се отнасят позитивно и с разбиране към 

 
37 Хофстеде 2001:242 
38 https://www.hofstede-insights.com 
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свободното задоволяване на основни и естествени човешки нужди, носещи радост и и 

наслада  на хората.Други култури се отнасят с голяма строгост и аскетизъм към 

удоволствията, които хората могат да си позволят и съответно създават санкциониращи 

социални норми в това отнощение. Хората, принадлежащи към  първия тип култури, са 

по-скоро с вътрешен локус на контрол – сами оказват контрол над своя живот и 

емоции, докато хората от култури на въздържанието регулират тези страни от живота 

си под въздействието на външни фактори и санкции. 

България има много нисък резултат /16/ в това измерение, което означава, че 

характерна за нея е  силно въздържаща се култура. Хората  от това културно измерение 

не отделят много внимание за това как да прекарат добре и с удоволствие свободното 

си време, а когато го правят, изпитват скрито чувство за вина. Силно ограничени са в 

поведението си от социалните норми. 

За съжаление присъщата ни ясно изразена култура на въздържанието и външен локус 

на контрол не допринасят много  за изграждане на позитивни нагласи за занимания със 

социално предприемачество. Що се отнася до нагласите на хората с увреждания за 

включване в социалния живот, получаваме потвърждения от редица изследвания в 

България, че голяма част от тях наистина пасивно очакват някой да прояви особени 

усилия да ги вклюва, самите те нямат усещането, че /съобразно възможностите си, 

разбира се/  държат живота си в своите ръце. 

Изводи 

Според резултатите от изследванията  особеностите на българския манталитет като 

социокултурен фактор за развитие на социалното предприемачество можем да 

приемем, че присъщият на манталитета ни колективизъм /бал 30/  е по-скоро 

неутрален фактор; женственият характер на културата ни /бал 40/ е подкрепящ 

каузата на социалното предприемачество фактор; високата властова дистанция /бал 

70/ оказва негативно влияние; особено високото избягване на несигурността /бал 85/ 

е силен негативен фактор; умерено дългосрочната ориентация е по-скоро негативен 

фактор; културата на въздаржанието /бал 16/ е по-скоро негативен фактор. 

Но разбира се, това са относителни неща. Социокултурните фактори действат в 

синхрон с всички останали фактори. Добре е да сме наясно с тях, да се съобразяваме 

с тях в усилията да намерим най-верните подходи за развитие на социалното 

предприемачество.  
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Комплексното предварително проучване – необходим инструмент за успешно 

социално предприемачество 

 

Сред основните слабости на социалното предприемачество в България е финансовата 

зависимост от външни източници - от проектно финансиране, дарения, субсидии и пр. 

Малко са онези социални  предприятия и организации, които разчитат на печалба от 

собствена дейност за покриване на своите разходи. Според резултати от емпиричното  

изследване, което направихме през 2018 г. в рамките на гръцко-български проект върху 

социалното предприемачество в граничния регион39, между 50 -70% от социалните 

предприятия в Благоевградска област разчитат на външни източници. Ясно е, че за тази 

картина има сериозни обективни причини – като правило  социалните предприятия  се 

разполагат в пазарни ниши, които са ниско печеливши /в противан случай те биха се 

запълвали от бизнеса/; целевите групи, към които са насочени техните продукти и 

услуги, са с ниски доходи и по-скоро биха се лишавали, отколкото да си позволят по-

високи цени; недостатъчна помощ от държавната и местна власт; непрецизирана 

нормативна уредба  и пр. – това са фактори, които бавно и  трудно се променят.  

Но има и други причини -  като например недостатъчна подготвеност и квалификация 

на кадрите, които се захващат със социално предприемачество, пренебрегване на 

подготвителния проучвателен етап на пазара и  възможните перспективни ниши, 

непознаване потребностите на целевата група,  нереалистични нагласи и мотивация и 

пр. 

Успешното социално предприемачество  е свързано с предварителен анализ на 

бъдещата социална ниша, в която то ще се разположи, познаване на целевите групи, 

информираност за пазара и пр. Според резултатите от нашето емпирично  изследване се 

оказа, че ръководителите  на социални предприятия  в немалка степен пренебрегват 

важността на този пръв проучвателен етап. На въпроса от анкетната карта  „Кои бяха 

първите стъпки, които предприехте, след като решихте да направите социална 

 
39 Изследването бе проведено в периода април – май 2018 г. и включва две части. Първата е върху 

извадка от общо 274 социални организации от Благоевградска област /153 – в сферата на културата и 

изкуствата, 48 – в тясно социалната сфера и 73 – в сферата на културния туризъм/. На базата на събрани 

и обработени статистически данни са получени резултати за създаване на организаците, техния тип и 

статут, разпределение по общини, сфери на дейност, проектна активност, форми на финансиране и пр. 

При втората част от изследването методиката на регистрация включва анкетно изследване и интервюта,  

изследвани са 49 социални организации /17 – работещи в тясно социалната сфера, 19 – в областта на 

културата и изкуствата и 13 – в сферата на културния туризъм/. Под „тясно социална сфера“ имаме 

предвид организациите, работещи с хора с увреждания, етнически малцинства и пр.  – т.е. директно 

заплашените  от социална изолация. 
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организация?“ /зададен  с прилежаща 5-степенна скала с най-висока оценка 5 и най-

ниска – 1/, изчислени като среден бал, резултатите имат следния вид:  

Предварителните усилия на бъдещите социални предприемачи са били насочени към: 

1. Техническа организация и създаване на екип – проучване за  регистрация, 

помещение, финансиране, екип – общ среден бал 4,25  

2. Връзка с организации, работещи в същата сфера – общ среден бал 3,9 

3. Реклама – общ среден бал 3,6 

4. Проучване на пазарната ниша – проучване на социалния проблем, на целевата 

група, наличния пазар за продукти и услуги за тази услуга – общ среден бал 3,5. 

 

Както се вижда,  най-важната предварителна крачка, от която до голяма степен зависи 

цялото начинание  – внимателно проучване и избор на подходяща пазарна ниша, 

набиране на детайлна информация за целевата група - бъдещите купувачи и техните 

потребности, за задоволяването на които те биха дали пари  - се нарежда на последна 

позиция.  

Същевременно препоръките, които се дават в специализираната литература  за 

започване на бизнес в социалната сфера, недвусмислено на първо място се поставя 

детайлното  предварителното проучването на пазарната ниша и очакваните 

потребности на целевата група, които да бъдат задоволявани с продавани продукти и 

услуги. По принцип един бизнесмен, за да е успешен, следва добре да е ориентиран в 

състоянието на пазара и да познава колкото се може по-детайлно потенциалните си 

купувачи - дори  в последните години се оформя активен „пазар на данни“ за 

купувачите  – техните интереси, предпочитания, желания.  

Ще представим по-долу модел на  инструмент за оценка социалната ефективност на 

дадена  конкретната идея за стартиране на социално предприятие с автори  Джил Кикал 

и Томас Лайънс40 . Моделът включва анализ на идеята за създаване на социално 

предприятие от четири гледни точки: социално-ценностен потенциал на идеята, 

нейният пазарен потенциал, потенциалът на конкурентното преимущество и потенциал 

на устойчивостта.  

 

40 Jill Kickul, Thomas Lyons Understanding Social Entrepreneurship: The Relentless Pursuit of 

Mission in an Ever Changing World , Routledge; 2 edition, 2016.  Chapter 3 Recognising 

Opportunities, p. 41 –  71. 

 

https://biblio.com.au/book/understanding-social-entrepreneurship-relentless-pursuit-mission/d/508807670
https://biblio.com.au/book/understanding-social-entrepreneurship-relentless-pursuit-mission/d/508807670
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Социалният  потенциал на идеята може да се провери през следните критерии:  ясно 

дефиниране на социалната потребност, към чието задоволяване е насочено бъдещото 

предприятие; доколко основната мисия на предприятието е в синхрон с новата идея; 

формулиране на измеримо постижимо влияние за преодоляване на социалния проблем; 

социална възвръщаемост на инвестицията; подкрепа на съобществото. 

 

Критерий  Силна възможност  Слаба възможност  

Социална потребност Услугата или продуктът 

директно решават дадената 

потребност 

Услугата или продуктът 

решават опосредствено 

проблема 

Съответствие на мисията Услугата или продуктът 

напълно съответстват на 

мисията 

Услугата или продуктът 

само косвено съответстват 

на мисията или изобщо не 

й съответстват 

Постижимо влияние Услугата или продуктът  

максимално 

удовлетворяват изявената 

потребност по измерим 

начин 

Услугата или продуктът 

удовлетворяват 

потребността по 

минимален начин или 

изобщо не я 

удовлетворяват 

Социална възвръщаемост 

на  инвестицията 

Високи стойности на 

отношението 

ефективност/разходи 

Ниски стойности на 

отношението 

ефективност/затрати или 

дори по-високи стойности 

на разходите спрямо 

ефективността 

Подкрепа от общността Общността оценяваа 

положително продукта  

или услугата 

Услугата или продуктът не 

се приемат добре от 

общността 

Таблица 1. Инструмент за оценка на социалната ефективност на бъдещо социално 

предприятие -   СОЦИАЛНО-ЦЕННОСТЕН ПОТЕНЦИАЛ 
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Основният социален проблем, за решаването на който ще се създава социалното 

предприятие,  следва да бъде максимално добре проучен. Съществуват много 

възможности за това – да се проучи специализираната литература, да се направи 

вторичен анализ /резултати от провеждане вече емпирични изследвания върху сходна 

аудитория/, като най-прекият път е да се проучи мнението на хората от целевата група. 

/по-горе представихме резултати от изследването ни за това, че само около 50% от 

респондентите ни познават добре целевата си група.  

Вторият показател – степен на съответствие на идеята с основната мисия на 

предприятието - се включва, когато идеята на предприемача е към съществуващо вече 

предприятие /с очертана основна мисия/ да добави нова дейност. Уместно би било ако 

тази дейност е в синхрон с основната мисия, в противен случай тя би отклонявала 

ценен ресурс от основната дейност. 

Важно е очакваният желан резултат върху целевата група да е реалистичен и 

постижим; добре е също той да бъде измерим – за тази цел е добре да се формулират 

конкретни индикатори за това. Следва да се има предвид обаче, че количествена 

измеримост върху промени в качеството на  редица явления е трудно постижима. 

Следващият показател – социална възвръщаемост на инвестицията  - е аналогичен на 

принципа за възвръщаемост в обикновения бизнес. Резултатите от реализацията на 

социалната идея следва да надвишават вложените средства и усилия,  социалната 

ценност на изхода трябва да е по-значима от вложеното на входа. Колкото стойността 

на отношението ефективност/разходи е по-висока, толкова по-качествена е идеята от 

социална гледна точка. 

Подкрепата на общността е от съществено значение за реализацията на една социална 

идея. Има визионерски идеи, потребността от които тепърва предстои да се развива и 

почувства от целевите групи или  от общността, но дори и тогава е добре техните 

автори така да ги представят, да ги развият в последователни стъпки, че да получават 

подкрепата на общността. Евентуалното й безразличие или дори съпротива към 

реализация на социална идея със сигурност значително би попречило. 

Втората група критерии са свързани с пазарния потенциал на идеята: 
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Критерий  Силна възможност  Слаба възможност  

Потребност или желание 

на потребителя 

Целевият потребител се 

нуждае от услугата или 

продукта и иска да ги 

получи 

Целевият потребител е 

равнодушен към услугата 

или продукта 

Прозорец на 

възможностите 

Прозорецът на 

възможностите е отворен 

Прозорец на 

възможностите е затворен  

Заинтересованост на 

инвеститора 

Налице са свидетелства за 

сериозна заинтересованост 

на филантропи, 

правителство или частни 

инвеститори 

Липсват свидетелства за 

сериозна заинтересованост 

на филантропи, 

правителство или частни 

инвеститори 

Размер на пазара Голям пазар Малък пазар 

Постижим дял на пазара Открит пазар с малка 

конкуренция или дори 

нейната липса 

Пазар с голяма 

конкуренция и наличие на 

стоки - заместители 

Таблица 2. Инструмент за оценка на социалната ефективност на бъдещо социално 

предприятие - ПАЗАРЕН ПОТЕНЦИАЛ 

 

Видяхме по-горе как в отговорите на  нашите респонденти усилията да се проучи 

пазарът и да се намери подходяща ниша се нарежда на последно място. Първото и най-

важно условие да потръгне един соцален бизнес е да има „купувачи“ за предлаганата 

услуга или продукт и те да искат да ги получат. В противен случай – ако предлагане 

има, но търсене няма, веригата се прекъсва. При това не е достатъчно само целевите 

групи да имат обективна потребност от нещо, но те трябва и да  съзнават това, да го 

желаят и да се стремят към него. Примерно – очевидна е обективната потребност от 

образование за младите хора от някои малцинствени групи, съответно на това  в тази 

посока се хвърлят немалко проектни средства,  за съжаление с минимален ефект, 

доколкото липсва интерес и мотивация за възползване от подобна услуга. Необходими 

са предхождащи усилия, насочени към изграждане на интерес, потребност, мотивация в 

тези млади хора да повишават образованието си и чак след това да им се предлагат 

възможности как да го направят. Някои потребности на целевите групи са очевидни за 

създателите на социално предприемачество, но е добре да „ги сверят“ с  нагласите, 
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представите, мнението, начина на живот на евентуалните потребители. В противен 

случай рискуват да тропат на врата, която няма да се отвори. 

Важен принцип в предприемачеството, който следва да се има предвид и от социалния 

предприемач, е т.нар. „прозорец на възможностите“ –  т.е. да се усети точният момент, 

когато да се предложи продукт или услуга на пазара. Това трябва да стане, когато 

пазарът е узрял за това, когато „прозорецът на възможностите“ се отвори. Ако 

продуктът или услугата се появят по-рано или по-късно, „прозорецът“ още не е 

отворен,  или вече се е затворил. 

Добрият социален предприемач трябва да следи не само потребностите на целевите 

групи и състоянието на пазара, той трябва да умее така да формулира своята социална 

идея, че с нея да заинтересува евентуалните си  бъдещи инвеститори – оценители на 

проектни предложения, представители на публичната власт, неправителствени 

организации, дарители, бизнесмени и пр. В противен случай не би имал средства да 

реализира и най-чудесната си идея, колкото и богат да е нейният социален потенциал. 

Друг важен критерий за оценка на възможностите за развитие на една социална идея е 

размерът на очаквания пазар за съответните продукти или услуги. Може да се започне с 

малко, но е добре продуктите или услугите да са такива, че да дават възможност за 

разширяване  на пазара и привличане на колкото се може повече потребители.  

Преценката за очаквания пазар на продуктите или услугите следва да включва още 

един показател – откритост и наличието на конкуренция. Ако съответната пазарна 

ниша вече е заета от един, двама или повече конкурентни фирми, може би е уместно да 

се търси коопериране с някои от тях  или друг тип социална дейност, при която 

конкуренция липсва или е минимална. 

 

Критериите за прогнозна преценка на социалната идея като основа за стартиране на 

социално предприятие включва и реалистичен анализ  на позицията ни спрямо 

конкурентните  кандидати. Тук се включват следните елементи: бариери за влизане; 

възможни партньорства или алианси; контрол на разходите; убедителна мисия; 

управленски екип.  
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Бариери за влизане Големи, много Ниски или отсъстват 

Възможни партньорства 

или алианси 

Много потенциални 

партньори 

Малко потенциални 

партньори 

Контрол на разходите Значителен контрол Незначителен контрол или 

неговата липса 

Убедителна мисия Достатъчно убедителна, 

предизвиква всеобщо 

разбиране 

Не много убедителна, не 

среща съчувствие или 

одобрение 

Управленски екип Силен и с пълен набор от 

умения 

Непълен набор от умения 

Таблица 3. Инструмент за оценка на социалната ефективност на бъдещо социално 

предприятие – ПОТЕНЦИАЛ НА КОНКУРЕНТНОТО ПРЕИМУЩЕСТВО 

 

Към бариерите на входа се отнасят препятствията, които трябва да се преодоляват, за 

да се реализира социалната идея. Някои автори говорят за 5 вида препятствия – 

икономически, социални, институционални, формални /обществени/ и културни.  

Икономическите бариери включват ограничен достъп до финансови или други ресурси 

/оборудване, помещения и пр./. Към социалните бариери се отнасят примерно 

ограничени трудови ресурси, контакти с граждански организации, бизнес среди и пр.  

Институционални препятствия включват липса на връзка с институции – държавни или 

частни, а формалните – липса на помощни организации, осигуряващи юридическа, 

организационна, финансова и пр. подкрепа. Към културните препятствия се  отнасят 

сериозни различия в деловия етикет, манталитета, в трудовите взаимоотношения и пр. 

Бъдещият социален предприемач следва да прецени бариерите, както и  своя потенциал 

за преодоляването им. /по-натам в текста ще направим анализ на социокултурната 

специфика на българския манталитет с оглед участие в социалната икономика/. 

Важен аспект за успешен социален бизнес е възможножстта да се създават 

партньорства, да се търси сътрудничество в мрежа от работещите в сходна сфера. 

Осъществяването контрол на разходите би допринесло за сключване на изгодни сделки, 

регулиране на цените и пр. Доста често обаче за социалните предприятия е невъзможно 

да постигат добър баланс разходи/приходи поради социалния компонент – хората от 

целевите групи като правило са бедни, а конкуренцията за субсидии е значителна. 

Оттук идва и необходимостта от убедителност пред донорите  за значимостта и 

важността на социалната мисия на съответното предприятие. 
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Добре сработеният, компетентен и качествен екип е важен елемент от конкурентните 

преимущества – той трябва да притежава съответните технически, управленски и 

предприемачески експертизи, неговите членове следва да са отговорни, критични и 

самокритични, креативни, иновативни. 

 

Следващият показател за прогнозна социална ефективност на бъдещото предприятие е 

неговият потенциал за устойчивост. Тук се включват: мощности на проекта; 

заинтересованост на инвеститорите; способност да се реализира печалба и 

убедителност на мисията. 

 

Мощности на проекта Достатъчно физически 

ресурси за започване и 

поддържане на проекта 

Недостатъчно физически 

ресурси за започване и 

продължаване на проекта 

Заинтересованост на 

инвеститорите 

Налице са свидетелства за 

сериозна финансова 

заинтересованост на 

филантропи, правителство 

или частни инвеститори 

Налице са свидетелства за 

незначителна финансова 

заинтересованост на 

филантропи, правителство 

или частни инвеститори 

/или пълното й отсъствие/ 

Способност да се 

реализира печалба 

Висок потенциал за 

реализиране на печалба от 

използването/или 

продажбата на продукта 

или услугата 

Нисък  потенциал за 

реализиране на печалба от 

използването/или 

продажбата на продукта 

или услугата 

Убедителна мисия Достатъчно убедителна; 

предизвиква широко 

съдействие 

Не много убедителна – 

малко разбиране или 

съчувствие 

Таблица 4. Инструмент за оценка на социалната ефективност на бъдещо социално 

предприятие - ПОТЕНЦИАЛ НА УСТОЙЧИВОСТТА 

 

Важен въпрос при започване на социален бизнес е с какви материални ресурси и 

нематериални се разполага за неговото започване и разгръщане  – оборудване, 

помещения, квалифицирани кадри и пр. Възможностите  за привличане на заможни 

инвеститори, готови да вложат значителни суми в начинанието  са важен индикатор за 



81 
 

устойчивост на социалното предприятие. Немаловажен фактор  са и възможностите за 

реализиране на печалба от продажбата на социални продукти или услуги. 

И, разбира се, степента на убедителност на социалната мисия влияе върху 

устойчивостта на социалното предприятие. 

След цялостна оценка  на прогнозната социална ефективност бъдещото социално 

предприятие  по всеки от горните критерии   по скала „висока – средна – ниска 

ефективност“,  както се казва, се тегли чертата на общия потенциал за социална 

ефективност: 

 

Вид потенциал Висок  

потенциал 

Среден 

потенциал 

Нисък 

потенциал 

Потенциал на социалната ценност 3 2 1 

Пазарен потенциал 3 2 1 

Потенциал на конкурентно преимущество 3 2 1 

Потенциал за устойчивост 3 2 1 

ОБЩ ПОТЕНЦИАЛ: 

Таблица 5. Общ потенциал на идеята за социално предприятие 

 

При оценка на общия потенциал в рамките на 10-12 бала /т.е. висок общ потенциал/ 

шансовете на бъдещото социално предприятие са значителен. При съвкупен бал 7-9 при 

добро управление и умело повишаване бала на някои от категориите също си струва да 

се опита. Бал от 4-5 единици  обаче по-скоро би трябвало да ни насочи към нова 

креативна социална идея.  

Убедени сме, че ако бъдещите социални предприемачи подлагат на подобен 

предварителен детайлен, обективен анализ  своята идея за създаване на социално 

предприятие в определена сфера, общите резултати, включително и финансовите, биха 

били по-добри. 

 

проф. д.н. Йордан Гошев 

проф.д.н. Васил Марков 

доц.д-р Мария Вълкова 
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Втори блок 

Предприемачеството  - предпоставки, механизми за развитие, необходими условия 

  Ролята на предприемачеството нараства непрекъснато в съвременната 

пазарна икономика. Неговият потенциал способства за създаването на нови 

предприятия, трансфер на нови технологии, внедряване на научни разработки, 

увеличаване на трудовата заетост, нарастване на националния доход и за решаване на 

редица други важни социални и икономически проблеми.41 То е предпоставка за 

„повишаване на материалния и духовния потенциал на обществото, създава 

благоприятна почва за практическа реализация на способностите и таланта на всеки 

индивид“.42 Същевременно според Л. Търоу без  предприемачи икономиките обедняват 

и отслабват, старото не иска да си отиде, а новото не може да навлезе43. Най-общо 

предприемачеството се определя като гръбнак на икономиката, основен двигател на 

икономическото развитие и “ключ на новата икономика”.   

   По тези причини предприемаческата проблематика вълнува еднакво 

теоретичната мисъл, както през 16-17 век, когато започва изграждането на 

икономическата теория като цялостна наука, така и днес. Интересът към нея е 

продиктуван от особените характеристики на това явление и ролята му в 

икономическите и социалните процеси. Стремежът на учените от различни области на 

науката да обяснят какво представлява то и в какво се изразява неговата значимост за 

обществено-икономическите процеси се претворява в постепенното изграждане на 

научнообоснована и непрекъснато развиваща се теория за предприемачеството. 

  Целта на настоящата разработка е да представи теоретичните постановки за 

предприемачеството и неговите същностни характеристики. За нейното реализиране са 

проучени и анализирани вижданията на учени от началото на създаването на теорията 

за предприемачеството до нашето съвремие. 

 

1. Научни направления в теорията за предприемачеството 

 
41 Мадгерова, Р., 2013, Икономически и социални измерения на предприемачеството, УИ „Неофит 
Рилски“, Благоевград, с. 3 
42 Яковлев, Г. А., 2010, Организация предпринимательской деятельности, изд. ИНФРА-М, М., с. 3 
43 Търоу, Л., 2000, Изграждане на благосъстояние. Новите правила за хората, компаниите и нациите в 
икономиката, основаваща се на познанието, изд. “Весела Люцканова”, С., с. 118 
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          Предприемачеството като социално-икономическо явление се разглежда от 

позициите на икономиката, социологията, психологията, мениджмънта и други науки. 

Формираните възгледи отразяват многообразието на проблемите, свързани с неговото 

проявление. Теорията за предприемачеството се развива в контекста на 

фундаменталните проблеми на икономиката. Тя е част от икономическата теория, но 

заедно с това е съществен елемент от научните изследвания и на други социални и 

хуманитарни науки, защото третира не само икономически, но и социални, 

психологически и управленски проблеми на предприемачеството44.  

 Икономическата наука разглежда икономическите функции на 

предприемачеството, влиянието на външната среда и бизнес климата върху него, 

поведението на предприемача, предприемаческите ресурси, иновационните процеси, 

формирането на предприемаческия доход и печалба, икономическите отношения 

между предприемачите в условията на пазарно стопанство, взаимодействието между 

субектите на предприемаческия бизнес и др.45 

          Психологията изучава мотивацията на предприемача, личностните му 

характеристики, неговото поведение,  предприемачески потенциал и иновационно 

мислене, умението му да общува и да решава конфликтите, породени в процеса на 

общуването, екипността в предприемаческата дейност.46 

          Социологията разглежда социално-културната роля на предприемачеството, 

социално-демографския профил на предприемачите, жизнения им стил и очаквания и 

др.47 

          Науката за мениджмънта фокусира вниманието върху управленски въпроси на 

предприемаческата дейност, свързани с повишаване на ефективността, управленските 

функции на предприемачите, поставянето на цели, предприемаческите стратегии и 

др.48 

 
44 Мадгерова, Р., 2013, Икономически и социални измерения на предприемачеството, УИ „Неофит 
Рилски“, Благоевград, с. 6 
45 Виж по-подробно Мадгерова, Р., 2013, Икономически и социални измерения на предприемачеството, 
УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 8 
46 Пак там, с. 8-9 
47 Пак там, с. 9 
48 Пак там, с. 8-9 
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 На основата на възгледите на представителите на различните науки  са 

обособени следните основни направления: икономическо, социокултурно, емпирично и 

личностно-поведенческо. 

Икономическо направление. Макар че предприемачески практики 

съществуват още в древността, едва в 18 век за пръв път в научна разработка се 

употребява терминът „предприемач“ и се дава определение на явлението 

„предприемачество“. В това направление са обособени две концепции:  

 епистемиологична концепция, която акцентира върху знанието и 

откривателската роля на предприемача;  

 концепция за предприемаческата фирма, с основен представител М. 

Кейсън, който си поставя за цел „да създаде теория за фирмата, обяснена чрез 

предприемачеството“.49  

          Социокултурно  направление. То включва няколко теоретични концепции: 

етнорелигиозна концепция, концепция на междукултурните различия, вътрешно-

национална културна концепция и социологическа концепция.  

 Етнорелигиозната концепция разглежда влиянието на религиозните фактори 

върху развитието на предприемачеството. Концепцията за междукултурните различия 

разкрива ролята на предприемачеството в транснационалните корпорации, проблема за 

ефективното им функциониране в условията на различни национални култури и 

зависимостта на предприемаческата активност от националните и културни 

особености. Вътрешнонационалната културна концепция изучава влиянието на 

спецификата на националните културни фактори върху предприемачеството. 

Социологическата концепция акцентира върху необходимостта от подходящи 

социално-културни условия за създаването и растежа на предприемаческата 

икономика.50 

          Емпирично направление. Направлението, чийто основен представител е П. 

Дракър, интегрира теоретичните концепции и практиката, като дава отговор на 

 
49 Casson, M., Аn Entrepreneurial Theory of the Firm, WP, University of Redding,  1998, p. 2, 
http://www.druid.dk/conferences/summer1998/conf-papers/casson.pdf 
50 Виж по-подробно: Коев, Й., Предприемачеството, 2007,  ИК “СТЕНО“, Варна, с. 34-39 

http://www.druid.dk/conferences/summer1998/conf-papers/casson.pdf
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практически въпроси на предприемачеството, обогатява знанието за предприемаческия 

бизнес и насочва вниманието към действието.51  

          Личностноповеденческо направление. Учените от това направление 

разглеждат особеностите на компетенциите и поведението на предприемача, 

продиктувано от неговите личностни качества и проявяващо се в неговите конкретни 

действия. В него са обособени два аспекта – изучаване на отделни черти на личността 

на предприемача и изучаване на предприемаческия потенциал.52  

 

2. Развитие на теорията за предприемачеството 

 

 Принос за развитието на теорията за предприемачеството имат редица учени. За 

пръв път терминът „ предприемач“ се въвежда от Р. Кантилон  през 1725 г. в труда   

“Очерк за природата и търговията въобще”53. Кантилон разкрива, че 

предприемачеството е икономическа дейност, която се осъществява в условията на 

постоянен риск и поради това основната предприемаческа функция е поемането на 

риск, който се проявява в условията на неопределеност при купуване по определени 

цени и продаване по неизвестни цени. На тази основа предприемачът е стопански 

субект, който поема отговорността за рисковете, произтичащи от неясния изход за 

осъществяваната от него икономическа дейност54. 

 През 1776 г. Адам Смит разкрива условията, необходими за осъществяването на 

свободната стопанска инициатива -  свобода на индивида в стопанската му дейност и 

неограничена конкуренция55 и макар и да не използва терминът „предприемач“, за да 

обозначи стопанския субект, разкрива ролята на лицата, които управляват или 

използват капитала и рисковете, които те поемат. 

          Теорията за предприемачеството започва да се формира като цялостна концепция 

в началото на 19 век. Основно значение за това има трудът на френския икономист 

Жан Батист Сей (1803 г.) „Трактат по политическа икономия“, в който се разкрива 

 
51 Мадгерова, Р., 2013, Икономически и социални измерения на предприемачеството, УИ „Неофит 
Рилски“, Благоевград, с. 11 
52 Виж по-подробно Мадгерова, Р., 2013, Икономически и социални измерения на предприемачеството, 
УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 11 
53 Цитираният научен труд е издаден за пръв път през 1755 г. във Франция.  
54 Richard Cantillon  -http://economicus.ru/cgi-ise/gallery/frame_rightn.pl?type= 
in&links=./in/kantilion/brief/kantilion_b1.txt&img=brief.gif&name=kantilion 
55 Виж Смит, А., 2010,  Богатството на народите, ИК „Рата“, С., с. 653 
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същността и за пръв път се определят мястото и ролята на предприемача в 

икономическото развитие. Ж. Б. Сей разглежда предприемача като лице, което е готово 

да рискува в производствената дейност, имащо активна роля в създаването на 

продукта,  организирането на производството, използването, съединяването и 

комбинирането на производствените фактори с цел получаване на по-добри резултати, 

търсенето на нови производствени методи, осигуряването на капитал и работна ръка.  

          В края на 19 век английският икономист Алфред Маршал в своя труд „Принципи 

на политическата икономия“ (публикуван през 1890 г.) към дефинираните до момента 

фактори за производството земя, труд и капитал прибавя знанието и  организацията, 

подчертавайки, че те съставляват „значителна част от капитала“, а предприемачеството 

се явява движещата сила на организацията.56 Маршал разкрива значението на 

разширяването на знанията и засилването на деловата предприемчивост. Като важна 

част от предприемаческата дейност той определя управлението на работната сила, а 

към функциите на предприемачите отнася главно управлението на предприятието и 

поемането на риск. Според него предприемачите създават нови продукти и подобряват 

организацията на производството. Те трябва да могат да прогнозират промените в 

търсенето и предлагането и така да управляват производството, че  да се осигурява 

„най-голям ефект в удовлетворяването на човешките потребности.“57                    

Рискът, с който се сблъскват всички предприемачи, А. Маршал определя като 

предприемачески риск (trade risks).58 Той разглежда предприемаческите качества като 

предпоставка за успеха или неуспеха на бизнеса59 и определя като особено важни 

способността за предвиждане на бъдещето, организаторските умения,  творчеството, 

умението за изучаване на тенденциите на пазара, за усъвършенстване на организацията 

на дейността и за избиране и назначаване на персонала на длъжности, съобразени с 

неговата квалификация.60  

           Предприемаческата дейност се определя като четвърти фактор на 

производството и от Джон Бейтс Кларк. Според него предприемачеството е динамичен 

фактор, координиращ производствените фактори с оглед задоволяването на човешки 

 
56 Маршалл, А., 1983, Принципы политической экономии, I ч., изд. „Прогресс“, М., с. 208 
57 Пак там с.376- 378; 382 
58 Пак там, с. 297 
59 Пак там, с. 396-399 
60 Пак там, с.366-367 
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потребности и усъвършенстването на производствения процес61. Той посочва, че 

предприемаческата дейност е предпоставка за получаване на печалба от капиталиста и 

че свободната конкуренция се стреми да даде на предприемача това, което се създава с 

координирищата функция62. С това Кларк определя нова функция на предприемача – 

координатор на производството, който съединява производствените фактори.  

 Върху съвременните възгледи за предприемачеството са оказали и продължават 

да оказват влияние теоретичните постановки на Йозеф Шумпетер. Той разглежда 

предприемачеството като деен социално-икономически феномен и двигател на 

прогреса и издига идеята за предприемача като новатор.63 Основната негова идея за 

предприемачеството е, че то е новаторство и цялата предприемаческа дейност е 

свързана с това.64 Според него главното в предприемачеството е иновацията, която е 

основен фактор на икономическия прогрес, способства за проявление на нов тип 

конкуренция, по-действена от ценовата, а нововъведенията на предприемачите на 

базата на използването на нови комбинации, налагат промени в пазарите и влияят 

върху развитието на икономиката и икономическия растеж.“65  

 В концепцията на Шумпетер предприемачите се определят като „движеща сила  

на  реорганизацията на икономическия живот на основата на по-голяма 

частностопанска целесъобразност“, революционери в икономиката и инициатори на 

социална и политическа революция. Като основни фактори за развитие на 

предприемачеството Шумпетер посочва състоянието на стопанско-политическата 

среда, която предопределя начините за прилагане на нови комбинации и мотивацията 

за предприемаческа дейност, организационно-стопанското новаторство и 

икономическата свобода (без намесата на държавата в предприемаческата дейност).66  

 Необходимо е да се отчете и приноса на Лудвиг фон Мизес за обогатяването на 

теорията за предприемачеството. Счита се, че той е създал „един от най-добрите  

 
61 Clark, J. B., [1899] 1954, ,  The Distribution of Wealth. In: Source Readings in Economic Thought, Ed. by P. C. 
Newman, A. D. Gayer, M. H. Spencer, N. Y.: W.W.Northon, p. 196  
62 Виж: Горфинкель, В., Я., В.А. Швандар, Е.М. Купряков и др., 1997, Курс предпринимательства, изд. 
ЮНИТИ, Москва, http://www.bibliotekar.ru/biznes-39/index.htm 
63 Виж Шумпетер, И. А., 1982, Теория экономического развития, изд. Прогресс, М. (първо издание 1911 г.) 
64 Мадгерова, Р., 2013, Икономически и социални измерения на предприемачеството, УИ „Неофит 
Рилски“, Благоевград, с. 65 
65 Пак там, с. 58 
66 Шумпетер И.А., 1982, Теория экономического развития. Прогресс, М., с. 189  
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теоретични модели на предприемачеството.“67 Мизес разглежда предприемачите като 

агенти на развитието. Той разкрива действения характер на предприемачеството, като 

посочва, че то е насочено към промяна и целта на предприемаческите дейности е „да 

адаптират производствените процеси към ново състояние.“68  Според Мизес в термина 

„предприемач“ се съдържа определена функция, която „не е конкретна характеристика 

на специална група или класа хора; тя е вътрешно присъща на всяко действие и лежи 

на раменете на всеки деятел“ и този термин „означава: действащ човек, разглеждан 

единствено от гледната точка на несигурността, присъща на всяко действие.“69  Или, 

предприемачеството може да съществува само в динамичната пазарна икономика, в 

която „всеки деятел винаги е предприемач и спекулант.“70 Мизес посочва, че пазарното 

стопанство е единственото, което под влияние на конкуренцията поражда истинска 

свобода и е важна среда за съществуването на предприемачеството, изтъквайки, че в 

пазарната икономика винаги ще има предприемачи.71 Концепцията на Мизес насочва 

вниманието към връзката на предприемача с пазара, удовлетворяването на 

потребностите на потребителите и поведението на потребителите като определящ 

фактор за състоянието на предприятието.72 Той подчертава, че предприемачите са хора, 

които първи осъзнават разликата между това, което се прави и това, което може да 

бъде направено и на тази база те са движещата сила на пазарния процес и като такава 

управляват всички икономически процеси в пазарното общество.73 Мизес въвежда в 

понятийния апарат термина „предприемач-пионер“. По този начин той характеризира 

„тези, които са по-инициативни, по-авантюристично настроени и с по-бързо око от 

тълпата“ и които се отличават от останалите предприемачи по своя неспокоен дух и 

желанието да извлекат възможно най-големи печалби. Тези качества тласкат 

непрекъснато предприемачите-пионери към нововъведения и подобрения и са движеща 

сила на пазара.74 Мизес определя стремежът към печалба като основна функция на 

предприемача и движеща сила в пазарната икономика.75 В тази връзка той подчертава 

 
67 Коев, Й., 2007, Предприемачеството, ИК „СТЕНО“, Варна, с. 23 
68 Мизес, Л., ф., 2011, Човешкото действие. Трактат по икономика, ИК „МаК“, С., Четвърто прераб. изд., с. 
321-322 (първо издание 1949 г.) 
69 Пак там, с. 280 
70 Пак там, с.280 
71 Пак там, с. 308-312 
72 Виж по-подробно Мадгерова, Р., 2013, Икономически и социални измерения на предприемачеството, 
УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 75 
73 Мизес, Л., ф., 2011, Човешкото действие. Трактат по икономика, ИК „МаК“, С., Четвърто прераб. изд., с. 
352; 359 
74 Пак там, с. 283 
75 Пак там,  с. 324 
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значението на максималното удовлетворяване на потребителите, приспособяването на  

предприемаческите “планове към пазарната ситуация” и по-доброто разбиране на 

условията, които ще съществуват на пазара в бъдеще76 за извличането на печалба. 

Както и останалите учени, той разглежда и предприемаческият риск, като посочва, че 

предприемачът „рискува да загуби средствата си“ и затова се стреми да предотврати 

или намали финансовите и политическите рискове – финансовите чрез “създаване на 

резерв за покритие на случайните загуби“, а политическите на базата на доброто 

познаване на своята работа чрез навременно предвиждане на политическите опасности. 

77   

 Проблемът за предприемачеството има своето място и в съвременните 

теоретични разработки. Всепризнат е приносът на Питър Дракър за развитието на 

теорията и практиката на предприемачеството. Съвременните изследователи на 

предприемачеството го определят като „най-влиятелен автор, водещ изследовател и 

авторитет в областта на мениджмънта“ и за „баща на предприемачеството“.78 Дракър 

разглежда предприемачеството в тясна и неотменима връзка с новаторството, 

развитието и промяната и определя нововъведението като функция на 

предприемачеството. Той подчертава, че  новаторството и предприемачеството са 

целенасочени задачи и систематична работа, които е необходимо да бъдат 

организирани, важна част от ръководната дейност, изразяващи се чрез  конкретните 

действия и поведение, а не чрез отличителните черти и психологията на 

предприемачите, а предприемачът-новатор следва да търси благоприятните 

възможности и да ги използва в своя изгода79. Той подчертава важната роля на 

знанието за реализирането на предприемаческата и новаторската дейност, като изтъква, 

че за предприемача то е средство80. А промяната той разглежда като необходимост за 

предприемачите, поради което те винаги я търсят, „реагират на нея и я експлоатират 

като възможност.“81  

 
76 Пак там,  с. 315 
77 Пак там, с. 281 
78 Тодоров, К., 2011, Бизнес предприемачество. Част I. Основи. Създаване на нов бизнес, изд. БАРМП, 
С., с. 217 
79 Дракър, П., 1992, Новаторство и предприемачество. изд.”Хр. Ботев”, С., с. 3; 37 (първо издание 1985 г.) 

80 Пак там, с. 4-5 
81 Пак там, с. 39 
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 Дракър определя предприемачът като човек, който открива свой собствен нов 

малък бизнес. Но условието да бъде този бизнес предприемачески е предприемачите да 

правят неща, които не са извършвани до момента, да представят нещо ново, да  

прилагат „управленски подходи и управленски методи (питайки какво е „ценно“ за 

клиента), стандартизирайки „продукта“, проектирайки производствения процес и 

използваните инструменти, подчинявайки обучението на персонала на резултатите от 

анализа на работата, която трябва да бъде направена“, да създават нов пазар, нови 

клиенти, нова потребност, да създават и удовлетворяват ново потребителско търсене.82  

 Заедно с това обаче, той посочва, че предприемачество съществува и в големите 

предприятия - „предприятието не е нужно да бъде малко и ново, за да е 

предприемаческо“, „предприемачеството се практикува и от големи и често стари 

предприятия“, но те са предприемачески поради „специфичните характеристики, 

различаващи се от размера и растежа.“83 Според него в практиката съществува 

„вътрешнофирмено предприемачество“, като предприемачи са мениджърите на 

различните отдели. 

 Дракър въвежда понятията предприемаческа икономика, предприемаческо 

управление и предприемаческо общество. Според него „появата на предприемаческата 

икономика в определена степен е както културно и психологическо, така и 

икономическо или технологическо явление. Но каквито и да са причините, резултатите 

преди всичко са икономически.“84 Предприемаческото управление той определя като 

различно от съществуващото, което обаче „трябва да бъде систематизирано, 

организирано, целенасочено управление“, „отделните предприемачи да бъдат 

подготвени за решения, свързани с тяхната собствена роля и техните собствени 

задължения“, а мениджърите да бъдат жадни за нови неща.85 А когато става дума за 

управление на новосъздадено предприятие,  предприемачът трябва да се придържа към 

четири изисквания, определени от Дракър по следния начин: фокусиране върху пазара; 

финансова прогноза и планиране на паричните потоци и на капитала, необходим за 

бъдещи периоди; изграждане на екип от висши управленци и решение относно 

собствената роля на предприемача, областта на работа и взаимоотношенията.86 Дракър 

 
82 Пак там, с. 31 
83 Пак там с. 32-33 
84 Пак там, с. 24 
85 Пак там, с. 185; 195 
86 Пак там, с. 244 
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доказва, че новаторството и предприемачеството са необходими и трябва да станат 

обединителна сила за развитието на предприемаческото общество, в което не само 

стопанските предприятия, но и обслужващите институции трябва да бъдат 

предприемачески.87 Той разкрива областите, в които предприемаческото общество се 

нуждае от социално новаторство – грижа за преподготовка на „излишните работници“ 

и „системно отстраняване на негодните политики и остарелите институции за 

обществени услуги“ и в този смисъл поставя на вниманието въпроса за ролята на 

образователната система за непрекъснатата подготовка на индивидите през целия 

живот. 88  

          В постановките на П. Дракър съществено място заемат идеите за знанието и 

обучението на предприемачите. Предприемачеството се научава и затова „всеки, който  

притежава способността да приема решения, може да се научи да бъде предприемач и 

да се държи като предприемач.“89 За успешното реализиране на предприемачеството и 

новаторството според Дракър е необходимо да се търсят и използват благоприятните 

възможности. 

  Както и останалите автори, П. Дракър отчита рисковете в предприемаческата 

дейност, но счита, че предприемачеството е по-малко рисковано от оптимизацията.  

  Дракър формулира четири основни предприемачески стратегии, водещи към 

успешен бизнес, а именно „Най-бърз с най-голямото“, „Бий ги там, където ги няма“, 

„Екологични ниши“ и „Изменящи се ценностни характеристики“. Както Дракър 

посочва, целта на първите три стратегии е да се приложи нововъведение, докато що се 

отнася до последната стратегия, самата тя е нововъведение, тъй като чрез нея се 

променят ценността, полезността и икономическите характеристики на продуктите и се 

създават клиенти.90 

          Научните възгледи на изследователите на предприемачеството от различни епохи  

и школи  са оказали и продължават да оказват влияние върху развитието на теорията за 

предприемачеството. Те са важен фактор за формирането на стройна научна концепция 

за предприемачеството и източник на знания и идеи за практическото реализиране на 

предприемаческата дейност. Те „отразяват многообразието и проявлението на 

 
87 Пак там, с. 327-328 
88 Пак там, с. 332-335; 341; 343 
89 Пак там, с. 36-37 
90 Пак там, с. 269-325 
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различни негови характеристики, характерът му на икономическо явление, вид 

икономическа активност в условията на пазарното стопанство, но и на социално и 

културно явление, отразено в трудовете на изследователи от различни области на 

науката - икономисти, социолози, психолози, културолози и др.“91  

  

3. Понятието „предприемачество“  

 

 Предприемачеството е икономическа дейност, макар че има разнообразни 

проявления от социално, психологическо, културно и друго естество. Във връзка с това 

П. Дракър подчертава: „Вярно е, че появата на предприемаческата икономика в 

определена степен е както културно и психологическо, така и икономическо или 

технологическо явление. Но каквито и да са причините, резултатите преди всичко са 

икономически.“92  

 Предприемачеството е сложно и многоаспектно явление, което се проявява чрез 

конкретните действия на отделни индивиди със специфични характеристики, в 

резултат от които настъпват определени икономически и социални промени. То има 

действен характер и на тази база води до промяна.93 Според Яковлев то повишава 

материалния и духовния потенциал на обществото и създава благоприятна почва за 

практическа реализация на способностите и таланта на всеки индивид. Негова основа е 

частната собственост, а двигател на развитието му е конкуренцията. Отличителните му 

черти са свобода в избора на насоките и методите на дейност и самостоятелност в 

приемането на решения.94 

 Предприемачеството е форма на проявление на обществено-икономическите 

отношения в условията на пазарната икономика. То е главната движеща сила на 

икономическите процеси и един от основните фактори за растеж в условията на 

 
91 Мадгерова, Р., 2013, Икономически и социални измерения на предприемачеството, УИ „Неофит 
Рилски“, Благоевград, с. 169-170 
92 Дракър, П., 1992,  Новаторство и предприемачество. изд.”Хр. Ботев”, С., с. 24 
93 Мадгерова, Р., 2013, Икономически и социални измерения на предприемачеството, УИ „Неофит 
Рилски“, Благоевград, с.  171 
94 Яковлев, Г. А., 2010, Организация предпринимательской деятельности, изд. ИНФРА-М, с. 3 
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непрекъснато засилваща се конкуренция и глобализация.95 К. Тодоров разкрива, че 

предприемачеството като двигател на съвременното социално-икономическото 

развитие се явява  първопричина за редица процеси и събития96. 

  Катализатор на предприемаческата дейност е икономическата активност на 

определена категория икономически субекти – предприемачите. Те способстват за 

развитието на пазарните отношения и конкуренцията. Тяхната цел е постигането на  

печалба в резултат от предлагането на пазара на продукти, удовлетворяващи 

потребителското търсене. 

К. Тодоров посочва, че термините предприемачество и предприемач произтичат 

от френските думи entreprendre (предприемам нещо) и  entrepreneur (посредник или 

откривател на възможности). Според него основната идея, заложена в понятието е, че 

предприемачът е човек, който организира и управлява дадено бизнес начинание 

(някаква общественополезна дейност) и поема голяма част от свързания с това риск97. 

Американският изследовател на предприемачеството М. Гордън подчертава: 

“Предприемачеството не е някаква мистерия. То се заключава в стремежа да правите 

нещата по-добре, да съумеете да спечелите клиентите и накрая да получите 

възнаграждения за успеха си”98. Той счита, че предприемачеството е събирателно от 

три фактора – нагласа, действия и процес, които се изразяват в следното:  

 Нагласата се състои в непрекъснато търсене на нови идеи и оглеждане за 

иновации, правене на по-доброто, добавяне, създаване и изобретяване, и най-вече 

предлагане на уникална стойност за всички клиенти и акционери.  

 Действията се изразяват чрез изключителната активност на 

предприемачите като личности, преследването на възможности и готовността им да 

преместват планини и да пресушават морета, за да постигат целите; предприемаческият 

процес е динамичен, продължителен и начин на живеене.  

 Процесът се ръководи от самите предприемачи. В него се включват: 

търсене на идеи непрекъснато и навсякъде; отсяване на истинската възможност между 

 
95 Мадгерова, Р., 2011, Аспекти на предприемачеството в малкия и средния бизнес в България,  
Проблеми на предприемачеството, сб. научни статии, УИ „Н. Рилски“, Благоевград, с. 3 
96 Тодоров, К., 2011, Бизнес предприемачество, ч. І. Основи. Създаване на нов бизнес, изд. БАРМП, С., с. 
18  
97 Пак там, с. 23  
98 Гордън, М., 2008, Предприемачество 101. Как да превърнем идеите си в машина за пари., изд. Локус 
Пъблишинг ЕООД, С., с. 12 
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хилядите идеи; изграждане и подсилване на екипа; откриване и управляване на 

нужните ресурси, без значение дали са на предприемача или не; разработване на 

стратегията по такъв начин, че да се привличат клиентите и да се осигуряват стабилни 

продажби и печалба; разработване на подробен бизнес план; преценка на рисковете; 

ръководене на начинанието99.  

   В научната литература предприемачеството се определя още като:  

 „Инициативна дейност на стопански субекти, свързана с новаторско 

използване на имуществото, паричните средства и други ресурси с цел достигане на 

търговски или друг успех на основата на съчетаването на личната изгода с 

обществената полза“.100 

 Свободна стопанска дейност в различни сфери на дейност, 

осъществявана от субектите на пазарните отношения с цел удовлетворяване на 

потребностите на конкретните потребители и обществото от стоки или услуги и 

получаване на печалба (доход), необходима за саморазвитие на собствената дейност и 

обезпечаване на финансовите задължения пред бюджетните и други стопански 

субекти101;  

 Рискова дейност и принципно нов тип стопанисване, базиращо се на 

иновационното поведение на собствениците на предприятия, на умението да намират и 

използват идеите, да ги въплъщават в конкретни предприемачески проекти102;  

 Процес на създаване на нови стоки и услуги, притежаващи ценност за 

потребителите, процес на удовлетворяване на постоянно растящите потребности, 

процес, осъществяван на основата на постоянното комбиниране на факторите на 

производството, ефективното използване на ресурсите за достигане на най-добрите 

резултати103.  

 Дейност, която се осъществява от частни лица, предприятия или 

организации по производството, оказването на услуги или придобиването и 

 
99 Пак там, с. 28-29 
100Яковлев, Г. А., 2010, Организация предпринимательской деятельности, изд. ИНФРА-М, М., с. 4-5 
101Лапуста, М. Г., А. Г. Поршнев, Ю. Л. Старостин, Л. Г. Скамай, 2000, Предпринимательство, изд. 

„ИНФРА – М“, М., http://lawdiss.org.ua/books/ 

268.doc.html 

102 Пак там 
103 Пак там 

http://lawdiss.org.ua/books/
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продажбата на стоки срещу други стоки или пари с взаимна изгода на 

заинтересованите лица или предприятия, организации.104 

 На основата на научните теории и разгледаните определения може да се направи 

изводът, че предприемачеството е целенасочена съзидателна стопанска дейност, 

активизираща инициативността, творчеството, новаторството, най-доброто използване 

на ресурсите и благоприятните възможности за  удовлетворяване на икономическите 

интереси на стопанските субекти независимо от възможните рискове.105 То е 

комплексен и сложен социално-икономически феномен, различаващ се по своите 

отличителни характеристики от обикновения бизнес.106 То е „дейност, присъща на 

отделни икономически активни и иновативни индивиди за организиране и насочване 

на икономическите ресурси, целенасочено и систематично търсене и внедряване на 

новостите и използване на благоприятните възможности за развитие на бизнес, водещ 

до икономически растеж и печалби независимо от рисковете.“107  

 

4. Предприемачески дух 

 

 Когато става дума за предприемачество неминуемо като важен фактор за успех 

се извежда необходимостта от наличието на предприемачески дух. За пръв път през 

1911 г. категорията „предприемачески дух“ се разглежда и обяснява научно от В. 

Зомбарт. Според него елементите на предприемаческия дух са „готовността да се 

рискува, духовната свобода, богатството на идеите, волята и настойчивостта, умението 

хората да се обединяват за съвместна работа, убедителността, способността да се 

завоюва доверие, склонността към подчинение на целия живот на предприемача на 

интересите на неговото дело.“108 Той обвързва предприемаческата функция с 

предприемаческия дух. 

 
104 Горфинкель, В.Я., В.А.Швандар, Е.М. Купряков и др., 1997, Курс предпринимательства, изд. ЮНИТИ, 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-39/index.htm 

105 Виж по-подробно Мадгерова, Р., 2013, Икономически и социални измерения на предприемачеството, 
УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 177 
106 Пак там, с. 179 
107 Мадгерова, Р., 2004, Предприемачество и малък бизнес в туризма. Особености, проблеми, решения, 
изд. „Интелект А“, С., с. 13 
108 Виж: Зомбарт, В., 1994, Буржуа, изд. “Наука“, М.,  с. 45-49  
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 Някои от характеристиките на предприемаческия дух са предприемчивост, 

инициативност, креативност, иновативност, съзидателност, въображение, стремеж към 

успех, състезателен дух, бдителност, търсене на благоприятните възможности, 

склонност към непрекъснати промени, отговорност към собствения труд, готовност за 

непрекъснато учене и саморазвитие, нов начин на мислене и отношение към света. 

 5. Кой е предприемач?  

 От значение за по-пълното изясняване на проблема е да се даде отговор на 

въпроса може ли всеки, който се занимава с бизнес, да се счита за предприемач. 

Изследователите на предприемачеството дават различни отговори, които се допълват и 

на тази основа може да се получи цялостна картина, характеризираща предприемача. 

Така например според класиците предприемачите са тези, които рискуват, но и тези, 

които осъществяват нови комбинации на производствените фактори, активно участват 

в пазарните процеси, като виждат връзката на бизнеса с пазара, предвиждат неговата 

динамика, прогнозират бъдещото търсене, удовлетворяват желанията на потребителите 

и съобразяват производството с тях. Те са организатори на производството, умеят да 

управляват, планират, проявяват бдителност и реагират на възможностите.  

 В съвременната научна литература също се разглежда този въпрос. Например П. 

Дракър посочва, че предприемач  е всеки, който стартира свой малък бизнес, но и 

всеки, който създава иновации и ги използва в своя бизнес, който прави нещо, което не 

е извършвано до момента от друг. Но за да бъде наистина предприемачески, 

предприемачите трябва да правят неща, които не са извършвани до момента, да 

представят нещо ново, да  прилагат „управленски подходи и управленски методи 

(питайки какво е „ценно“ за клиента), стандартизирайки „продукта“, проектирайки 

производствения процес и използваните инструменти, подчинявайки обучението на 

персонала на резултатите от анализа на работата, която трябва да бъде направена“, да 

създават нов пазар, нови клиенти, нова потребност, ново потребителско търсене, като 

го удовлетворяват. Предприемачите „създават нещо ново, нещо различно, те изменят 

или преобразуват ценности.“ 109 

 
109 Виж Дракър, П., 1985, Новаторство и предприемачество, изд. „Христо Ботев“, С., с. 31-32 
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 Според Л. Търоу предприемачите са “проводници на промяната”.110 По същия 

начин като „агент на промяната“ характеризира предприемача и М. Кейсън111, а М. 

Гордън счита, че предприемачите търсят нови идеи и нови предизвикателства, като е 

необходимо да добавят уникална стойност към идеята.112 

6. Характеристики на предприемачите 

 Характерните черти на предприемачите са предмет на изучаване още от 

класиците на предприемаческата теория. Така например френският изследовател Ж. 

Бодо (1797 г.) определя като необходима черта на предприемача притежаването на 

особен интелект, който да му позволява бързо да оценява многообразната информация 

и да използва най-новите за своето време достижения и знания.113 

 Като важни черти на предприемача, Ж. Б. Сей посочва необходимостта 

предприемачът да бъде състоятелен, известен със своя здрав ум и благоразумие, да 

обича реда и честността, да притежава постоянство, да познава хората, да разбира 

обкръжаващите обстоятелства, да умее вярно да оценява важността на продукта и 

средствата за производство,  да привлича за работа голям брой хора, да привлича 

потребители, да се стреми към ред и спестовност, да притежава талант да управлява, 

вярно да води своите сметки, да умее да преодолява много препятствия и безпокойства, 

да поправя много неуспехи, да изобретява нови методи за производство, да бъде ловък 

и др.114 

 А. Маршал извежда като особено важни качества на предприемачите 

способността за предвиждане и умението да изучават пазарните тенденции, да 

разкриват къде се открива възможност за пазарна реализация на новата стока, 

организаторски умения, творчество, умения за изучаване на тенденциите на пазара, за 

 
110 Търоу, Л., 2000, Изграждане на благосъстояние. Новите правила за хората, компаниите и нациите в 
икономиката, основаваща се на познанието, изд. “Весела Люцканова”, С.,  с. 107 
111 Casson, Mark C., 2003, The Entrepreneur: An Economic Theory, Second Edition, Edward Elgar Publishing 
Limited, Glensanda House, Montpellier Parade, Cheltenham, Massachusetts, USA, р. 21, 

http://www.vietnamica.net/op/wp-content/ uploads/2010/09/The-Entrepreneur-An-Economic-Theory.pdf 
112 Гордън, М., 2008, Предприемачество 101. Как да превърнем идеите си в машина за пари, изд. Локус 
Пъблишинг ЕООД, С., с. 29 
113 Виж Лапуста, М. Г., А. Г. Поршнев, Ю. Л. Старостин, Л. Г. Скамай, 2000, Предпринимательство, 

ИНФРА-М, 

М., http://lawdiss.org.ua/books/268.doc. html 

114 Жан-Батист Сэй. "Трактат по политической экономии" http://finfree.narod.ru/jan.htm 

http://www.vietnamica.net/op/wp-content/%20uploads/2010/09/The-Entrepreneur-An-Economic-Theory.pdf
http://lawdiss.org.ua/books/268.doc
http://finfree.narod.ru/jan.htm
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усъвършенстване на организацията на дейността, за управление на персонала и 

контрол на дейностите, за реализиране в „последователност и единство“ на идеята за 

посоката на развитието на предприятието.115 Според него предприемачът трябва да 

бъде изключително енергичен, гъвкав, инициативен, настойчив, тактичен, да има 

способността да се възползва от всички съвременни средства за придобиване на 

знания116, както и да притежава специални качества, необходими за осъществяване на 

делови връзки и да  поема риска, свързан с изпълнението на функциите.117 Много 

важно условие за успеха на бизнеса според Маршал е личните качества на 

предприемача да съответстват и да са на нивото на съответните мащаби на 

производството и той в продължение на много години да съхрани свежестта на ума, 

гъвкавостта и инициативността, настойчивостта и тактът.118  

 М. Вебер счита, че за управлението на бизнеса са необходими специални знания, 

професионализъм и компетентност. Изхождайки от етичните норми на 

протестантството, той формулира качествата, които трябва да притежава 

предприемача, а именно: управленски умения, целенасоченост, пълна преданост на 

своето дело, силен характер, предпазливост и едновременно с това решителност, 

сдържаност, скромност, аскетичност, умереност, упоритост, на тях са чужди показния 

разкош, разточителството и  упойването от властта.119   

 Интересни идеи за характеристиките на предприемача има и В. Зомбарт. Той 

подчертава необходимостта от такива качества, като готовност да се рискува, духовна 

свобода, богатство на идеите, воля, настойчивост, умение за обединяване на хората за 

съвместна работа, убедителност, способност за завоюване на доверие, склонност към 

подчинение на целия живот на предприемача на интересите на неговото дело120. По 

негово мнение предприемачът трябва да е завоевател, организатор и търговец, да бъде 

обхванат от жажда за действие, страст към парите и стремеж към получаване на 

печалба, да „завоюва света“ и да има власт, да се наслаждава на „пълнотата на 

 
115 Маршалл, А., 1983, Принципы политической экономии, I ч., изд. „Прогресс“, М., с.366-367, 382 
116 Пак там, с. 368-369 
117 Пак там, с. 376-377  
118 Пак там, 368-369 
119 Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма, http://www.kara-murza.ru/       
books/Veber/index.html  (първо издание 1905 г.) 
120 Виж: Зомбарт, В., 1994,  Буржуа, изд. “Наука“, М., с. 45-49 (първо издание 1913 г.) 

http://www.kara-murza.ru/%20%20%20%20%20%20%20books/Veber/index.html
http://www.kara-murza.ru/%20%20%20%20%20%20%20books/Veber/index.html
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живота“121. Той определя предприемача като обобщен израз на  “изобретателя, учения, 

организатора, търговеца и завоевателя”.  

 Й. Шумпетер характеризира предприемача като новатор, който рискува без да се 

интересува от възможните компенсации за приложените усилия. Той се труди 

безспирно, тъй като не може иначе, ръководейки се от девиза „plus ultra“ (още 

повече).122 Важни характеристики на предприемачите според него са особен поглед към 

нещата, способност да вървят напред сами, въздействието им върху другите хора и 

умението им да ги ръководят. Предприемачите по мнението на Шумпетер са 

революционери  в икономиката, инициатори на социална и политическа революция, те 

са инициативни, авторитетни и притежават дарба за предвиждане. 

 Дж. М. Кейнс също разглежда качествата на предприемача. Той посочва, че 

предприемачът е предпазлив и пестелив стопанин, независим и предприемчив123, 

стреми се към ликвидност и към по-добро, финансово благоразумен е и проявява грижа 

за престижа на фирмата.124  

 Л. фон Мизес определя предприемачите като хора с големи способности, по-

схватливи, по-далновидни, по-инициативни и предприемчиви от останалите, 

превъзхождащи основната маса по силата на своя ум и енергичност, лидери по пътя 

към материалното развитие, движеща сила на пазарния процес125, умеещи да 

предвиждат с точност бъдещите събития, да обръщат внимание на предполагаемото 

бъдещо състояние на пазара“, да прогнозират бъдещото търсене на потребителите и да 

съобразяват производството с него126, притежаващи технологични способности127. По-

инициативните и притежаващите неспокоен дух и желание за извличане на възможно 

най-големи печалби Мизес нарича предприемачи-пионери.128  

 Интересно е виждането на И. Кирцнер за характерните черти на 

предприемачите. Той  определя предприемачът като активен участник с ключова роля в 

 
121 Пак там,  с. 68 

122 Шумпетер И.А.,1982, Теория экономического развития. Прогресс, М., с. 192  
123 Кейнс, Дж. М., 1993, Обща теория за заетостта, лихвата и парите, ИК „Хр. Ботев“, С., с. 182 (първо 
издание 1936 г.) 
124 Пак там, с. 128 
125  Мизес, Л., ф., 2011, Човешкото действие. Трактат по икономика, ИК „МаК“, С., Четвърто прераб. изд., 
с. 352; 359 (първо издание 1949 г.) 
126 Пак там, с. 370 
127 Пак там, с. 317 
128 Пак там, с. 283 
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пазарните процеси, гарант за нормалното им протичане,  предусещащ търсенето и 

предлагането, проявяващ бдителност към по-рано незабелязани изменения в 

обстоятелствата, реагиращ на възможностите, иноватор, арбитър, човек, който 

преценява и взима решения.129 

 М. Кейсън изразява становище, че успешните предприемачи имат добра 

преценка при вземането на решения за рискови иновации. Важни предприемачески 

качества, определени от него, са самопознанието (знание на основните цели), 

въображението, практическите знания, аналитичната способност, уменията за търсене, 

предвидливостта и далновидността, изчислителните и комуникационните умения130, 

умението за делегиране и организационните умения, компетентентността, знанието, 

оптимизма, честността и упорития труд, убедителността в набирането на средства и 

проницателността в преговорите с клиенти и доставчици.131 

 Значение за разбирането на характеристиките на съвременните предприемачи 

имат и постановките на П. Дракър. Според тях предприемачът е новатор, който създава 

нов пазар, нови клиенти, нова потребност и ново потребителско търсене. Той прилага 

управленски подходи и методи, проявява систематичност и целенасоченост, бдителен е 

за случващото се около него и се възползва от благоприятните възможности132. 

   Като проводници на промяната, поемащи риска, организатори и извършители, 

предприемчиви и съзидателни личности дефинира предприемачите американският 

учен Л. Търоу133, а  М. Гордън  разглежда качествата на предприемачите в тясна връзка 

с търсенето на нови идеи и нови предизвикателства, които обвързва със стойността им 

за клиентите и печалбата.134 Гордън отбелязва изключителната им активност135, пълно 

отдаване и неуморно преследване на поставената цел, тяхната воля, умения и 

познания.136 Като важни качества той изтъква наличието на желание, страст, 

способност да работят неуморно и умно, да поемат добре пресметнати рискове, да се 

 
129 Кирцнер, И., 2010, Конкуренция и предпринимательство, изд. „Социум“, Челябинск, с. 10, 86 
130 Casson, Mark C., 2003, The Entrepreneur: An Economic Theory, Second Edition, Edward Elgar Publishing 
Limited, Glensanda House, Montpellier Parade, Cheltenham, Massachusetts, USA, р. 25, 

http://www.vietnamica.net/op/wp-content/ uploads/2010/09/The-Entrepreneur-An-Economic-Theory.pdf 
131 Пак там, с.30; 38-39; 40-41 
132 Дракър, П., 1992, Новаторство и предприемачество. изд.”Хр. Ботев”, С., с. 3; 31 
133 Търоу, Л., 2000, Изграждане на благосъстояние, изд. “Весела Люцканова, С., с. 108 
134 Гордън, М., 2008, Предприемачество 101. Как да превърнем идеите си в машина за пари, изд. Локус 
Пъблишинг ЕООД, С., с. 25-27; 37 
135 Пак там, с. 37; 98 
136 Пак там, с. 31 

http://www.vietnamica.net/op/wp-content/%20uploads/2010/09/The-Entrepreneur-An-Economic-Theory.pdf
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развиват, приспособяват, да вземат правилни решения и никога да не се отказват, да 

променят, разгръщат, пренасочват и допълват своята идея, така че тя да донесе 

максимален успех.137 

 Характеристики на съвременните предприемачи са представени и в българската 

научна литература. Така например Д. Дойков изтъква, че предприемачът е иноватор, 

създател, който осъзнава и открива възможностите, като ги превръща в работещи и 

продаващи се идеи, който поема рисковете138. Той е активен катализатор на промените 

в световния бизнес, независим мислител, по-различен от останалите, личност,  

предприемаща индивидуална инициатива и консолидираща наличните ресурси, 

мениджър с опит, стремящ се към автономия139. Заедно с това той притежава 

конкурентоспособност, агресивност, целенасоченост и надеждност, креативност, 

навременност в действията и преследва висока печалба.140 Предприемачът открива 

неефективността на пазарната структура, променя нещата в своя полза и печели от 

това.“141  

 Й. Коев от своя страна посочва като условие за предприемаческия успех 

притежаването на такива качества, като комбинативност, наблюдателност, 

аналитичност и будност142. Към предприемаческите качества той отнася още 

самоорганизираност, самодисциплина, готовност за пътуване, готовност за 

продължителен работен ден и работа без почивни дни, готовност за поемане на риск, 

способност за вземане на бързи решения, за работа под напрежение, знания в областта 

на бизнеса, умения за работа с хората143.  

 На основата на представените качества, изведени от класиците на теорията за  

предприемачеството и съвременните изследователи, може да се направи следното 

обобщение: 

 Предприемачите са създатели на новото. С цел осигуряване на 

конкурентоспособност на бизнеса, те съзнателно, целенасочено, систематично и 

активно проявяват бдителност, търсят и прилагат новости. 

 Внедрявайки нововъведения, те поемат рисковете, свързани с тях. 

 
137 Пак там, с. 98-99 
138 Дойков, Д., 2001, Предприемачество, изд. НБУ, С.; Дойков, Д., Предприемачество и предприемачески 
проекти, изд. НБУ, С., 2007, с. 5 
139 Пак там, с. 5 
140 Пак там, с. 5; 6; 23 
141 Пак там, с. 29 
142 Коев, Й., 2007, Предприемачеството, ИК “СТЕНО“, Варна, с. 158 
143 Пак там, с. 154 
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 Предприемачите съумяват да откриват своевременно благоприятните 

възможности за своя бизнес и да ги използват в своя изгода.  

 Те изучават, оценяват, анализират и активизират ресурсите, необходими за 

осъществяването на дейността, като създават организация за оптималното и 

високоефективното им използване. 

 Те са инициативни и активни и на тази база се създава възможност за 

получаване на съответна печалба за вложения  труд и поетите рискове. 

 Предприемачите проявяват самостоятелност и независимост по отношение 

избора на предмета на стопанската дейност и приемането на решения за нейното 

организиране. 

 Те са склонни към постоянен упорит труд и пълно себеотдаване, самооценка 

и признаване на грешките. 

 Предприемачите са творчески и съзидателни личности, оптимисти за 

развитието на своя бизнес. 

 Те умеят да поемат и оценяват правилно рисковете, бързо да вземат решения, 

да се стабилизират бързо след неуспех. 

 Те изпитват потребност да реализират постижения. 

 

7. Функции на предприемачеството 

 

  Предприемаческата функция е „ключова категория на теорията на 

предприемачеството.“144 Функциите на предприемачите са тясно свързани със 

социално-икономическите отношения, в които те встъпват при реализацията на своите 

цели и оказват влияние върху процеса на производството на материални и духовни 

блага и удовлетворяването на обществените потребности.145  

 Проблемът за предприемаческите функции стои на вниманието на учените още 

от създаването на теорията за предприемачеството. Те извеждат богато разнообразие от  

предприемачески функции, започвайки от поемането на риск, определено от Р. 

Кантилон като основна функция, и формирайки „един многообразен комплекс от 

 
144 Рубин, Ю. Б., 2011,  Курс профессионального предпринимательства, 11-е изд., перераб. и доп., изд. 
Московская финансово-промышленная академия, М., с. 35 
145 Мадгерова, Р., 2013, Икономически и социални измерения на предприемачеството, УИ “Неофит 
Рилски“, Благоевград, с. 183-184 
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функции, с чиято помощ предприемачеството днес се характеризира като сложно 

социално-икономическо явление.“146 

 Основните предприемачески функции са: 

 Икономическа. Тази функция се предопределя от ролята на 

предприемаческите субекти (предприятия и предприемачи), като пазарни субекти.147 Тя 

се реализира съобразно конкретните въздействия на законите на пазарната икономика 

и в условията на конкуренция. Във връзка с пазарните реалности И. Кирцнер определя, 

че предприемачите имат за задача да намират и използват изгодните възможности в 

условията на конкуренция148. Чрез икономическата функция се реализира главната цел 

на всеки бизнес - получаване на печалба от произведените и предложени за продажба 

продукти (стоки или услуги) посредством удовлетворяване на пазарните потребности. 

Според Мизес печалбата е “движещата сила в пазарната икономика“149 и поради това 

той ѝ отрежда ролята на основна функция на предприемача.  

 Тази функция е свързана с проучване и осигуряване на пазар на 

произведените стоки и услуги и създаване на нови пазарни възможности. 

 Ресурсна. Реализацията на ресурсната функция предполага 

осигуряването на най-целесъобразно комбиниране и влагане на ресурсите в 

стопанската дейност, включително и „ефективно използване както на възобновяемите, 

така и на ограничените ресурси“150.  Ресурсната функция се разглежда още от Ж. Б. 

Сей, във връзка с ролята на предприемача за съединяване и комбиниране на 

производствените фактори.  Според А. Маршал функцията на предприемача е да 

избира фактори на производството, най-добре отговарящи на неговите цели и да 

заменя една комбинация от фактори с друга по-евтина, което е предпоставка за 

повишаване на общата ефективност на производството.151 Съединяването на 

производствените фактори в съчетание с координацията на производството се определя 

 
146  Баранова, А. Ю., 2011, Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма, изд. 
„ИНФРА-М“, М.,  с. 53; Арустамов, Э. А., А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова, 2010, Организация 
предпринимательской деятельности, изд. “Дашков и К“, М., с.184 
147 Пак там, с. 53 
148 Кирцнер, И., 2010, Конкуренция и предпринимательство, изд. „Социум“, Челябинск, с. 36 

149 Мизес, Л., ф., 2011, Човешкото действие. Трактат по икономика, ИК „МаК“, С., Четвърто прераб. изд.,  
с. 324 
150 Арустамов, Э. А., А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова, 2010, Организация предпринимательской 
деятельности, изд. “Дашков и К“, М., с. 13 
151 Пак там, с.40 
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като важна предприемаческа функция и от Дж. Б. Кларк152, а Л. фон Мизес разглежда 

ресурсната функция във връзка с определянето на сферите за най-изгодно прилагане на 

производствените фактори от гледна точка на печалбата.153 

 Ресурсната функция е от основно значение за предприемаческия бизнес, като се 

има предвид оскъдността на икономическите ресурси. Изпълнението на тази функция е 

определящ фактор за постигането на висока ефективност в дейността.  

 Новаторска Новаторската функция се свързва с процеса на развитие на 

новите идеи, осъществяване на опитно-конструкторски разработки, създаване на нови 

стоки, предоставяне на нови услуги и др.154, както и с „осъществяване на нови 

комбинации“, които встъпват като „активен елемент“ на предприемачеството. Още в 

началото на 20 в. Йозеф Шумпетер посочва, че предприемаческата функция се състои в 

реализиране на нововъведения, революционизиране на производството чрез използване 

на изобретения или разнообразни възможности и определя 5 вида иновации, които 

правят предприемачите -  по отношение на продуктите, производствените методи, 

източниците на суровини, организацията на бизнеса и пазарите.155 Той подчертава, че 

предприемачи са тези стопански субекти, чиито функции са осъществяване на нови 

комбинации и са негов активен елемент156 

 П. Дракър посочва, че предприемачът има новаторска, преобразуваща и 

дезорганизираща роля и поради това той определя нововъведението като негова 

функция. Във връзка с това той подчертава, че новаторството е специфичен 

инструмент на предприемачите, „средството, с помощта на което те използват в свой 

интерес измененията като благоприятна възможност за осъществяване на различна 

стопанска дейност или за оказване на услуги.“157 

 Важен фактор за проявлението на иновационната функция в условията на 

пазарното стопанство и глобалните икономически процеси е стремежът към 

непрекъснато нарастване на конкурентоспособността. С тази функция се свързват още 

творчеството и съзидателността на предприемачите. 

 
152 Clark, J. B., [1899] 1954, The Distribution of Wealth. In: Source Readings in Economic Thought, Ed. by P. C. 

Newman, A. D. Gayer, M. H. Spencer, N. Y.: W.W.Northon, p. 196   

153 Мизес, Л., ф., 2011, Човешкото действие. Трактат по икономика, ИК „МаК“, С., Четвърто прераб. изд.,  
с. 324 
154 Арустамов, Э. А., А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова, 2010, Организация предпринимательской 
деятельности, изд. “Дашков и К“, М., с. 13 
155 Шумпетер И.А., 1982, Теория экономического развития. Прогресс, М., с.146 – 153 
156 Пак там,  с.153 
157 Виж по-подробно: Дракър, П., 1985, Новаторство и предприемачество”, изд. „Христо Ботев“, С., с. 30  
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 Организационна. Тази функция се състои в приемането от предприемачите 

на самостоятелни решения за организацията и диверсификацията на собствената 

работа, внедряването на вътрешнофирменото предприемачество, формирането на 

предприемаческото управление, създаването на сложни предприемачески структури, 

изменението на стратегията за дейността на предприемаческата фирма, внедряване на 

нови форми и методи на организация на производството и т.н. 

Съчетанието на икономическата, организаторската и ресурсната функции 

изразява целта на предприемаческата дейност – получаване на печалба на базата на 

най-добрата организация на усилия и ресурси и удовлетворяване на пазарните 

потребности. Формирането на печалба означава предприемачът да се проявява като 

стопанин на своето предприятие, да умее да организира, координира и управлява 

дейностите, да оптимизира използването на ресурсите и да мобилизира усилията на 

персонала, да намира благоприятните възможности за своя бизнес и да прилага 

новостите, които ще доведат до постигането на целта.158 

 Управленска. Осъществяването на управленската функция е предпоставка 

за практическата реализация на предприемаческата идея и за организирането на 

изпълнението й, то позволява постигането на висока ефективност в стопанската 

дейност и повишаване на нейната конкурентоспособност. Ж. Бодо отрежда на 

предприемачите изпълнението на управленските функции планиране, контролиране и 

организиране на дейността.159 Активната роля на предприемача при управлението и 

организацията на производството се отчита и от К. Маркс.160 А. Маршал също отнася 

към функциите на предприемачите главно управлението на предприятието.161 Той 

обвързва тясно управленската функция с необходимостта от съобразяване с пазарните 

тенденции и потребности. Тази функция се изразява в обмисляне на най-сложните и 

жизнено важни проблеми на предприятието, изучаване на най-общите тенденции на 

пазарите и усъвършенстване на организацията на отношенията и връзките в и извън 

него.162 Мизес пък обръща по-специално внимание на контролната функция, считайки, 

че управленската функция е подчинена на предприемаческата и управлението трябва 

 
158 Мадгерова, Р., 2013, Икономически и социални измерения на предприемачеството, УИ „Неофит 
Рилски“, Благоевградс. 188 
159 Виж Лапуста, М. Г., А. Г. Поршнев, Ю. Л. Старостин, Л. Г. Скамай, 2000, Предпринимательство, 

ИНФРА-М, М., http://lawdiss.org.ua/books/268.doc. html 

160 Маркс, К., 1990, Капиталът, т. 3, изд. „Партиздат, С., с. 428; 431 
161 Маршалл, А., 1983,  Принципы политической экономии, I ч., изд. „Прогресс“, М., с. 376; 378 
162 Пак там,  с. 366-367 

http://lawdiss.org.ua/books/268.doc
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да се повери на мениджърите. Запазвайки за себе си контролната функция, 

предприемачът може да контролира средствата за производство, което определя 

финансовия резултат от неговата дейност.163 Реализирайки управленската функция 

предприемачът взема решения, за което М. Кейсън посочва, че те заедно с 

координацията са от значение за  правилното изразходване и подобряване на 

разпределението на ограничените ресурси.164  

 Реализирането на управленската функция от предприемачите е особено важно, 

когато става дума за малките фирми, при които предприемачите трябва да бъдат и 

мениджъри.  То е предпоставка за организирането на изпълнението и практическата 

реализация на предприемаческата идея, за постигането на висока ефективност в 

стопанската дейност и за повишаване на конкурентоспособността. Наличието на 

управленски умения и реализацията на управленски функции е важна съставна част от 

предприемаческия процес, основна характеристика на добрите предприемачи.165  

 Социална. Освен икономическо, предприемачеството има и социално 

значение. То е важен фактор за решаване на социални проблеми. Предприемачеството 

се свързва със „съхранение на икономическото и социалното равновесие на базата на 

реализацията и развитието на предприемаческия потенциал на населението.166 Това 

означава, че реализацията на социалната му функция се изразява във възможността 

всеки дееспособен индивид да бъде собственик на своето предприятие и в него да 

гради кариера, проявявайки своя талант и организаторски, предприемачески и 

творчески способности, да подобрява своето благосъстояние, да способства за 

увеличаване на броя на самонаетите лица. Според някои автори така се формира нова 

обществена прослойка, включваща предприемчиви индивиди, ориентирани към 

самостоятелна стопанско-икономическа дейност, способни да създават собствената 

работа, да преодоляват съпротивлението на средата и да постигат поставените цели167.  

 
163 Мизес, Л., ф., Човешкото действие. Трактат по икономика, ИК „МаК“, 2011, С., Четвърто прераб. изд., с. 
330-331 
164 Casson, Mark C., 2003, The Entrepreneur: An Economic Theory, Second Edition, Edward Elgar Publishing 
Limited, Glensanda House, Montpellier Parade, Cheltenham, Massachusetts, USA, р. 30, 

http://www.vietnamica.net/op/wp-content/uploads/2010/09/The-Entrepreneur-An-Economic-Theory.pdf 
165 Виж Мадгерова, Р., 2013,  Икономически и социални измерения на предприемачеството, УИ „Неофит 
Рилски“, Благоевград, с. 190 
166 Иванова, Л. Н., 2004, Малое предпринимательство и занятость, изд. Наука, М., с. 13    
167 Баранова, А. Ю., 2011, Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма, изд. 
„ИНФРА-М“, М., с. 54; Арустамов, Э. А., А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова, 2010, Организация 
предпринимательской деятельности, изд. “Дашков и К“, М., с. 14 
 

http://www.vietnamica.net/op/wp-content/uploads/2010/09/The-Entrepreneur-An-Economic-Theory.pdf
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 Заедно с това реализацията на социалната функция на предприемачеството 

влияе върху пазара на труда. С растежа на бизнеса се създават предпоставки за 

нарастване броя на наетите лица, увеличава се заетостта и намалява безработицата. 

Други положителни ефекти са осигуряване средства за съществуване и развитие на 

личността, повишаване доходите на населението, постигане на социална стабилност, 

повишаване на приходите за държавата чрез данъчното облагане, намаляване на 

социалните разходи на обществото. 

8. Видове предприемачество 

 

 В научната литература предприемачеството се класифицира по различни 

признаци – форма на собственост, брой на участниците, териториална принадлежност, 

размер на предприятието и др.  

 В зависимост от формата на собственост се различават предприемачество в 

частния сектор, в публичния сектор, както и смесена форма на предприемачество. 

            Когато предприятието принадлежи на един собственик, предприемачеството се 

определя като индивидуално.  

 Според големината на бизнеса то е предприемачество в малкия бизнес (в микро-

, малките и средните предприятия) и корпоративно предприемачество (в големите 

предприятия). 

 Ако се има предвид предмета на дейност, се различават следните видове 

предприемачество: 

 производствено предприемачество (производство на продукти за 

потребление); 

 търговско предприемачество (пазарна реализация на произведените 

продукти); 

 предприемачество в областта на образованието, културата, 

изкуството, здравеопазването, социалните дейности и др.; 

 предприемачество в областта на консултантските услуги 

(специализирани услуги, насочени към подпомагане на дейността на предприятията, 

организациите, институциите в различни  области – например по отношение на 

усъвършенстване на управлението, стратегиите за развитие, оптимизация на 

организационната структура, изследването на отделни аспекти на качеството на 

продукцията, подбора и обучението на кадрите и т.н.); 
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 предприемачество в областта на транспорта и съобщенията; 

 предприемачество в областта на информационните технологии и 

т.н.  

 финансово предприемачество (банки, фондови борси, застрахователни 

агенции, лизингови компании и др.); 

 В зависимост от главната цел и отношението към печалбата 

предприемачеството е: 

 бизнес предприемачество – насочено към печалба; 

 социално предприемачество – насочено към постигане на социален 

ефект и решаване на социални проблеми в полза на общности, общини, институции, 

училища, организации и др. 

 В научната литература предприемачеството се дели също на женско, младежко, 

малцинствено/етническо предприемачество, фамилно, трансгранично и др.168 

 Всеки от посочените видове предприемачество се отличава с характерните си 

черти и има своето място, роля и конкретен принос в обществено-икономическите 

отношения.  

9. Социално предприемачество 

 Социалното предприемачество се различава съществено от традиционния 

бизнес по своите цели и форми на организация и провеждане. То е насочено към 

решаване на социални проблеми чрез използване на предприемаческите принципи на 

организиране, създаване и управление на социално предприятие.169 То се реализира 

чрез дейността на социалните предприятия, а също и чрез доброволна нестопанска 

дейност в неправителствения сектор, необвързана с цел получаване на печалба. В 

българското законодателство социалното предприемачество се определя като „форма на 

предприемачество, която съвместява стопанска дейност с преследването на социални 

цели, в резултат на което се произвежда социална добавена стойност“170 

 
168 Тодоров, К., 2011,  Бизнес предприемачество. Част I. Основи. Стартиране на нов бизнес, изд. БАРМП, 
С., с. 36 
169 Тодоров, К., 2011, Бизнес предприемачество. Част I. Основи. Стартиране на нов бизнес, изд. БАРМП, 
С., с. 37 
170 Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, Допълнителни разпоредби, § 1, т.6, 

ДВ,  бр.91 от 2 Ноември 2018 г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 22 Март 

2019 г. 
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 Социалното предприятие е „ключов елемент от европейския социален модел.“171 

То реализира едновременно социални и икономически цели. Съгласно Закона за 

предприятията на социалната и солидарна икономика социалните цели са свързани с 

подкрепа  на заетостта, социалното включване, повишаването на жизнения стандарт, 

подобряванете на достъпа до образование и професионалната квалификация и защитата 

на правата на хора в неравностойно положение и социално уязвими групи лица, както и 

за подобряване средата на живот чрез опазване на околната среда и биоразнообразието 

и в подкрепа на екологичния баланс.172  

 Предприемачеството в неправителствения сектор се характеризира със силно 

развито доброволчество за реализиране на различни социални, благотворителни, 

екологични и други социално-значими инициативи. 

   Средата за проявление на този специфичен вид предприемачество е 

социалната икономика. Тя предоставя услуги и социални придобивки, осигурява нови 

работни места, развива етични стандарти, лоялна конкуренция и търговия, насърчава 

фирмите да изграждат ценности, взаимопомощ и доверие в обществото, способства за 

изграждане на по-стабилно и справедливо общество.173  

 Субекти на социалната икономика са кооперации, юридически лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и социални 

предприятия.174 Част от социалната икономика са и всички видове предприятия, които 

имат социални цели: неправителствени организации, асоциации, фондации, центрове за 

социални услуги, местни самоподпомагащи се предприятия или групи, социални, 

благотворителни, екологични и друг тип  инициативи, взаимоспомагателни дружества, 

сдружения, различни типове мрежи и др.  

 
171 Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Социално предприемачество 
и социално предприятие“ (проучвателно становище), Брюксел, 2011, с. 1 
172 Виж по-подробно: Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, Допълнителни 

разпоредби, § 1, т. 8; чл. 7, т. 4, ДВ,  бр.91 от 2 Ноември 2018 г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г., 

изм. и доп. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г. 

173 Тодоров, К., 2011, Бизнес предприемачество. Част I. Основи. Стартиране на нов бизнес, изд. БАРМП, 
С., с.  37 
174 Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, чл. 5, ДВ,  бр.91 от 2 Ноември 2018 г., 

изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г. 
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 Социалните предприятия имат задължение да осъществяват социална дейност, 

която произвежда социална добавена стойност, повече от 50 на сто от положителния 

счетоводен финансов резултат след данъчно облагане да се изразходва за 

осъществяване на социална дейност или цел и да осигуряват заетост на социално 

уязвими групи лица.175 

 Според Европейския икономически и социален комитет (2011 г.) социалното 

предприятие притежава следните характеристики:  

 предимно социални цели и социални ползи в интерес на обществото;  

 дейност предимно с нестопанска цел, като излишъците основно се 

реинвестират, а не се разпределят сред частни акционери или собственици;  

 производство на стоки и услуги (често от общ интерес), нерядко със силен 

елемент на социална иновация;  

 извършване на дейност като независим субект със силен елемент на 

участие и съвместно вземане на решения (от служители, потребители, членове), 

управление и демокрация (представителна или открита);  

 често произлиза от или е свързано с дадена организация на гражданското 

общество.176 

 Основният принцип на този тип предприятия и организации  е социалната 

отговорност. Сферите на тяхната дейност са здравни услуги, обучение и образователни 

услуги, осигуряване на трудова заетост на представители на социално уязвими групи, 

интегриране на пазара на труда на социално уязвими групи, подкрепа на групи в 

неравностойно положение (чрез предоставяне на лични услуги), развитие на 

необлагодетелствани райони  чрез създаване на социални предприятия), решаване 

на екологични проблеми и много други социалнозначими области. 

 Формите на реализация на социалното предприемачество са: производство на 

стоки и услуги; дарителство и милосърдие; реализиране на социални проекти за 

подпомагане на различни общности, общини, образователни, здравни, социални и 

други институции и граждански организации; доброволна нестопанска дейност в 

неправителствения сектор, която не е свързана с цел печалба и др.  

 
175 Пак там 

176 Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Социално предприемачество 
и социално предприятие“ (проучвателно становище), Брюксел, 2011, с. 4-5 
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 Главната фигура в предприемаческата дейност е социалният предприемач. Той 

притежава всички отличителни белези на предприемача в бизнес организациите, но 

заедно с това от него се изискват също и следните характерни черти:  

 да отстоява мисията и ценностите на социалната икономика; 

 да има ясно виждане за бъдещето, да представя разбираеми, 

въодушевяващи и етични идеи; 

 да бъде инициативен, предприемчив и новатор, да търси и въвежда 

социални иновации; 

 да бъде мениджър и лидер и да убеждава и приобщава другите към идеите 

си;  

 да умее да организира и въодушевява хората за осъществяване на 

социални промени, като им внушава доверие и оптимизъм; 

 да умее да работи в екип, да ангажира за каузата голям кръг от хора и да 

си сътрудничи с държавни и други институции за постигане на целите; 

 да бъде отговорен към ангажираните сътрудници, целевите групи и други 

заинтересовани  участници и страни в извършваните дейности и за постигането на 

поставените цели;   

 да умее да работи в мрежа. 

10. Предприемачески компетенции 

Предприемаческите компетенции са ключ към осъществяването на успешен 

бизнес.  Те са определени от Европейската комисия като една от осемте ключови 

компетенции, които трябва да се формират още в училище.  

Компетенциите се разглеждат като съвкупност от знания, умения, личностни 

нагласи и поведение на личността за постигане на резултати в дадена област.177 В 

Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот компетентността е 

дефинирана като „доказана способност за използване на знания, умения и личностни, 

социални и/или методологически дадености в работни или учебни ситуации и в 

професионално и личностно развитие.“178  

 
177 McClelland, D.C., 1973, Testing for competence rather that intelligence, American Psyhologist 
178 European Qualification Framework for Life-long Learning, European Commission, Education and Culture, 
Luxemburg: Department of official publications of the European Union 2009 
,https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_bg.pdf 
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Компетенциите се развиват чрез учене и натрупване на опит. В този смисъл е 

необходимо да се отчита, че знанията и уменията трябва да се разглеждат като един от 

най-съществените съвременни ресурси на предприемачеството.179 Технологичната 

промяна изисква предприемачите да притежават висока квалификация, а „траен 

дългосрочен конкурентоспособен напредък е възможен единствено при напредък в 

квалификацията, образованието и познанието.“180  

Поради особената значимост, въпросът за предприемаческите компетенции се 

поставя още от теоретиците-класици, които обръщат специално внимание на знанията и 

подготовката на предприемача. В тази връзка в теоретичните концепции „се 

утвърждава тезата, че предприемачите трябва да притежават определени знания и 

умения и да проявяват конкретно поведение, за да могат да ръководят успешно своя 

бизнес.“181 Така например френският изследовател Ж. Бодо още през 1797 г. посочва, 

че предприемачът трябва да усвоява непрекъснато нови знания, за да може да развива 

предприятието, на което е собственик.182 

 А. Маршал също отрежда съществена роля на знанието на предприемача, 

определяйки го като един от основните производствени фактори, най-мощен двигател 

на производството, а притежаването на „дълбоко знание за всички особености на своя 

отрасъл“ според него е важна отличителна черта и задължение на всеки  

индустриалец.183  

 В съвременните теории също намира отражение въпросът за предприемаческите 

знания и умения. М. Кейсън  подчертава, че предприемачът трябва да бъде 

компетентен, да има необходимите познания184 и че „образователните квалификации са 

много важни за намаляване на ограниченията, наложени от липсата на лично 

 
179 Madgerova R. H., Kyurova V.V., Atanasova A. V., 2017,  Research on the entrepreneurial competencies and 
education needs for creating and managing a private business / [Online] // Economic Processes Management: 
International Scientific E-Journal, No 3, http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_3/epm2017_3_4.pdf , 
ІSSN 2311-6293 
180 Търоу, Л., 2000, Изграждане на благосъстояние, изд. “Весела Люцканова, С., с. 111 
181 Madgerova R. H., Kyurova V.V., Atanasova A. V., 2017,  Research on the entrepreneurial competencies and 
education needs for creating and managing a private business / [Online] // Economic Processes Management: 
International Scientific E-Journal, No 3, http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_3/epm2017_3_4.pdf  
182 Виж по-подробно Лапуста, М. Г., А. Г. Поршнев, Ю. Л. Старостин, Л. Г. Скамай, 2000, 

Предпринимательство, ИНФРА-М, М., http://lawdiss.org.ua/books/268.doc. html 

183 Маршалл, А., 1983, Принципы политической экономии, I ч., изд. „Прогресс“, М., с. 382 
184 Casson, Mark C., 2003, The Entrepreneur: An Economic Theory, Second Edition, Edward Elgar Publishing 
Limited, Glensanda House, Montpellier Parade, Cheltenham, Massachusetts, USA, р. 38-39, 

http://www.vietnamica.net/op/wp-content/ uploads/2010/09/The-Entrepreneur-An-Economic-Theory.pdf 

http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_3/epm2017_3_4.pdf
http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_3/epm2017_3_4.pdf
http://lawdiss.org.ua/books/268.doc
http://www.vietnamica.net/op/wp-content/%20uploads/2010/09/The-Entrepreneur-An-Economic-Theory.pdf
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богатство.“185 Той определя като особено важни практическите знания и различни 

умения за извършване на определени дейности186 и разкрива, че качествата, които не са 

вродени, „могат да бъдат подобрени чрез обучение или просто чрез придобиване на 

опит“.187 П. Дракър разглежда знанието като източник на новаторството, а новото 

знание като „суперзвезда“ на предприемачеството.188  

 М. Гордън също застъпва тезата, че предприемачеството се усвоява и се 

основава на знанието и уменията. Той определя 11 особено важни предприемачески 

умения, които могат да бъдат усвоени и усъвършенствани. Към тях се отнасят: 

преценяване на настоящата ситуация (предприемачът трябва да изостри сетивата си, да 

наблюдава, събира информация и разбира моментната ситуация вътре във фирмата и 

извън нея, което е важно за вземане на правилни решения), преследване на дръзките 

идеи, неудържимост (успешно завършване на всеки проект), ясни преговори с 

нагласата за печеливш изход и за двете страни, разрешаване на проблемите, вземане на 

правилни решения, раждане на идеи, активизиране на мощни ресурси, ефективно 

общуване, решителни действия, почтителност в бизнеса.189  

 Обучението и подготовката за предприемаческа дейност и формирането на 

необходимите компетенции  е не само една от основните цели на Европейския съюз, но 

и „жизнено важен компонент на редица политики, разработени с цел подпомагане 

развитието на по-широка, по-стабилна и изпълнена с енергия основа за малките 

предприятия.“190 В първия принцип на Законодателния акт за малките предприятия в 

Европа („Small Business Act for Europe“) се издига идеята, че в страните – членки на 

Европейския съюз предприемачеството трябва да се включи в учебните планове като 

 
185 Пак там, с. 208; 237-238 
186 Casson, Mark C., 2003, The Entrepreneur: An Economic Theory, Second Edition, Edward Elgar Publishing 
Limited, Glensanda House, Montpellier Parade, Cheltenham, Massachusetts, USA, р. 25, 

http://www.vietnamica.net/op/wp-content/ uploads/2010/09/The-Entrepreneur-An-Economic-Theory.pdf 
187 Пак там, с. 30 
188 Дракър, П., 1992, Новаторство и предприемачество. изд.”Хр. Ботев”, С.,  с. 141 
189 Гордън, М., 2008, Предприемачество 101. Как да превърнем идеите си в машина за пари, изд. Локус 
Пъблишинг ЕООД, С., с.33-37 
190 Изграждане на предприемаческо мислене и компетентности в ЕС, наръчник на ЕК, изд. ЕК, 2012,  с. 14,  

(поредица наръчници Как да подкрепим политиката за МСП с помощта на структурните фондове), 

http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/sme/promotingentrepreneurship/index_en.htm 

http://www.vietnamica.net/op/wp-content/%20uploads/2010/09/The-Entrepreneur-An-Economic-Theory.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/%20policies/sme/promotingentrepreneurship/index_en.htm
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основно умение.191 Европейската комисия определя следните основни положителни 

резултати, които биха се получили от обучението за предприемаческа дейност: 

 изграждане на предприемаческо мислене сред младите граждани на 

Европа; 

 увеличаване на броя на стартиращите и успешно функциониращи 

предприятия; 

 повишаване на растежа и иновациите в малките и средни предприятия и 

по този начин увеличаване на възможностите за осигуряване на заетост в средносрочен 

план; 

 изграждане на по-творческа и иновационна нагласа сред населението на 

Европа; 

 подпомагане на развитието на социално сближаване и гражданско 

самосъзнание вследствие на изграждането на увереност в собствените способности, 

независимост и приспособимост; 

 обща промяна към по-добро разбиране на бизнеса и предприемачите; 

 по-положително отношение на повече хора към предприемачеството; 

 гражданите  да дадат своя положителен принос в обществото чрез по-

активна гражданска позиция.192 

          Моделът на Европейската комисия за обучение и формиране на компетенции за 

предприемаческа дейност съчетава знанията, уменията и личните качества и нагласи, 

чрез които трябва да се постигне превръщане на идеите в действие, развитие на 

творчеството, иновациите и поемане на рискове (фиг. 1).  

          Моделът описва следните знания, необходими за осъществяването на 

предприемаческата дейност: разбиране на икономиката и света на трудовата дейност, 

способност за откриване на благоприятните възможности, разбиране на етиката в 

 
191 Small Business Act за Европа, Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Комисия на европейските 

общности, Брюксел, 25.6.2008, с.5; 6; 8; 19,  http://www.mi.government.bg/bg/themes/small-business-act-

11-285  

192 Изграждане на предприемаческо мислене и компетентности в ЕС, наръчник на ЕК, изд. ЕК, 2012,  с. 14-

15,  (поредица наръчници Как да подкрепим политиката за МСП с помощта на структурните фондове), 

http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/sme/promotingentrepreneurship/index_en.htm 

http://www.mi.government.bg/bg/themes/small-business-act-11-285
http://www.mi.government.bg/bg/themes/small-business-act-11-285
http://ec.europa.eu/enterprise/%20policies/sme/promotingentrepreneurship/index_en.htm


115 
 

бизнеса, разбиране на начините и процесите на стартиране на предприятия (напр. 

производство, управление, маркетинг).193 

        Към уменията, които трябва да се формират, се отнасят самоинициативност в 

работата и умение за работа в екип, умение да се откриват и оценяват силните и 

слабите страни, оценка на риска, планиране и управление на проекти, управление на 

финансите, водене на преговори и представителство.194 

          Нагласите и личните качества включват инициативност, проактивност, 

независимост, упоритост, творчество, иновации, мотивация за постигане на целите, 

отговорност (вкл. социална отговорност/гражданска позиция) и лидерство.195 

 

Фигура 1. Модел на предприемачески компетенции 

 

 

Източник: Мадгерова, Р., 2013, Икономически и социални измерения на 

предприемачеството, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 216. 

Адаптирано по: Изграждане на предприемаческо мислене и компетентности в ЕС, 

наръчник на ЕК, изд. ЕК, 2012, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/ 

promotingentrepreneurship/index_en.htm, с.15 

 
193 Пак там, с. 15 
194 Пак там, с. 15 
195 Пак там, с. 15 
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http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/%20promotingentrepreneurship/index_en.htm
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          Формирането на компетенциите следва да бъде насочено към предизвикване на 

активно предприемаческо действие. Затова според нас предприемачите трябва да 

притежават широк комплекс от специализирани знания за предметната област на 

конкретния бизнес, развитието на техниката и технологиите в областта на бизнеса, 

както и икономически, управленски, психологически, юридически и други теоретични 

и практически знания. 

 Важно значение имат също и уменията за извеждане и оценяване на тенденциите 

в развитието на средата и влиянието на нейните фактори, вземане на управленски 

решения, прогнозиране, планиране и осъществяване на контрол, организиране на 

производството, пласмент и продажба на продуктите, прилагане на иновативни  

подходи и внедряване на иновации, определяне на конкурентните предимства, поемане 

на рисковете в условията на неопределеност, формулиране на стратегическите 

приоритети и цели на бизнеса, комуникативност, водене на преговори, работа с 

персонала, формиране на екип, убеждаване и мотивиране, поддържане и развитие на 

човешките ресурси, делегиране на права и др. 

 Предприемачите трябва да придобият опит за практическо използване на 

достиженията в съответния отрасъл, прилагане на инструментите на стратегическото, 

тактическото и оперативното управление, поставяне на цели и разработване на бизнес 

план, маркетингови проучвания за установяване на пазарните потребности, правилно 

разпределяне на ресурсите на бизнеса и др.196 

 От изложеното е видно, че предприемачеството като интегрална професионална 

дейност налага необходимостта от  специална подготовка, включваща „целия спектър 

на знания във всички области на специфичния бизнес, теоретични и практически 

знания, свързани с предприемаческите функции и практически умения за поведение в 

конкурентна среда.“197 

 
196 Виж по-подробно: Мадгерова, Р.,  2013, Икономически и социални измерения на 
предприемачеството, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 218-219; Madgerova R. H., Kyurova V.V., 
Atanasova A. V. , 2017,  Research on the entrepreneurial competencies and education needs for creating and 
managing a private business / [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal, 
No 3, http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_3/epm2017_3_4.pdf  
197 Мадгерова, Р., 2013, Икономически и социални измерения на предприемачеството, УИ „Неофит 
Рилски“, Благоевград, с. 220 

http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_3/epm2017_3_4.pdf


117 
 

       

 Независимо от множеството измерения на предприемачеството и фокусирането 

на различните научни течения върху икономическите, социологическите, 

психологическите или управленските му аспекти, то следва да се разглежда главно в 

контекста на икономическото развитие на обществото.  

 Особено важно значение за реализирането на социално-икономическата роля на 

предприемачеството в условията на пазарната икономика и глобализацията на бизнес 

процесите има наличието на подходящи условия и среда, в които да се изявяват 

талантът, инициативността и иновативността на предприемачите. Развитието на 

икономиката и благоприятните условия са предпоставка за нарастване на 

предприемаческите възможности, разгръщане на предприемаческата дейност и 

включване на нови участници в икономическите процеси.  

 За да могат предприемачите успешно да реализират своите функции и да 

допринасят за растежа на своя бизнес и за развитието на обществото, са особено важни 

не само техните лични качества, но и квалификацията и компетенциите им. 
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Трети модул  

Финансиране на социалното предприемачество в България 

Националната концепция за социална икономика определя социалната 

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

ефект от дейността на предприятия или организации, които са учредени със социална 

цел и целенасочено организират своята дейност, за да постигат такъв резултат.198 

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 (мобилизиране и коопериране на ресурси, солидарност, 

отговорност, доверие и взаимопомощ). 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.  

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 за осъществяването на социални цели. 

Социалното предприемачество е стопанска дейност, която съчетава 

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

нужди. Счита се, че 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 

 
198 Министерство на труда и социалната политика. Национална концепция за социална икономика. 

София, 2011 г. http://seconomy.mlsp.government.bg/ 
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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“,199 а Законът за 

предприятията на социалната и солидарна икономика определя социалното 

предприемачество като форма на предприемачество, която съвместява стопанска 

дейност с преследването на социални цели, в резултат на което се произвежда социална 

добавена стойност.200 

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.  

Основна цел на настоящото изследване е да анализира предпоставките за 

развитие на социалното предприемачество в България, като разгледа нормативната 

регламентация и възможностите за финансиране на социалното предприемачество. 

Разработката е структурирана както следва: част втора представя същността и 

специфичните особености на основните видове социални предприятия, съгласно 

действащото българско законодателство, части трета и четвърта разглеждат съответно 

правно-организационната форма и възможностите за финансиране на социалните 

предприятия в България, част пета анализира данъчното облагане на социалните 

предприятия, с акцент върху предлаганите данъчни облекчения и преференции, а в 

заключението са синтезирани основните изводи от изследването. 

2. Нормативна регламентация на социалното предприемачество в България 

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 

 
199 Министерство на труда и социалната политика. Национална концепция за социална икономика. 

София, 2011 г. http://seconomy.mlsp.government.bg/ 
200 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 
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дейност в името на социална кауза.201 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.202 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 за реализиране 

на социални цели, да бъдат самостоятелни, независими от държавата, отговорни и 

прозрачни.203 

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 или нефинансова помощ на лица от социално уязвими групи или 

предоставянето на еднократна услуга не могат да бъдат определени като дейност на 

социалното предприятие.204 Основните уязвими групи, в полза на които най-често 

работят социалните предприятия са хора с увреждания, хора от етнически 

малцинствени групи, хора в 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.205 

През 2014 г. в доклад на Европейската комисия206 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. Съгласно тези условия, организацията трябва: 

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

България", София, 2014 г. 
202Стефанова, М., Финансиране на социалните предприятия в България (доклад), Конференция 

"Партньорство за социални предприятия в България", София, 24 март 2014 г. 
203 Social Enterprise UK. Practical Guides. What makes a social enterprise a social enterprise? 
204Български център за нестопанско право (БЦНП), Какво е социално предприятие?, София, 2005 г, стр.4-

5 
205 Министерство на труда и социалната политика. Национална концепция за социална икономика. 

София, 2011 г. http://seconomy.mlsp.government.bg/ 
206 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 
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• да извършва икономическа дейност, т.е. да се занимава с непрекъсната 

дейност по производство и/или търговия на стоки и/или услуги; 

• да преследва ясна социална цел, т.е. цел, която е от полза за обществото; 

• да има определени лимити за разпределение на печалбите и/или активите, за 

да се даде приоритет на социалната цел пред реализирането на печалба; 

• да бъде независима, т.е. да е налице организационна автономност от 

държавата и другите традиционни бизнес организации; 

• да има приобщаващо управление, т.е. да се характеризира с демократичен 

процес на вземане на решения. 

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

и солидарна икономика, който регулира статута и дейността на социалните 

предприятия. Законът 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.207 

Съгласно закона, 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 А+, като класификацията 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: 

 
207 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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• 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 

са лица от уязвими социални групи, подробно изброени в закона.  

Така например, лица от уязвими социални групи са хора с трайни увреждания; 

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

професионален опит; безработни лица над 55 г.; лица, които отглеждат деца с трайни 

увреждания; лица, изтърпели наказание лишаване от свобода за срок, не по-кратък от 5 

г.; лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества, преминали успешно 

лечебна или психосоциална рехабилитационна програма; бездомни лица; чужденци, 

получили закрила в Република България; лица, получили статут на специална закрила 

по реда на Закона за борба с трафика на хора; лица, пострадали от домашно насилие и 

др. 

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

последните 6 месеца. 
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3. Правно-организационна форма на социалните предприятия 

Социалните предприятия могат да съществуват под различна правно-

организационна форма. В България съществува многообразие от предприятия и 

организации, които попадат в сектора на социалната икономика: специализирани 

предприятия и кооперации на хора с увреждания, общински 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. 

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са сдружения и 

фондации,208 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 определените в устава или учредителния акт цели.209 

Юридическите лица с нестопанска цел могат да се самоопределят (с устава или 

учредителния акт) 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.210 

В Националната концепция за социална икономика211 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 

 
208 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). 
209 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. 
210 Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, https://public.brra.bg/ 
211 Министерство на труда и социалната политика. Национална концепция за социална икономика. 

София, 2011 г. http://seconomy.mlsp.government.bg/ 
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на 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. 

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 използват прихода от стопанската дейност на търговското 

дружество, за да финансират социалните си цели. Общинските търговски дружества 

(ЕООД, ЕАД), както и публично-частните 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)212 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.213 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 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),214 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: 

 
212 Кодекс на труда, обн. ДВ, бр. 26 от 01.04.1986 г., в сила от 01.01.1987 г. 
213 Конкретната квота по икономически дейности се определя от министъра на труда и социалната 

политика и министъра на здравеопазването.  
214 Закон за хората с увреждания, обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. 
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• 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, регламентирана от Закона за хората с увреждания. 

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", като наличието на 

тези обстоятелства се удостоверява от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 

труда".  

Също така, работодателите могат да се освободят от задължението да назначават 

лица с увреждания, като прилагат алтернативни мерки – закупуват от специализирани 

предприятия или кооперации 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 следва да бъде не по-малък от двукратния месечен 

размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната 

календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.215 

Освен това, 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. 

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

хора с увреждания са регламентирани със Закона за интеграция на хора с увреждания 

 
215 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. 
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(чл.28, ал.1),216 който от началото на 2019 г. е отменен от влезлия в сила Закон за хората 

с увреждания.217 Съгласно Закона 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 закон218 или по Закона за кооперациите219; 

• 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; 

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; 

• вписани са в публичния регистър на специализираните предприятия и 

кооперации на хората с увреждания.220 

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 дружества и дружества с ограничена отговорност (включително 

еднолични), еднолични търговци, събирателни дружества, командитни дружества или 

кооперации. Специализирани предприятия и кооперации са например държавните и 

 
216 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. 
217 Закон за хората с увреждания, обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. 
218 Търговски закон, обн. ДВ, бр.48 от 18.06.1991 г., в сила от 01.07.1991 г. 
219 Закон за кооперациите, обн. ДВ бр.113 от 28.12.1999 г. 
220Агенция за хората с увреждания, Регистър на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, https://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/ 
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общинските предприятия за хора с увреждания,221 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. 

Специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания са най-

традиционните 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” – Бургас, ТПКИ „Родина“ - Варна, 

„Виктория“ - София, които показват стабилно участие на вътрешния и 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. 

Към момента в регистъра, поддържан от Агенцията на хората с увреждания222 са 

регистрирани 241 специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания. 

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, работни и 

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

постелъчно бельо и др. Други направления, в които специализираните предприятия и 

кооперации развиват дейност са производство на пластмасови изделия, на картонени 

опаковки, полиграфически и книговезки услуги, парфюмерия, билкова козметика, 

графичен дизайн и реклама, приложно изкуство, сувенири, украшения, поздравителни 

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

 
221 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. 
222 Регистър на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 

https://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/ 
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изделия за бита и промишлеността, производството на филтри за вентилационни и 

климатични инсталации, филтри за двигатели с вътрешно горене, ХЕПА филтри и др. 

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. 

4. Финансиране на социалните предприятия в България 

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.223 

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, като например: 

• Приходи, реализирани от стопанската им дейност; 

• Национално или общинско бюджетно финансиране; 

• Проектно финансиране (безвъзмездно или смесено); 

• Дарения; 

• Кредитиране 

 

 
223 ИДЕА, PONT GROUP, Как да създадем социално предприятие?, Варна, 2017 г., стр.9 
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4.1. Приходи, реализирани от стопанска 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 значителна финансова 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 

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. 

4.2. 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 увреждания224 и Правилникът за приложението му225 

предвиждат три основни възможности за национално финансиране по проекти и 

програми за насърчаване на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания: 

 
224 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 
225 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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• 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. 

Финансиране 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; 

• приспособяване и/или оборудване на работното място за човек с трайно 

увреждане; 

• квалификация и преквалификация, 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 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,226 в срок до 31 

март на всяка календарна година. Работодател, който е получил финансиране е 

задължен да наеме на работа хора с трайни увреждания за срок, не по-кратък от три 

години след получаване на финансирането. Същевременно работодателят ползва 

средства от държавния бюджет за 30% от внесените осигурителни вноски за 

държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и 

допълнителното задължително пенсионно осигуряване за наетите хора.  

 
226 Агенция за хората с увреждания, https://ahu.mlsp.government.bg/home/ 
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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. 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);227 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 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. 

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. 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;228 

• нямат изискуеми публични задължения; 

• общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата 

равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (двете 

предходни и текущата бюджетна година); 

 
227 Закон за насърчаване на заетостта, обн. ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 01.01.2002 г. 
228 Агенция за хората с увреждания, Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за 

хора с увреждания, https://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/ 
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• не са получавали средства от други източници на финансиране за същите 

допустими разходи и за същата цел. 

4.3. Кредитиране на социалните предприятия 

В България все още няма специализирани програми, предоставяни от частни 

банкови и небанкови институции за кредитиране 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. 

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.229 

4.4. Финансиране на социалните предприятия по програми на ЕС 

Една от основните цели на Стратегията на ЕС „Европа 2020“230 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 

 
229 БНБ, Икономически преглед, бр.4/2018 г., с.36-37 
230 Стратегия на ЕС „Европа 2020“. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020 
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настоящия програмен период 2014-2020 г. по редица европейски програми са 

отпуснати средства за финансиране на социалното предприемачество. 

Така например, към Програмата на Европейския съюз за заетост и социални 

иновации (EU Programme for Employment and Social Innovation - EaSI)231 

съществува ос „Микрофинансиране и социално предприемачество“, която подкрепя 

действия в два тематични раздела: (1) микрокредитиране на уязвими групи и 

микропредприятия; и (2) социално предприемачество. Основните цели на оста 

„Микрофинансиране и социално предприемачество“ са както следва: 

• 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, чрез която 

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 фонд232. 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.   

 
231 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 
232 Европейски инвестиционен фонд. https://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/index.htm 
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През програмния период 2014-2020 г. социалното предприемачество в България 

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

РЧР), Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и 

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

ИМСП).  

Подкрепа за социалното предприемачество по ОП "Развитие на човешките 

ресурси" (ОП РЧР)233 се предоставя по 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 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 тяхното адаптиране за лица 

с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на 

социалното предприятие;  

 
233 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

социален фонд, https://esf.bg/ 
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• предоставяне на обучения 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 

изработваните стоки и предоставяните услуги;  

• социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и 

социалното предприемачество. 

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. Към края на юни 2019 г. по Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване" са финансирани 882 проекта на обща стойност 

560.4 млн. лв., от които 113,8 млн. лв. са насочени директно за насърчаване и развитие 

на социалното предприемачество.234 

Подкрепата за социалното предприемачество в рамките на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г.235 е предвидена 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.  

 
234 Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 

(ИСУН 2020). https://eumis2020.government.bg 
235 ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие, http://www.opcompetitiveness.bg/index.php 
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Предвид особената значимост за Европейския съюз на определени специфични 

области236, 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 работните места в предприятията. 

Допустими кандидати са стартиращи и съществуващи предприятия в 

определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средни 

предприятия237 сектори (добивна  промишленост, преработвателна  промишленост,  

услуги), както и предприятия, развиващи своята дейност в областта на културните и 

творческите индустрии, развиващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването 

на населението, полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество и др. 

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%. Към края на юни 2019 г. по Приоритетна 

ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ са договорени 847,6 млн. лв, 

от които за достъп до финансиране и насърчаване на предприемачеството са насочени 

298,8 млн. лв.238 

ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОП ИМСП)239 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 

 
236 Творчески и културни индустрии, здравеопазване, дейности, свързани със застаряване на населението, 

съгласно параграф (8) от преамбюл на Регламент 1301/2013. 
237 Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020 (НСНМСП), приета с Решение № 

37 на Министерския съвет на Република България от 23 януари 2014 г. 
238 Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 

(ИСУН 2020). https://eumis2020.government.bg 
239 ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. 

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=376 
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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 199,5 млн. евро, които се 

осигуряват от ЕС, по линия на Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на 

„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)240 гаранции до 

60% на ниво индивидуален кредит, като поне 20% от кредитния риск се покрива от 

банката-кредитор. 

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 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 

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 се предоставят от избраните финансови 

посредници. 

 
240 Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ). https://www.eif.org/ 
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Програмите за териториално сътрудничество (ПТС)241 също предлагат 

възможности за финансиране в подкрепа на социалното предприемачество.  

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция - 

България 2014-2020“242 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 г. 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 „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 социалното предприемачество в трансграничния регион, а очакваните 

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: 

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

za-teritorialno-sutrudnichestvo-2014-2020/ 
242 Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция - България 2014-2020“. 

https://interreg.gr/en/, http://www.greece-bulgaria.eu/ 
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• 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 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. 

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП 

„България – Македония 2014-2020“243 предоставя финансиране за развитие на 

социалното предприемачество 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 се финансират 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. 

• 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.  

 
243 Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Македония 2014-2020“. 

http://www.ipa-cbc-007.eu/ 
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Регионите, които обхваща програмата са областите Кюстендил и 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 и 

др. 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.  

В рамките на Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – 

Средиземно море“ 2014-2020244 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 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. 

• Съвместно организиране на схеми за обучение за насърчаване на 

предприемаческата култура (включително и социално предприемачество).  

• Транснационални мрежи за менторство и обучение на предприемачи. 

 
244 Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020. 

http://www.interreg-balkanmed.eu/ 
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В проектите, финансирани по програмата задължително трябва да участват 

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

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

помощ е в размер от 0,5 до 1 млн. 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“245, Приоритетна ос 2 „Младежи“ се финансират проекти в подкрепа 

на младежкото предприемачество. Програмата за транснационално сътрудничество 

„Дунав“ 2014-2020246 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 2014-2020247 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)”.  

5. Данъчно облагане на социалните предприятия 

Действащото българско законодателство дава добра основа за стопанска и 

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.  

Режимът на данъчно облагане и приложимите данъчни облекчения зависят от 

правно-организационната форма на социалните предприятия. Всички субекти на 

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

http://www.ipacbc-bgrs.eu/ 
246 Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. http://www.interreg-danube.eu/ 
247 Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020. 

https://www.interregeurope.eu/ 
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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).248 Също така, 

приложими към тяхната дейност са данъка върху разходите, данъка върху дивиденти и 

ликвидационни дялове и данъка върху добавената стойност. 

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.  

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).   

Данъкът 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 

 
248 Закон за корпоративното подоходно облагане, обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. 
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предприятие е обособено в отделно търговско дружество и юридическото лице с 

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).  

Според Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС),249 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. Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 

000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца 

подлежи на задължителна регистрация. Ако 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 услуги250 е определено като 

освободена доставка (т.е. не се включва в облагаемия оборот). Социалните услуги са 

 
249 Закон за данък върху добавената стойност, обн. ДВ, бр.63 от 4 Август 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. 
250 Закон за социалните услуги, обн. ДВ, бр.24 от 22.03.2019 г., в сила от 01.01.2020 г. 
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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. 

Същевременно българското законодателство предвижда редица данъчни и 

други облекчения, насочени към поощряване и стимулиране на развитието на 

социалното предприемачество.  

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, когато разходите за дарения са направени в полза на: 

• здравни и лечебни заведения, 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; 
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• 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).251 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; 

• други, изброени в закона субекти. 

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. 

Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ)252 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. 

Данъчни 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 

 
251 Закон за данъците върху доходите на физическите лица, обн. ДВ. бр.95 от 24.11.2006 г., в сила от 

01.01.2007 г. 
252 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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предприятия или кооперации, които към 31 декември на съответната година са членове 

на национално представителните организации на 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. Планирането, 

разходването и отчитането 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 

специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-

лечебните 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. 

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 
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• 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 НЗОК за първите 12 месеца от наемането на лицето. 

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, които участват в стопанския оборот, са предвидени в Закона за обществените 

поръчки.253 Така например, в чл.12 от този закон са регламентирани т.нар. „запазени 

обществени поръчки“. 

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. 

 
253 Закон за обществените поръчки, обн. ДВ, бр.13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г. 
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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 най-малко 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 

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. 

 

доц.д-р Десислава Стоилова 
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Модул 4  

 

Креативността и иновациите  – ключов  фактор за 

развитие на социално предприемачество 

 

Креативност и иновации254 

Креативността е възможността „да се направи от нищо нещо " способност за „създаване 

с помощта на въображението и фантазията.  Тя се определя като „формиране на 

оригинални, подходящи и полезни идеи, които са дело на отделния човек или на малки 

групи хора“. Иновация – това е процесът на  прилагане на креативни идеи в практиката. 

Понякога под „иновативност“ се разбира целият процес – създаване на креативни идеи 

и въвеждането им в практиката. 

Защо в последните десетилетия  така активно се говори за креативност и  иновации? 

Ако основната формула за икономическо развитие през  модерността /времето до около 

60-те години/ е разширяване на производството върху основата на 1 откритие /парната 

тяга, парната машина – за локомотиви, за машините/ днес, в постмодерността, 

формулата е  „непрекъснато производство на новото“ за ускорено обновяване на 

икономика, технологии, производства, управление, обучение и пр.  

В момента се извършва мащабна трансформация от индустриална икономика към 

икономики на знанието, както и като средство за подпомагане на устойчивостта на 

икономиките и социалното развитие, с цел решаване на належащи социални 

проблеми.Тя е жизнено важна и за социалното предприемачество. „Повече от всякога 

бъдещето на Европа зависи от въображението и креативността на хората" – се казва в 

документ на Европейския парламент. Креативността се описва като най-важният 

икономически ресурс на 21 век. 

Така се оказва, че креативността и иновативността са много важни за оцеляването и 

жизнеспособността на организациите, поради което те трябва да се подхранват, 

мотивират, насърчават, да им се дава свобода за развитие.Креативността е важна за 

 
254 Към всяка тема е подготвена визуализация върху Power Point 
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всички жизнени сфери – икономика, здравеопазване, регионално развитие, политика, 

образование.  

Нейната значимост ще нараства, доколкото: 

- Глобализацията води до по-голяма конкурентоспособност – трябва да сме на 

ниво; 

- Високите  технологии намаляват времето за създаване и пускане на пазара на 

нов продукт, следователно бързо идва време за пускане на следващия; 

- Дейностите, които не изискват креативност, стават все по-ниско платени и 

постепенно се автоматизират; 

- Нарастващото свободно време увеличава търсенето на продукти от креативните 

индустрии – вкл. култура, изкуства, туризъм и пр. – трябва да сме готови за това. 

Но креативността означава промяна и съвсем естествено - съпротива срещу неяна 

всички равнища. Поради това реформи се правят много трудно, особено когато са 

свързани с промяна в трудовата дейност  на хората. 

Тук манталитетът има немалка роля. Според резултати от мащабното  изследване на 

Хофстеде от 90-те години на 20-ти век показват, че хората се различават в отношението 

им към властта – при някои култури е съвсем приемливо, че при  онези, които имат 

властта, идват и парите, и правото; че ползват допълнителни привилегии, очакват 

страхопочитание от подчинените си  и пр. В други култури подобни  нагласи са 

неприемливи.  Хофстеде назовава това измерение „властово разстояние“ и съответно  

има  култури с голямо и с малко властово разстояние. 

Къде е разположена България по тази ос: с получен бал 70 ние сме сред културите с 

голямо властово разстояние. Налице е обратнопропорционална зависимост между 

властовото разстояние и създаването на подходящ климат за развитие на социалното 

предприемачество. Защо е така? Българите предпочитат йерархичните 

взаимоотноиения на работното място /но и не само там – също и в семейството, в 

училщето, в политиката и в държавата/; изказването на мнение, което е различно от 

това на началника, не се толерира; работниците и служителите не участват при 

вземането на решения; централизацията на властта е приемлива и очаквана; 

работниците не проявяват инициатива, те очакват началникът да им каже какво да 

правят – всички тези особености не допринасят за проява на желание и мотивация за 

иновативност. 
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И още една специфика на българския манталитет -  нетърпимост към несигурността. 

Животът ни  е изтъкан от неопределеност и несигурност, което генерира базова 

тревожност. Културите се различават според чувствителността си към базовата 

неопределеност и несигурност   на живота и съответно си изработват различни 

механизми за нейното / поне частично/ неутрализиране.  

Това означава, че не обичаме особено промените, отнасяме се доста нетърпимо към 

необичайно поведение и идеи,  новото ни плаши, обичаме да има правила /които обаче  

нарушаваме /, предпочитаме да сме вечно заети и да работим упорито /имаме поговорка 

„Залудо работи, залудо не стой“, сигурността е важен елемент от ценностната ни 

система. Страхът от провали  е силен и ни пречи да поемаме рискове. Неспокойни сме, 

изживяваме ситуациите на промяна като силно стресови. 

Кои са основните характеристики на креативността? 

- Мотивация;  

- Чувствителност към проблемите;  

- Способност да се генерират идеи;   

- Синтезиращи и анализиращи способности; 

- Оценка;  

- Компетентност. 

Условно можем да разделим креативните хора на два вида: адаптиращи /т.е. 

подобряващи нещата в рамките на системата и иноватори /които имат по-радикални 

предложения за промяна на самата система/. Ето разликите между тях:  

 

Адаптатори Иноватори 

• Предпочитат да извършват неща по-добре; 

•  Tърсят професии, които насърчават 

стабилността и реда, като например 

счетоводство и производство; 

• Формулират идеи, без да променят 

значително входящите данни, зададени за 

•  Предпочитат да извършват нещата 

различно; 

•  Могат да бъдат открити в отдели като 

Маркетинг, които изискват взаимодействие 

с променящата се среда (които се занимават 

с новите, неразработени, все още 
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разрешаване на проблема. неустановени практики); 

•  Предпочитатда разработватидеи, чрез 

въвеждане на нови елементи в контекста на 

проблема, а също и чрез промяна на 

взаимовръзките между елементитена 

проблема. 

 

Как отключваме и развиваме креативността? 

• Насърчаване на служителите да оспорват статуквото; 

• Наличие на открито отношение към поемане на риск; 

• Да можеш да използваш грешките като възможности за обучение; 

• Използване и споделяне на знания и информация; 

• Фокусиране върху непрекъснато обучение; 

• Провеждане на справедливи и информационни оценки; 

• Поощряване на креативните изяви; достатъчно свободно време за тях 

• Периодично обучение на служителите /вкл. и на комуникативни умения 

- Да се позволи на хората да си намерят точното място в работата – да правят 

нещо, което обичат; да бъдат насърчавани да търсят идеи, които лично ги 

интересуват 

- Участие в управлението и вземането на решения 

- да се намалят несвойствените ограничения в работата им 

- щедри награди за иновативно поведение. 

 

Следва: Практическо упражнение. Курсистите попълват въпросник за оценка на 

индивидуалната креативност /Въпросникът е приложен в Приложение 2/. 

Следва ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА с използване на 

презентация  
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Техники за креативност – практическо упражнение 255 

Упражнението се съпровожда с презентация. 

Техника „Списък с атрибути“ 

Изготвянето на списък с атрибути е техника, станала популярна в началото на 30-те 

години. При тази техника се взема даден съществуващ продукт или услуга, разделя се 

на по-малки части и се намират различни начини за реализиране на всяка отделна част. 

Техниката насърчава различни начини за промяна, модифициране или подобряване на 

всяка особеност (атрибут), както и прекомбиниране, за откриване на нови форми на 

продукта или услугата . 

Изготвянето на списък с атрибути е един от най-добрите начини за генериране на идеи, 

при който съществуват много страни на проблема/предизвикателството. Ако трябва да 

се генерират идеи или решения за сложен проблем, първото нещо, което може да се 

направи е да се опишат всички особености (атрибути) на проблема. Тези атрибути 

могат да включват: физически, психически, емоционални, социални и други (в 

зависимост от сложността на предизвикателството). По този начин, е възможно 

концентрирането върху всяка характеристика поотделно . Обичайната процедура  е да 

се вземе съществуващ продукт или услуга и да се изброят всички негови или нейни 

отличителни белези. Например, фенерчето може да бъде описано като дълга, кръгла, 

пластмасова тръба, която използва батерии, за да запали крушка, която излъчва 

светлина през прозрачен пластмасов щит, когато потребителят го включи. Проучването 

на всяка от посочените особености може да доведе до нови идеи. Защо е кръгло? Защо 

пластмасово? Може ли да се включи по различен начин или да се захранва от друг 

източник? Този вид изследване може да доведе до нови продукти, които биха били 

приложими на изцяло нови пазари. 

3. Какви са факторите за успех на техниката? 

Нашето мислене много често се ограничава до стандартните очаквания и 

характеристики. За да се постигне иновация, трябва да се поставят под въпрос тези 

 
255 Забележка: За презентацията за използвани материали от Интернет:  http://www.icreate-

project.eu/ 

http://www.icreate-project.eu/
http://www.icreate-project.eu/
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„нормални” характеристики. Много често вземаме предпоставките за решаване на 

даден проблем „за даденост”, без да се замисляме дали те са подходящи в ситуацията. 

Ако се опитаме да пропуснем една или повече от тези предпоставки, или се опитаме да 

им придадем други характеристики, можем да намерим изненадващи и креативни 

решения! . 

 Основната идея е да се „забрави” всичко научено и запомнено, когато се мисли за 

възможно решение. 

• Вие ще трябва да „разбиете” съществуващ продукт, услуга или система на 

„съставни елементи”. 

• Трябва да се запитате: „Дали това е елемент от даден обект или структура, 

необходим за неговата/нейната функция?” 

• Елементите притежават определени характеристики/белези (форма, материал и 

др.). Има ли някакви други възможности или начини за създаване на този 

елемент? 

• Какво се случва, когато съединим елементи с променени характеристики? За 

тази цел, елементите и възможните характеристики са изброени в таблица. 

Техника „Пожелателно мислене“ 

Като мислим как да решим проблемите си използвайки думите „Иска ми се…”. 

Желанията ангажират вътрешната мотивация. 

Групите, които прилагат пожелателно мислене обикновено стават по-дълбоко 

ангажирани с предизвикателството. Когато всеки участник изрази своето желание и 

разкрие част от това, което неразривно важно, неповторимият експертен опит и 

преживявания на всеки стават по-достъпни за креативния процес и колективното 

мислене на групата се разраства, за да обхване изразените мотивации и желания. 

Когато това се случи, групата се сплотява и се свързва по-креативно с основаната цел 

на креативното разрешаване на проблеми . 

. Пожелателното мислене е една от техниките, която може да се причисли 

към интуитивната категория . 
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Инструментът за пожелателно мислене предоставя начин за предефиниране на проблем 

или ситуация, което е полезно при извличането на нови прозрения. 

3. Какви са факторите за успех при прилагане на пожелателното мислене? 

Проблеми, които са лошо структурирани и с отворен край, се нуждаят повече от 

креативно мислене, отколкото проблеми, които са добре структурирани и ясно 

дефинирани. за генериране  на оригинални идеи. 

Само опитен екип трябва да използва тази техника или екип, които има голямо 

доверие в координатора. Това е така, защото координаторът ръководи участниците по 

време на процеса и помага на членовете на екипа да се държат по положителен и 

конструктивен начин.  

ако самата организация притежава креативна култура. Висшето управление, 

следователно, трябва да насърчи атмосфера на високи постижения в компанията и да 

позволи на хората да отделят време за работа над собствените им идеи.  

Техника „Свеж поглед“ 

Някои социолози вярват, че колкото повече експертни познания се притежават в дадена 

област, толкова по-трудно е да се създават иновативни идеи - дори такива, които са 

очевидни. Причината за това е, че превръщането в експерт в дадена област води до 

специализиране на мисленето. Специализирането е като да се мие само един зъб. 

Опознавате този зъб много добре, но загубват останалите зъби по време на процеса . 

Затова тази техника използва способността (умението) на външни лица да предоставят 

свеж поглед върху съществуващите проблеми. 

Външният човек може да има напълно различна интерпретация за това какъв е 

истинският проблем, предоставяйки нов поглед върху проблема и възможните 

решения. 

Опитайте се наистина да чуете това, което външните лица казват. Повечето хора не са 

ефективни слушатели. Проучвания показват, че веднага след слушане на десет минутно 

устно представяне, средният слушател е чул, разбрал и запомнил приблизително 

половината от казаното. 
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Техника „Кръг от възможности“ 

Тя се основава на произволното комбиниране на характеристиките на даден проблем . 

Техниката може да се прилага в различни дейности и в различни групи. Тя е 

предназначена да се използва от всички лица във всички възрастови групи и общности. 

Започвайки с деца в училища или детски градини, където упражняването на кръга от 

възможности е дейност по изучаване на креативното мислене и завършвайки с 

мениджъри на всички нива в компаниите, където упражнението се използва като 

дейност за разрешаване на проблеми, Кръгът от възможности е лесно разбираема и 

приложима техника. 

Приземяването на самолет е деликатна и опасна операция, изискваща точно планиране 

във времето, така че авиодиспечерите приземяват само един или два самолета в даден 

момент. Ако трафикът е натоварен, кацащите самолети „се натрупват” над летището в 

чакане на разрешение. Създаването на идеи може да бъде също толкова деликатно. 

Кръгът от възможности произволно изолира една или две характеристики на проблема 

за по-обхватно изучаване – всички останали характеристики остават „натрупани”, 

което ви позволява да разберете или  „приземите” нова идея. 

Използването на избирателна концентрация позволява на мозъка да обработи кръговете 

в разнообразие от нови и различни форми, придавайки им нови значения. 

Съсредоточеното изучаване на една или две произволно избрани характеристики 

позволява на мозъка да обработи наличната информация в нови взаимоотношения и 

значения, което води до оригинални идеи и прозрения  

Техника „Шестте Мислещи Шапки“ 

Методът на Шестте Мислещи Шапки е изобретен от Едуард де Боно в началото на 

1980. Шестте шапки представляват шест начина на мислене, това са по-скоро насоки на 

мислене, отколкото класифициране на  мисленето. Целта е да се насърчи 

пълноспектърното мислене и да се разграничи егото от действието    

Има шест шапки в различни цветове. Всяка шапка символизира определен начин на 

мислене. Ако си „поставите” една от тези шапки, вие избирате да мислите 

изключително в тази посока. Останалите участници също си слагат шапка. При смяна 
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на шапката, вие и вашите колеги, променяте посоката на мислене. Всеки участник 

трябва да бъде в състояние да носи всяка една от шестте шапки и да започне да 

разсъждава. 

Мислещите шапки на Едуард де Боно са разработени, за да се илюстрират 

разнообразните методи на мислене, които се използват от хората в процесите на 

решаване на проблеми. Всяка шапка символизира начин на мислене, който обикновено 

се използва от хората при решаването на проблеми. Очаква се, че чрез подобни 

репрезентации повече хора ще могат да разпознаят различните методи на мислене, 

които използват и следователно по-добре да разберат своите собствени мисловни 

процеси. Също така се очаква, че хората ще могат по-добре да разберат мисловните 

процеси на другите и следователно дори да внедрят някои от тези процеси в своето 

собствено мислене  

Стъпка 1.Представете проблем/спорен въпрос на членовете на екипа. Кажете им, 

че ще трябва да помислят върху него от различни гледни точки. Ще има 6 типа 

мислители – тези, които са в съответните роли ще разгледат въпроса само от 

определената гледна точка. Водещият (модераторът) трябва първоначално да обясни на 

участниците, че те ще разгледат проблема по шест различни начина. Всяка шапка 

съответства на начин на мислене. 

Членовете на екипа съзнателно избират с коя шапка искат да започнат И ЗАПОЧВАТ 

ДА ДИСКУТИРАТ. Проблем/Въпрос за обсъждане – Ученици говорят докато техният 

учител говори. 

Бяла Шапка – обективна (изкажете фактите) 

• Ученици говорят докато техният учител говори. 

• Шумно е и следователно другите ученици са разсеяни и не могат да чуят 

учителя. 

• Учениците не знаят какво да правят след като са получили инструкции. 

• Много ученици се разсейват от поставената задача и като резултат не успяват да 

свършат работата. 

 Червена Шапка – емоционална (изкажете емоциите) 
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• Учителят се чувства обиден. 

• Учениците се разочароват, защото не могат да чуят инструкциите. 

• На говорещите им харесва да се шегуват и да ги слушат. 

• Тази шапка представлява емоционалното мислене. 

 Черна шапка– критична (негативни аспекти) 

• Губи се време. 

• Обучението е компрометирано. 

• Тези, които говорят, чувстват, че слушателите не ги уважават и не искат да чуят 

това, което казват. 

 Жълта шапка– позитивна (позитивни аспекти) 

• Всеки може да каже това, което му е на ума. 

• Може да бъде забавно. 

• Не само „умните деца” получават думата. 

• Човек не трябва да чака да сподели своите идеи и следователно не рискува да 

забрави някоя потенциално важна информация. 

 Зелена шапка – креативна (креативни идеи, които възникват в резултат на виждане на 

информацията в нова светлина) 

• Учителят ще бъде по-наясно за количеството време, което учениците прекарват 

в говорене. 

• Учителят ще се опита да включи взаимодействие между различните ученици, 

отколкото само „умните деца”. 

• Учениците ще се въздържат да казват това, което им е на ума. Те ще помислят за 

това, което имат да кажат и дали е свързано с темата. 

• Учениците ще обмислят дали техните коментари ще попречат на учебния процес 

на другите. 

 Синя шапка – контрол на процесите (гарантира, че всяка шапка ефективно обхваща 

цялостната картина) 
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• Учителят научава, че учениците трябва да проследяват количеството време, 

което прекарват в говорене в класната стая. 

• Учителят трябва да включва всички ученици в дискусиите. 

• Учителят трябва да приеме, че някои ученици се нуждаят от време за мислене 

преди да отговорят. Даването на време на тези ученици за изчисляване на 

решенията насърчава по-широко участие и увеличава придобиването на знания. 

• Учениците осъзнават, че говоренето им кара говорителя да се чувства 

недооценен и пренебрегван. 

• Учениците осъзнават, че коментарите им застрашават учението на другите. 

• Учениците осъзнават, че говоренето без някакъв ред демонстрира липса на 

самодисциплина и че не всички коментари изискват споделяне [5]. 

 Стъпка 3. След разработване на набор от решения, участниците ги изучават критично и 

избират едно решение. 

Техника „Петте защо“ 

Смята се, че тази техника първоначално е била разработена от Сакичи Тойода и е била 

използвана в корпорацията „Тойота Мотор“ в развитието на производствените им 

технологии. Това е решаващ компонент от обучението за разрешаване на проблемите, 

което се осигурява като част от въведението в производствената система на Тойота … 

като повторите „защо“ пет пъти, както естеството, така и решението на проблема стават 

ясни.“  

5-те въпроса „Защо“ е повторяема, задаваща въпроси техника, използвана с цел да се 

изследват причинно-следствените връзки заложени в конкретен проблем. Главната цел 

на техниката е да определи основната причина за даден дефект или проблем (Числото 

„5“ в името произхожда от емпирични наблюдения върху броя на повторенията, които 

обикновено са необходими, за да се разреши даден проблем.) 

Когато се опитвате да разрешите даден проблем, често срещана грешка е да спрете 

прекалено рано при търсенето на причините. Хората често приемат първия или втория 

прост отговор, заслепени от симптомите или пък се хващат за първата „очевидна“ 

причина. Първата предполагаема „причина“ почти никога не е истинската основна 

причина. И само когато откриете истинските причини – не симптомите – можете да 
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предприемете наистина ефективно действие, за да премахнете причината и да 

предотвратите повторната поява на проблема. 
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Трудово-производителните кооперации като субект на социалната икономика  

Социалната икономика е осезаема, но трудна за определяне, доколкото е еднакво 

застъпена в икономическия и социалния живот, а това прави „неточни“ наличните 

специализирани инструменти, поради което резултатите често изглеждат бледи и 

неубедителни. 

За да се проникне в тази интригуваща и несъмнено перспективна област на човешкото 

развитие, авторът възприема по-широко изложение на съдържателния обхват на 

социалната икономика. Разширено представено, познанието за този икономически 

сектор разкрива по-ясно своите особености, което би било от полза на всеки, 

 решил да се задълбочи в него. 

Развитието на икономическата система през последните години ясно очертава 

нарушаването на баланса между публичния (социалния) интерес и частния. Стремежът 

на бизнес организациите към максимизиране на тяхната печалба (като икономически 

принцип) преодолява ограниченията на пазарното търсене в качеството му на 

регулиращ пазарен механизъм. Това става възможно посредством съвременните 

постижения на маркетинга и научно-техническия прогрес, изразени в способността на 

бизнес субектите не само да търсят, анализират и предлагат продукт, основан на 

пазарното търсене, но и да култивират пазари или да създават нови такива. 

От една страна тази политика в контекста на икономическата система има 

компенсираща функция по отношение на: 

• свръхпроизводството; 

• задоволеното пазарно търсене; 

• изравнените конкурентни сили на отделните бизнес субекти; 

• масовия достъп до информация. 

От друга страна посочената агресивна политика на бизнес организациите се развива в 

областта на пазарно действие на потребителите (в качеството им на пазарен субект), 

като по този начин нарушава естествения баланс „потребителско търсене – пазарно 

предлагане“. В същото време процесът се развива в условията на неолиберално 
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намалена сила в регулиращата функция на държавата, която следва да балансира 

равновесието между пазарните субекти, като защитава интересите на потребителите. 

В научната литература широко е разисквана темата за недостатъците на пазарните 

механизми. Това аргументира необходимостта да бъде изведен резултатът от 

естествените трансформационни процеси, базирани на тези недостатъци, а именно 

формирането на икономически механизми, целящи тяхното коригиране.  

Един от най-съществените коригиращи механизми е възникването на икономически 

субекти, които се отдалечават в целите си от увеличаването на капитала, основано на 

максимизиране на печалбата. Тяхната съвкупност съставлява нов, т.нар. „трети“ 

икономически сектор256. Дейността на неговите субекти е насочена в посока 

разрешаване на социални проблеми, останали извън обсега на публичния интерес и 

интереса на частния сектор. Значимостта на постигнатите резултати от третия сектор за 

икономиката и обществото аргументира определянето му с термина „социална 

икономика“. 

Независимо от своята обусловеност от съвременната икономическа реалност, 

понятието „социална икономика“ има почти двувековна история, като за периода на 

своето съществувание то претърпява редица промени в теоретичната си същност. 

В  икономическата литература се приема, че терминът  „социална икономика“ е 

въведен от френския либерален икономист Шарл Дюноайе, който публикува през 1830 

г. своя „Трактат за социалната икономика“257. В този труд Дюноайе защитава етичния 

подход в икономиката, с което поставя началото на т.нар. „Школа на социалните 

икономисти“ във Франция. В този начален период социалната икономика като 

икономически термин се ограничава от либералните схващания за ненамесата на 

държавата в икономиката и специфичния ефект върху икономическата теория, който 

създава зараждащия се по това време капитализъм. Така, макар школата на социалните 

икономисти във Франция да е повлияна от анализите на Т. Р. Малтус и С. дьо 

Сисмонди258, етичните норми в икономиката биват адресирани към съвместяване на 

морала с икономиката чрез внасяне на морал в поведението на отделния човек. 

 
256 Третият икономически сектор се обуславя от дейността на частни икономически субекти, чиито цели 
не са свързани с увеличаване на капитала (за разлика от частния сектор) а използват пазарни начини и 
капитал за преодоляване на идентифицирани дефицити в качеството на живот на местната общност или 
обществото като цяло – б.а. 
257 DESROCHE H., Pour un traité d'économie sociale, CIEM, Paris, 1983 
258 Т. Р. Малтус и С. дьо Сисмонди отбелязват наличие на недостатъци на пазара, които могат да доведат 
до дисбаланс, а също внасят критичен поглед върху действителния предмет на икономиката, като 
според Сисмонди това е човекът, а не богатството. – б.а.  
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През втората половина на 19-ти век в световната икономика се наблюдава особено 

явление, което повлиява промяната на социалната икономика в съдържателен аспект. 

През 1844 г. в Рочдейл, Англия се основава кооперация от 28 работници, записали в 

устава си набор от принципи, които по-късно се възприемат от различните видове 

кооперации и дават основание през 1895 г. в Лондон да бъде основан Международния 

кооперативен съюз (МКС). Тези принципи (представени по-долу в изложението) 

налагат различен поглед върху етиката в икономическата система. Те формират 

схващането, че демократичното управление на производството и справедливото259 

определяне на цените, неагресивния подход към останалите участници на пазара260 

може да им осигури устойчиво и справедливо съществувание. 

Появата на кооперациите като икономическо явление дава основание на Джон Стюарт 

Мил и Леон Валрас да преориентират понятието социална икономика чрез отчитане на 

ефекта от действащите кооперации и взаимоспомагателни дружества върху 

икономическата система.261 

В своя труд „Принципи на политическата икономия“ 262 Мил подлага на критичен 

анализ преимуществата и недостатъците на работническите кооперации. Резултатите от 

неговия анализ му дават основание да призове научната общественост към по-

задълбочени изследвания, а световната икономическа общност - към насърчаване 

създаването на такива предприятия заради икономическите и морални ползи, които те 

осигуряват. 

На свой ред Валрас263 застъпва тезата за коригиращата функция, която кооперациите 

изпълняват в икономическата система по онова време, функция, която се осъществява 

без да намалява ролята на капитала, а чрез въвеждането на определяното от него 

„демократично начало“ в производствения процес. Именно трудът на Валрас 

„Изследване на социалната икономика: теория на разпределението на социалното 

богатство“264 разграничава теоретичния подход към социалната икономика от 

 
259 с оглед нуждите от възпроизводство на кооперацията. 
260 подход, който по-късно ордолибералистите в Германия ще интерпретират като състезателен принцип 
на конкуренция, при който всеки участник в пазара трябва да се грижи за личния си икономически 
интерес дотолкова, че това да не вреди на пазара(възприеман като инфраструктура). 
261 MONZÓN, J.L., Cooperativismo y Economía Social: perspectiva histórica, Revista de economía pública, social 
y cooperativa, № 44, CIRIECESPAÑA, 2003 
262 Taylor, M., The 1848 Revolutions and the British Empire, Past & Present №166, Oxford University Press, 
Oxford, 2000 
263 DEMOUSTIER, D., L'économie sociale et solidaire. S'associer pour entreprendre autrement, Alternatives 
économiques/Syros, Paris, 2001 
264 Трудът е публикуван в Лозана през 1896 г. 
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първоначалния, реализиран от школата на френските социални икономисти265. 

Социалната икономика се превръща едновременно в част от икономическата наука и 

икономическа сфера на дейност, реализирана от набиращите сила кооперации и 

взаимоспомагателни дружества. 

Всъщност, именно кооперациите и взаимоспомагателните дружества могат да бъдат 

адресирани като основни проявители на социалната икономика като дейност. Техните 

ценности и възприетите от тях принципи до голяма степен отразяват съвременното 

разбиране на социалната икономика като цяло. 

Въпреки нарасналото проявление на социалната икономика през първата третина на 20-

ти век, тя не заема значима роля в модела на икономически растеж, основан главно на 

частния капитал и публичния сектор. Господства схващането за „социалната държава“, 

като регулатор на вече признатите социални несъвършенства в икономическия баланс. 

Възприема се, че икономическата система се коригира от правителството, синдикатите 

и съюзите на работодателите. Така на основата на кейнсианския модел266 се 

осъществява пакет от държавни политики, целящи преразпределението на доходите, 

разпределение на ресурсите и антициклични политики. 

През втората половина на миналия век ордолибералистите извеждат в Западна 

Германия кейнсианския модел до теоретичния подход за социалното пазарно 

стопанство, при което при запазена коригираща пазарните недостатъци роля на 

държавата, в частния сектор се въвеждат християнските етични норми, целящи 

допълнителен коригиращ ефект267. 

В същото време в Източна Европа се развиват централизирани планови икономики, 

които не допускат друг участник на пазара освен държавата. Изключение е допуснато 

единствено за кооперациите, чийто принципи и ценности първоначално са отнесени 

като съставни на политическата идеология. Освен идеологическите подбуди, това 

решение може да се интерпретира и като своеобразно признание за ролята на 

 
265 Тази школа се отъждествява с модела на Ф. Льо Пле. 
266 Кейнсианският модел поставя главен акцент върху факторите на растежа, свързани със съвкупното 
търсене - откроява значението на цялата съвкупност и на отделните елементи на съвкупните разходи. Те 
се подразделят на автономни и индуцирани според критерия за липсата или наличието на зависимост от 
текущото равнище и изменение на БВП. Тези две групи съвкупни разходи имат специфичен потенциал за 
регулиране със средствата на макроикономическата политика, а с това и за въздействие върху растежа. 
Изследвани в динамичните им проявления, те позволяват да се разкрият основните разходни източници 
на нарастването на БВП.  За постигането на равновесен икономически растеж съществена роля се отдава 
на размера и динамиката на автономните съвкупни разходи, сред които предимно на инвестициите в 
частния и в държавния сектор на икономиката- вж. Примова, В. Икономическият растеж и 
конюнктурният цикъл в кейнсиянските модели, Икономическа мисъл 5, София, 2011.  
267Леонидов, А. Ордолиберализъм: Социално пазарно стопанство: Трансформация, Лик, 2000 
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кооперациите в икономическата система. Например в България през 1934 г. са 

регистрирани 5000 кооперации, а благодарение на кооперациите през 1952 г. България 

е една от първите държави, сменили следвоенната купонна система. Показателен е и 

фактът, че в периода до 1975 г. над 50% от населението се обслужва от кооперативна 

търговия. 

Укрепването на системите на смесената икономика на Западния свят (възприета в цяла 

Европа след краха на източноевропейския икономически модел) не пречи на развитието 

на кооперациите и другите носители на социалната икономика да помагат за 

справянето с обществено значими проблеми като цикличната безработица или 

неравнопоставеното положение на потребителите от отдалечени или слабонаселени 

географски райони при получаване на пазарни или публични стоки и услуги. Въпреки 

това силно изявената роля на държавата в процеса по хармонизиране между 

икономическия растеж и социалната система потиска развитието на социалната 

икономика. Едва в последната четвърт на миналия век с настъпването на кризата на 

социалната държава и системите на смесената икономика в някои европейски страни се 

забелязва възобновяване на интереса към социалната икономика. Във фокуса отново 

попадат икономическите модели на кооперациите и взаимоспомагателните дружества, 

към които се добавя социалният ефект от дейността на фондациите – всички те като 

алтернатива на моделите на капиталистическия и публичния сектор.  

Този процес се обуславя от нарастващите трудности в справянето с такива големи 

проблеми като продължителната безработица, социалната изолация, благосъстоянието 

в селските и западналите градски райони, здравеопазването, образованието, качеството 

на живот на пенсионерите, устойчивия растеж и др. Това са социални потребности, 

които остават извън обсега или са в недостатъчна степен осигурени от дейността на 

публичния и частния сектор, потребности, които все по-трудно могат да бъдат 

задоволявани от саморегулиращите се пазари или от традиционната 

макроикономическа политика. 

Нараства научния интерес към социалната икономика, като се провеждат мащабни 

научни изследвания, които отчитат значителният ѝ ръст.Наблюдава се и увеличаване 

броя на организациите от социалната икономика, които произвеждат т. нар. „социални“ 

или „публични“ блага като трудова и социална интеграция, социални услуги и домашен 

патронаж. Опирайки се на принципите за коопериране и сдружаване, приемайки 

кооперативните ценности, тези организации са признати като „социални предприятия“ 

в много европейски страни (Италия, Португалия, Белгия, Франция, Испания и др.). 
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Значимостта на социалната икономика се признава и отчетливо се наблюдава в цяла 

Европа, като по данни на Европейската комисия268: 

• в социалната икономика на Европа оперират над 2 мил. организации или 10% 

от всички бизнес организации в 27-те държави-членки на ЕС; 

• повече от 11 милиона души са заети в този икономически сектор (около 6% 

от заетите лица във всички икономически сектори); 

• 160 милиона от населението на Европа членува в организации от социалната 

икономика; 

• през 2015 г. активна стопанска дейност развиват 207 хил. кооперации. Те 

оперират във всяка икономическа област и са особено изявени в селското 

стопанство, финансовото посредничество продажбите на едро, жилищното 

строителство - под формата на работнически кооперации в промишлената 

сфера, строителството и услугите. Тези кооперации включват в състава си 

108 мил. членове и осигуряват пряка заетост на 4,7 мил. души; 

• взаимоспомагателните организации в областта на здравеопазването 

осигуряват здравни услуги на над 120 млн. души, а тези, опериращи в 

застрахователния сектор, притежават 24% пазарен дял през същата година; 

• сдруженията през 2015 г. осигуряват заетост на 8,6 млн. души, като генерират 

4% от БВП, а техни членове са 50% от гражданите на ЕС.  

Всички тези измерители определят значимостта на социалната икономика в 

съвременния икономически модел. 

От друга страна ролята на социалната икономика се подсилва от специфичните 

синергични въздействия, които могат да бъдат наблюдавани конкретно при 

осъществяването на дейност от трудово-производителните кооперации269. Те 

едновременно осигуряват заетост и допринасят за формирането на публични средства, 

които се насочват чрез държавните социални политики към разрешаване на проблеми в 

социалната сфера. 

Съвременното определение за социална икономика води началото си от 70-те години на 

миналия век, когато организациите, представляващи кооперациите, 

взаимоспомагателните дружества и сдруженията във Франция създават Национален 

комитет за взаимодействие в областта на взаимоспомагателните, кооперативните 

дейности и дейностите по сдружаване (CNLAMCA). Тази организация приема през 

 
268 Социалната икономика в ЕС - http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en 
269 По-назад в изложението се извеждат спецификите на този вид субекти на социалната икономика. 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en
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1980 г. документ озаглавен „Харта на социалната икономика“270. В него се определя 

социалната икономика като съвкупност от организации, които не са част от публичния 

сектор, които извършват дейността си по демократичен начин, чиито членове имат 

равни права и задължения и които прилагат специфичен режим на собственост и 

разпределение на печалбата, като използват излишъците за разрастването си и за 

подобряване на услугите, които предоставят на своите членове и на обществото. 

През 1990 г. в Белгия, в доклад на Социално-икономическия съвет на Валония 

(CWES)271 се определя сектора на социалната икономика като част от икономиката, 

която се състои от частни организации с четири общи характеристики: 

„1) целта им е да служат на членовете на общността, а не да реализират печалба; 

2) имат независимо управление; 

3) процесът на вземане на решения в тях е демократичен; 

4) при разпределянето на приходите в тях отделният човек и работната сила се ползват 

с предимство пред капитала“. 

В резюмето на доклада на Международния център за изследвания и информация 

относно публичната, социалната и кооперативната икономика (CIRIEC) за резултатите 

от проучването „Социалната икономика в Европейския съюз“, направено за 

Европейския икономически и социален комитет272, се предлага следната дефиниция за 

социална икономика:   

„Социалната икономика се състои от: 

• съвкупността от частни, формално организирани независими предприятия, в 

които свободно може да се участва, създадени за да отговорят на нуждите на 

своите членове чрез пазарното си участие, като произвеждат стоки и 

предоставят услуги, застраховат и финансират; 

• предприятия, в които вземането на решения и разпределянето на печалбата не 

са пряко свързани с капитала или внесените от всеки член вноски (такси);  

• всеки член на които разполага с един глас в процеса на вземане на решения.  

 
270 http://www.ess-bretagne.org/images/stories/Documentation/charte, Харта на социалната икономика 
1980 
271 Meredith, M. & Quiroz Niño, C. (Coords.), Arando, S.,Coelho, L.S., Silva, M.F. & Villafuerte Pezo, A.M., 
Enhancing Studies and Practice of the Social and Solidarity Economy,A Reference Handbook, York St John-
Erasmus Social and Solidarity Economy Consortium, 2015 - https://www.yorksj.ac.uk/media/content-
assets/social-economy/documents/Chap-3-EN-v1.2.pdf 
272 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-31-12-784-en-c.pdf, Социалната икономика в 
Европейския съюз, доклад на Европейския икономически и социален комитет. Глава 3, т.3.2. Стр.17 



169 
 

В социалната икономика се включват и частни формално организирани независими 

предприятия, в които свободно може да се членува и които произвеждат непазарни 

услуги за домакинствата и чиито излишъци, ако има такива, не могат да бъдат 

усвоявани от икономическите агенти, които са ги създали, които ги контролират или 

финансират.“ 

Най-новото определение на понятието „социална икономика“ е изведено на 10 април 

2002 г. (с редакция от 20.08.2007 г.)273 от  „Постоянната европейска конференция за 

кооперациите, взаимоспомагателните дружества, сдруженията и фондациите“ (CEP-

CMAF): „Социалната икономика: 

• се основава на принципите на солидарност и индивидуално участие в процеса 

на активно гражданство; 

• генерира висококачествени работни места и по-добро качество на живот и 

предлага рамка, подходяща за нови форми на предприемачество и работа; 

• играе важна роля в местното развитие и социалното сближаване; 

• е социално отговорна; 

• е фактор на демокрацията; 

• допринася за стабилността и плурализма на икономическите пазари; 

• отговаря на приоритетите и стратегическите цели на Европейския съюз: 

социално сближаване, пълна заетост и борба с бедността, демокрация на 

участието, по-добро управление, устойчиво развитие ...“ 

Франция е първата страна в Европа, която на национално равнище регламентира 

политически и правно социалната икономика чрез постановление от декември 1981 г., с 

което се създава „Съвместна делегация на министерствата по въпросите на социалната 

икономика“274. 

През 2009 г. Европейският парламент приема „Резолюция на Европейския парламент от 

19 февруари 2009 г. относно социалната икономика (2008/2250(INI))“275, която доведе 

до определянето на Социалната икономика като приоритет за развитието на 

икономиката в Европа. 

 
273 http://www.amice-eu.org/userfiles/file/2007_08_20_EN_SE_charter.pdf, Social Economy Charter 
274 DESROCHE, H. Histoires d'économies sociales, Alternatives, Syros-coll, Paris, 1991 
275http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0062+0+DOC+XML+V0//BG, Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. относно 
социалната икономика 
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През 2011 г. Испания приема „Закон за социалната икономика“.276 

Към момента освен Испания, нормативни актове, касаещи социалната икономика са 

приели Белгия, Ирландия, Италия, Португалия, Швеция, Финландия, Гърция, 

Нидерландия, Дания, Чешка република, Унгария, Латвия, Литва, Полша и Обединеното 

кралство.  Сред тях Испания, Гърция, Белгия, Португалия и Полша регламентират 

социалната икономика в специален закон, а останалите държави са приели 

законодателни актове, регламентиращи социалното предприятие, като субект на 

социалната икономика. 

В същото време липсва значим напредък по отношение на реалното отчитане на ролята 

на социалната икономика, а именно статистическото отчитане на икономическите 

резултати на нейните субекти. 

Двете най-разпространени системи на националните сметки са „Системата от 

национални сметки на ООН“ (СНС 1993) и Европейската система от национални и 

регионални сметки (ESA 1995 или ESA95). Системата на ООН установява правилата за 

водене на националните сметки на всички страни в света, докато ESA95 се прилага за 

всички страни членки на ЕС, като е напълно синхронизирана със системата на ООН. 

Всички организации отчитат статистически своите икономически показатели, 

организирани в пет институционални сектора: 

1) нефинансови предприятия (S11);  

2) финансови предприятия (S12);  

3) държавно управление (S13);  

4) домакинства (като потребители и предприемачи) (S14);  

5) организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата (S15). 

Позовавайки се на посочените по-горе в изложението определения за социална 

икономика, при този начин на статистическо отчитане се установява своеобразно 

„разсейване“ на субектите на социалната икономика, разпределяйки ги в петте 

институционални принципа. В този смисъл при отчитане изложените дотук тенденции 

се установява несъответствие в политиката на статистическо отчитане. За 

преодоляването на тази трудност Европейската комисия подготви „Наръчник за 

изготвяне на сателитните сметки на фирми от социалната икономика: за кооперации и 

взаимоспомагателни дружества“. Фактите показват, че до началото на 2017 г. въз 

 
276 CHAVES, R., PEREZ DE URALDE, J.M.  La economía social y la cooperación al desarrollo. Una perspectiva 
internacional, Universidad de Valencia, Valence, 2012 
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основа на този наръчник единствено в Испания, Белгия, Сърбия и Македония са 

изготвили сателитни сметки.277 

„Постоянната европейска конференция за кооперациите, взаимоспомагателните 

дружества, сдруженията и фондациите“ предлага обобщаващото определение на 

субектите на социалната икономика, като възприема, че: Правната форма, която може 

да приеме субектът в социалната икономика, варира в зависимост от съответното 

национално законодателство278. Тези предприятия обаче се отличават от капиталовите 

дружества по специфични характеристики и по-специално: 

• превъзходството на индивида и социалната цел над 

капитала; 

• доброволно и отворено членство; 

• демократичен контрол от страна на членовете; 

• комбинацията от интереси на членовете/потребителите 

и/или общия интерес; 

• защита и прилагане на принципа на солидарност и 

отговорност; 

• автономно управление и независимост от държавните 

органи; 

• основният излишък се използва за постигане на целите 

на устойчиво развитие, услуги от интерес за членовете 

или от общ интерес. 

 Според възприетото определение за социална икономика и характеристиките на 

субектите на социалната икономика (по-долу в изложението) могат да бъдат 

определени два подсектора: 

• пазарен или стопански; 

• непазарен. 

В пазарния подсектор на социалната икономика попадат кооперациите и 

взаимоспомагателните дружества, докато в непазарния – сдружения и фондации. 

Разнородните проявления в аспекта на правната им форма или методите им на 

 
277 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52009IE1454, Изказване, относно прогрес 
на въвеждане на сателитни сметки за социалната икономика в ЕС, достъпно на 17.06.2017г. 
278 PROMOTING MUTUAL & COOPERATIVE INSURANCE AND MUTUALITY, Good practices vis-à-vis staff, 
member-policyholders and society, http://www.amice-
eu.org/userfiles/file/Publications/AMICE%20(2017)%20Good%20practices%20vis-Ã -vis%20staff,%20member-
policyholders%20and%20society.pdf 
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управление очертава следните общи характеристики, валидни за субектите на 

социалната икономика и от двата подсектора: 

• те са частни, т.е. не са част от публичния сектор, нито са контролирани от 

него;  

• те имат официална, правно регламентирана структура, т.е. обикновено те са 

юридически лица;  

• решенията в тях се вземат независимо, което означава, че имат пълното право 

да избират и освобождават своите органи на управление и да контролират и 

организират всички свои дейности;  

• членството в тях е свободно, т.е. присъединяването към тях не е 

задължително;  

• разпределянето на печалбата и излишъците между членовете потребители, 

ако се прави разпределение, не се прави пропорционално на капитала или 

вноските на членовете, а в зависимост от техните дейности или сделки с 

организацията;  

• те извършват същинска икономическа дейност, за да задоволяват 

потребностите на отделни лица, домакинства или семейства. Затова 

организациите на социалната икономика се наричат организации на хората, а 

не на капитала. Те работят с капитал и други непарични ресурси, но не за 

капитала.  

• те са демократични организации. С изключение на някои доброволни 

организации, които предоставят непазарни услуги на домакинствата, 

организациите от първо ниво или първи ред на социалната икономика 

обикновено прилагат принципа „един човек – един глас“ при вземане на 

решенията си, независимо от капитала и вноските, които членовете правят. Те 

винаги прилагат демократична процедура на вземане на решения с участието 

на всички. Организациите на другите нива също се управляват демократично. 

Членовете имат мнозинство или изключителен контрол върху правомощията 

за вземане на решенията. 

Въпреки това субектите от пазарния подсектор на социалната икономика притежават 

характерни отличителни черти: 

• те са създадени с цел задоволяване на потребностите на своите членове чрез 

прилагане на принципа на самопомощ, т.е. това са предприятия, чиито 
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членове и потребителите на резултатите от съответната им дейност 

обикновено съвпадат; 

• предприятията от социалната икономика са пазарни производители, което 

означава, че продукцията им е предназначена основно за продажба на пазара 

на значителни от икономическа гледна точка цени. ESA 95 приема 

кооперациите, взаимоспомагателните дружества, холдинговите дружества, 

другите подобни предприятия и организациите с нестопанска цел, които ги 

обслужват, за пазарни производители; 

• въпреки че е възможно те да разпределят печалба или излишъци между 

своите членове потребители, това разпределение не е пропорционално на 

капитала или на вноските, които членовете правят, а е в зависимост от 

сделките на членовете с организацията.   

От гледна точка на пазарната насоченост на субектите на социалната икономика могат 

да бъдат разграничени две групи: произвеждащи продукт или предлагащи услуги с 

комерсиална стойност и такива, чиито продукти и услуги не са пазарно ориентирани 

(Фиг.1). И двете групи икономически субекти използват източници на капитал от 

частния сектор. 

 

Фиг. 1. Икономически субекти,  включени в социалната икономика 

Източник: Авторова разработка 
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По вертикалната ос на Фиг. 1. са разположени основните цели на икономическите 

субекти: комерсиални или социални, а по хоризонталната ос - източникът на техния 

капитал: публичен или частен.  

Като най-характерни представители на икономическите субекти, предлагащи непазарно 

ориентирани стоки и услуги, могат да бъдат определени неправителствените 

организации с нестопанска цел, включително благотворителни дружества, чиято 

основна цел е преодоляване на конкретни социални проблеми. 

Пазарно ориентираните субекти на социалната икономика комбинират социалните си 

цели с комерсиални пазарни интеракции. Такива са първите взаимоспомагателните 

организации и кооперациите. Основаването им е базирано на ниската покупателна 

способност на група потребители, което ги възпрепятства да се включат равностойно 

на пазара. В изключително кратък времеви период кооперациите формират конкретни 

принципи на управление279, които в съчетание с особените им бизнес цели ги 

превръщат в първите (неосновани на религиозна принадлежност) социални бизнес 

субекти в икономическата система, а именно: 

• доброволно и отговорно членство; 

• демократично управление на членовете; 

• икономическо участие на членовете; 

• автономност и независимост; 

• образование, обучение, информация; 

• сътрудничество между кооперациите и грижа за общността. 

 

Независимо от възприетото в България нормативно определение за социални 

предприятия, в настоящия материал авторът възприема разбирането за субекти на 

социалната икономика, заложено в Националната концепция за социална икономика, 

която в съответствие с актуалните международни теоретични подходи ги интерпретира 

с термина „социални предприятия“. В концепцията са изведени някои основни 

разбирания, свързани със социалните предприятия . 

Разнообразните правни форми, в които могат да развиват дейност социалните 

предприятия, налагат изработване на механизъм за тяхната идентификация. В 

концепцията са заложени критерии за идентификация на субектите в социалната 

икономика, които се придържат към индикаторите на Европейския парламент за 

 
279 Кооперативните принципи са регламентирани с Декларацията за кооперативна идентичност на 
Международния кооперативен съюз от 1995 г. 
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определяне на стопанските и хуманитарни дейности като част от социалната 

икономика. 

В концепцията е възприет потенциалът за наличие на други, неустановени към момента 

на нейното създаване, индикатори. С оглед на това се приема, че посочените 

допринасят за разпознаваемостта на социалните предприятия и дейности сред 

стопанските субекти от реалната икономика, но не бива да се възприемат като 

абсолютни, тъй като могат също така да препятстват тяхната дейност и развитие. 

Основан на задълбоченото и пространно разбиране, заложено в Националната 

концепция за социална икономика, авторът се придържа към следното свое разбиране 

за същността на социалните предприятия: Възприема като отправна точка основните 

индикатори за тяхната идентификация, предложени от „Постоянната европейска 

конференция за кооперациите, взаимоспомагателните дружества, сдруженията и 

фондациите“, но приема, че същите следва да се допълнят с: 

• за социалните предприятия водещ принцип е разбирането, че изпълняването на 

основната им дейност, която реализира социалната им функция, трябва да бъде 

първостепенна цел; 

• разпределянето на печалба сред инвеститорите е допустимо като второстепенна 

цел при последователно спазване на следните условия: 

1. Резултатът от стопанската дейност се трансформира в „икономия“, като най-напред 

се намалява с отчисления за следните или подобни целеви фондове: 

- „Устойчиво развитие“ (предназначен за реинвестиции в основната дейност, 

модернизация и развитие); 

- Фонд „Резерви“; 

- „Социален фонд“ (в полза на заетите в социалното предприятие лица и член-

кооператорите, в случай, че то е регистрирано като кооперация); 

- „Иновации, научно-изследователска и развойна дейност“; 

- „Развитие на човешките ресурси“ (за повишаване на квалификацията на заетите 

лица, реализация на стажантски програми, подбор на кадри и др.); 

- „Взаимоспомагателен фонд“; 

- „Развитие на местната общност“ (за реализиране на микропроекти по 

задоволяване на социални потребности в местната общност); 

- „Развитие на социалната икономика“ (целеви фонд за инвестиране в обучителни 

програми, включително в задължителния образователен курс, целящи разяснение на 
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принципите, ценностите и ролята на социалната икономика, както и промотиране на 

различни бизнес модели за реализация на социални предприятия). 

2. Така трансформираният стопански резултат се интерпретира като икономия, която 

може да бъде насочена в три посоки: 

- реинвестиране в основната дейност или: 

- с решение на управителния орган на социалното предприятие излишъкът може 

да се инвестира в друго социално предприятие; 

- формира данъчна основа, която след облагане се разбира като „излишък“, който 

е обект на разпределение между инвеститорите в социалното предприятие. 

Изведени от световната практика, взаимоспомагателните дружества като субект на 

социалната икономика не са регламентирани в българското законодателство. Подобна 

дейност може да се счита, че изпълняват взаимоспомагателните каси, които могат да 

бъдат учредявани съгласно Закона за кооперациите по решение на Управителния съвет 

на кооперацията в полза на член-кооператорите. 

В този смисъл българската практика „губи“ ценен носител на социалното 

предприемачество, който е незаменим елемент в екосистемата на социалната 

икономика. Системната функция на взаимоспомагателните дружества е да генерират 

необходимия за развитието на социалната икономика инвестиционен ресурс с етичен 

характер. Без този ресурс е непълноценно развитието на останалите субекти и 

социалната икономика като цяло. 

В България са развити основно два субекта на социалната икономика: фондации и 

неправителствени организации с нестопанска цел (като представители на 

нестопанските субекти) и кооперациите (като представители на стопанските субекти на 

социалната икономика).  

Според основните си цели, кооперацията служи като средство за осигуряване на 

достоен живот, за професионална изява и реализация, за развитие на личността. 

Капиталът се възприема като средство за постигане на тези цели, а неговото 

увеличаване се отнася към нарастващите потребности на членовете на организацията от 

средства за тяхното постигане. В този смисъл класическото възприятие за печалбата се 

трансформира в разбирането й като „икономия“ – икономия от нуждата всеки член да 

добавя към капитала лични средства, за да бъдат постигнати целите на организацията. 

Други съществени различия на кооперациите от „класическите“ бизнес организации са 

техните форма на управление и маркетингов подход. 
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В световен мащаб са известни множество разновидности на кооперациите, сред които 

основните видове могат да се синтезират, както следва: 

Жилищни кооперации 

Този вид кооперации си поставя за цел да обедини ресурсите на своите член-

кооператори, като по този начин им позволи да построят или придобият собствените си 

жилища на по-добра от пазарната цена. 

Потребителни кооперации 

Потребителните кооперации обединяват усилията за задоволяване на обичайните 

продоволствени нужди на потребителите в един географски район. Като представител 

на най-стария кооперативен бизнес модел, потребителните кооперации функционират 

чрез набиране на капитал за разкриване на търговски обект (най-често за хранителни и 

битови стоки), като самите те се явяват основни клиенти на обекта. В бизнес модела е 

заложена представата, че ще се постигне на първо място икономия от мащаба чрез 

едровото закупуване на стоките и на второ - цените, на които ще бъдат закупувани 

стоките, ще бъдат формирани чрез добавяне на реалните разходи за издръжка на обекта 

и минимална печалба. Заложената печалба се реинвестира за увеличаване на 

оборотните средства до достигане на критичен минимум, след който на годишна база 

могат да се изплащат дивиденти на член-кооператорите. 

Този бизнес модел в оригиналния си вид развива изключително бързо кооперативните 

магазини, като налага необходимостта от осигуряване на складови пространства за 

съхранение на закупуваните в нарастващи обеми стоки. Тези нараснали нужди 

провокират създаването на друг устойчив кооперативен бизнес модел: 

Снабдителни кооперации  

Тази разновидност на кооперациите е от второ ниво. В нея не участват членове – 

физически лица, а членуват потребителни кооперативи. В първообраза си този вид 

кооперативи обединяват нуждите на отделните кооперативни магазини за получаване 

на допълнителна икономия от мащаба. Снабдителните кооперативи се грижат също за 

съхранението на закупените количества стоки до момента на необходимост на 

кооперативния магазин да се снабди с тях. 

Съвременните разновидности на този кооперативен модел са многообразни, но сред тях 

изпъкват два интригуващи и резултатни модела, реализирани в САЩ. 

При първия модел се обединяват учебни заведения от един географски район, за да 

доставят обичайните за дейността си консумативи или конкретни услуги (в това число 

експертни) при установена социална потребност. Управлението в този случай се 
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реализира от управителен съвет (или в зависимост от избраната форма на правна 

регистрация  –  борд на директорите), в който всеки участник е представен и решенията 

се взимат на демократичен принцип. 

Втората разновидност на модела е интересно погранично негово проявление, при което 

образователни институции от даден географски регион се кооперират с представители 

на местната власт и жители на общността, за да осигурят по-добри условия за висше 

образование на учениците от тази общност. Тези подобрени условия се реализират 

посредством няколко инструмента: 

• сключване на квотно споразумение с университети, с което се реализира чрез 

икономия от мащаба намаление на разходите за обучение; 

• чрез привличане в кооператива на бизнес организации и фондации се учредяват 

студентски стипендии; 

• чрез договаряне с кредитни институции се осигуряват преференциални условия 

за студентски заеми; 

• привличането на жилищни кооперативи или фондации към структурата дава 

възможност за намаляване на наемните цени за пребиваване и т.н. 

Особеното на този модел е, че в управителното му тяло се включват представители на 

всички икономически сектори и физически лица от общността. 

В процеса по задоволяване на социалните потребности възникват и друг вид 

кооперации, формиращи бизнес модел с решаващо значение за много голяма част от 

населението: 

Кооперации за услуги 

Кооперациите за услуги оперират в различни бизнес сектори, като според предмета си 

на дейност биват енергийни (за доставка на енергийни ресурси, включително тяхното 

производство), телекомуникационни, за осигуряване на здравно обслужване или 

образование и други.Основната им концепция е отговор на конкретни социални 

потребности, които се изразяват в невъзможността да бъдат осигурени услуги в 

съответното направление чрез публичния или бизнес икономически сектор. Най-често 

се касае за обслужване на изостанали градски райони или отдалечени и малки населени 

места. 

При този кооперативен бизнес модел членовете на местната общност-потребител 

обединяват усилия и ресурси за учредяване на кооперация за услуги, като, 

възползвайки се от частични преференции, осигурени от публичната власт, 
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договаряйки преференциални условия с частния сектор и привличайки инвеститори от 

нестопанския сектор, реализират липсващи услуги за своята общност. 

За разлика от снабдителните кооперации, в сферата на образованието  те са носител на 

крайния вид на услугата, т.е. формират за своя сметка образователни институции и 

осъществяват сами обучение. Често това начинание се подпомага от привличането на 

частни или публични образователни институции, които осигуряват преподаватели 

и/или образователни стандарти, програми и лиценз за кооперативната образователна 

структура. 

Друг вид кооперации със широко приложение в световен мащаб са: 

Земеделските кооперации 

Те притежават голямо разнообразие на вариации в основния модел, който се изразява в 

комасиране на отделните обработваеми площи на членовете на кооперацията и тяхната 

съвместна обработка, с което се намаляват разходите за инвестиции и поддръжка на 

машинен парк, човешки и експертни ресурси. 

Особена разновидност представляват кооперациите за горско стопанство. Техният 

максимално развит бизнес модел обхваща кооперация от второ ниво, в която членуват 

кооперации с разнороден предмет на дейност и общи логистични потоци. Такива са 

кооперации за стопанисване на горски масиви, които се грижат за репродукцията и 

поддръжката на горските стопанства; кооперациите за дърводобив, както и тези за 

дървопреработка; кооперации за осигуряване на механизация и нейната поддръжка; 

производителни кооперации, използващи дървен материал като суровина; земеделски 

кооперации (които са потребител на торовите деривати на горското стопанство и 

дървообработката, наред с продукти на дървопреработвателната промишленост като 

щайги, палети и др.); потребителни кооперативи за осигуряване на дърва за огрев или с 

търговски обекти, предлагащи дървени изделия и др. 

Кооперативно банкиране (кредитни кооперативи) 

Този особен вид кооперации осигуряват финансови услуги както за членовете си, така и 

за населението. Възникнали по модела на Райфайзен, към момента те се отнасят към 

т.нар. бизнес сектор на етичните финансови институции. Основен принцип при този 

модел е формирането на лихви в съответствие с реалните разходи на организацията, 

като в много случаи се наблюдава тенденция на реинвестиране на формираната печалба 

в дейността под формата на допълнително намаление на лихвената тежест за кредитите 

на членовете на кооперацията. 
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Кредитните кооперативи са основен източник на финансови инструменти за 

финансиране развитието на нови и съществуващи кооперативи, като сред тях има 

значителни по постигнати резултати организации, като френската Креди Агрикол и 

австрийската Райфайзен. 

Социални кооперации 

Социалните кооперации дължат своето сериозно развитие на италианския 

кооперативен опит. Италия е една от водещите държави по отношение на развитие на 

нормативната база и отношението на централната и местна власт към кооперативната 

концепция, прилагайки я интензивно в практиката. 

В РБългария се развиват потребителни, земеделски и трудово-производителни 

кооперации,  като трудово-производителните кооперации могат да осъществяват 

различни дейности. Сред многообразието на подвидове, според автора, една 

определена разновидност може да бъде определена като специфична, погранична 

форма, а именно: трудово-производителните кооперации притежават едновременно 

възможността да задоволяват социални потребности на местната общност чрез 

осигуряване на заетост, както и да осъществяват стопанска дейност. Тези специфични 

особености, наред с изяснената роля и значение на кооперациите за развитието на 

социалната икономика, аргументират насочването на фокуса на този материал именно 

върху тях. 

В България дефиниция за съдържателния обхват на понятието „кооперация” е дадена в 

чл. 1 на Закона за кооперациите  (ЗК), където е записано: „Кооперацията е сдружение 

на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове , които чрез 

взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на 

техни икономически, социални и културни интереси“. Така определена, кооперацията е 

частно некапиталово дружество.  

Кооперацията е вид търговец по смисъла на Търговския закон , но не се счита за 

търговско дружество. 

Правната уредба на кооперациите е регламентирана в ЗК, който се явява основен закон, 

а второстепенните са Търговски закон (ТЗ) и Закон за задълженията и договорите  

(ЗЗД).  

Членствените правоотношения на кооператорите са сходни с тези при търговските 

дружества. Всеки, който е навършил 16 г., може да стане член-кооператор, като не 

съществува законова пречка за участие в повече от една кооперация. При възникване на 

кооперацията е налице първично членствено правоотношение. Във вече възникнала 
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кооперация дадено лице може да стане член с подаване на молба. На първото заседание 

на управителния съвет (УС) молбата се разглежда и се гласува решение, което подлежи 

на одобрение от ОС. Счита се, че членството възниква след решението на управителния 

съвет. Членството се прекратява: с напускане; с изключване; със смъртта на член-

кооператор; с ликвидация. След приключване на финансовата година, независимо от 

основанието за прекратяване на членството, член-кооператорът може да получи своята 

вноска. Този имуществен дял може да се получи в рамките на общата погасителна 

давност. При производителните кооперации член–кооператорите могат да бъдат 

изключени от кооперацията – на база решение на ОС, но УС може да отстрани член-

кооператор до произнасяне на ОС.  

Правата и задълженията на член-кооператорите се делят на: 

Имуществени права: 

а) Право на част от печалбата; 

б) Право на имуществен дял, който при прекратяване на кооперацията се равнява на 

ликвидационен дял. При производителната кооперация има право и на трудово 

възнаграждение по КТ.  

Неимуществени права: 

а) Управителни. Тези права на член-кооператорите са изключително близки до тези на 

съдружник в едно търговско дружество, като обхващат следните правомощия: 

• участие в ОС; 

• право на глас в ОС – като всеки член-кооператор има един глас независимо от 

размера на дяловата му вноска; 

• активно и пасивно избирателно право; 

б) Контролни – всеки член-кооператор може да иска обяснение от органите на 

кооперацията във връзка с дейността й; 

в) Защитни: 

• отмяна на незаконосъобразни и противоуставни решения и действия на ОС и 

останалите органи, като компетентен е районният съд; 

• защита от неправомерни действия на членовете на кооперацията – чрез ОС; 

• социално и здравно осигуряване. 

г) Допълнителни. При производствените кооперации. Според КТ могат да включват и 

получаване на трудово възнаграждение. 

Имуществени задължения:  

• внасянето на вноски. 
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Неимуществени задължения: 

• да спазва устава и да изпълнява решенията на органите на кооперацията; 

• да съдейства за постигане целите на кооперацията; 

• задължение за лоялност – подчиняване действията на всеки член на целите на 

общността; 

• въздържане от конкурентна дейност и др.  

Управлението на кооперацията се провежда чрез следните органи:  

• Общо събрание;  

• Управителен съвет; 

• Контролен съвет(КС); 

• Председателят на УС, който има алтернатива - изпълнителен директор; 

• Комисии; 

• Комитети; 

• Помощни органи. 

ОС се третира като върховен орган и бива: Редовно ОС или Извънредно ОС. 

В състава на ОС влизат всички член-кооператори (съответно пълномощници). 

Компетентността на ОС, което е еквивалент на събрание на пълномощниците обхваща: 

• изменя и допълва устава (няма права да приема устав). 

• избира членове на УС и КС; 

• решава въпроси относно членство на кооперацията в кооперативни съюзи; 

• одобрява отчета на УС; 

• взима решение относно разпореждане с недвижимите имоти на кооперацията; 

• взима решение за преобразуване и прекратяване на кооперацията и др.  

Всички въпроси, които не влизат в компетентността на останалите органи на 

кооперацията, са от компетентността на ОС (остатъчна компетентност).  

ОС се свиква чрез писмена покана от: УС, КС или от 1/3 от членовете на кооперацията. 

Предвиден е спадащ кворум. Решенията на ОС се взимат с обикновено мнозинство, 

като в устава може да се предвиди квалифицирано мнозинство за определени случаи, 

но не и единодушие.      

В състава на УС влизат само член-кооператори. Изискванията са те да бъдат физически 

лица, навършили 18 г. и да не са поставени под запрещение. УС направлява дейността 

на кооперацията и изпълнява решенията на ОС. УС е изпълнителен орган, като не 

представлява кооперацията.  
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Решенията се взимат с обикновено мнозинство, а отговорността на членовете на УС е 

солидарна.  

УС има председател, който еднолично упражнява представителни функции, освен в 

случаите на съдебни спорове срещу кооперацията. Част от правомощията на 

председателя на УС са да организира изпълнението на решенията на ОС и УС и да 

ръководи текущата дейност на кооперацията. Когато се счита, че няма достатъчно 

квалифициран стопански ръководител се назначава изпълнителен директор. Той е трето 

лице и участва със съвещателен глас в УС. Изпълнителният директор изземва 

функциите по председателство на кооперацията. Той представлява кооперацията 

еднолично. УС може да оспори действията на председателя/изпълнителния директор и 

да отнесе въпроса до ОС, което разглежда спора.  

Контролният съвет се избира от ОС и е задължителен орган на Кооперацията. В състава 

му влизат задължително член-кооператори, като и тук важат същите ограничения както 

за членовете на УС. Компетенциите на КС са: да проверява дейността на кооперацията, 

като се отчита пред ОС; членовете на КС имат съвещателен глас в УС, те имат 

функцията на финансово контролен орган и се отчитат пред ОС. Членовете на КС носят 

солидарна имуществена отговорност.  

Преустройството на кооперациите е еквивалентно на преобразуване по ТЗ, но при по-

опростени правила и процедури.  

Прекратяване на кооперацията се извършва в следните случаи:  

• с решение на ОС; 

• с изтичане на срока (в случай, че кооперацията е била учредена за определен 

срок); 

• по решение на ОС, ако кооперацията преследва забранени цели или извършва 

забранена дейност; 

• по искане на прокурора или кооперативния съюз, ако за 6 месеца спадне 

членственият състав на кооперацията под 7 физически лица; 

• В случай на несъстоятелност – по реда на ТЗ.  

Кооперацията влиза в ликвидационно производство, като прекратяването на 

кооперацията се вписва в кооперативния регистър към съответния окръжен съд по 

седалище на кооперацията. Ликвидационното производство наподобява на това в ТЗ. 

Като ликвидатори могат да бъдат назначени физически лица – членове или не на 

кооперацията. Може също така да се създаде ликвидационна комисия от трима членове. 

Ликвидаторите се вписват в търговския регистър и имат правата и задълженията на УС, 
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а също и да представляват кооперацията. Ако имуществото на кооперацията не е 

достатъчно, то ликвидаторите могат да търсят производство по несъстоятелност. 

В Чл. 52 от ЗК е предвидено, че всяка кооперация може да създаде кооперативно 

предприятие и да се обвързва с други кооперации в между-кооперативно предприятие. 

Кооперативното предприятие се регистрира като еднолично капиталово дружество 

(ЕООД). Едноличният собственик на капитала е кооперацията, която чрез своето Общо 

събрание (ОС) решава да учреди ЕООД чрез икономическо и юридическо обособяване 

на част от своето имущество, формирайки капитала на ЕООД. При създаването на това 

ЕООД има финансово облекчение - не се дължат такси по регистърното производство 

при създаването му.  

Между-кооперативното предприятие може да се учреди като ООД или АД, в което 

съдружници, респективно акционери са кооперации. Чрез своите ОС последните 

решават да създадат съответното дружество. За този вид предприятия също не се 

дължат такси за регистрация.  

Кооперативните съюзи представляват обединение на териториален, отраслов или друг 

принцип. Кооперативните съюзи могат да се съюзят и да образуват федерации. 

Федерациите от кооперативните съюзи са вторични кооперации. Кооперативните съюзи 

имат органи на управление, които повтарят тези на една първична кооперация.  

Председателите на Управителните съвети формират ОС на кооперативния съюз. В 

рамките на кооперативните съюзи действат и всички останали органи на кооперациите. 

В случаите, в които кооперативните съюзи имат голям брой членове, УС може да 

излъчи оперативен орган - изпълнителен комитет.  

Българските трудово-производителни кооперации се различават от аналогичните 

организации извън страната. Това налага изясняването на няколко специфични 

особености, пряко въздействащи върху тяхното управление. 

За разлика от капиталовите дружества, управлението на кооперациите се осъществява 

непропорционално на притежаваните дялове – всеки член-кооператор има право на 

един глас в ОС, независимо от размера на внесената дялова вноска. Това от една страна 

определя кооперацията като най-демократичната форма на управление, но от друга 

намалява експертизата на вземаните от нейните управленски органи решения. 

Проблемът се задълбочава пропорционално на намаляването на броя на експертите в 

общия числен състав. 

За кооперациите е основополагащ демократичният принцип на управление, при който 

всеки има възможност да участва в органите на нейното управление и всеки член 
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участва с равен на другите глас при вземането на решения във висшия орган на 

управление – общото събрание. Тази разлика извежда кооперацията от зависимостта 

„участие в капитала – права в управлението на организацията“, с което се балансират 

интересите на всички членове на кооперацията.  

Друга специфична характеристика на първите кооперации (която се наблюдава и днес в 

голяма част от тях) е неагресивният им подход към пазара. Първите кооперации 

участват в пазара със средни цени (базирани на пазара, на който оперират), с което се 

намалява рискът от агресивна политика на останалите пазарни субекти към 

кооперацията и се осигурява дългосрочна перспектива за нейното развитие.  

Развивайки своята дейност, кооперациите изпълняват редица социални функции за 

местната общност – осигуряват устойчива заетост, задоволяват образователните и 

културните потребности на своите членове, с което повишават тяхната социална 

стойност за местната общност. В много кооперации основната развивана дейност е 

предоставянето на социални услуги, в други се ангажират с трудова заетост хора с 

увреждания, а трети съчетават и двете, с което завишават социалната значимост на 

кооперацията за местната общност. 

Заключение  

Природата на социалната икономика е събирателно понятие, с което се акцентира 

върху прекия социален ефект от дейността на предприятия и/или организации, които са 

учредени при спазването на конкретни принципи и ценности гарантиращи тяхното 

демократично управление, насочени към постигането на социална цел. 

Сред многообразието на субекти на социалната икономика могат да бъдат откроени 

четири, определени като „носители на социалната икономика“: кооперации; 

взаимоспомагателни дружества; сдружения; фондации. Най-съществена роля за 

развитието на социалната икономика в света, в т.ч. и България имат кооперациите. 

Сред разнообразието от видове и подвидове кооперации най-интригуващ от гледна 

точка на социалната си стойност е моделът на трудово-производителните кооперации.  

 

д-р Георги Георгиев 

  



186 
 

 СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СФЕРАТА НА КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ 

 

1. Анализ на състоянието  

Според Европейската комисия  „Европейското културно наследство, както 

материално, така и нематериално, е наше общо богатство — нашето наследство от 

предишните поколения европейци и нашето наследство за тези, които ще дойдат след 

нас. То е незаменимо хранилище на знания и ценен ресурс за икономически растеж, 

заетост и социално сближаване. То обогатява индивидуалния живот на стотици 

милиони хора, представлява източник на вдъхновение за мислители и хора на 

изкуството, както и двигател за нашите културни и творчески индустрии.“ 

2018 г. е Европейска година на културното наследство. През 2018 г. ще се 

акцентира върху: стойността на културното наследство за обществото; приноса му за 

икономиката; ролята му в европейската културна дипломация;   значението на неговото 

съхранение за бъдещите поколения. Културното наследство играе важна икономическа 

роля в Европа. В отрасъла са заети над 300 000 души, а 7,8 милиона европейски 

работни места са косвено свързани с него, например в областта на туризма, като 

допринася за подобряването на качеството на живот, социалното сближаване и 

междукултурния диалог. В тази връзка, според  Смит и Рихард туризмът и в частност 

културният туризъм, основаващ се максимално като ресурс върху културното 

наследство, „се превърна в основна дейност в нашето общество и все по-важен сектор 

от гледна точка на икономическото и социалното развитие. Edgell  подкрепя тази 

теория, която предполага, че туризмът "има потенциала да участва, да променя и 

подобрява социалните, културните, икономическите, политическите и екологичните 

измерения на нашия бъдещ начин на живот. Стана очевидно, че туристическата 

индустрия може да играе икономическа устойчива роля в борбата с бедността, 

опазването на околната среда, развитието на общността и облекчаването на бедността“.  

Всичко това отваря широка ниша за развитие на социалното предприемачество в 

областта на културното наследство и туризма, в частност културния туризъм, като 

възможност да се подобри живота на местните общности. Това в най-голяма степен 

важи за България, която не само притежава земя, слънце, море и възможности за 

приключения, но и активи като дива природа, уникални пейзажи и богато културно 

наследство, които изискват потребителите от по-богатите и обикновено по-гъсто 

населени страни. 
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С още по-голяма сила горните заключения важат и за региона на Югозападна 

България. Регионът много разчита на туризма за устойчиво  развитие и за траен и 

стабилен икономически растеж. В това отношение Югозападна България притежава 

забележителен ресурс от природно и културно богатство като високи и красиви 

планини с не изчерпан потенциал за развитие на планински, еко и ски туризъм, както и 

възможности за развитие на множество още зимни спортове. През територията на 

Югозападна България преминава транспортен коридор №4 на ЕС, което е важна 

предпоставка за развитието на туризма тук. На територията на Югозапада са 

разположени два от трите национални природни паркове на България – „Пирин“ и 

„Рила“, като парк „Пирин“ е регистриран като природна територия, защитена от 

ЮНЕСКО. Забележителни по количество и лечебна стойност са минералните извори в 

региона, което представлява мощен ресурс за развитие на балнео- и спа- туризъм. 

Определено най-впечатлява, обаче, материалното и нематериално културното 

наследство на Югозападна България, като неизчерпаем ресурс за развитие на културния 

туризъм в региона и като възможност за включване и развиване на социалното 

предприемачество в тази стопанска ниша. Сред недвижимите паметници на културата  

с най-голяма сила блести, разбира се, Рилския манастир – най големият български 

манастир, обявен за паметник под закрилата на ЮНЕСКО. Тук трябва да се прибавят 

Роженския манастир, архитектурния ансамбъл на Мелник, възрожденските 

архитектурни резервати Ковачевица, Долен, Вароша в Благоевград, античните градове 

Никополис ад Нестум, Хераклея Синтика, античният град при Сандански, 

забележителните тракийски мегалитни светилища и множество още високо стойностни 

и атрактивни за развитието на туризма недвижими паметници на културата. На 

територията на Благоевградска област функционират 7 държавни музея, в експозициите 

и фондовете на които са съхранени и изложени най-значими движими паметници на 

културата в региона. Водещо място сред тях има Регионалния исторически музей в 

Благоевград. 

Забележително е и нематериалното културно наследство на Югозападния регион 

на България със съхранени и поддържано фолклорно богатство от народни песни, 

танци, народни празници и обичаи които дават допълнителен и силно оригинален 

ресурс за развитие на културния туризъм в региона. Ниша, в която социалното 

предприемачество би могло да се развие в най-голяма степен.  

Съгласно публикацията на Световната организация по туризъм към ООН, 

озаглавена „Tourism highlights“ („Акценти в областта на туризма“ (на английски език), 

http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights


188 
 

ЕС представлява важна туристическа дестинация, като пет от неговите държави членки 

са сред 10-те най-предпочитани дестинации за 2015 г. в световен мащаб. Туризмът има 

потенциал да допринесе за създаването на трудова заетост и икономически растеж, 

както и за развитието на селските, периферните и по-слабо развитите райони.  

Туризмът и в частност културния туризъм, е развит в различна степен за 

различните страни в Европейския съюз. Това добре личи от статистическите данни за 

туристическите пътувания, делът на населението, участващо в туризма, туристическите 

дестинации и приходите от туризъм на страните от ЕС, предоставени от Евростат, 

например за 2015 г.: 

Туристически пътувания на пребиваващи лица (на възраст 15 години или повече), 

2015 г. 

Източник: Евростат (tour_dem_tttot) и (tour_dem_totot) 

Tourism trips of residents (aged 15 years or more), 2015.png   

 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=tour_dem_tttot&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=tour_dem_totot&language=en&mode=view
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Дял на населението, участващо в туризма, 2015 г. 

(% от населението на възраст 15 години или повече) 

Източник: Евростат (tour_dem_tttot) 

 

Туристически дестинации ― нощувки в обекти за туристическо настаняване, 2015 

г. 

(милиона нощувки, прекарани в държавата от непребиваващи лица) 

Източник: Евростат (tour_occ_ninat)5 (million nights spent in the country by non-

residents).png  

Tourism destinations — nights spent at tourist accommodation establishments, 201 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=tour_dem_tttot&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=tour_occ_ninat&language=en&mode=view
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Таблица 3: Постъпления от туризъм и разходи за пътувания според платежния баланс, 

2010—2015 г. 

Източник: Евростат (bop_c6_q), (bop_eu6_q) и (nama_10_gdp) 

Travel receipts and expenditure in balance of payments, 2010–15.png  

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=bop_c6_q&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=bop_eu6_q&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=nama_10_gdp&language=en&mode=view
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От статистическата информация за мястото на България, свързана с броя на 

туристическите пътувания, делът на участието на населението в туризма, предпочитани 

туристически дестинации и данните за постъпленията от туризма в рамките на ЕС, 

може да се направи изводът, че тук съществува сериозна стопанска и социална ниша, 

включително и за развитието на социалното предприемачество в областта на туризма и 

в частност в културния туризъм. 

България запазва своето положение на регионален лидер като туристическа 

дестинация за туристите, идващи от Обединеното Кралство, Германия и държавите от 

бившия Съветски Съюз, сред които Русия. Основните конкуренти страни са Гърция и 

Турция.  

Туристически посещения на чужденци, пазари топ 10 (брой) за 2017 г. 
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Туристическите потоци  сe характеризират със силен сезонен растеж през 

летните месеци, концентрирани предимно по Черноморието, където се намира 70 % от 

общата леглова база.  

1. Приходи от туризъм – България  

1.1 Текущи данни  

Приходите  от  международен  туризъм  възлизат  на  над  6,6  млрд.  лв.  за  периода  

януари - ноември 2017 г. Ръстът спрямо периода януари – ноември 2016 г. е 9,1%.  

 

Вътрешният туризъм е предимно национален (70 %) като основната дестинация 

е София, която поема около 30 % от туристическия поток. Средностатистическият 
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чуждестранен турист, така както българският, е на възраст под 45 години и предпочита 

морски туризъм. Чужденците пребивават средно за около 7 дни, купувайки 

организиран пакет, докато българските туристи са по-малко зависими от сезонния 

туризъм и организират сами своето пътуване и настаняване.  

Според Стратегическия план за развитие на културния туризъм   бъдещата 

туристическа позиция на България, следейки стратегическите действия, предприети 

през последните години, трябва да разчита на четири конкурентни фактора – история, 

изкуство и култура, традиции и ено-гастрономия – валоризирайки своите най-силни 

характеристики . 

Целта в този смисъл е да създаде план за устойчивото развитие на районите с 

цел да задоволи желанията на българските и чуждестранните туристи, които са в 

търсене на нови места и преживявания, установяване на социални контакти с местните 

хора, опознаване на непознати местни продукти и др. Това са пътувания в търсене на 

автентичното, на „културната” ваканция, която не е само почивка от работата, но и 

желание да се постигне състояние на вътрешно преоткриване и търсене на нови 

преживявания. 

Културата е фундаментален елемент при планирането и създаването на 

туристическия продукт, еволюирал и приспособен към международния пазар, защото 

позволява на съответната страна да се различи, да има собствена идентичност и 

видимост, една ясна разпознаваемост от страна на потенциалните посетители и от 

операторите в туристическия сектор.  

Материалното и нематериално културно богатство и природните 

забележителности могат да бъдат двигател за икономическия растеж на България, тъй 

като стимулират не само местната икономика, а и националната. Културата и туризмът 

са не само фактори пряко генериращи богатство. Те могат да постигнат и редица 

непреки резултати. По-конкретно културният туризъм може да активира 

взаимодействия между различни икономически отрасли, като например: Туризъм и 

човешки ресурси; Туризъм и транспорт; Туризъм и занаятчийство; Туризъм и 

индустрия; Туризъм и селски стопанство; Туризъм и търговия; Туризъм и природа; 

Туризъм и образование; Туризъм и услуги – всички те – важни ниши за развитието на 

социалната икономика. 

  

Съвременно състояние на развитието на туризма в област Благоевград  
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Доколкото културния туризъм е част от общата картина на развитието на 

туристическата индустрия в региона предвид следва да се вземат и общите условия за 

развитието на този бизнес в Югозападна България. Област Благоевград е разположена в 

Югозападна България с обща площ 6,449 кв. км., което представлява 5.8 % от общата 

площ на страната. Обхваща долините на реките Струма и Места, Пирин планина и 

дялове от планините Рила, Родопи, Славянка, Беласица, Огражден, Малешевска и 

Влахина.  

През територията на областта минават главен път Е-79, международната ж. п. 

Линия София – Кулата – Атина и част от теснолинейната ж. п. линия Септември – 

Добринище. В областта са разположени четири гранични контролно-пропускателни 

пункта: Станке Лисичково и Златарево – на границата с Македония, Кулата и Илинден 

– на границата с Гърция. През областта минава и един от десетте международни 

транспортни коридора МТК №4.  

 

 

В административно отношение областта включва 14 общини - Банско, Белица, 

Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, 

Симитли, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда. Разпределението им върху областната 

територия е неравномерно: градовете и по-големите села са съсредоточени по долините 
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на реките Струма и Места на основните елементи на пътнотранспортната 

инфраструктура.  

 

  Важни за развитието на туризма в региона са и природо-географските и 

екологични данни. В зависимост от надморската височина, релефа и 

местоположението, териториите на област Благоевград попадат в три климатични 

области: преходно-континентална (на север), преходносредиземноморска (на юг) и 

планинска област.  

Водното богатство на Благоевградска област се формира от двете главни речни 

артерии Струма и Места и техните многобройни притоци от карстови извори в Пирин и 

Славянка и над 160 циркусни езера в Пирин и Рила. В областта има над 230 топли и 

студени минерални извора, като общият им дебит представлява 40% от дебита на 

минералните извори в страната. Те са чудесна предпоставка за изграждане на мрежа от 

модерни лечебно-оздравителни комплекси и плувни бази, за развитие на туризма като 

цяло.  
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На база наличната информация в туристическите регистри се вижда, че след 

черноморските курорти Пиринският край разполага с най-добре развитата хотелска 

база и съответно има добра база за хранене на туристите. 

 

В област Благоевград съществуват добри условия за развитието на туризма 

както от гледна точка на природни дадености така и от гледна точка на 

инфраструктура. Зимния туризъм е развит в населените места в северен Пирин – 

Банско, Разлог, Добринище. Рекреационния и спа туризъм в Сандански, Огняново, 

Марикостиново. Историческия и културен туризъм в Благоевград, Петрич, Мелник, 

Рожен. 
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Възможностите за трансграничен туризъм в региона, както и добрата хотелска 

база, според мен, благоприятстват възможнстите за развитието на социалното 

предприемачество в областта на културното наследство и културния туризъм, тъй като 

дават възможност да се разшири дейността и в международен план с включване на 

туристически обекти от Р Гърция и БЮР Македония. 

3. Състояние на културното наследство като ресурс за развитие на 

социалното предприемачество в сферата на културния туризъм в Югозападна 

България. /да се добавят снимки на паметниците!!!! СТАТИСТИЧЕСКА 

ТАБЛИЦА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЛАГОЕВГРАДСКА 

ОБЛАСТ!!! 

Югозападните български земи притежават забележително като мащаби и 

културно-историческа стойност културно наследство. Значителна част от него днес е 

социализирана и представлява един добър ресурс  за развитието на културния туризъм 

в региона. Друга, немалка част подлежи на социализиране в бъдеще, което 

допълнително би засилило възможностите на Югозападна България за развитието на 

културния туризъм тук. Тези възможности се засилват особено от перспективите за 

съчетаване на културния туризъм с традиционно добре развития тук зимен, планински 

и ски-туризъм. 
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Най-общо културното наследство на Югозападна България би могло да се 

подраздели на два големи дяла: материално и нематериално културно наследство.  

Сред паметниците на материалното културно наследство в региона определено 

водещо място и като стойност и като интерес от страна на туристическия поток има 

Рилският манастир. Разположен е на десния бряг в горното течение на Рилска река – 

Рила планина. Манастирът е най-голямото религиозно светилище на българите. 

Основан е в Х век от св. Иван Рилски. Светецът се приема за най-големия небесен 

закрилник на българския народ. Обект е на мощно поклонническо движение през 

Средновековието, Възраждането и до наши дни. В съвременния си вид е изграден 

основно през Възраждането.  

Заради изключителната си архитектурна, художествена и историческа стойност 

Рилският манастир е обявен за паметник на Световното културно наследство – 

паметник на ЮНЕСКО. 

Другият значим християнски манастир от Югозападна България е Роженският 

манастир. Разположен е в западните поли на Пирин, край с. Рожен. Най-голям интерес 

представлява манастирската църква, която е богато декорирана и съхранява 

високохудожествени образци на късно-средновековната и възрожденската 

монументална живопис, иконопис и художествена дърворезба. 

Недалеч от с. Рожен и Роженския манастир се намира град Мелник. Днес той е 

известен като най-малкият град на България с население едва от 200 души. Градът е със 

статут на национален архитектурен резерват в който са запазени, консервирани и 

частично реставрирани редица паметници на средновековната и възрожденската 

българска култова и гражданска архитектура. Те представляват забележителен ресурс 

за развитието на културни туризъм тук. Част от представителните паметници на 

възрожденската жилищна архитектура днес функционират като своеобразни сканзени, 

предлагайки на туристите и местна кухня и дегустации на местни вина, което следва да 

отбележа като добра практика от сферата на туризма в региона.  

Сравнително по-малко познати, като ресурс за развитието на културния туризъм 

в региона на Югозападна България все още остават импозантните и изключителни като 

културно-историческа стойност мегалитни светилища на древните траки. На първо 

място трябва да се поставят тези, до които има пряк достъп чрез съвременния 

автомобилен транспорт. Добър пример в това отношение са мегалитните светилища 

„Градището“, край с. Долно Дряново, община Гърмен. Светилището е едно от най-
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големите мегалитни свети места в Тракия със съхранени материални и нематериални 

свидетелства за култа по обезсмъртяването в Древна Тракия.  

Важно място в културното наследство на Югозападна България заемат 

античните градове, които са частично проучени по археологически път и 

социализирани за нуждите на културния туризъм, в различна степен. На първо място 

като пример следва да посоча римския град Никополис ад Нестум, при съвременния 

град Гоце Делчев. Градът е добре проучен по рхеологически път, макар и частично, в 

южната и югоизточната си част. След дълъг период на застой, археологическите 

проучвания са подновени, а разкритите паметници до този момент са достъпни за 

туристическия поток, благодарение на реализираните европейски проекти от община 

Гърмен. Друг добър пример за успешно проучване и социализиране на античен 

паметник е античния град при съвременния град Сандански. Античното му име не е 

известно.  Градът възниква тук във връзка с топлите минерални извори и се превръща в 

един от значимите антични центрове в региона на Средна Струма. В резултат на 

усилията на общината и привлечените значителни европейски средства за проучването 

и социализирането на културното наследство днес могат да се видят експонирани 

редица антични сгради, антични подови мозайки и пр. Другият голям античен град на 

Средна Струма е Хераклея Синтика, разположен в подножието на планината Кожух. 

Археологическите проучвания тук бяха подновени едва през последните години. 

Социализацията на паметника предстои. През последните 15-на години Община 

Благоевград с Регионалния исторически музей-Благоевград направиха усилия за 

проучването и социализирането на паметниците от римската епоха в общината. 

Проучена беше цялостно по археологически път голяма късноантична сграда край с. 

Дренково. Към него следва да се добави и новооткритото и проучвано по настоящем 

римско селище „Скаптопара“ на трасето на автомагестрала „Струма“. 

 Пример за добре поддържан и социализиран значим материален паметник на 

културата в региона е Самуиловата крепост на територията на община Петрич. За 

съжаление далеч не може да се каже същото за много добре социализираната в 

миналото средновековна крепост „Момина кула“ на Средна Места – община Гоце 

Делчев. Паметникът представлява една от най-добре запазените средновековни 

крепости у нас.  
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Друг голям ресурс за развитието на културния туризъм в региона на Югозападна 

България представляват архитектурните резервати. Сред тях като водещ пример следва 

да се посочи архитектурно-историческия резерват Вароша в Благоевград. Разположен в 

сърцето на областния град, архитектурния ансамбъл от традиционни възрожденски 

жилищни сгради е добре поддържан. Вписан е в съвременния културен живот – къщите 

функционират като художествени ателиета, сгради на Детския център по изкуствата, 

битови заведения, хотели, сувенирни магазини, музеи и пр. По близък начин 

изглежда и функционира историческия център на град Банско със съхранената, 

реставрирана и добре поддържана традиционна жилищна архитектура, пресъздаваща 

атмосферата на града през Възраждането при това добре вписана в съвременния 

обществен и културен живот. Далеч не толкова добре изглеждат нещата с 

архитектурните резервати с. Ковачевица /община Гърмен/ и с. Долен /община Сатовча/, 

разположени в Западните Родопи. В тях са съхранени и реставрирани уникални 

паметници на представителната жилищна и църковна архитектура в Родопите от 

Възраждането.  На фона на невероятно красивия планински пейзаж тези паметници 

представляват безценен ресурс за развитието на културния туризъм в региона на 

Югозападна България, както и на социалното предприемачество в тази област.  

За съжаление в последните години, заради оттеглянето, на практика на 

държавата, включително и като контрол върху състоянието на паметниците на 

културата вече сме загубили няколко уникални архитектурни паметника на 

традиционната българска родопска къща. Тук социалното предприемачество, като една 

по-гъвкава и свързана с бизнеса стопанска и социална система би могло също да 

помогне за преодоляването на иначе изглеждащите непреодолими проблеми сас 

съхраняването на паметниците. 

 Интересен и положителен пример в този ред на мисли е архитектурния резерват 

с. Делчево, община Гоце Делчев. Заради близостта си до града, селището и до днес е 

живо и паметниците на културата се поддържат в добър вид. Традиционния фестивал 

на Еньовден, организиран и поддържан от община Гоце Делчев, засилва допълнително 

туристическия интерес към този автентичен български архитектурен резерват от 

епохата на Възраждането. 

 Близък характер има и архитектурния резерват – с. Пирин, община Сандански. 

Селището представлява уникален и неоценим ресурс за развитието на културния 
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туризъм в региона, както с архитектурата на традиционната Пиринска къща, така и със 

съхранения си автентичен фолклор. Отдалечеността му от общинския център и липсата 

на работа за местното население води до бързото обезлюдяване на селището, до 

изоставянето на уникални архитектурни образци, редица от които вече са 

полуразрушени или неизбежно ще се разрушат в бъдеще.  

Значим ресурс за развитието на културния туризъм в Югозападна България 

представляват музеите в региона. В тях се съхраняват и експонират недвижимите 

паметници на културата. Региона на Югозападна България притежава добре развита 

музейна мрежа.  

В област Благоевград функционират 7 музея, регстрирани по Закона за 

културното наследство: Регионален исторически музей – Благоевград; в Банско /4 

музейни комплекса/ ; в Белица – исторически музей; в гр. Гоце Делчев – исторически 

музей; в гр. Петрич – градски музей; в Разлог – исторически музей; в гр. Сандански – 

археологически музей. 

 Данните от Националния статистически институт сочат, че като богатство на 

музейните фондове, брой посещения и количество музейни експерти регион 

Благоевград стои добре на националната музейна карта, което е свидетелство за 

интерес към културното наследство на региона и добро условие за развитието на 

културния туризъм както и на социалното предприемачество. 

МУЗЕИ ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ПО ДАННИ НА НСИ 

(Брой) 

 МУЗЕИ ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

(Брой) 

 Области  Музеи  Посещения Експонати Персонал 



202 
 

 

Общо 

в т.ч. 

специалисти 

с научна 

степен или 

академична 

длъжност и 

уредници 

 Общо  191 5 109 135 7 406 222 3 224 1 009 

 Благоевград 7 130 265 141 869 91 39 

 Бургас 12 230 172 103 666 125 42 

 Варна 7 244 705 171 046 326 45 

 Велико Търново 10 495 110 306 652 202 56 

 Видин 2 156 146 92 907 40 21 

 Враца 3 26 062 140 564 32 19 

 Габрово 10 379 010 617 352 195 42 

 Добрич 6 212 176 240 981 76 26 

 Кърджали 2 14 751 42 682 40 13 

 Кюстендил 5 128 576 149 725 85 24 

 Ловеч 5 119 005 131 325 52 16 

 Монтана 4 24 841 133 640 40 23 

 Пазарджик 9 202 373 192 353 109 44 

 Перник 4 37 705 56 980 45 19 

 Плевен 4 199 675 404 332 98 15 
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 МУЗЕИ ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

(Брой) 

 

Области  Музеи  Посещения Експонати 

Персонал 

 

Общо 

в т.ч. 

специалисти 

с научна 

степен или 

академична 

длъжност и 

уредници 

 Пловдив 14 291 379 285 436 196 67 

 Разград 3 69 974 124 262 64 20 

 Русе 4 80 609 179 726 64 26 

 Силистра 5 25 974 46 076 46 19 

 Сливен 5 86 501 163 721 96 33 

 Смолян 3 17 746 143 635 40 19 

 София 7 299 100 83 582 66 18 

 София (столица) 24 1 039 424 2 578 344 714 223 

 Стара Загора 10 301 703 290 507 120 40 

 Търговище 4 19 361 81 183 39 19 

 Хасково 7 48 480 188 872 74 26 

 Шумен 10 194 595 204 145 101 38 

 Ямбол 5 33 717 110 659 48 17 
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На първо място трябва да се посочи Регионалния исторически музей в 

Благоевград. В експозиционните му зали са представени всички основни периоди от 

културно-историческото развитие на Югозападна България –Праисторическа, 

тракийска и римска епоха, Средновековие, Новото и Най-новото време. Често залите на 

музея са домакин на гостуващи или специализирани тематични музейни изложби, на 

художествени изложби, филмови и художествени фестивали, национални и 

международни научни конференции и пр. В такъв аспект музея представлява основен 

ресурс за развитието на културния туризъм в региона на Югозападна България. Към 

него трябва да се добавят градските исторически музеи в градовете Сандански, Гоце 

Делчев, Банско, Разлог, Белица в които е представено културно-историческото 

наследство на съответните общини с прилежащите им региони или предлагат 

тематични експозиции – като например къщата музей на Н. Й. Вапцаров в Банско или 

Археологическия музей в Сандански. Значително по-специализиран характер има 

Националния музей „Рилски манастир“ в който са представени художествени 

паметници и музейни експонати илюстриращи богатото историческо минало на светата 

обител.  

Не на последно място следва да се посочи богатото нематериално културно 

наследство на Югозападна България. На първо място следва да посоча двете уникални 

групи за автентичен фолклор от с. Добърско – община Разлог и с. Пирин, община 

Сандански, известни като Добърските баби и Пиринските баби. При почти всички 

читалища в селищата от Югозападна България продължават да функционират групи за 

автентичен фолклор. Всички те представляват неоценими, живи народни съкровища и 

солиден ресурс за включването им при разширяването на културния туризъм в 

Югозападна България. Важни културни събития, стимулиращи процесите на 

съхраняването на нематериалното културно наследство и представляващи 

едновременно ефектна културна атракция представляват двата основни фестивала за 

автентичен фолклор в региона – „Пирин пее“ – организиран в м. Предела от община 

Разлог и „Малашево пее и танцува“ – организиран от община Струмяни. Успешно биха 

могли да се използват за разширяването на културния туризъм и 

кукерските/станчинарските игри около Нова година в региона на Югозападна 

България, особено в градските центрове Благоевград, Кресна, Разлог, където прерастват 

в своеобразни съвременни карнавали. 
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Направеният кратък преглед на основните паметници от културно-

историческото наследство, като ресурси за развитието на културния туризъм става 

ясно, че региона на Югозападна България притежава завидно добри възможности в 

тази посока. Едни от тях се използват сравнително добре и по днес. Други, имат нужда 

от по-добро социализиране и приобщаване км съвременния културен живот, както и за 

нуждите на културния туризъм. 

 

Оценка на силните и слабите страни и възможностите за развитие на 

туристическия сектор в регион Благоевград  

Съвременното състояние на културното наследство на свързания с него 

туристическия сектор и в частност на културния туризъм в голяма степен зависи от 

грижата на държавните и общински власти. В това отношение прави добро впечатление 

включването на проблематиката в програмите за развитие както на областния съвет в 

Благоевград така и на Обина Благоевград. Добра стъпка в тази посока е и създаването 

на специална Програма за устойчиво развитие на туризма в община Благоевград за 

периода 2015 – 2019 г., чиято основна цел е: „Утвърждаването на Благоевград като 

модерна туристическа дестинация със свой облик и място на туристическата карта на 

България и Европа.Особено ценна стъпка е SWOT  анализа за състоянието на 

културния туризъм в община Благоевград. Като силни страни тук са посочени 

Архитектурния комплекс Вароша в Благоевград, Църквата „Въведение Богородично“, 

РИМ Благоевград Близостта до развити туристически обекти като Рилски и Роженски 

манастир и пр. Като слаби страни: липсата на финансиране на културно-историческите 

дейности по Закона за туризма,  липса на статистически данни за туристо-потока в 

Благоевград. Остарял сграден фонд и фондохранилища и експозиции в РИМ-

Благоевград, Липса на единен координационен център за развитие на музеен туризъм и 

пр. Сред възможностите за развитие са посочени: Разработване и предлагане на 

туристически атракции, подготовка на кадри в областта на екскурзоводското 

обслужване, ситуиране на сувенирни центрове край туристическите обекти. SWOT 

анализ би бил полезен и за всички общини в регион Благоевград. 

Ето какво показват статистическите данни за тенденциите в посещаемостта, 

например, на музеите и културно-историческите обекти в европейски и национален 

план: 
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По посещение на т.нар .културни забележителности - исторически паметници, музеи, 

художествени галерии и архитектурни обекти гражданите на ЕС са сравнително по-

активни от българите.  Ако при нас процентът на посещаващите културни 

забележителности е 28, за Германия и Чехия той е два пъти по-висок. Но спрямо 

съседите ни – Гърция, Турция и Румъния, българите проявяват малко по-силен  интерес 

към паметниците на културата /средно с около 5-8%/. 

 Как се променя във времето този интерес?  В повечето държави се забелязва неголям, 

но все пак ръст на броя на посещенията, в България е налице обратна тенденция /поне 

до 2011г./ - от 30% през 2007 г., през 2011 той намалява до 28%. Ето данните в 

проценти: 

Държава Културни забележителности  

 Включва посещение на исторически паметници, 

музеи, художествени галерии или архитектурни  

обекти 

 2007 2011 

България 30 28 

Чехия 56 60 

Германия  50 56 

Гърция 25 27 

Италия 46 45 

Турция 22 25 

Румъния 25 18  

   

 

Може би е време да се разчупят, обогатят, „оцветят“ в съвременна тоналност 

традиционните форми на музейно представяне – за да се вписват  в съвременния начин 

на живот и вкусове на хората. В тази връзка, създаването на социални предприятия в 

сферата на културния туризъм, които са значително по-гъвкави и адаптивни от 

държавните институции в тази област би могло да се окаже възможното решение за 

преодоляването на н 
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Развитието на културния туризъм в този регион в немалка степен се влияе и от 

геополитически фактори. Отварянето на границите с Р Гърция, след присъединяването 

ни към ЕС дава нови, неизползвани досега възможности за развитието на културния 

туризъм в Югозападна България. На първо място, според мен, са възможностите за 

създаване на общи културни маршрути, включващи водещи културни дестинаци от 

Югозападна България и Егейска Гърция, например. Подобни  възможности се крият и в 

разработване на общи културни маршрути включващи паметници от културното 

наследство в Р Македония. 

1.Според Европейската комисия културното наследство на Европа е наше общо 

богатство, извор на творческо вдъхновение и двигател на нашите културни индустри. 

2. Културното наследство играе важна икономическа роля в Европа. В отрасъла 

са заети над 300 000 души, а 7,8 милиона европейски работни места са косвено 

свързани с него, например в областта на туризма, като допринася за подобряването на 

качеството на живот, социалното сближаване и междукултурния диалог. 

3. Културното наследство и тясно свързания с него културен туризъм в ЕС са 

динамично развиваща се социална и стопанска област в която социалното 

предприемачество има много добра ниша. 

4. България запазва своето положение на регионален лидер като туристическа 

дестинация за туристите, идващи от Обединеното Кралство, Германия и държавите от 

бившия Съветски Съюз, сред които Русия.  

5. Културата е фундаментален елемент при планирането и създаването на 

туристическия продукт, еволюирал и приспособен към международния пазар, защото 

позволява на съответната страна да се различи, да има собствена идентичност и 

видимост 

6. Според Стратегическия план за развитие на културния туризъм   бъдещата 

туристическа позиция на България трябва да разчита на четири конкурентни фактора – 

история, изкуство и култура, традиции и ено-гастрономия – валоризирайки своите най-

силни характеристики. Това дава нови перспективи за развитието на социалното 

предприемачество в сферата на културното наследство и на културния туризъм. 
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7. Югозападна България притежава добра туристическа инфраструктура. Втора, 

след Черноморието хотелска база,подобряваща се пътна и комуникационна структура. 

 8. Югозападна България притежава завидно материално и нематериално 

културно наследство, което представлява сериозен ресурс за развитието на културен 

туризъм и в частност на социално предприемачество в тази сфера. 

 9. SWOT  анализа за състоянието на културния туризъм в община Благоевград 

показва, че основните проблеми са свързани със социализирането на движимите 

паметници на културата - остарялата материална база в музеите и от там липсата на 

атрактивност на музейните експозиции. Според мен, проблемът е решим чрез 

привличане на повече европейски средства и обновяване и осъвременяване на 

музейните експозиции в областта. Добри практики в това отношение могат да се видят 

в съседна Гърция през последните 10-15 години. 

10. Развитието на културния туризъм в този регион в немалка степен се влияе и 

от геополитически фактори. Отварянето на границите с Р Гърция, след 

присъединяването ни към ЕС дава нови, неизползвани досега възможности за 

развитието на културния туризъм в Югозападна България. Аналогичен процес 

напоследък се развива и по отношение на БЮР Македония. 

проф.д.н. Васил Марков 

 

 

Социално предприемачество и туристическо развитие. Добри практики и 

потенциал за развитие в Област Благоевград 

Пространствената обусловеност на Област Благоевград в географско отношение, 

концентрацията на населението и специфичните демографски особености, 

потенциалcът за производство, заедно с добре развитата транспортна и съобщителна 

мрежа и наличието на разнообразни туристически ресурси са важни предпоставки за 

икономическото ѝ развитие. С него е свързан и един специфичен аспект, на който през 

последните няколко години се отделя особено внимание, а именно - възможностите и 

потенциалът на социалното предприемачество като нова форма и култура на правене на 
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бизнес, който да е социално отговорен и ориентиран към постигане на собствени 

социални цели, но и едновременно с това икономически ефикасен и ефективен. 

Фокусирайки се върху социалното предприемачество, настоящото изследване има за 

цел да анализира моментното му състояние в Благоевградска област, като се опре на 

новата нормативна рамка, действаща от началото на м. май 2019 г. в България и 

добрите практики, за да изведе някои специфични възможности за развитие в сферата 

на туризма в региона. В методологично отношение се борави с изследователския, 

системния и прагматичния подход, както и с инструментариума на SWOT анализа. 

Най-общо са изследвани и анализирани нормативни документи и данни, както и добри 

практики, свързани с дейността на социалните предприятия, с акцент върху област 

Благоевград. Очертано е и едно съществено ограничение, а именно липсата на 

достатъчно данни за съпоставими времеви периоди. Възможността за обобщаване на 

констатациите също представлява ограничение за настоящото изследване, както и 

социалният характер на изследвания процес, който не може да бъде пренебрегнат. 

Обобщен регионален профил на област Благоевград 

Област Благоевград е ситуирана в Югозападната част от територията на Република 

България. Граничи с Република Гърция на юг и с Република Северна Македония на 

запад, както и с областите Кюстендил, Софийска, Пазарджик и Смолян. В прилежащата 

ѝ територия попадат голяма част от българските планини – Рила, Пирин, Огражден, 

Малашевска и Влахина планини, югозападните части от Родопите и пр. Тук се 

разположени най-високите върхове в България - Мусала /2925м/ и Вихрен /2914м/ и 

двата най-големи национални парка в България – “Рила” и ”Пирин”, както и множество 

природни резервати.  

Област Благоевград е на трето място по брой общини в страната - общо 14 общини: 

Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, 

Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда, с 281 населени места. 

Територията на областта е 6 449,5 кв. км и представлява 5,8 % от територията на 

страната. Населението към 2016 г. е 311 576  (при 323 552 души при преброяването от 

2011 г.  и 341 245 жители, установени при предходното преброяване). Приблизително 

1/5 от него е съсредоточено в Община Благоевград. Друга голяма община с население 

от 50 000 до 100 000 души е и Община Петрич (57 006 души). С население от 30 000 до 

50 000 души са общини Сандански и Гоце Делчев. Делът на градското население в 
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областта е сравнително нисък – 60% при 73% в страната, но гъстотата на жителите на 

урбанизираните територии е чувствително по-висока – 2 318 души на кв. км при 1 537 

души на кв. км в страната. 

В териториалния обхват на област Благоевград няма настъпили изменения за периода 

2005-2018 г. Областта запазва границите си и не променя принадлежността си към 

Югозападния район (NUTS 2)  – фиг.1.  

Фигура 1. Позициониране на Благоевградска област като административна единица на 

картата на България 

 

 

 

 

*Източник: http://www.aenergy.bitie-

foundation.com/downloads/Ocenka_na_potenciala_na_VEI_Blagoevgradska_oblast.pdf, 

 

Във физико-географско отношение разглежданата територия се отличава с определено 

разнообразие. Релефът е с подчертан планински характер и е предопределящ за 

социално-икономическото, селищното и инфраструктурното развитие. Област 

Благоевград е богата на водни ресурси, биомаса, геотермални, водни и други енергийни 

ресурси .  

По данни, изведени при регионалното профилиране на административните единици в 

България , Област Благоевград показва добро развитие в условията, които предоставя 

за бизнеса, качеството на образованието и демографското развитие на населението. На 

този фон обаче благосъстоянието на живеещите в област Благоевград макар и да 

нараства, остава под средните стойности за страната. При заетостта се установява 

увеличение, а при безработицата - намаление, което обаче се дължи не на разкриване на 

нови работни места, а преди всичко на по-ниска икономическа активност на 

населението . В същото време през последните седем години в сферата на 

инфраструктурата и здравеопазването в областта се изпитват трудности и не се 
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предоставят качествени услуги. Усеща се липса на лекари от водещи специалности; 

леглата в болниците са сравнително малко .  

Област Благоевград все още е сред областите със сравнително благоприятна възрастова 

структура и относително добри образователни условия и ниво. Индикаторът 

коефициент на заетост на населението във възрастовите групи от 15 до 64 години обаче 

е със стойности, които намаляват. Към 2016 г. това намаление е с 1100 души, като е 

съпроводено от сходна низходяща тенденция по отношение на населението на възраст 

25–64 години с висше образование. В областта към края на 2016 г. то вече е 19,4 %, 

значително под средното ниво за страната от 27,7 %.  

Констатацията в регионалния профил за Област Благоевград е, че независимо че в 

региона се намират водещи за страната висши училища, на практика след завършване 

на образование повечето младежи се реализират другаде. От друга страна, 

образователната структура на работоспособното население търпи и положителна 

промяна, дължаща се на бързо намаляващия дял на населението с основно и по-ниско 

образование, въпреки че той все още е по-висок от средния за страната . 

Социално-икономическият профил на област Благоевград (фиг. 2) разкрива детайлна 

картина на ситуацията в региона. Изследван като тенденция за близо десетгодишен 

период, Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Благоевград 

очертава изоставаща тенденция. През 2009 г. БВП на човек от населението е с една 

трета под средния за страната, като най-близо до средните стойности е през 2003 г. (82 

% от средния), след което по този показател областта започва да изостава. През 2010 г. 

възлиза на 6 001 лв. на човек . Към 2016 г. е 8 290 лв., също като при Област Варна, но 

по-малко от Софийска област, където сумата на едно лице е 13 203 лв.  

 

Фигура 2. Социално-икономически профил на област Благоевград 

  

*Източник: Регионални профили 2017, Област Благоевград, 

https://www.regionalprofiles.bg/var/docs/profiles_2017/Blagoevgrad_2017.pdf 

 



212 
 

При все това, Област Благоевград остава на едно от водещите места по този показател, 

което се обяснява със силните позиции на сектори като туризъм, шивашка 

промишленост, транспорт, преработваща промишленост и др. Наличието на два големи 

университета създава допълнителна заетост. Областта обаче е с по-ниски от средните за 

страната чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от 

средногодишното население (с натрупване) – едва 1 556 лв. за 2016 г. (при 5 611 лв. и 3 

777 лв. за областите София и Варна). На този фон, средният доход на домакинство през 

2016 г. леко се покачва, което се обяснява до известна степен с доходи от изплатени 

суми по оперативни програми на общините на човек, които нарастват. 

Гъстотата на пътната мрежа в Област Благоевград е сред най-ниските в страната и се 

обуславя от високопланинския релеф и липсата на средства за изграждане на повече 

общински пътища. През областта все още не е завършен проектираният магистрален 

път „Струма“. Очакванията са цялостното изграждане на магистралата да стимулира 

развитието на икономиката в региона. Над 60 % от пътищата в областта са третокласни, 

около 23 % - второкласни, и 13 % - първокласни. Особеностите на релефа са също и 

причина за изключително ниската гъстота на жп линиите. В областта има само 162 км 

жп линии, от които над 60 % са електрифицирани. Така особеностите на релефа 

предпоставят неравномерното обслужване на територията с жп транспорт, което 

изисква ефективното му допълване и координация с автомобилния транспорт. 

Реконструираната и електрифицирана жп линия София-Благоевград-Кулата осигурява 

качеството на обслужването в прилежащите общини от областта. Железопътните гари 

имат свободен капацитет, което е добра предпоставка за привличане на товари . Област 

Благоевград е свързана с две от съседките си чрез четири ГКПП: с Македония при 

ГКПП Станке Лисичково и ГКПП Златарево; и с Гърция при ГКПП Кулата 

(железопътна и пътна връзка) и ГКПП Илинден. Планирано е към 2020 г. изграждане на 

допълнителни ГКПП: с Македония при Симитли и Пехчево, Струмяни и Берово и 

Черната скала; с Гърция: при  Аврен и Митриски . 

От приоритетно значение за Област Благоевград е поддържането на общинската пътна 

мрежа, реконструкцията и рехабилитацията на пътищата от II-ри и III-ти клас, както и 

доизграждането и рехабилитацията на пътната мрежа в периферната южна и западна 

част на областта и във водосбора на р. Места . В инфраструктурната обезпеченост на 

региона се включват още ВиК, ТБО, ИКТ, газоснабдителна и енергийна 

инфраструктури. Подобно на пътната инфраструктура, ВиК секторът е друг значим 
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приоритет за областта, като се има предвид, че е с по-нисък дял спрямо средния за 

страната (от 99 %) за водоснабдено население – 95,5 %, както и остаряла и 

амортизирана водопроводна мрежа.  

В плановите документи и регионалните профили се отбелязва, че към 2016 г. в Област 

Благоевград има дванадесет болнични заведения, което гарантира средната за страната 

осигуреност на човек от населението . Въпреки нарастването на броя преминали хора 

през болничните заведения, в последните десет години по този показател областта е на 

ниски за страната нива. В гр. Благоевград здравното обслужване на населението се 

осъществява от многопрофилна болница за активно лечение, която е с областно 

значение. На територията на гр. Гоце Делчев се намира 1 лечебно заведение за 

болнична помощ; общинска болница има и в гр. Сандански, гр. Петрич, гр. Разлог и в 

някои от другите по-големи населени места. 

След 2011 г. в Област Благоевград се наблюдава увеличение на вредните емисии. 

Стойностите обаче остават много под средното за страната ниво. За това допринасят 

планинският релеф, известно технологично обновление и закриване на някои 

неефективни и замърсяващи производства. През зимния период в областта 

замърсяването нараства, като причина за това са емисиите от битовото отопление . В 

периода 2010-2011 г. са актуализирани общинските програми за управление на 

качеството на атмосферния въздух и са включени допълнителни мерки и дейности за 

подобряване на състоянието на атмосферния въздух чрез премахване на съответните 

причини/замърсители. Отчита се обаче, че реализираното е недостатъчно за 

постигането на нормите за качество на атмосферния въздух (както в случая на Община 

Благоевград) . Разбира се, трябва да се отчете фактът, че отоплителните навици на 

населението, което традиционно ползва твърди горива, са трайни и определено 

влошават стойностите през зимните месеци. Откриват се данни, които за 2016 г. сочат, 

че стойността на индикатора емисии на вредни вещества в атмосферата е 9.7 и 

постъпателно намалява в периода след 2012 г.  

 

Икономически параметри на Област Благоевград 

В икономиката на Благоевградска област се развиват с различен темп почти всички 

икономически сектори. Усреднените ставки на разглежданите местни данъци и такси в 
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общините в Област Благоевград като цяло са по-ниски от средните за страната . Това, 

както и определяните като бързи и качествени административни услуги, прави 

Благоевград една от най-добрите области за бизнес в страната. Тя е една от малкото, в 

които бизнесът оценява по-скоро положително големината на местния пазар и 

качеството на местната инфраструктура. Въпреки това обаче, сериозни инвестиции за 

последните години не се регистрират. Областта е едва на осмо място по привличане на 

преки чуждестранни инвестиции . 

В Област Благоевград добре развити или с потенциал за развитие са: хранително – 

вкусова промишленост; преработка на тютюн и производство на тютюневи изделия; 

текстилна и шивашка промишленост; дърводобив, дървообработване и мебелна 

промишленост; туризъм . Високотехнологичните производства и икономическите 

дейности, базирани на нови знания, са слабо развити . Добивът на въглища /кафяви и 

лигнитни/ и на строителни материали имат важно стопанско значение, също както и 

наличната в горските масиви разнообразна дървесина, осигуряваща функционирането 

на дърводобивната и дървопреработващата промишленост. 

Като цяло, обработваемата земя в региона е с качества и състав на почвата, които в 

съчетание със съществуващото климатично разнообразие, предпоставят развитието на 

селското стопанство и осигуряването на селскостопанска продукция, която да се 

използва за развитие на хранително–вкусовата промишленост. И макар 

промишлеността да заема значимо място в стопанските дейности на областта, 

икономическата структура като цяло е слабо диверсифицирана, а производителността 

на труда е ниска.  

По данни на Националния статистически институт през 2017 г. в Област Благоевград са 

функционирали общо 21 547 нефинансови предприятия, което е 2.5 % повече от 2016 г. 

Преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 93.5 % от общия брой. Малките 

предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.5 %, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 

0.9 % и големите предприятия (над 250 заети) – 0.1 % от всички нефинансови 

предприятия в областта. Микропредприятията са произвели 36.0% от продукцията за 

областта, малките предприятия – 24.3%, средните – 17.8% и големите – 21.9%. От 

общия брой предприятия 70.7% декларират краен финансов резултат за 2017 г. печалба 

от 486 млн. лв., което с 5.4% повече в сравнение с 2016 г. Предприятията със загуба са 

17.9%, а предприятията с нулев финансов резултат – 11.4%  . 
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В Област Благоевград към момента има регистрирани също 234 социални предприятия. 

Данните са на национална база данни на МТСП за социалните предприятия в България, 

реализирана по проект „Създаване на национална база данни на МТСП за социалните 

предприятия в България“ на Министерството на труда и социалната политика, 

Националния статистически институт, Централния кооперативен съюз и Агенцията за 

социално подпомагане .  

Аналитичният инструмент на сайта на националната база данни за социалните 

предприятия позволява да се изведе справка под формата на кръгова диаграма, 

представяща дяловете на социалните предприятия в Област Благоевград по общини. 

Критериите, с които се извършва филтрирането, са основна икономическа дейност 

(КИД – 2008) и организационна форма на предприятието. Избирайки втория, се 

генерират две опции, които следва да се визуализират като диаграми – за 

предприятията с нестопанска цел, определели се като социални предприятия и за 

нефинансовите предприятия, определели се като социални предприятия. Към момента 

на изготвяне на изследването (м. юни 2019 г.), на сайта се генерира единствено 

обобщена информация за броя и процентното съотношение на социалните 

предприятия, които за Област Благоевград са представени на фиг. 3 и табл. 1.  

Фигура 3. Социални предприятия по общини за Област Благоевград 

-*Източник: систематизация на автора по данни на 

http://seconomy.mlsp.government.bg/db/bg/map-bg-2 

 

Таблица 1. Дялове на социалните предприятия по общини за Област Благоевград 

Общини Процентен дял социални предприятия 

Банско 3.8 

Белица 2.1 

Благоевград 25.6 

Якоруда 4.3 

Гоце Делчев 7.7 
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Гърмен 3.4 

Кресна 5.1 

Петрич 17.9 

Сандански 9.4 

Сатовча 3.4 

Симитли 5.1 

Хаджидимово 1.7 

Разлог 7.3 

Струмяни 3.0 

*Източник: систематизация на автора по данни на 

http://seconomy.mlsp.government.bg/db/bg/map-bg-2 

 

В общ план, социалните предприятия в Благоевградска област функционират в 

разнообразни сфери на стопанската дейност, включително за производство на всякакви  

стоки и за предоставянето на различни услуги.  

Едно добре познато предприятие за хората от гр. Благоевград е ТПКИ "Рила" – 

Благоевград.  То е социално предприятие, което дава възможност за труд на хора с 

увреждания с основна дейност - шивашко производство. Произвежда облекла за 

българския и чуждия пазар, но и извършва и други дейности за хората от града - 

книговезни услуги и др.   

Подобен тип предприятия са и: 

ТПКИ "Антон Попов", гр. Петрич - кооперация, която осигурява работа за хората с 

увреждания в гр. Петрич. Изработва плетиво, основно на ишлеме, а също така и 

опаковки от хартия. Над 50 % от персонала на кооперацията са хора с увреждания. 

Предприятието работи по спечелени обществени поръчки и участва в конкурсите на 

Агенцията за хора с увреждания, като печели бизнес и социални проекти. Чрез тях се 
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обновяват оборудването и технологиите и се подобряват условията на труд за 

работещите. 

ТПКИ "Ат. Тешовски", гр. Гоце Делчев – кооперация, осигуряваща работа на хора с 

увреждания в гр. Гоце Делчев, с основна дейност - шивачество. 

ПКИ "Георги Казепов", гр. Сандански -  кооперация, осигуряваща работа за хора с 

увреждания в Сандански, с основна дейност производство на различни видове 

опаковки от полиетилен и хартия . 

Други, действащи на територията на Област Благоевград социални предприятия са 

СНЦ „Сбъднати мечти“ – Благоевград – „Фризьорски салон“, създаден с финансиране 

по ОП Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г. в периода 2009 – 2011 г.; СНЦ 

„Шанс“ – Разлог – „Защитена работилница“, създадена с финансиране по ОП Развитие 

на човешките ресурси 2007 – 2013 г. в периода 2010 – 2011 г.; СНЦ „Емпатия“ – Гоце 

Делчев – производство на разсад и цветя в периода 2010 – 2011 г. и обществена пералня 

в периода 2012 – 2013 г., също финансирани по ОП Развитие на човешките ресурси 

2007 – 2013 г.; както и Сатовча – „Работилница по озеленяване и благоустройство“ 

(финансирана по ОП Развитие на човешките ресурси в периода 2012 – 2013 г.)  и 

Кресна – „Озеленяване, административни услуги за населението“ финансирани по ОП 

„Развитие на човешките ресурси в периода 2012 – 2013 г.  

 

Правни форми на социалните предприятия 

Социалното предприемачество е добре познато понятие в повечето европейски страни 

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

дейностите в социалната сфера, като съчетават генерирането на приходи от 

извършването на стопанска дейност и постигането на определен социален ефект. 

Социалното предприемачество е уникално с това, че позволява обединяването на 

икономически и социални цели в едно, което позволява провеждане на ефективна 

социална политика и осигурява ефективна подкрепа за социално уязвимите групи на 

обществото в най-широк смисъл  . 

Социалните предприятия функционират в сложна и проблемна среда като се изправят 

пред значими обществени проблеми и следва да използват специфични, иновативни и 
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устойчиви бизнес модели. Те трябва балансират между финансови отговорности и 

социално въздействие като координират потребностите, интересите и отговорностите 

на множество заинтересовани страни, включително инвеститори, служители, 

регулаторни органи, потребители и др. бенефициенти . 

Разбира се, социалното предприемачество и предприятия като цяло се развиват в 

определена нормативна среда. Правното регламентиране на основните постановки във 

връзка с тях, поставени на ниво европейски документи обаче показват, че няма 

общовалидна дефиниция. При все това, могат да бъдат изведени няколко общи 

принципа,  а именно : 

1. Социалното предприятие си поставя нестопански (социално значими) цели; 

2. Дейността, която извършва, е икономическа (стопанска) по своя характер; 

3. Реализираната печалба отива за постигане на социални цели. Цялата или поне по-

голямата част от реализираната печалба от дейността на предприятието се реинвестира 

отново в самата дейност. 

4. Налице е институционална независимост и вътрешно самоуправление. Социалните 

предприятия са институционално независими от органите на държавна власт на 

централно и местно ниво, като тази характеристика се извежда от ключовия елемент – 

да се управляват по предприемачески, отчетен и прозрачен начин. 

Отчитайки значимостта и ролята на социалните предприятия, ЕС отделя все повече 

бюджетни средства за конкретни мерки за подкрепа на социалните предприятия. Само 

бюджетът на Програмата за заетост и социална иновация до 2020 г. възлиза на 920 

милиона евро . 21 % от този бюджет е предназначен за ос „Микрофинансиране и 

социално предприемачество“, в рамките на която се подкрепя и развитието на социални 

предприятия. Тази Програма действа наред с останалите инструменти на ЕС за 

предоставяне на финансиране в тази област като Европейския социален фонд, 

фондовете за подкрепа на социални предприятия и др. 

В България законовите основи за развитие на социално предприемачество са поставени 

през 2011 г., когато е приет първият стратегически документ, рзглеждащ въпросите на 

социалното предприемачество – Националната концепция за социална икономика. 

Въпреки ясната визия, че този сектор следва да се подкрепи, в Плана за нейното 
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прилагане липсва яснота за това как да се развият секторните политики, така че 

социалното предприемачество да разгърне потенциала си и да се постигнат устойчиви 

резултати.  

През 2018 г. в страната е приет Закон за предприятията на социалната и солидарна 

икономика, в сила от 03.05.2019 г., Обн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2018 г.  С него ясно се 

задава механизмът на социалната и солидарната икономика, изграждани на основата на 

реципрочност и солидарност, и създаващи условия за нарастваща взаимосвързаност 

между индивидуалните и колективните интереси.  

В Доклада за цялостната предварителна оценка на въздействието на Законопроект на 

Министерския съвет  на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика 

се отбелязва, че „Социалната и солидарна икономика е форма на предприемачество, 

подчинено на следните принципи : (1) преимущество на социалните пред 

икономическите цели; (2) коопериране в обществена полза; (3) прозрачно управление; 

(4) самостоятелност от публичната власт; (5) участие на членовете и/или работниците 

при взимане на решения. 

Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика дава определение за 

социалното предприятие. В чл. 5 са определени субектите на социалната и солидарна 

икономика, а именно: кооперациите, юридическите лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност и социалните предприятия. 

Чл. 6 конкретизира социалните предприятия като клас А и клас А+. Според (чл. 7) 

Социално предприятие клас А  е всяко социално предприятие, независимо от 

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

1, 2 и 4 на закона, а именно: 

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

определена съгласно методика, издадена от министъра на труда и социалната политика; 

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

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

устройствен документ процедура; 
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3. положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно 

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

7500 лв. за осъществяване на социална дейност или цел; 

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

датата на възникването на трудовото правоотношение са: 

а) хора с трайни увреждания; 

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

съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му; 

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

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

включително след прекратяване на настаняването им; 

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

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

Закона за семейни помощи за деца; 

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

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

работа; 

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

лечебна или психосоциална рехабилитационна програма през последните две години 

преди постъпването на работа, което се удостоверява чрез документ, издаден от лицата, 

при които е проведено лечението или психосоциалната рехабилитация; 

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

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

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

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

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

насилие. 

В чл. 8 се постановява, че  Социално предприятие клас А+ е всяко предприятие, 

независимо от правноорганизационната му форма, което отговаря на всички условия по 

чл. 7 или на условията за социално предприятие клас А и на едно от следните 

допълнителни условия: 

1. социалната добавена стойност се осъществява изцяло в административните граници 

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

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

подаването на заявлението; 

2. положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно 

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

на социална дейност; 

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

предприятието през последните 6 месеца. 

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

изпълнени и когато положителният счетоводен финансов резултат на предприятието 

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

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

При вече налична правна рамка, в България предстоят дейности по насърчаване на 

социалното предприемачество. Част от тях са вече планирани в периода 2014-2020 г. 

като средства в рамките на две оперативни програми  за финансиране на социални 

предприемачески инициативи. Остава обаче неясна хипотезата, доколко на практика те 

ще поощрят устойчиви модели и инициативи, ако не бъдат създадени добри 

регулаторни условия за развитие. Факт е, че от 2012 г. се събира статистическа 

информация за действащи социални предприятия в България. През 2013 г. НСИ 

включва определение за социално предприятие и насочващи критерии към своите 

респонденти, с оглед на това дали се самоопределят като социално предприятие или не. 

И в същото време, нарочно разработеният сайт с националната база данни на МТСП за 

социалните предприятия в България, черпещ данни от НСИ, все още не функционира 

адекватно (както бе установено при опит за аналитично извеждане на данните), с което 
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се затруднява работата по анализа на състоянието на сектора. И това определено е 

значимо ограничение в опита на настоящото изследване да установи състоянието на 

социалното предприемачество в Област Благоевград. 

 

SWOT анализ на предприемаческия потенциал за община Благоевград  

Въздействието на силите на околната среда може да създаде благоприятни или 

неблагоприятни възможности и заплахи за стартиране и развитие. Ето защо една от 

важните задачи за предприемачите е да ги опознаят и проучат . За да се оцени 

потенциалът за малките и средни предприятия, преобладаващи в Област Благоевград и 

най-приемливи като форма за социално предприемачество, може да се приложи 

подходът на SWOT анализ. За целта, като база за анализ може да послужи изнесената 

публично достъпна информация в плановете за развитие на областно и общинско ниво . 

Тъй като Благоевград е общината с най-много социални предприятия, анализът се 

фокусира върху нея.  

В документа „Общински план за развитие на Община Благоевград, 2014-2020 г.” се 

представя анализ на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите и се 

посочва, че стратегическото развитие на територията следва да се основава на 

подобряване на социално-икономическите условия, включително и на подобряване 

качеството на образованието и създаване на благоприятна среда за реализация на 

младото поколение . Част от мерките са свързани и с обучение и квалификация на 

възрастни, на трайно безработни и на други лица от групите в неравностойно 

положение на пазара на труда и провеждане на активна политика в пазара на труда. 

Концентрирайки се върху представения в Общинския план за развитие на Община 

Благоевград в периода 2014-2020 г. SWOT анализ се установява, че той правилно 

отчита явните слабости по отношение на предприемаческия потенциал и ги определя 

като: недостатъчни местни финансови възможности за реализиране на инвестиционни 

проекти, неадекватност на малките предприятия към изискванията на европейските 

стандарти, недобре развити системи за третиране на отпадъците и липса на публично-

частни партньорства. Анализът разкрива също така широк набор от потенциални 

възможности, особено в сферата на услугите и трансграничното партньорство. 

Подчертава се ефектът от изграждането на автомагистрала „Струма”, повишаването 
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конкурентоспособността на човешкия ресурс (при наличието на два университета и два 

колежа), както и непосредствените ползи от реализиране  възможностите на общинския 

център за предприемане на активни действия за привличане на нови инвестиции за 

създаване на зони за бърз икономически растеж . 

На този фон, изследването на условията на функциониране на малките и средни 

предприятия всъщност показва, че слабостите на територията като цяло се превръщат в 

слабости за предприемаческия потенциал и рефлектират върху 

конкурентоспособността на предприятията от малък и среден мащаб. Преди всичко в 

стратегически, отколкото в оперативен план. Така, още на пръв поглед се открояват 

недостатъчният размер на финансовите средства, слабите мениджмънт и маркетинг, 

липсата на стандарти и гаранции за качество, инертност и силна зависимост от външни 

фактори.  

От друга страна, силните страни на община Благоевград и малките и средни 

предприятия по територията й се асоциират главно с гъвкавост и способност да се 

предложат продукти, отчитащи динамиката в пазарната конюнктура. Малките и средни 

предприятия са бързо адаптивни и с неголеми разходи могат да  идентифицират  

печеливши пазарни ниши, да установят техните потребности, очаквания и изисквания,  

да направят опит да отговорят на тези специализирани нужди. Неголемият мащаб на 

предприятията също така позволява предприемачите да осъществяват пряк контрол 

върху дейността, както и да поддържат бързи и ефективни управленски реакции към 

външните предизвикателства. Опростената организационна структура на малките и 

средни предприятия осигурява ефективен контрол върху процеса на предоставяне на 

услуги и прави възможно индивидуализирането на обслужването. В допълнителна 

степен живите традиции, природните и културните ресурси, както и местните хора са 

значителен актив. За да се интензифицира местният потенциал обаче, малките и средни 

предприятия, както и бъдещите предприемачи трябва да бъдат подпомогнати от 

браншови организации и публичната власт.  

Това предложение повдига въпроса за една друга необходимост – от поставянето на 

акцент от малките и средни предприятия върху характера на взаимоотношенията им с 

потребителите, доставчиците, служителите, конкурентите и разбира се, всички 

останали икономически участници. Индивидуалното отношение, коректните бизнес 

партньорства и сделки, както и отговорното отношение към заетите могат да индуцират 
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лоялност, така важна за постигането на устойчивост в извършваната дейност. Фактът, 

че в при подобни стопански структури ангажираността на семейството с бизнеса е 

висока, позволява поддържането на висока гъвкавост и ефективност при вземането на 

решения. За съжаление обаче, същото това обстоятелство е причина да се позволяват 

случаи на нерегламентирани трудови практики, които се пренасят и към останалите 

служители извън семейството. При все това, силната обвързаност на членовете на 

семейството с осъществяваната дейност допринася за постоянно стимулиране на 

личния интерес към постигане и поддържане на максимално съответствие между 

търсене и предлагане.  

Фокусирайки се върху икономическата активност по територията на Община 

Благоевград и Благоевградска област, впечатление прави широкото „ветрило“ на 

икономическите дейности, при което почти всички от присъщите на националното 

стопанство сектори, са застъпени. Както бе отбелязано, значимо място в областната 

икономика заема промишлеността. В общо реализирания продукт в Благоевградска 

област тя формира 49,7 % . В индустрията са ангажирани 30,5 % от всички заети лица в 

областта. Сред перспективните сектори, с висок експортен потенциал се откроява 

хранително-вкусовата промишленост, чиито фирми формират преобладаващата 

заетост. Основна е специализацията в областта на преработката на животновъдна 

продукция, преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, производство на тютюн 

и алкохолни изделия.  

В Община Благоевград е развита и шивашката промишленост, с преобладаващо малки 

и микрофирми. Работят също и утвърдени предприятия като „Струматекс” АД, 

„Струма Стил“, „Прима ФР” ЕООД, ТПКИ „Рила”, ТПК „Нов свят”, които са големи 

фирми по смисъла на Закона за малките и средните предприятия. Характерно за този 

сектор е присъствието на чужди инвеститори ( предимно гръцки).  Крайните изделия се 

търсят в страната и чужбина и представляват предимно памучни прежди и тъкани, 

работно и униформено облекло, дамска и мъжка конфекция, трикотаж  . 

Важен сегмент от микрофирми в Община Благоевград е формиран в сферата на 

дърводобива, дървообработването и мебелната промишленост. Стопанското значение 

на тези предприятия е голямо. Те се ползват от местни суровини и изнасят продукцията 

си в чужбина. Макар и не всички да достигат изискванията за качество на европейския 
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пазар, суровини, полуготова и готова продукция се изнася главно за Гърция и Турция. 

Мебелите имат пазар във Великобритания, Холандия, Германия, Дания. 

Електронната и електротехническа промишленост бележат траен спад в общината. 

Основните причини се дължат на свиването на пазарите, липсата на инвестиции и нови 

мениджърски умения и ноу-хау. Основните продукти, произвеждани на територията на 

общината са изделия за износ, главно за страните от Европейския съюз, Близкия изток 

и Балканите. Дейността на големите предприятия се допълва от активна работа на по-

малки фирми, които, като подизпълнители, произвеждат отделни компоненти. 

Развитието на селскостопанските дейности и свързаните с тях сектори в Община 

Благоевград се стимулира от благоприятните природни и климатични дадености на 

територията. Най-голям дял в структурата на обработваемата земя заемат площите със 

зърнените култури, следвани от тези на техническите култури и зеленчуците. В 

общината има изградени няколко големи оранжерии, в които се отглеждат пресни 

зеленчуци за прясна консумация. В последните години се отчита чувствително 

намаление на площите, заети с тютюн. Развито е и животновъдството – главно 

говедовъдство и овцевъдство. Преобладават дребните стопанства с неголям брой 

животни. В Благоевград има свинеферма и няколко ферми за производство на краве 

мляко. 

Основна икономическа дейност е и туризмът. Прекрасната природа в Рила планина и 

по долината на р. Струма, съществуващите условия и инфраструктура за практикуване 

на ски спортове, както и наличието на исторически музей и запазен възрожденски 

квартал в областния център, се явяват сериозен потенциал за развитието му. В 

допълнителна степен за това допринасят подходящите климатични характеристики, 

благоприятстващи отдиха и рекреацията. Като цяло туристическите възможности все 

още не са устойчиво оползотворени При все че се развива културно-исторически, 

балнеологичен, спа и уелнес туризъм, планински и ски туризъм, на територията на 

общината могат да се разкрият нови възможности, които да предизвикат интерес.  

На този фон, за съжаление, липсва детайлна информация, която да даде поглед върху 

дела на предприятията по икономически дейности, определили се като социални, както 

в Община Благоевград, така също и в Област Благоевград. От тук, опитът за задълбочен 

анализ на секторните състояния и възможни или наблюдавани тенденции е 

нереализируем. Ето защо изследването предлага някой собствени предложения във 
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връзка с възможностите за развитие на социални предприятия в сектора на туризма, 

като се основава на опита и познанията на автора в областта.  

Социално предприемачество в туризма 

В България по данни на НСИ, в икономически сектор Хотелиерство и ресторантьорство 

функционират 269 социални предприятия, от които 159 са предприятия с печалба .  В 

сектор Култура, спорт и развлечения броят на социалните предприятия за страната е 23, 

15 от които реализират печалба. За Област Благоевград не се открива достоверна и 

официално потвърдена от НСИ информация за броя на социалните предприятия в двата 

посочени икономически сектора, които са част от индустрията на туризма. Имайки 

предвид данните за страната като цяло обаче, може да се направи изводът, че в 

свързаните с туризма сектори интерес за разкриване на социални предприятия има: от 

една страна това е видно от броя на хотелиерските и ресторантьорски предприятия, а от 

друга – от незапълнената все още ниша в сектора на културата, спорта и развлеченията 

при едва 23 предприятия за цялата страна.  

Връщайки се към Област Благоевград трябва да се подчертае, че дребното 

предприемачество, определяно като едно от стратегическите направления за борба с 

бедността  и с други социални проблеми, се оказва най-подходящо както за развитието 

на туризма, така и във връзка със социалното предприемачество. Изследването на 

потенциала за малките и средни предприятия, които да са свързани със социалното 

предприемачество в съответния регион (обмислян като туристическа дестинация) 

отново е пряко обвързан със слабостите на територията, които като цяло се превръщат 

в слабости на дестинацията и рефлектират върху конкурентоспособността на 

туристическите предприятия от малък и среден мащаб. От друга страна, живите 

традиции, природните и културните ресурси, както и местните хора са значителен 

актив за туризма.  

В това отношение може да бъде забелязана и най-голямата възможност за реализиране 

на социалните предприятия: за да опознаят туристите местния потенциал, могат да се 

създадат партньорства между публичната власт и съществуващи или възникващи 

социални предприятия, които биха могли да предложат изработване на автентичен 

сувенирен, хранителен или информационен продукт. Установяването в делови 

отношения при доверие и работа в партньорства и социална ангажираност, улесняват 

налагането на високи качествени стандарти и намиране на нови пътища за представяне 
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на продукта на пазара. В резултат, подобно сътрудничество би носило само ползи, 

увеличавайки степента на удовлетвореност на българските и чуждестранни гости от 

престоя, както и би повишило социалната отговорност сред общността. 

Може да се твърди, че социалното предприемачество в туризма е добра практика както 

за бизнеса, така и общността . При все това, въпреки нарастващите доказателства за 

ползите от социалните предприятия и партньорства в сектора на туризма, подходът не е 

без предизвикателства. Изследване, проведено в Канада показва, че независимо от 

трудностите за количествено остойностяване на ползите за общността, те могат да 

бъдат косвено определени с помощта на методологията за социална възвръщаемост на 

инвестициите . С него се установява, че за всеки $  1, инвестиран в социално 

предприятие, очакваната възвращаемост от $  4.13 в полза на общността . 

Впечатляваща възвръщаемост от над 300 %, включваща по-ниски разходи за 

здравеопазване, намалена зависимост от социални услуги (за жилища, храна и т.н.), по-

ниска престъпност, както и други аспекти. Най-значим обаче е индиректният ефект, 

оказан върху подобряването на качеството на живот. 

В подкрепа на подобни констатации и резултати могат да бъдат приведени интересни 

добри практики на социално предприемачество, свързано с туризма: 

Добра практика 1: Mealshare, Канада   

Социална инициатива, с мисия да сложи край на глада. Целта на екипа е да допринесе 

за намаляване  дела на световния процент на недохранени деца.  Mealshare си партнира 

с най-добрите ресторанти в Канада и поставя логото си до някои от местните ястия, 

представени в менюто. Когато клиент поръчва от тях, той получава избраните ястия, но 

също така и осигурява по едно хранене на младежи в нужда. Няма допълнителни 

разходи или действия за клиента. В резултат, когато партньорски ресторант продава от 

менюто ястия с логото на  Mealshare, той има финансов принос за инициативата: 

Mealshare предоставя по-голямата част от тези средства на партньорска 

благотворителна организация за закупуване и предоставяне на едно хранене на 

нуждаещ се младеж. 

Mealshare има поне един местен благотворителен партньор във всеки град, в който 

оперира, както и си партнира на международно ниво с благотворителната организация 

Save the Children. 
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Mealshare се стреми да гарантира, че храната, която осигурява, е катализатор за 

дългосрочна системна промяна, и която в резултат стимулира образованието и/или 

включва семействата в риск в нови програми, които могат да променят живота им.  

Добра практика 2: Село Козичино и работилница за традиционна лимонада  

По информация на сайта Успелите, интересен пример дава Пандура Радева от с. 

Козичино, Община Поморие, Област Бургас. Пандура Радева е уредила в къщата си 

богата етнографска сбирка от семейни ценности, свързани с местната етнографска 

група на ваяците. Жената пази историята на рода и селото си и произвежда лимонада 

по стара семейна рецепта - традиция, предавана през четири поколения. Всъщност, с 

развитието на селски туризъм в региона на Община Поморие и в село Козичино се 

създава добра възможност за запазване и популяризиране на културното наследство 

едновременно с ангажиране на местната общност и стимулиране на икономическата 

активност, както и със съживяване на интереса към района.  

 

Добра практика 3: MUSES PIERION - традиционни тестени изделия и сладкиши, 

Катерини, Гърция  

Социално-кооперативните предприятия "Muses Pierion" са създадени през  

2011 г. като инициатива на 20 безработни жени и 10 жени доброволци за предприемане 

на  действия срещу икономическата криза, използвайки "оръжия" като сътрудничество, 

иновации и солидарност. Те си поставят за цел да насърчат социалното подпомагане 

чрез производство на стоки или предоставяне на колективни социални услуги, като 

оползотворят печалбите за създаване на повече работни места и разширяване на 

бизнеса. Основните продукти на социалната кооперация "Muses Pierion" са 

традиционни макаронени изделия, традиционни конфитюри и сладкиши. Дейността й е 

ориентирана към създаване на работни места за безработни жени в производството на 

домашно приготвени и традиционни продукти, популяризиране и комерсиализация на 

местни селскостопански култури (киви, ягоди, череши и др.), подкрепа на местния 

туризъм и местната икономика . 
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Връщайки се към Област Благоевград, трябва да се подчертае, че наличните 

туристически ресурси, инфра и супер структура, и съществуващи предимствата, 

подпомагащи дейностите в областта на туризма (културата, спорта и развлеченията), 

трябва да се използват по-активно, основавайки се разнообразие от партньорства, 

именно и във връзка със социалните предприятия. Важно е те да бъдат ясно 

идентифицирани като брой,  дял и принадлежност по икономически сектори. Важно е 

също така за преодоляване на съществуващите ограничения да се разработят 

информационни програми, които да популяризират възможностите за социално 

предприемачество във връзка с туризма, културата, развлеченията и спорта, и които да 

насочват вниманието на заинтересованите към конкретиката на потенциалните 

дейности или партньорства.  

Всеки един от описаните по-горе примери би могъл да бъде добра практика и за Област 

Благоевград. Особено показателно е, когато бъдат отнесени до предлагането на 

традиционни ястия, напитки и на местни сувенири. Благоевград например не разполага 

със свой отличителен сувенир. Не би ли било възможно да се потърси решение чрез 

иницииране на  партньорство между публичния сектор и някои социални предприятия 

в тази посока; или да се създаде ново такова за целта? Има и друг аспект: за всяка 

туристическа дестинация е необходимо да се поддържа активно радио и телевизионно 

присъствие чрез документални предавания и филми. В това отношение също могат да 

се инициират партньорства, още повече че в разглежданата територия има няколко 

висши училища, чиито студентите биха могли да бъдат привлечени като доброволци в 

съвместни програми с други младежи, които са социално изключени или в 

неравностойно, като създават филми за региона.  

В така очертаната картина обаче, приоритетно значение има установяването на 

ключовите предизвикателства по отношение на информацията за социалните 

предприятия и инкубацията на инициативи. Примери за социални предприятия в 

рамките на туризма има както от чужбина, така и от България; много са и 

съществуващите възможности. Ето защо онова, което е от значение за постигане на 

устойчиви, ефективни и ефикасни резултати в бъдеще, е създаването на центрове за 

иновации и подкрепа, насочени специално към социалното предприемачество в сектора 

на туризма.  
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Социално предприемачество в сферата на културата и изкуствата 

1. Анализ на състоянието 

Културата и изкуствата присъстват като сфера за дейност за социалното 

предприемачество.Според резултатите от най-авторитетното международно изследване 

на социалното предприемачество280 ето какви са данните за социалните организации, 

работещи в сферата на културата и рекреацията: 

 SEA  

 

Traditional 

NGO  

 

Not-

for-

Profit 

SE 

Socially 

OrientedHybrid 

SE 

Economically 

Oriented 

Hybrid SE 

For-

Profit 

SE 

Culture and 

Recreation  

11.9 16.5 11.1 16.3 8.9 8.6 

 

Социалното предприемачество в културната сфера в Благоевградския регион е 

обвързано с по-общи и по-конкретни цели, насочени към: 

- Намаляване на  диспропорциите в достъпа до култура; 

- Подобряване на  културната инфраструктура;  

- Развитие на креативните индустрии в Благоевградския регион; 

- Създаване на условия за развитие на културния туризъм, съхранение и 

социализация на материалното и нематериално културно наследство; 

- Устойчиво развитие на региона; повишаване  неговата привлекателност – както 

за живеена, така и за инвеститори и туристи; 

- Създаване на нови работни места; 

- Принос за  икономическия растеж и нарастване на БВП; 

Заедно с това културата има важна мисия: 

- да съдейства за формиране на националната културна идентичност на 

гражданите от региона 

- да съхранява и възпроизвежда регионалната  културна специфика; 

- да съдейства за изграждане на интелектуалния и културен потенциал на 

общността; 

- да повишава културната компетентност на хората;  

 
280 Global Entrepreneurship Monitor 2009 Report on Social Entrepreneurship 2012 by Siri Terjesen, Jan Lepoutre, Rachida Justo, Niels 

Bosma and Global Entrepreneurship Research Association (GERA) 
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- да допринася за  взаимното опознаване и разбирателство между хората от 

различни етноси, религии, социални прослойки и пр.; 

- да е спойката за социална интеграция, ,солидарност, взаимно разбиране 

 и взаимопомощ; 

- да съдейства за преодоляване на предразсъдъците от всякакво естество – към 

различните от нас по етнически или религиозен признак, социална прослойка, хуманно 

отношение към хората, нуждаещи се от помощ 

- да обединява общността, съдейства за намаляване отчуждението между хората 

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

Напредъкът в сферата на културата оказва съществено влияние върху развитието на 

такива важни за цялостното развитие на социалното предприемачество фактори като:  

- засилване на социалната съпричастност, взаимопомощ и чувство за отговорност 

към общността; повишаване на социалното сближаване; 

- развитие на способността за креативност и иновации; повишена усетливост към 

нуждите на обществото като цяло и конкретно на местните общности; готовност за 

поемане на риск, водени от социално значими цели; 

- развитие на образованието; 

- повишаване на благосъстоянието 

- нарастване на гражданското участие и повишаване на активността и пр. 

При системен подход, за да преценим състоянието на социалното предприемачество в 

сферата на културата и изкуствата в Благоевградския регион, е необходимо накратко да 

се спрем на протичащите културни процеси в Европейския съюз и в България – така ще 

имаме мярка за сравнение и оценка за картината в Благоевградска област. .  

Работещи в културната сфера  

В Европейския съюз в културната индустрия  работят 6,5 млн души, като в периода 

2011-2015 г. са открити нови 410000 работни места. Спрямо общата заетост това 

представлява около 3%. От тях около 2 млн са художници и писатели. По държави най-

висок е относителният дял на работещите в сферата на културата в Люксембург – 4,4%. 

Следват Естония и Швеция с 4,1%, Финландия – 4%. За Гърция този показател е 2,1%, 

за Словакия – 2%, за Румъния – 1,2%. 

В България  за 2015 г. в културната сфера работят около 70000 души, което 

представлява 2,3% от всички работещи. Ако сравним тези данни с данните от 2011 г., 

когато работещите в сферата на културата са били 62000,  се оказва, че техният брой се 
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е увеличил с 0,26% спрямо всички работещи и съответно – с 11,4% спрямо работещите 

в сферата на културата.Тук се включват работещи в музеи, медии, с музика и пр. 

Данните показват, че по брой работещи в културния сектор като процент от 

работещото население България е по-скоро в третата част от низходящата подредба 

на страните от ЕС. 

Образователен ценз   

 В страните от ЕС с висше образование  са 60% от работещите в сферата на културата. 

За България процентът е сходен – 56% от работещите в културата са висшисти./ За 

сравнение – примерно в сферата на  икономиката лицата с висше образование са два 

пъти по-малко - 26,7%/ . 

Временна заетост 

Известно е, че сериозна тенденция на пазара на труда днес е нарастване дела на 

временната заетост. В ЕС около 16% от работните места в културната сфера са 

временни, като напр. в Испания този дял е дори 30%. Но за България, Румъния и 

Ирландия тази тенденция като че ли не важи – при тях едва около 3% от работните 

места са със статут на  временната заетост.  

Подобна уседналост вероятно не стимулира особено постянен стремеж за подобряване 

качеството на работата, разширяване на дейността,  въвеждане на иновативни практики 

и пр. Тук се очертава важна ниша за социалното предприемачество с неговата 

гъвкавост, иновативност, висока ефективност и пр.  

Самонаети лица 

България неохотно следва и друга тенденция: нарастване дела на самонаетите лица в 

сферата на културата и изкуствата.  В Европейския съюз 29% от работещите в тази 

сфера са със статут на самонаети, като при писателите и художниците процентът е 

около 50. В България  едва 12% от заетите в културната сфера са самонаети лица 

или работодатели.В низходящата  подредба на държавите в по този показател зад нас са 

само балтийските държави,Румъния и Словения.  

Подготовка на кадри 

Какви са показателите за професионалната  подготовка  на лицата, които ще навлязат в 

културната сфера? В ЕС като относителен дял студентите по изкуствата са най-много 

Малта, Ирландия и Великобритания, а най-малко - в Полша, Унгария и Румъния. 

Пропорционално в България се обучават почти два пъти по-малко студенти в сферата 

на изкуствата спрямо средния процент за  Европейския съюз. Така процентът на 
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студенти по изкуствата спрямо общия процент студенти у нас е 2,6%, а  в ЕС - 

4,4%. 

Що се отнася до обучението на студенти в специалности общо от сферата на 

културата, то  като относителен дял в България  те са с около 1/3 по-малко спрямо 

съответния дял на студентите в ЕС -ако за ЕС процентът е 15,7, за България той е 10. 

Ето извадка от общата таблица на Евростат за 2014 г.:  

Научни сфери Средно за ЕС Средно за България 

Изкуства 828200 души;4,4% от всички 

студенти  

7200 души   2,6% от всички 

студенти 

Хуманитарни науки 1 507 800 души  8,0% от всички 

студенти 

13900 души  4,9% от вс. ст. 

Журналистика и 

информация 

297300 души 1,6% от вс. ст. 3510 души 1,2% от вс. ст. 

Архитектура и градско 

планиране 

316300 души     1,7% от вс. ст. 3700 души  1,3 от вс. ст. 

Всички културни 

полета  

2949300 души    15,7% от вс. 

ст. 

28300 души  10% от вс. ст. 

 

Владеене на чужди езици 

В глобализирания свят, при интензивните контакти и взаимоотношения в ЕС 

владеенето на чужди езици е със степен на задължителност.Ето малко данни:  

Ползване на чужди езици /във възрастта 25-64 г./ според данни на Евростат от 2016 

г. /изследването е провеждано през 2012 г./ 

Държава Без чужд език С един чужд 

език 

С два чужди 

езика 

С три чужди 

езика 

Средно за ЕС 34,3% 35,8% 21,1% 8,85 

България 61,1% 24,4% 11,7% 2,8% 

Според резултатите 61,1% от населението у нас във възрастта 25-64 г. не знае чужд 

език. Средно за ЕС този процент  е два пъти по-нисък - 34,4. Тези, които знаят 3 чужди 

езика у нас са три пъти по-малко спрямо средното за Европа, а хората с два чужди 

езика – два пъти по-малко. Това вероятно забавя темповете на културно развитие и не 

допринася за разширяването на контактите  и съизмеримостта ни със света. 

Оказва се, че в България знаенето на чужд език е средно два пъти по-ниско. 
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Работещи в сферата на културата 

По този показател България е сравнително съизмерима със средните стойности за 

Европейския съюз. Таблицата показва и развитието по този показател във времето: 

 2011г.Абсолютен 

брой 

2011г. % от 

всички 

работещи 

2014 г. 

Абсолютен 

брой 

2014г. %от 

всички 

работещи 

Европейски 

съюз 

6 040 000 2,86 6 273 000 2,9 

България 62000 2,1 64000 2,1 

 

Според резултатите у нас в сферата на културата работят 2,1% от всички работещи, за 

ЕС този процент е 2,9. Няма промяна на процентите във времето /при сравнение на 

данните от 2011 и 2014 г./. Ето извадка от общата таблица по държави: 

 

Степен на оцеляване  на предприятия, създадени в културната сфера 

Правени са изследвания доколко стабилни и добре работещи са предприятията в 

културната сфера след 1, 3 и 5 години от тяхното създаване /филми, видео и 

телевизионни програми, звукозаписна и музикална дейност, издателска дейност/:  

Забележка: доколкото няма средни данни общо за ЕС, представяме сравнителни данни 

за първите пет държави от таблицата, включваща всички държави: 

държава След 1 година След 3 години След 5 години 

Белгия 90 74 64 

България 90 71 58 

Чехия 84 61 53 

Дания 62 59 49 

Германия 72 46 35 

Както се вижда, картината на оцеляване в България не е много по-различна от тази в 

другите европейски държави, дори в сравнение с други държави /като Германия 

например/ сме доста по-добре. Причините за това може да са различни /напр. не много 

интензивни процеси на промяна в пазара; липса на голяма конкуренция; добро 

справяне и пр./. 

Експорт на културни продукти 
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За съжаление, данните тук са представени  като стойност в евро /абсолютни числа/, а не 

в проценти , което не дава възможност за ясни сравнения, доколкото броят на 

населението, БВП, стандартът на живот е различен за различните държави. По-долу 

представяме сравнителни данни само за  няколко произволно избрани държави, които  

дават представа за процесите. 

Единица мярка: млн евро 

Експорт на: Европейски 

съюз 

България Чехия Германия Гърция 

Произведения на 

изкуството 

42,8 6,9 2 11.1  5.2  

Книги  20,5 34,5 42,6 25.8 36.8 

Антики 11,6 0,2 0,2 2.7 0.4 

 

Импорт  на: Европейски 

съюз 

България Чехия Германия Гърция 

Произведения на 

изкуството 

30.7  10.4  14.2  27.0  24.2  

Книги  23.5 0.9 4.4 9.3 3.9 

Антики 16.2 7.8 43.3 19.8 22.8 

България внася произведения на  изкуството за 10,4 млн евро, а изнася  за 6,9 млн; 

изнася книги за 34,5 млн, а внася за 0,9 млн; изнася антики за 0,2 млн и внася за 7,8 

млн. /разбира се това са само официалните данни/.Диспропорциите внос/износ са 

очевидни. 

Културно участие 

Четене на книги 

При сравняване на данните за четенето и настъпващите в това отношение между 2007-

2011г.  се оказва следното: 

Процент на прочелите поне една книга в последните 12 месеца 

 Белгия България Чехия Гърция Германия 

2007 64 52 78 48 73 

2011 - 48 67 49 75 
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При повечето държави се бележи спад в четенето – особено силен при Литва, Чехия и 

Словения /с по 10%/.  В България процентът на четящите намалява средно с по 1% 

годишно. В Германия и Гърция обаче  четенето се увеличава – не много, но все пак има 

известен ръст.  

Обща културна активност 

Произволно са избрани няколко държави, за да има база за сравнение. Данните са 

представени в проценти спрямо активното население на страните. 

държава кино  Участия на  живо 

/пърформънс/ Включва 

участие в пиеси, 

концерти, опери, балетни 

и танцови  предст. 

Културни забележителности  

 Включва посещение на 

исторически паметници, 

музеи, художествени 

галерии или арх. обекти 

 2007 2011 2007 2011 2007 2011 

България 18 26 40 32 30 28 

Чехия 48 51 52 58 56 60 

Германия  47 52 40 43 50 56 

Гърция 49 42 44 49 25 27 

Италия 51 51 32 44 46 45 

Турция 19 23 15 17 22 25 

Румъния 18 16 27 26 25 18 

ЕВРОСТАТ за 2007-2011 г. 

Анализ на тези данни се прави по-натам в текста  при представяне по типове 

активности. 

Интерес представлява разпределението по възраст на участващите в културните 

дейности. Тези данни са важни с оглед на  евентуалните целеви групи на социалните 

предприятия и предприемачество. 

Процент на лицата, участвали в културни дейности поне веднъж през последните 12 

месеца, по възрасти 

Представят се четири възрастови групи: 

1: 25-34 г.     3: 45-54г  

2: 35-44г    4: 55-64г. 

държава Кино Участия на  живо Културни места 

                               1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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България              47  32 16 8 40 36 30 23 34 32 27 20 

Чехия                   71 59 42 28 64 59 55 52 64 63 60 55 

Германия              68 57 51 32 36 42 45 47 52 54 58 58 

Гърция                  59 48 34 25 57 53 43 40 25 31 28 25 

Италия                 67 57 49 32 51 44 43 38 45 46 44 42 

Турция                 36 24 13 8 25 19 12 8 32 27 21 16 

Румъния              31 16 9 5 37 25 22 15 28 18 13 9 

 

Каква е картината на културната активност в България, представено по области? 

Обща картина на посещаемостта на културни институти в България по области 

според данни от 2016 г./ посещаемост  в хиляди за 1 година/ 

 

Област       театри  кино      библиотеки     музеи   

Благоевград                           34                  108                   135             115  

Бургас    129   364     49   209 

Варна     171   606   127   232  

Велико Търново   31   82   555   474 

Видин    44   32   0   152  

Враца     31   10   70   32 

Габрово    46   44   115   385  

Добрич    42   39   65   265  

Кърджали    23   0   64   16  

Кюстендил    14   27   45   111 

Ловеч     13   20   52   105  

Монтана    41   0   0   28 

Пазарджик    62   0   31   205  

Перник    19   0   73   59  

Плевен    35   127   35   223  

Пловдив    165   650   79   294 

Разград    36   17   165   60  

Русе     136   183   50   91 

Силистра    25   9   187   25  

Сливен    64   19   56   98  
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Смолян    14   17   148   26  

София (столица)   797   2857   1641   1085 

София (област)   0   16   22   346  

Стара Загора    127   219   148   306  

Търговище    52   24   128   20 

Хасково    54   34   64   40  

Шумен    35   21   163   192  

Ямбол    56   24   46   37 

Сравнителната картина би била по-ясна, ако данните бяха представени като 

относителен дял от населението за всяка област, доколкото броят на населението е от 

съществено значение. 

Данните ще се анализират при представяне на типовете активност. 

Кино 

Ето малка извадка от статистическите данни за посещение на кино в три от ЕС 

посещения в кината в хиляди 

 2012 г. 2015 г.  

България  4108 5329 

Гърция 10117 9806 

Австрия  16738 15809 

Това, което бие на очи,  е в пъти по-ниската посещаемост на кино в България /4 

пъти по-ниска от Австрия и 2 пъти по-ниска от Гърция/. Като тенденция обаче при  

Гърция и Австрия се отбелязва известен спад в посещаемостта на кино. 

В България обаче е налице ръст от близо 30% за 4 години.Тази тенденция на нарастване 

става още по-очевидна, като включим броя кина, прожекции и посещения в Бъэлгария в 

периода 2012 – 2015 г.: 

Вид  2012 2015 

Брой кина 41 55 

Прожекции 242700 305989 

Посещения 4257 хил. 5341хил. 

Забележка: данните от горните две таблици малко се разминават, доколкото са 

взети от различни източници /с възможна различна методика на събиране на 
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данните/, но тенденцията в промяната на посещаемостта и при двата източника е 

идентична. 

Тези данни се потвърждават и при сравнение на относителните дялове  на посещения 

на кино през 2007 и 2011г. в няколко европейски държави: 

държава Кино  

 2007 2011 

България 18 26 

Чехия 48 51 

Германия  47 52 

Гърция 49 42 

Италия 51 51 

Турция 19 23 

Румъния 18 16 

По посещение на кино централноевропейските държави /в случая – Чехия и Германия/, 

както и Гърция,  са над два пъти по-активни от посещаемостта в България. Ние сме на 

равнището на Румъния и Турция. 

 Но ръстът на  интереса към ходенето на кино в България за 4 години е впечатляващ  - 

през 2011 г. броят на кинозрителите се увеличава с 8%! 

Ето сходни данни от изследванията на Националня статистически институт: 

Посещенията  в кината на 1000 души от населението по години в България са 

следните:   

2011 г. - 285 посетители на 1000 души от населението; 

2012 г. - 308 посетители на 1000 души от населението; 

2013 г. - 323посетители на 1000 души от населението; 

2014 г.  307 посетители на 1000 души от населението; 

2015 г. -  318 посетители на 1000 души от населението; 

2016 г. – 345 посетители на 1000 души от населението. 

Статистическите данни показват последователно нарастване популярността на  киното 

в България в последните години /с малък спад през 2014 г./.   

Нарастването броя на кинозрителите през 2016 г. спрямо 2015 е с 8,7%. 

А ето и данни за характера и броя на произведени филми  в две последователни години 

2015-2016 г.. 
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Произведени филми 111 116 

в т.ч. телевизионни 93 71 

Пълнометражни 31 26 

Игрални (художествени 17 16 

Документални 13 9 

Игрални 12 10 

Документални и 

образователни 

58 71 

Анимационни 10 9 

Благоевградска област  

Кино 

В националната статистика не открихме данни за броя на кината  в Благоевградска 

област – вероятно защото те работят сравнително отскоро.  

В Благевград  функционира кино Cinemax, като всеки ден има по 5-6 прожекции на 

различни филми. 

В гр. Сандански работи кино от м.декември 2017 г. 

В гр. Петрич се осъществяват кинопрожекции в салона на читалище Братя Миладинови 

от м.април 2017 г. 

Според общата таблица на кинопосещения по области е отбелязано, че в 

Благоевградска област за 1 година на кино са ходили 108000 души.  

Ако сравним тази цифра с представените по-горе данни /средни данни за България - 

345 посетители на 1000 души от населението/ се оказва, че в Благоевградска област три 

пъти по-малко хора  ходят на кино спрямо средното за страната. 

Разпределение на интереса към киното по възрасти 

1: 25-34 г. – 47%       3: 45-54г. – 16% 

2: 35-44г. – 32%     4: 55-64г.- 8% 

Както може да се очаква,  най-висока е посещаемостта на кино  във възрастта 25-34 г. –

почти половината от младежите ходят на кино. Следва възрастта 35-44г. – в тази 

възраст всеки трети ходи на кино. Два пъти по-слаб е интересът към киното в 

следващата възрастова група /45-54г./ - 16%. И закономерно – едва 8% от хората между 

55-64 г. ходят на кино. 

Театри  



241 
 

Данни за ЕС 

При изследване, проведено през 2011 г. в страните от ЕС  повече от половината от 

пълнолетното население на ЕС са посещавали театрално представление, концерт, 

опера, балет или танц. В челото на класацията са Люксембург, Словакия, Финландия, 

Естония,Чешката република, Литва, Австрия, Португалия.  В края на листата, с  една 

трета по-нисък относителен дял, са Румъния и България. 

 

Дунни на НСИ за България 

Вид 2012 2015 

Брой театри      74 75 

Представления - хил. 13.3 14.2 

Посещения - млн 1.9 2.2 

Средно за страната  посещенията за една година на 1000 души е 322. 

Театри, брой 

Общият брой на театрите в страната е 75. От тях:  

Драматични  36 

Оперни и балет  7 

Оперетни   2 

Куклени   23 

Драматично-куклени 7 

 

Брой места в театрите 

Общ брой места в театрите – 29090. От тях:  

Драматични  16 061 

Оперни и балет  4 430 

Оперетни   1 535 

Куклени   3 369 

Драматично-куклени 3 695 

 

Представления, брой 
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Общ брой представления -  15 162. От тях: 

Драматични   6 110 

Оперни и балет   1 130 

Оперетни    390 

Куклени    5 545 

Драматично-куклени  1 987 

Среден брой представления на един театър 202 

Постановки - бр. 1 646 

в това число: нови 331 

Посещения  - в хиляди  2 295, от които: 

Драматични  1 196 

Оперни и балет   332 

Оперетни   86 

Куклени   426 

Драматично-куклени 256 

 

Среден брой посещения   

На един театър 31000 

На едно представление - бр. 151 

Рецитали и концерти през 2016 г. 

вид брой посещения 

Рецитали 12 2 200 средно по  183  души на концерт/ 

Концерти 

1 079 

442 871 средно по 410  души на 

концерт/ 

естрадни (фолк, поп, рок) 

383 

204 116 /средно по 532 души на 

концерт/  

фолклорни 201 62 307 /средно по 310 дуие на концерт/ 

симфонични 60 32 399 /средно по 180 души на концерт/ 

камерни 63 11 312 /средно по 180 души на концерт/ 

други 372 132 737  средно по  356   души на 
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концерт/ 

Както се вижда от данните, най-много публика събират естрадните концерти /фолк, 

поп, рок/ - средно по 532 души на концерт. На втора позиция излизат фолклорните 

концерти  - средно по 310 души на представление. Симфоничните, камерните и 

рециталите – около 180 души. 

Ето данни за броя на театрите /държавни, частни, общински/, брой места, брой 

представления, брой посещения и характер на приходите 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общо за страната 75 29 090 15 162 202 2 295 343 30 605 151 79 008 15 927 3 591 67 43 

Държавни театри 51 24 386 13 018 255 1 962 241 38 475 151 71 382 12 957 2 997 63 34 

Общински театри 9 1 878 1 497 166 174 389 19 377 116 5 151 964 190 - - 

Частни театри 15 2 826 647 43 158 713 10 581 245 2 475     

1- Театри – брой 

2- Места, брой 

3- Представления – брой, общо 

4- Представления на 1 театър 

5- Посещения брой, общо 

6- Посещения – брой на 1 театър 

7- Посещения .- брой, 1 представление 

8- Приходи – общо 

9- Приходи от билети 

10-  От европейски турнета  

 

Съвсем кратък анализ на данните: прави впечатление далеч по-високият брой 

посещения на театралните постановки в частните театри . средно по 241 зрители, 

докато при държавните посетителите са 151, а в общинските – 116. Разбира се, 

факторите за това могат да за различни – например, че частните театри са в 

големите градове, където вероятно по принцип посещаемостта е по-висока. Освен 

това броят представления в частните театри е три пъти по-малък – това означава, че 

потенциалните посетители, желаещи да видят една постановка се концентрират в 

рамките на малкото представления. 
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Различията в приходите са впечатляващи – при  държавните театри те са 72382 

хил.лв, при общинските – 5151 хил.лв и при частните – 2475 хил.лв. 

 Благоевградска област  

В Благоевградска област има три театъра, разположени  в областния център гр. 

Благоевград. Това са: 

Драматичен театър „Никола Вапцаров”  

Театърът е с  почти 100 годишна история -  основан е през далечната 1919 г.  на 

самодейни начала. През 1948 г. получава статут на държавен институт със щатни 

актьори, режисьори, сценографи и драматург. Той се намира на централния площад в 

града  в собствена голяма сграда. Има две зали с 550 места. Получавал е редца 

престижни награди. 

От 1988 г. театърът е домакин на националния фестивал „Театрални празници“. 

Неговите трупи често представят своите постановки в региона. 

Тук може да се добави: брой представления, брой зрители 

Куклен театър 

 

 Куклен театър – Благоевград е създаден като професионален окръжен театър през  

1975 год. Той изнася своите представления в залите на Младежкия дом и Драматичния 

театър, на открито, гостува  в различни населени места в областта. От 1981 до 1998 г.  

той преминава към държавно обединение „Театър и музика“, след което издръжката му 

се опема от община Благоевград. Той е домакин на куклено-театралния фестивал 

„Слънчоглед“. 

Брой представления, брой зрители 

 

Камерен оперен театър 

 

  Оперният театър е създаден през 1972. Постановките на професионалния Оперния 

театър са в жанра на малката оперна форма – нещо уникално за България Голяма част 

от тях се поставят за първи път у нас. 

Брой представления, брой зрители 

През 2016 г.  в трите театъра са организирани общо 408 представления. Те са посетени 

от  33600 души /тези данни са от изследване на ИСИ. Според НСИ цифрата е 34000 

души/. Спрямо  предходната година броят на представленията е намалял с 9,9%, а на 
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посещенията – с 22,5%. Разполагаме със статистически  данни за посещаемостта  общо 

за трите театъра, а те са следните: 

Средно посещения общо в трите театъра:  

2011 г. – 113 посетители на 1000 души от населението; 

 2012 г. - 104 посетители на 1000 души от населението; 

2013 г. - 131 посетители на 1000 души от населението; 

2014 г. 124 посетители на 1000 души от населението; 

2015 г. -  138 посетители на 1000 души от населението; 

2016 г. – 108 посетители на 1000 души от населението. 

Да припомним – средно за страната посещаемостта на 1000 души от населението е 322 

– т.е. за Благоевградска област тя е три пъти по-ниска! 

Средно посещения на едно представление 

 2015 г. – средно по 96 души на представление;  

2016 г. – средно по 82 души на представление. 

Музикални представления 

В областта действат 2 музикални колектива. Те са изнесли общо  57 представления с 

25500 зрители. И тук, за съжаление е отбелязан значителен спад в сравнение с 

предходната година – броят на представленията намалява с 31,3%, а на зрителите – с 

44,3%. 

Тук – да се напише повече 

 Самодейност, участия на живо 

Броят на хората в ЕС, занимаващи се със самодейност и участия на живо в сферата на 

културата, закономерно нараства в годините  – според  сравнителни данни от  2007 г. и 

2011 г. в Словакия увеличаването на интереса  е с 13%, в Италия – 12%.  

В 6 държави обаче, между които и България,  се отбелязва известен спад - в България с 

– 8%, в Литва – 7%.  

Ето примерни данни за няколко държави: 

държава Участия на  живо /пърформънс/ Включва 

участие в пиеси, концерти, опери, балетни и 
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танцови  предст. 

 2007 2011 

България 40 32 

Чехия 52 58 

Германия  40 43 

Гърция 44 49 

Италия 32 44 

Турция 15 17 

Румъния 27 26 

Камерна опера  е една от водещите музикални формации с представленията на 

различни камерни заглавия. Осъществяват се тематични цикли с музикално – 

образователна насоченост за ученици от всички възрасти, а също и за деца от детските 

градини, които се провеждат ежемесечно и ежегодно.   

Биг Бенд Благоевград се състои от 16 оркестранти и е структура към Направление 

„Култура”, Община Благоевград. Богатият му репертоар включва произведения (пиеси) 

в стил суинг, блус, поп, рок, джаз, фънк, латино, балади, шлагери и др.  

Ансамбъл „ПИРИН” е един от най-известните български фолклорни ансамбли и 

посланици на българското народно изкуство по света. Съставен е от певци, музиканти, 

хореографи и танцьори. Основан е през 1954 г. 

Неврокопският ансамбъл за народни песни и танци е първият в страната от този тип 

колективи, които съчетават музика и танц и представят фолклорно изкуство, което е 

приспособено за сценична реализация. 

Концертите и спектаклите на трите колектива много често са със свободен вход, което 

не може да даде точна информация за броя на посетителите. Този подход цели да даде 

възможност на по-голям брой зрители да посещават културните мероприятия в 

областта.     

Данни за България от НСИ 

Самодейни групи, хоби, клубове по интереси за България за лица на възраст 25-64 г. 

по данни на НСИ от 2011 г. 
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Според тези данни броят на участниците занимаващи се със самодейност в селата е 

82478 или 4,41% от населението, което живее там, а в градовете 74232 или 1,43%. Тази 

потребност от организирана самодейност в читалищата бележи спад с оглед 

динамиката на ежедневието. До голяма степен участниците в самодейните колективи в 

селата са свързани със запазване на традициите в областта на изворния фолклор.    

 

В самодейни групи са участвали: 7,7% от населението. 

Факторът степен на образование 

 Степента на образование  в самодейни групи е значим фактор:  

- участвали в самодейни групи лица с висше образование – 13% 

- участвали в самодейни групи лица със средно образование – 6,7% 

- участвали в самодейни групи лица с основно образование – 1,9% 

 

Факторът „трудов статус“ 

- участвали в самодейни групи лица  работещи лица /заети/  8,7% 

- участвали в самодейни групи лица безработни лица - 3,9% 

- участвали в самодейни групи лица икономически неактивни лица /които не 

работят, но и не се регистрират в бюрата по труда/  5,7%  

 

По местоживеене 

В градовете – 7,3% 

В селата 7,1% 

 

Разпределение на интереса към живо участие по възрасти /данни от ЕВРОСТАТ за 

България/: 

1: 25-34 г. – 40%     3: 45-54г. –30% 

2: 35-44г. – 36%   4: 55-64г.- 23% 

Оказва се, че най-висока активност има във възрастта 25-34 години  – 40%. Следва 

възрастта 35-44г. – 36%. Малко по-слабо е участието  в следващата възрастова група 

/45-54г./ - 30%. И закономерно – 23% от хората между 55-64 г. участват в 

самодейността. 
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ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО В ЧИТАЛИЩАТА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА 

(Брой) 

 

Групи Участници Изяви 

общо 
в 

градовете 

в 

селата 
общо 

в 

градовете 

в 

селата 
общо 

в 

градовете 

в 

селата 

Общо 11 089 4 333 6 756 156 710 74 232 82 478 60 570 28 175 32 395 

Музикални 1 574 886 688 18 831 11 868 6 963 12 637 7 907 4 730 

в т.ч. оркестри 347 213 134 2 753 1 978 775 3 907 2 673 1 234 

хорове 744 360 384 11 210 6 406 4 804 5 563 2 936 2 627 

естрадни колективи 300 207 93 2 611 1 930 681 2 145 1 661 484 

Танцови 2 433 968 1 465 40 906 21 701 19 205 13 336 6 719 6 617 

в т.ч. за български 

народни танци 1 714 724 990 32 374 17 220 15 154 10 190 5 100 5 090 

за танци на други 

народи 186 98 88 2 730 1 810 920 1 195 780 415 

за танци на етнически 

групи 225 54 171 2 605 846 1 759 1 078 400 678 

Колективи за изворен 

фолклор 3 017 595 2 422 36 260 7 510 28 750 17 689 4 068 13 621 

Драматични 597 272 325 6 896 3 527 3 369 3 139 1 984 1 155 

в т.ч. театрални 492 238 254 5 918 3 128 2 790 2 509 1 638 871 

куклени 33 16 17 293 166 127 308 270 38 

Клубове и кръжоци 2 466 1 264 1 202 37 548 22 976 14 572 10 077 5 959 4 118 

Други 1 002 348 654 16 269 6 650 9 619 3 692 1 538 2 154 

 

Тук допълнително ще се направи анализ на данните 

 

Празници и фестивали в Благоевградска област 

Може да се напише по нещо за всеки празник/фестивал 

Община Банско  
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1. Новогодишен кукерски фестивал “Да е здрава и честита”. Празничен фолклорен 

концерт и конкурс за най-красив кукерски костюм.  

2. Празници на банската традиция – 17-24 май.. С тях се открива летният 

туристически сезон и се провежда Празник на цветята 

3. Фолклорен фестивал "Между три планини" – фестивал за автентичен фолклор. 

4. Летен театрален фестивал – 1-7 юли. 

5.  Международен Джаз фестивал – 6-13 август. 

6. Оперен фестивал – 26, 27 август. 

7. Ден на Банско – 5 октомври.  

8. Международен фестивал на планинарския филм – м. ноември. 

Град Благоевград – да се напише! 

Община Гоце Делчев  

9. Бабин ден - гр. Гоце Делчев.  

10.  Бабугеруване -с. Мусомища  

11. Еньовден - с. Делчево  

12. Сирница /Сирни Заговезни/  

13. Лазаруване - с. Баничан  

14. Великден  в Историческия музей в Гоце Делчев – Великденска обредна трапеза; 

края на м. април – началото на м. май.  

15. Бъдни вечер и Коледа Коледа – празнична литургия, в Историческия музей в 

Гоце Делчев – Коледна обредна трапеза; 24-25 12. Илинденски събор - мест. 

Попови ливади, общ. Гоце Делчев 

16. Празник на град Гоце Делчев - гр. Гоце Делчев  

традиции, празници и обичаи. Такива са: 

 Община Разлог  

17. Кукерският карнавал – “Старчевата”,  

18. Съборът за народно творчество “Пирин пее”  

19.  Конните надбягвания на Тодоровден в с. Бачево,  

 Община Сандански  

20. Фестивал “Пирин фолк”  

21. Балкански младежки фестивал “Младостта на Балканите” 

22. Международен фестивал “С песните на сестри Бисерови 
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23. Празник на гр. Сандански  

Община Струмяни  

24. Празникът на боговете на виното 

25. “Малешево пее и танцува”  

26. Цветница 

27. Илинденски събор  

28. Християнският празник “Св.Св. Константин и Елена” 

29. Храмов празник “Св. Марина“ 

30. Християнският празник “Голяма Богородица”  

Община Петрич  

31.  Ежегоден есенен фестивал "Златен кестен“ 

Библиотеки в Благоевградска област 

Статистически данни  за 2013 г. 

Брой библиотеки – 169 

Библиотечен фонд -  2332509 библиотечни единици 

Читатели – 41 113 

В т.ч. с висше образование – 5640 

Жени -19495 

Деца под 14 години – 20403 

Брой посещения -  473587 

Броят на посещения в библиотеките в Благоевградска област за 2016 г е 135000 броя. 

Тенденцията е той равномерно да нараства, като през 2016 г. достига 432 посещения на 

1000 души. 

За Благоевградска област е в сила общата тенденция: броят на читателите и броят  

посещения да нараства. За 2016 г. се отбелязват средно по 432 посещения на 1000 

души.  

Но все пак:  това е с около  1/3 по-малко спрямо същия показател общо за страната . 

 

Интернет 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ ЗА КУЛТУРНИ НУЖДИ 

Сравнителната картина на ползване на интернет за различни цели в ЕС и в България 

има следния вид: 
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 Европейски съюз общо България 

Четене на онлайн новини 

сайтове / вестници / 

новинарски списания 

Общо                   67 

Възр.16–24          65 

Възр.55–74         62 

Общо                74 

Възр.16–24       68 

Възр.55–74      75 

Игри  / изтегляне 

игри, изображения, филми 

или музика 

Общо                 51 

Възр.16–24       76 

Възр.55–74       30 

Общо                57 

Възр.16–24       86 

Възр.55–74       26 

Слушане на уеб радио Общо               31 

Възр.16–24     40 

Възр.55–74     19 

Общо               35 

Възр.16–24      53 

Възр.55–74       18 

Консултиране wikis  Общо              56         

 

Общо              42 

 

Създаване 

уебсайтове 

или блог 

Общо              11 

 

Общо              8 

 

 

Новини се четат онлайн от 67% от населението. По възрасти разпределението е 

следното:  65% сред хората на възраст 16-24 години и 62% сред възрастните 55-74.  

Ако по този показател възрастта не е влияещ фактор, то при компютърните игри, 

разликата е драстична – ако за първата възрастова група процентът е 76, то за втората е 

едва 30% -  над два пъти повече играят младите. Така в Чехия, Швеция, Люксембург и 

Холандия около 90 % от младите хора изтеглят игри, филми или музика. Най-нисък е 

процентът за Хърватия – 50. 

Зависимостите при данните за България са сходни – възрастта е най-значим фактор за 

дейностите от втората и третата група  изтегляне игри, изображения, филми или музика 

и слушане на уеб радио. 

Как влияе степента на образование вурху заниманията в интернет – данни за ЕС и 

България: 
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 Европейски съюз общо България 

Четене на онлайн новини 

сайтове / вестници / 

новинарски списания 

Високо образование 79 

Ниско образование 54 

Високо образование 86 

Ниско образование 51 

Игри  / изтегляне 

игри, изображения, филми 

или музика 

Високо образование 53 

Ниско образование 54 

Високо образование 56 

Ниско образование 70 

Слушане на уеб радио Високо образование 38 

Ниско образование 27 

Високо образование 41 

Ниско образование 38 

При първата дейност /четене на новини/ както може да се очаква, разликата е висока – 

около 30% по-често хората с високо образование четат новини в Интернет. При игрите 

зависимостта е обратнопропорционална – колкото е по-високо образованието, игрите 

намаляват /разлика 26%. При слушането на музика разликите са минимални - т.е. 

степента на образование не е от значение. 

Използване на мобилните телефони за задоволяване на културни потребности 

През 2012 г. 37% от хората в ЕС на възраст 16-74 години ползват интернет от мобилния 

си телефон, 30% използват лаптоп, 10% - таблет и 5% - друго подръчно устройство. За 

България цифрите са по-скромни – само 13% от хората използват мобилен телефон за 

ползване на Интернет /три пъти по-малко от средното за ЕС/, 21% - лаптоп, таблет  2%. 

 Мобилен 

телефон или 

смартфон 

лаптоп Таблет 

компютър 

Друго 

подръчно 

устройство 

Европейски 

съюз 

37 30 10 5 

България 13 21 2 2 

Използване на мобилен интернет за културни нужди 

По тези показатели данните за България са съпоставими със средните данни за ЕС – 

разликата е около 10% при първите два показателя. Що се отнася до четенето и 

изтеглянето на книги от интернет, това е един от редките случаи, при които данните за 

България са по-високи от тези за ЕС – 19% от българите четат или изтеглят електронни 

книги, срещу 13% от ЕС. 

 Данни за 

ЕС 

България 



253 
 

Четене или изтегляне 

онлайн новини /вестници/ новинарски списания 

51 40 

Възпроизвеждане или изтегляне игри, изображения, 

видео или музика 

44 35 

Четене или изтегляне 

онлайн книги или електронни книги 

13 19 

 

Данни за Благоевградска област 

Домакинства с достъп до  Интернет в Благоевградска област в проценти 

2011 г. за 

страната 

2011 г. за 

област 

Благоевград 

2017г. за 

страната 

2017 г. за 

област 

Благоевград 

45,0 42,3 67,3 63,3 

В низходящата подредба по този показател Благоевградска област се нарежда на 

16 място сред всички 28 –те области. 

Редовно ползват интернет /всеки ден или поне веднъж седмично/ 61,3%, като спрямо 

предходната година този процент е нараснал с 4,3 процента.  

Има сериозни различия в ползването на интернет според образователния ценз. От 

лицата с висше образование 98,4% редовно ползват интернет,  от лицата със средно 

образование - 75,5% и едва 16,1% - от тези с основно и по-ниско образование. В 

сравнение с 2016 г. изненадващо почти два пъти е намаляло ползването на интернет от 

лицата с основно и по-ниско образование /било е 32,4%/;при лицата със средно се е 

увеличило с 16% и при лицата с висше образование също се е увеличило – с 13%. 

Закономерно можем да направим извода, че при висшистите ползването на интернет е 

почти 100%, при лицата със средно образование то нараства с всяка изминала година. 

Значително изостават лицата с основно образование. 

Картината  на културния живот л България би била непълна, ако не се включат 

предаванията по радиото и по телевизията. Също така характерът на предаванията 

дава известна представа за вкуса и интересите на слушателите и зрителите, което пък е 

важно при преценката за възможните ниши на социалните предприятия и 

предприемачеството. Ето някои данни:  
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РАДИОПРЕДАВАНИЯ ПО ВИД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 

(Часове) 

  2016 

Общо предавания 710 281 

Новини, бюлетини, коментари, спортни новини, времeто 86 452 

Информационно-тематични 84 958 

Актуални 30 941 

Информационно-забавни 34 850 

Изкуство и култура 15 515 

Образователни 9 257 

Научни 2 796 

Религиозни 1 373 

Драматични 525 

Спортни 12 606 

Забавни 27 325 

Музикални 315 874 

Сериозна музика (класическа) 22 148 

Лека забавна музика 208 205 

Други музикални програми 85 521 

Детско-младежки 7 164 

Регионални 17 119 

Рекламни 40 330 

Анонси (промоции) 5 582 

Некласифицирани 17 614 

 

ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА ПО ВИД И БРОЙ 

ЧАСОВЕ 

Общо предавания 783 472 

Новини, бюлетини, коментари, спортни новини, времето 67 417 

Информационни предавания 44 600 
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Преки включвания от парламента 4 678 

Информационно-забавни 38 356 

Актуални предавания 28 857 

Човешки истории 5 147 

Изкуство, хуманитарни науки, естествени науки 14 425 

Образователни предавания 11 005 

Религиозни предавания 6 590 

Спортни предавания 52 267 

Художествени предавания 189 964 

Игрални филми 93 487 

Телевизионни или видеофилми 96 477 

Забавни предавания 15 690 

Музикални предавания 103 524 

Детски предавания 12 391 

Младежки предавания 5 739 

Документални предавания 55 304 

Регионални предавания 6 546 

Реклами 45 048 

Телевизионен пазар 10 320 

Некласифицирани 65 604 

Читалища  

За България читалищата са традиционни културни центрове. По същество те могат да 

бъдат разглеждани като организации, работещи на принципите на соцалното 

предприемачество. Мрежата от читалища в страната покрива всички населени места. 

Ето малко данни: 

 2000 2012 

Читалища – бр. 3027 3075 

В градовете 511   587 

В селата  2516 2488 

Членове - хил. 170000 238 
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В градовете 74000 96000 

В селата 96000 142000 

 

ЧЛЕНОВЕ В ЧИТАЛИЩАТА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА 

(Брой) 

Статистически зони  

Статистически райони  

Области 

Общо 

Членове 

действителни спомагателни колективни 

Общо за страната 238 204 215 458 21 329 1 417 

Благоевград 9 034 8 396 579 59 

 

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ЧИТАЛИЩАТА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО 

ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА 

ОбластиПриходи - хил. лв. т.ч.: бюджетна субсидия      Разходи -хил. лв.  общо 

Благоевград                2884                 1839                                            2607 
 

Върху профила и характеристиките на социалното предприемачество в сферата на 

културата и изкуствата безусловно влияние оказват драстичните промени и новите 

тенденции, настъпили в общата културна ситуация в света и Европа от 80-те години на 

20-ти век насам. У нас тези тенденции действат с известно забавяне, но вече сме в 

тяхната зона. Става въпрос за промените от модерност към постмодерност в сферата на 

културата и изкуствата. Само ще маркирам някои процеси. По-нътъм, при 

специализирания анализ на  соцалното предприемачество, някои по-интензивно 

влияещи процеси ще се анализират по-детайлно. 

Характеристики на постмодерната ситуация в сферата на културата и 

изкуствата:  

1. Няма го вече рязкото разграничаване висока/ниска култура. Те се смесват, 

взаимно преливат една в друга; 

2. Игрови характер на всичко 

3. Културните институции са вкриза. Те не са достатъчно говкави, за да поемат 

огромната промяна: глобализация + ускорени технически иновации, които 

изпреварват социокултурното развитие, вкл. и на институциите.  
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- съмнение в базови традиционни ценности;  

- старите форми и отношения в обществото изглеждат кризисни и излишни; 

- гъвкавост в трудовите отношения, подвижен финансов капитал;  

2.  Обединяване на опозиции /на вид противоположни процеси, които текат 

едновременно:  

- Глобализация  -  локализация. Едновременно с мощните процеси на глобализация 

текат процеси на засилен интерес и практикуване на локалното, местното, 

регионалното. Върху тази основа се създава  терминът „гло-кализация“; 

-  универсализация - фрагментализация;  

- единство и преливане на институционално – лично;  

- възможности – рискове.  

3. Непрекъснати промени. Преходност,  текущ характер на живота; 

4. Човек определя поведението си чрез потребление, състезателност с другите и 

конкуренция;  

5. Всичко е на бърза скорост.  Фрагментарност; 

Б. Трансформации в личния живот: 

1. Основно изискване  - хората  да бъдат гъвкави и адаптивни; 

-  Рисковст и постоянна  несигурност – живот ден за ден; 

 - Култ към успех и удоволствия. Търсене на  непрекъснати потвърждения за това – 

коли, екзотични пътувания, селфита в социалните мрежи;  

2. Хората стават едновременно: 

- по-зрели, но и по-неустойчиви;  

- по-информирани, но и със  слаба вътрешна организация; 

- по-малко идеологизирани, но и  по-податливи на модните тенденции; 

- по-отворени, но и  по-поддаващи се на влияния;  

- по-критични, по-скептични, но и по-повърхностни; 

- Заличаване границите публична-частна сфера /уж публични сфери, но съставени 

от частни/; 

- Култ към новото – непрекъснато производство на новости – т.нар.  неофилство; 

- Нарастваща маркетизация – индивидуализацията на предлаганите продукти. На 

пръв поглед изглежда хуманно и добро, но това е най-перфидна форма на принуда, 

използваща дълбинни средства на манипулативната психология за увеличаване на 

търсенето; 
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- поощрява се незабавно удовлетворение, фалшива популярност, ерзац творчество 

/особено в интернет-формите/. След удовлетворения от подобен характер човек изпитва 

потребност да прави същото отново и отново. Така се оказва засмукан в търсенето на 

краткосрочна слава /колкото повече „лайкове“ събира, иска още. 

В изкуството:  

- Играта – основополагащ признак на постмодерността; отказ от всякакви 

йерархични и тотални структури в културата 

- Диалогичност и карнавалност;  

- свободна манипулация с културното наследство; разрушаване на традиционната 

култура и реконструиране от елементите й на нови структури  

- Отказ от традиционните естетичесдки ценности и норми – свобода на 

себеизразяването -  всичко е разрешено 

-  Открито произведение – стремеж към нееднозначност и неопределеност; 

- Използване на готови форми, римейк, реинтерпретация, тиражиране, 

откъслечност; 

- Маргинализация; 

- Парадоксално смесване на стилове, направления, традиции; 

- Ирония;  

- Релативизъм и симулация;. 

- Синтетичност, синкретизъм; 

- Симулакър – копие без връзка с реалността; конструиране на реалности и пр. 
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Потребността от културни ценности и занимания с изкуство е продължителен  

процес при личностното изграждане и възпитание на всеки човек.  Държавните и 

местни структури полагат усилия за това, но с оглед негативните тенденции е 

необходимо да се потърсят и други иновативни форми, които  да се основават на по-

голяма гъвкавост и познаване на аудиторията, да провокират занимания с някакъв вид 

стойностно изкуство, да променят отношението към качествената литература,  

театрални представления, музикални спектакли… Именно промяната в отношението и 

потребността от изкуство е ключовият момент за голяма част от споменатите негативни 

тенденции – увеличаване на броя на кадрите в сферата на културата, изкуствата и 

хуманитарните науки, на четящите, увеличаване на броя на зрителите и броя на 

спектаклите, които  са един взаимно свързан процес.  

В тази връзка социалното предприемачество е възможност, която до този момент 

не е използвана пълноценно по различни причини – недостатъчно уредено 

администриране, срещаните трудности в организацията, недостатъчна инициативност и 

пр. Със своята гъвкавост и приложимост то би подпомогнало в значителна степен 

отношението към културните ценности в ежедневието на хората. До този момент 

липсва /или е твърде малко/ сътрудничеството между общинските и държавните 

структури и социалното предприемачество  в тази сфера. Координирането на усилията, 

подпомагането на иновативни инициативи, подобряване на културната инфраструктура 

биха обърнали във възходяща посока негативните тенденции.  

Изводите, които можем да направим дотук, са следните:  

Социалното предприемачество има широко поле за дейност във всички сфери на 

културата и изкуствата в Благоевградска област, доколкото общото състояние на 

културния живот е с около 1/3 по-неинтензивно от това за ЕС и за страната. Ето някои 

параметри:: 

- В България броят на работещите в културния сектор е недостатъчен; 

- Уседналостта на работното място е пет пъти по-висока от средната за ЕС, което 

не стимулира развитието, иновациите, разширяването на дейността; 



260 
 

- Броят на самонаетите лица в сферата на изкуствата и културата е 2,5 пъти по-

нисък от средния за ЕС. Все още предпочитаме да не поемаме рисковете на 

самонаемането; 

- Обучението на кадри за сферата на културата е недостатъчен - броят на 

студентите по изкуствата и хуманитарните науки у нас е два пъти по-нисък от този 

вЕС; 

- Средно два пъти по-малко хора у нас владеят чужди езици спрямо населението 

на ЕС;   

- Процентът на четящите в Българиянамалява средно с по 1% годишно.  

- На кино в България се ходи 2 пъти по-малко от средните посещения за ЕС. Но в 

последните години се забелязва ръст в ходенето на кино средно с 5% годишно;  

- Участието на живо в художествената самодейност намалява средно с 2% всяка 

година, като спрямо Чехия то е два пъти по-ниско 

- Със скорошното откриване на киносалони в по-големите градове в 

Благоевградска област интересът към кинопрожекциите рязко нараства;  

- В България популярността на театъра е с около 1/3 по-ниска от тази в ЕС. 

Частните театри се радват на популярност. В Благоевградска област театър се гледа 

около три пъти по-рядко от другите региони у нас; Броят на представленията намалява; 

- Броят на музикалните  в Благоевградска област впоследната година  намалява с 

около 1/3; броят на зрителите – с 44%. 

- Посещенията в библиотеките в Благоевградска област е с около 1/3 по-рядко 

спрямо средната цифра за България. Но се забелязва радваща тенденция - броят на 

читателите и посещенията в библиотеките плавно нарастват; 

- По показателя използване на Интернет вкъщи  Благоевградска област е на 16-то 

място от 28-те области в страната; 

- По радиото  в България  забавна музика се излъчва  в10 пъти по-голям обем от 

сериозната музика 

- Участието в художествената самодейност в България е съизменимо с това в ЕС; 
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- В Благоевградска област се организират над 30 национални и международни 

празници и фестивали. 

Основни изводи от направеното емпирично изследване сред социалните организации, 

работещи в сферата на културата и изкуствата показват, че: 

1.  Социалните предприятия в сферата на културата са силно ангажирани със 

социалната кауза, на която са посветили дейността си;ръководителите на 

предприятията са убедени, че с работата си постигат желания ефект; 

2. Налице е известно недооценяване на предварителния проучвателен етап при  

създаването на социално предприятие - набиране на информация за средата, за 

социалния проблем, спецификата на целевата група, познаване на пазара и пр. 

3. Необходимо е  по-детайлно познаване на целевата група 

4. Социалните предприемачи следват принципа, че иновативността е от основна 

важност за успешната работа на социалното предприятие, което е радващо;  

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

е интензивна; 

6. Комуникацията с местната власт е на добро равнище; 

7. Финансирането става главно чрез дарения; от собствена дейност; от проектна 

дейност; 

8. Екипната работа е на високо равнище; 

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

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

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

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

във вътрешните условия и ресурси за развитие. 

проф.д.н. Йордан Гошев 
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Приложение 

 

Проведен консултативен курс за ръководители на социални 

предприятия в Благоевградска област 

 

Място: Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

Време: 15 – 18 май 2020 г.  

Участие: над 20 участника  
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Текст на поканата  за участие в обучителен курс 

 

Факултетът по изкуствата към Югозападния университет „Неофит Рилски“  -  

партньор по гръцко-българския проект  „План за развитие на социалното 

предприемачество“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A 

“Greece-Bulgaria 2014-2020”  

има удоволствието да Ви покани за участие в обучителен курс по социално 

предприемачество. Той ще се състои в периода 15-18.5.2019 г., в ЮЗУ „Неофит 

Рилски“, Първи корпус. Програма та на курса включва: 

15. 5. 2019 г. -  сряда 

Сутрин 

9,30 – 12,15 ч. – Дигитална компетентност за социално предприемачество. Практически 

курс - първа част; 

Компютърна зала № ...  /ще се уточни допълнително/ 

Лектор: проф. д-р Борислав Юруков  

12,15ч. – 13,30 ч. - почивка 

След обяд 

13,30ч. – 16, 15 ч. – Дигитална компетентност за социално предприемачество.  

Практически курс – втора част; 

Компютърна зала № ...  /ще се уточни допълнително/ 

Лектор: проф. д-р Борислав Юруков  
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16.5. 2019 г. – четвъртък 

Сутрин 

9,30 – 12,15 ч. – Психологически аспекти на социалното предприемачество - подходи за 

повишаване на креативността и иновативността  на социалния предприемач; 

Аудитория №  571А / етаж 5, новото крило/ 

Лектор: доц.д-р Мария Вълкова 

12,15ч. – 13,30 ч. - почивка 

След обяд 

13,30 – 16,15 ч. – Предприемачеството в съвременната икономика; Аудитория №  571А  

Лектор: проф. д-р Рая Мадгерова 

 

17.5. 2019 г. – петък 

Сутрин– Българската традиционна култура  – неизчерпаем източник за социално 

предприемачество. Добри практики;  

Аудитория № 571А / етаж 5, новото крило/ 

Лектор: гл.ас. д-р Димитрия Спасова 

 

След обяд 

13,30ч. – 16, 15 ч. – Социалното предприемачество - организация, управление, добри 

практики;  

Аудитория № 571А  

Лектор: доц. д-р Мария Станкова 

 

18.5. 2019 г. – събота 
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Сутрин 

9,30 – 12,15 ч. – Културата и изкуствата в социалното предприемачество; Аудитория № 

571А  

Лектор: проф. д.н. Йордан Гошев 

12,15ч. – 13,30 ч. - почивка 

 

След обяд 

13,30ч. – 16, 15 ч. – Културното  наследство и културният туризъм като ресурс за 

социално предприемачество и устойчиво развитие на региона 

Аудитория № 571А  

Лектор: проф. д.н. Васил Марков 
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Снимков материал от проведения консултативен курс 

  

        

Обучение по дигитална компетентност. Лектор – проф.д-р Борислав Юруков 
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Гл.ас.д-р Димитрия Спасова разказва за богатите възможности на традиционната българска 

култура за социално предприемачество  
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За предприемачеството в съвременната икономика говори проф.д-р Рая Мадгерова 
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Доц.д-р Мария Станкова представя възможностите за подобряване на организацията и 

управлението на предприятията от сферата на социалната икономика. 
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Публикация за проведения консултативен курс по социално предприемаство 15 -18 май 

в електронния бюлетин Инфомрежа. Адрес на публикацията: http://infomreja.bg/golqm-

interes-kym-obuchitelniq-kurs-po-socialno-predpriemachestvo-64875.html 

 

ПОВИШЕН ИНТЕРЕС КЪМ ОБУЧИТЕЛЕН  КУРС  ПО СОЦИАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

В периода 15 – 18  май 2019 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе 

проведен първият етап  от безплатен обучителен курс по социално предприемачество. 

Той е организиран в рамките на проект „План за развитие на социалното 

предприемачество“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от 

националните фондове на страните, участващи в програмата за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А “Гърция-България 2014-2020”.  Домакин на 

обучителния курс е Факултетът по изкуствата към ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

Възможността за включване  в безплатно обучение по социално предприемачество 

предизвика    значителен интерес. В  учебните занимания участваха  над 30 курсисти, 

сред които  представители на местната власт, ръководители на трудово-производителни 

кооперации, председатели на сдружения с нестопанска цел и пр.  

Обучението бе реализирано в   седем модула: 

• Дигитална компетентност за успешно  предприемачеството /практически курс в 

две части/;  

• Предприемачеството в съвременната икономика;   

• Организация и управление на социалното предприятие; 

• Психологически аспекти на социалното предприемачество - подходи за 

повишаване на креативността и иновативността  на социалния предприемач; 

• Културата и изкуствата в социалното предприемачество;  

http://infomreja.bg/golqm-interes-kym-obuchitelniq-kurs-po-socialno-predpriemachestvo-64875.html
http://infomreja.bg/golqm-interes-kym-obuchitelniq-kurs-po-socialno-predpriemachestvo-64875.html
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• Българската традиционна култура  – неизчерпаем източник за социално 

предприемачество. Добри практики;  

• Културното  наследство и културният туризъм като ресурс за социално 

предприемачество и устойчиво развитие на региона. 

 

Заниманията по дигитална компетентност се проведоха изцяло като практическо 

обучение. Висококвалифицирани преподаватели под ръководството на проф.д-р 

Борислав Юруков обучаваха курсистите  по компютърни програми, необходими в 

непосредствената им работа. 

В своята лекция „Предприемачеството в съвременния свят“ проф.д-р Рая Мадгерова 

акцентира върху основополагащата значимост на предприемачеството в съвременната 

икономика, разгледа основни характеристики на предприемаческата дейност, 

възможностите и перспективите за съвременно социално предприемачество. 

Обучението на курсистите по организация и управление на социалното 

предприемачество бе проведено от доц.д-р Мария Станкова. Бе акцентирано върху 

възможностите за оптимизиране мениджмънта на социалното предприятие, актуалните 

възможности на използване социалните мрежи в този процес, важността на изготвянето 

на бизнес план и анализ на ресурсите.  

В модула „Психологически аспекти на социалното предприемачество“ доц.д-р Мария 

Вълкова разгледа същността на основни понятия като креативност и иновативност, 

пречките, които сами си поставяме пред индивидуалната ни креативност,  

възможностите за повишаване креативността на организацията и пр. Попълвайки 

предоставения им психологически тест, курсистите научиха повече за личното си 

отношение  към креативността, равнището на  индивидуалната им креативност, 

лидерство и креативност в организацията и пр.  

Проф. д.н. Йордан Гошев разгледа възможностите за социално предприемачество в 

сферата на културата и изкуствата. Бе подчертано, че няма по-универсално средство за 

приобщаване към социума, развитие на местните общности,  съхраняване на 

традициите и  изграждане на идентичност от дейностите в областта на културата и 

изкуствата. 
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Курсистите обогатиха своите познания за това как използването на образци от   

българската традиционна култура може да се превърне в ядро или допълващ елемент в 

сферата на социалното предприемачество – върху тези възможности говори  гл.ас. д-р 

Димитрия Спасова.  

Анализ  на възможностите за социално предприемачество в сферата на културното 

наследство и културния туризъм направи проф.д.н. Васил Марков. В своята лекция той 

подчерта, че доколкото  важен приоритет за Благоевградска област е развитието на 

туризма, то богатото културно наследство, природните дадености,  разработените 

курорти, натрупаният опит  са все благоприятни фактори за развитие на  социалното 

предприемачество в тази сфера.  

Курсистите получиха сертификат за успешно завършен първи етап от обучителния курс 

по социално предприемачество. Вторият етап ще се проведе през м. юни с провеждане 

на консултации и обучение по интересуващи курсистите теми и проблеми. 


