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I. Контекст, обхват и фокус на стратегията 

 Ролята на социалната икономика  

Европейски съюз 

Европейската социална икономика е много важна както от социална, така и от 

икономическа гледна точка. Европейската социална икономика обхваща1: 

 

По данни на ЕК2, през периода 2014-2015 г. броят на работните места в кооперативи, 

взаимоспомагателни дружества, асоциации и фондации в България възлиза на 82 050, като те 

обхващат 2,8% от платената заетост в страната (значително по-нисък дял от средния за ЕС). В 

периода 2010-2015 г. е наблюдаван спад от приблизително 32% в размера на социалната 

икономика в страната, дължащ се на свиването на НПО сектора. 

Последното концептуално определение на социалната икономика, представено в 

същия доклад реферира към Хартата на принципите на социалната икономика на социалната 

икономика в Европа3, а именно: 

 
1 Recent evolutions of the social economy in the European Union (2016), European Economic and Social 

Committee, CIRIEC-International - Centre international de recherches et d'information sur l'économie publique, sociale 

et coopérative, CES/CSS/12/2016/23406 
2 Пак там 
3 Declaration finale commune des organisations européennes de l´Économie Sociale, CEP-CMAF, 20 June 2002 

над 13,6 милиона платени 
работни места в ЕС, 

съответстващи на около 
6,3% от работещото 
население на ЕС-28

заетост на над 19,1 
милиона души 

(включително платени и 
неплатени)

над 82,8 милиона 
доброволци, еквивалентни 
на 5,5 милиона работници 

на пълен работен ден

повече от 232 милиона 
членове на кооперации, 

взаимоспомагателни 
дружества и други подобни 

предприятия

над 2,8 милиона 
предприятия и 

предприятия - 10% от 
предприятията в ЕС
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България, област Благоевград и община Якоруда 

В България социалното предприемачество все още е на сравнително ранен етап на 

развитие. През последните години бяха предприети първите активни мерки за развитие на 

социалното предприемачество, но регламентирането му е факт от 02.05.2019 г., когато влиза 

в сила Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика в България (ЗПССИ). 

Основна цел на вече действащия нормативен акт е правната регламентация на реда и начина, 

по който могат да бъдат разкривани и осъществяват дейност социалните предприятия. 

Законът урежда обществените отношения, свързани със социалната и солидарна икономика, 

видовете субекти и мерките за тяхното насърчаване.  

Според доклад4 на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални 

инициативи приносът на социалните предприятия в БВП на страната възлиза на близо 0.8%.  

По данни на НСИ през 2014 г. социалните предприятия в България предприятията са 

4 800 (търговски дружества, кооперации и др.), като от тях 2 194 са организации с нестопанска 

цел, а 2 526 – нефинансови предприятия. Икономическите дейности, в които през същата 

година има най-много социални предприятия са търговия и ремонт на автомобили и 

мотоциклети (964 социални предприятия) и преработващата промишленост (395 

социални предприятия). 

 
4 Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП (2019) Доклад за цялостна 

предварителна оценка на въздействието на проект на Правилник за прилагане на Закон за предприятията на 

социалната и солидарна икономика 

Превъзходството на 
индивида и социалната цел 

над капитала

Доброволно и отворено 
членство

Демократичен контрол от 
страна на членството (не 

засяга фондации, тъй като 
те нямат членове)

Комбинацията от 
интересите на членовете и 

общия интерес

Отстояване и прилагане на 
принципа на солидарност и 

отговорност

Автономно управление и 
независимост от 

държавните органи

Голяма част от печалбата се 
използва за постигане на 

целите за устойчиво 
развитие и/или услуги от 
интерес за членовете или 

общия интерес
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През 2017 г. броят на заетите в социалните предприятия надхвърля 36 000 души и 

обхваща малко над 1% от общия брой на заетите (отново по данни на НСИ). 

Според най-актуалните към момента данни от информационната база на МТСП5 през 

2014 г. област Благоевград е сред водещите в страната по брой на социалните предприятия, 

като на територията й са регистрирани 177 такива предприятия. Най-голям брой социални 

предприятия към този момент са наблюдавани в община Благоевград – 45. По-съществена 

концентрация на социални предприятия се очертава в общините Петрич – 34, Сандански – 21, 

Разлог – 18 и Гоце Делчев – 16. През 2014 г. в тази база данни от община Якоруда са 

регистрирани 3 социални предприятия. Все пак, информацията от този регистър не е 

изчерпателна и не гарантира, че регистрираните предприятия са били и/или все още са 

активни. 

Според данни на Сдружението на Югозападните общини, интересът към създаване на 

социални предприятия на територията на област Благоевград нараства през последните 

години. През 2015 г. проучване на сдружението идентифицира 5 функциониращи малки 

общински социални предприятия на територията на област Благоевград, със средна заетост 

между 3 и 5 човека. През 2019 г. техният брой се увеличава с 19 новосъздадени социални 

предприятия. Това значително развиване на социалната икономика е в резултат и на 

провежданата през последните години целенасочената политика в ЕС и България.  

 Какво стои зад понятието социална икономика? 

Принципите на социалната и солидарна икономика предполагат 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. 

В Националната концепция за социална икономика на МТСП социалната икономика е 

дефинирана по следния начин: 

• Социалната икономика е събирателно понятие, с което се акцентира върху 

прекия социален ефект от дейността на предприятия и/или организации, които 

са учредени със социална цел и целенасочено организират своята дейност, за 

да постигат такъв резултат. 

• Социалната икономика е едновременно част от реалната икономика и част от 

гражданското общество, в която физически и/или юридически лица, сдружения 

на доброволци или други организирани субекти осъществяват стопанска 

 
5 Национална база данни на МТСП за социалните предприятия в България, http://bit.ly/368jJEV  

http://bit.ly/368jJEV
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дейност в обществена полза и реинвестират печалба за постигане на социални 

цели. 

• Реализирани и действащи инициативи на физически лица и/или доброволци, 

насочени към социално уязвимите групи 

Съгласно ЗПССИ: 

Социалната и солидарна икономика 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. 

Социално предприятие е 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 уязвимите групи и/или като печалбата преимуществено се 

разходва за осъществяване на социална дейност и/или социална цел съгласно 

учредителния договор или устав. 

Социално предприемачество е форма на предприемачество, която съвместява 

стопанска дейност с преследването на социални цели, в резултат на което се произвежда 

социална добавена стойност. 

Уязвимите групи, които биват включени в социалните предприятия са: 

продължително безработни лица, лица до 29-годишна възраст, които нямат предходен 

професионален опит, безработни лица над 55 години, лица, настанени извън 

семейството, хора с трайни увреждания, родителите на деца с трайни увреждания, лица, 

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

зависимост към алкохол или наркотични вещества, бездомни лица, чужденци, получили 

закрила в Република България, лица, пострадали от домашно насилие, лица, получили 

статут на специална закрила по реда на Закона за борба с трафика на хора. 

В закона се определят два вида социални предприятия: 

1) Клас А. Социални предприятия с не по-малко от трима служители с увреждания 

или от уязвимите групи или инвестиция не по-малко от 7500 лв. от печалбата на 

конвенционалното предприятие в социални публични цели. 
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2) Клас А+. Включва социални предприятия с минимално изискване от 30 наети 

служители от уязвимите групи или инвестиция от не по-малко от 75 000 лева от 

печалбата на конвенционалното предприятие за осъществяване на социална 

дейност. 

За целите на настоящата методология социалната икономика е дефинирана като: 

• Всички предприятия с код на икономическата дейност 87 Медико-социални 

грижи с настаняване и код 88 Социална работа без настаняване 

• Регистрираните Социални предприятия в базата данни на МТСП 

• Всички НПО, ангажирани със социални дейности 

• Всички предприятия, които извършват социални дейности като допълнителна 

към основната си дейност 

• Реализираните и действащите проекти, насочени към социално-уязвими групи 

на местната власт и регионалните структури на АЗ, АСП, АХУ и др. 

За целите на настоящия анализ потенциалът за развитие на социалната икономика 

обхваща следните: 

 

 

 

 

 

Нагласи към 
социалното 

предприема-
чество

Нагласи към 
добровол-

ческата 
социална 
дейност

Готовност за 
стартиране на 

социално 
предприятие

Готовност за 
разширяване 
дейността на 

бизнеса с 
допълнителни 

социални 
дейности
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 Обхват и методология 

Източници на информация и анализ на вторични данни  

За целите на настоящата оценка са използвани следните два вида източници на 

информация: 

1. Актуални административни данни от НСИ, АЗ, МТСП, АХУ, АСП и др., отнасящи се до 

област Благоевград и община Якоруда в Република България 

- показатели за съществуващото състояние на социалната икономика: брой 

ЮЛНЦ - неправителствен сектор, брой предприятия (бизнес), сфера на дейност, 

заети лица и др.;  

- показатели за оценка на директните и индиректните ползи от развитието на 

социалната икономика на местно ниво – осигуряване на заетост, вид и 

брой доброволчески инициативи, принос към решаване на социалните 

проблеми и др. 

- др. 

2. Данни от проведени количествени и качествени изследвания за целите на оценката на 

приноса и ролята на социалната икономика в община Якоруда 

- показатели за оценка на нуждите на заинтересованите страни: нагласа на 

бизнеса към развитие на дейности от областта на социалната 

икономика, нужди на потребителите на услуги, доброволни и 

обществени организации, които искат да разработят нови социални 

предприятия или да разширят дейността си към социално 

предприемачество и др. 

- показатели за факторите, които са от значение за развитието на социалната 

икономика – нагласа на целевите групи и заинтересовани страни, 

икономическа среда, нормативна рамка, наличие на подготвени кадри и 

др. 
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Провеждане на количествено изследване 

Целеви групи, имащи отношение към развиването на социалната икономика 

 

-Предприятия с код на основната си икономическа дейност 87 Медико-социални 
грижи с настаняване и код 88 Социална работа без настаняване

-Регистрирани социални предприятия в базата данни на МТСП

-НПО, ангажирани със социални дейности

Социални предприятия

-Местните власти - специализирана общинска администрация

-Регионалните структури на АЗ (регионален директорат и бюра по труда), АСП, 
АХУ

-Стопанска камара – местни подразделения

-БТПП – местни подразделения

-Български център за нестопанско право

-Преподаватели, изследващи и преподаващи в областта на социалното 
предприемачество

Заинтересовани страни

-НПО, ангажирани със социални дейности

-Предприятия, имащи отношение към социалната икономика 

-Сдружения на доброволци

Потенциални социални предприятия

-Завършили средно и висше образование от община Якоруда, които работят, които 
са безработни или които са икономически неактивни

-Студенти в страната и чужбина от община Якоруда

-Учащи в последни курсове на обучение в професионалните техникуми

-Пълнолетни и почти пълнолетни възпитаници на домове за деца, лишени от 
родителска грижа

-Майки/близки на деца/хора с увреждания

-Лица с увреждания

Потенциални социални 
предприемачи 
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Методи за събиране на първична информация 

Необходимата първична информация е събрана посредством анкетно проучване сред 

целевите групи. Ключов момент от реализирането на проучването са комуникационните 

канали, чрез които беше реализиран достъп до релевантните респонденти: на първо място, 

включването на всички представители на целевите групи в проучването с активната подкрепа 

на общинската администрация;  на второ място, публикуване на интернет линк към онлайн 

анкетна карта.  

Извадка и профил на участниците в проучването 

Обемът на извадката от онлайн проучването е 51 броя коректно попълнени анкетни 

карти със следната структура6: 

 

88.2% от анкетираните лица живеят в община Якоруда, 5.9% живеят в област 

Благоевград, но са от общината, а други 5.9% са активно ангажирани в проблемите, свързани 

с регионалното развитие на област Благоевград. По отношение на степента на завършено 

образование, структурата на извадката е следната: 

ОБразователна степен % 

Средно общо 17.6 

Средно специално 17.6 

Полувисше 5.9 

Висше - бакалавър 35.3 

Висше - магистър 23.5 

Общо 100.0 

88.2% от анкетираните лица са жени, а 11.8% - мъже. Над половината от респондентите 

(53.1%) са на възраст 36-45 години, като най-младият участник в проучването е на 25 години, а 

най-старият – на 61. 

 
6 Сумата на дяловете надхвърля 100%, тъй като респондентите могат да принадлежат на повече от една от 

изброените целеви групи и са посочили повече от един отговор. 

Потенциални социални 
предприятия

⎯Бизнес компании – 6.1%

⎯Лица, които в голяма степен желаят да 
стартират собствен бизнес – 24.2%

Потенциални социални 
предприемачи

⎯Лица с опит в социално-насочени 
предприятия/ организации и социални 
каузи – 42.4% 

⎯Близки на деца/хора с увреждания – 5.9%

⎯Живеещи в общината – 88.2%

⎯Студенти – 11.8%
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93.9% от респондентите са семейни или живеят с партньор. 9.4% от всички анкетирани 

лица нямат деца, 18.8% имат едно, 68.8% имат две, а 3.1% имат три или повече деца. Сред 

всички анкетирани, 5.9% са заявили, че в семейството им има дете или лице с увреждане. 

Структурата на текущите месечни доходи на домакинството, към които принадлежат 

анкетираните лица е представена на фигурата по-долу. 

Фигура 1. Структура на месечните доходи на изследваните домакинства 

Приблизително, какъв беше доходът на Вашето семейство/домакинство 

през миналия месец? 

Между 200 и 399 лева 2.9% 

Между 400 и 599 лева 41.2% 

Между 600 и 799 лева 20.6% 

Между 800 и 999 лева 14.7% 

Между 1000 и 1500 лева 14.7% 

Над 1500 лева 5.9% 

Източник: Проучване на нагласите към социално предприемачество в община Якодура, 2019 г.  
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II. Тенденции в развитието на община Якоруда 

Община Якоруда е разположена в североизточната част на област Благоевград върху 

площ от 339,3 кв. км. Територията на общината е около 1.9% от тази на област Благоевград. 

Граничи с общините Самоков и Костенец от Софийска област, Белово и Велинград от област 

Пазарджик и община Белица.  Общината е съставена от осем населени места – общинският 

център гр. Якоруда и седем села, които са разположени в югоизточната част на общината. 

 

Община Якоруда се състои от 8 населени места, в това число общинския център гр. 

Якоруда, с. Аврамово, с. Бел камен, с. Бунцево, с. Конарско, с. Смолево, с. Черна Места и с. 

Юруково. 

 Човешки ресурси и пазар на труда 

По данни от последното преброяване на населението през 2011 г.: 

⎯ Най-голям дял на самоопределилите се лица е този с принадлежност към 

турската етническа група – 38.4%. Втората по-големина етническа група на 

територията на община Якоруда е българската – 31.3%. Делът на 

самоопределилите се към ромска етническа група възлиза на 4.0%, а делът на 

принадлежащите към друга етническа група е 1.8%. 
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⎯ Делът на лицата със завършено висше образование е 8.5%, този на завършилите 

средно образование – 34.9%, а на тези с основно и по-ниско образование – 

56.4%. 

⎯ На територията на общината има 32 деца и 529 възрастни лица с увреждания.   

По данни на НСИ към 31.12.2018 г. жители на община Якоруда са 9 889 души, от които 

5 239 са в гр. Якоруда, а останалите са разпределени в 7-те села в общината. През периода 

2013 – 2018 г. демографските процеси следват негативните тенденции, наблюдавани в област 

Благоевград, като намалението на населението в общината се характеризира със спад от 5.5% 

(при 5.3% за областта). 

Сред тези негативни тенденции е и застаряването на населението: делът на 

населението в трудоспособна възраст в общината към края на 2018 г. възлиза на 62.5%, делът 

на лицата в над трудоспособна възраст е 21.8%, а този на лицата в под трудоспособна възраст 

– 15.6%. Този проблем е особено осезаем в селата, където по-голямата част от жителите са на 

възраст над 65 години, а броят на самотните стари хора е преобладаващ. 

Въпреки че през последните няколко години в област Благоевград се наблюдават 

положителни тенденции на пазара на труда, по данни на Регионалната служба по заетост, 

община Якоруда като цяло се характеризира с относително високо ниво на безработица – 

33.3% към края на 2018 г. (малко по-малка от тази през предходната година - 33.8%). 

Относителният дял на безработните младежи до 29 години започнали работа през 

месец септември 2019 г. в област Благоевград е 18,1% (при най-нисък за страната в област 

Смолян с 10,8% и най-висок за Видин – 24,4%). Делът на безработните лица над 55 години 

започнали работа през същия месец в областта е 19.6 (при най-нисък за гр. София – 14% и 

най-висок в област Смолян – 30,5%). Хората с увреждания започнали работа през месец 

септември в област Благоевград представляват относително 5,2%, като в Хасковска област 

делът им е най-нисък за страната – 2,7%, а в Перник – 10,3%, той е най-висок.7 

 Състояние на местната икономика 

По данни на НСИ, през 2014 г. на територията на общината има 240 активни 

предприятия, в които са заети 768 лица. 

Водещи сектори в местната икономика са: 

 
7 Агенция по заетостта (септември 2019) Информация за безработицата, активната политика по заетостта и 

реализацията на ОП „Развитие на човешките ресурси” през септември 2019 г. 
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⎯ Търговията: близо половината от активните предприятия (43.3%) са 

регистрирани в икономическа дейност търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети, като в тях работят 29.7% от заетите лица; 

⎯ Преработващата промишленост: делът на предприятията от този сектор 

възлиза на 17.9%, като в тях са ангажирани над една трета от заетите лица 

(34.1%). Преработващата промишленост в община Якоруда е представена 

предимно от малки производствени структури, специализирани в: 

дърводобивна, дървопреработвателна промишленост и производството на 

мебели; производството на облекло; и хранително-вкусова промишленост. 

На следващо място по значение за общината са секторите: хотелиерство и 

ресторантьорство – 15.4% от предприятията и 10.3% от заетите; и хуманно здравеопазване 

и социална работа – 9.2% от предприятията и 5.5% от заетите. 

 Ключови социално-икономически проблеми 

Съгласно проведеното целево проучване за целите на настоящата стратегия, основните 

проблеми, които са посочени от преобладаващата част от местната общност са: 

 

На следващо място, но в голяма степен пряко свързани изброените по-горе са посочени 

преодоляването на проблема на децата с проблемно и агресивно поведение и социалното 

включване на уязвимите групи. 

Резултатите от проучването напълно съответстват на наблюдаваните социално-

икономически процеси в областта през последните години: 

⎯ Бедността и социалното неравенство са определени от неблагоприятното развитие 

на пазара на труда и високата безработица, ниските доходи от труд и относително 

слабото развитие на бизнеса в общината. Осигуряването на възможност за 

Бедността и социалното 
неравенство

Неработещите и неучещите 
млади хора

Демографската криза

Намиране на работа на 
безработни с трайни 

увреждания в 
трудоспособна възраст

Ограничената възможност 
за работа на членовете на 

семействата на 
децата/лицата с 

увреждания

Осигуряването на 
възможност за достойно 

стареене
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достойно стареене при ограничените възможности за труд и ниските доходи 

остава водещ проблем и в страната, и в региона. 

⎯ Проблемът с неработещите и неучещите млади хора е сред най-големите 

социално-икономически проблеми в страната.8 Този проблем е пряко свързан с 

редуцирането на проблемното и агресивно поведение на децата в 

образователната система.  

⎯ Социалното включване на лицата с увреждания и техните семейства, в т.ч. 

реализацията им на пазара на труда. Това е ключов проблем за българското 

общество – все още няма добре развита достъпна среда, програмите и мерки на 

пазара на труда са с ограничен обхват, липсва индивидуализиран подход към 

всяко едно от лицата с увреждания и/или лицата, които полагат грижи за тях, 

липсват възможности за гъвкава заетост на пазара на труда и т.н.9 

⎯ Демографската криза в областта предпоставя значителна част от проблемите на 

местно ниво – необходими са мерки и стимули за насърчаване на раждаемостта, 

задържане и привличане на млади хора в региона. 

Основно затруднение, пред което се сблъскват респондентите при реализирането им 

на пазара на труда е липсата на работни места, съответстващи на квалификацията на 

предлагащите труд – 61.8% от анкетираните лица са посочили този проблем. На второ място 

се нарежда проблема с ниското заплащане – почти половината от анкетираните лица са 

посочили този проблем (44.1%). Всеки десети е посочил проблема с липсата на обучение на 

работното място. 

 

 
8 По данни на Евростат, общият процент на младежите на възраст 15-24 г. които нито работят, нито учат, 

нито се обучават  в България е по-висок от средния коефициент за ЕС-28. Страната е сред държавите с най-силно 

изразен проблем с прехода на лицата от формално/неформално обучение към пазара на труда: средно за периода 

2007–2015 г. тези младежи в България са повече с 5.5 пр.п. от младежите в същата възрастова група в ЕС 28. До 

2012 г. България устойчиво заема първо място и второ през 2013-2015 г. (след Италия) по този показател. 

Процентът на мъжете, които нито работят, нито участват в обучение, нито учат и са на възраст 15-24 г. в 

страната е по-висок средно със 5.3 пр.п. от нивото им в ЕС 28. При жените проблемът е по-осезаем – този 

процент е по-висок средно с 5.7 пр.п. спрямо средното за ЕС 28 ниво. Във всички региони на страната 

показателят е по-висок от средното за ЕС ниво, с изключение на Югозападния район. (Симеонова-Ганева, Р. и 

Ганев, К. (ред.) (2016) Оценка на мерките по Инициативата за младежка заетост в рамките на приоритетна ос 1 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020, Министерство на труда и социалната 

политика, ОП РЧР, Сигма Хет, Глобал Метрикс.) 
9 По данни на МТСП, делът на обхванатите безработни лица с увреждания от активните политики на пазара 

на труда в общия брой регистрирани безработни лица от тази уязвима група варира между 15% и 45% в 

различните години. Делът на успешно интервенираните безработни лица с увреждания в заетостта е относително 

малък. (Симеонова-Ганева, Р., Василев, А., Ганев, К., Димитров, Л., Василева, И., Димитрова, Ц., Нигохосян, Д., 

Ангелова, Р., Панчева, К., Калибацева, Г., Узунова, Е., Христова, Г., Дурева, Т. и А. Павлова (2015) Последваща 

оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, 

характеризиращи икономическото и социално развитие на страната за периода 2000–2011 г., Министерство на 

труда и социалната политика, ЕКОРИС Саут Ийст Юроп ООД, Сигма Хет ООД) 
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Кои са трудностите, които 

лично Вие срещате на пазара 

на труда при търсенето на 

работа? /Моля, посочете 

повече от един отговор/ 

Ограничени възможности за работа от вкъщи 2.9% 

Лоши условия на работното място 2.9% 

Липса на сигурност на работното място 5.9% 

Ограничена възможност за гъвкаво работно време 5.9% 

Липса на обучение на работното място 11.8% 

Ниско заплащане 44.1% 

Липса на свободни позиции, съответстващи на квалификацията ми 61.8% 

 

На база гореизложеното могат да бъдат идентифицирани следните основни рискови 

групи по отношение на социалното включване и реализацията на пазара на труда: 

⎯ Безработни лица и неактивни лица, 

- в т.ч. неработещи и неучещи младежи; 

⎯ Нискообразовани лица; 

⎯ Многодетни и непълни семейства; 

⎯ Семейства с лица/деца със здравословни проблеми и/или увреждания; 

⎯ Лица под линията на бедност, 

- в т.ч. лица на възраст 65 и повече години. 

Развиването на социална икономика в общината предполага активното включване на 

представители на тези рискови групи във формулирането на нови бизнес идеи, обучението на 

потенциални социални предприемачи и насърчаване развиването на конкурентоспособността 

на съществуващи и новосъздадени социални предприятия. 
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III. Стратегия за развитие на социалната икономика 

 Мисия и визия 

Мисията на община Якоруда е наред с останалите ключови дейности на местната 

власт, да осигурява благоприятни условия за развиване на модерна социална икономика на 

местно ниво. 

Разработването и приемането на стратегия за развитие на социалната икономика само 

по себе си представлява допълнение и надграждане на действащите към момента 

стратегически документи, в т.ч. стратегията за развитие на социалните услуги, с която 

общината е поставила фокус върху политиката си за създаване на възможности за 

пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в 

риск. 

Визия: Развитие на социално приобщаващи бизнес структури, граждански организации 

и публични институции, които да допринесат за социално-икономическата интеграция на 

уязвимите групи и за устойчивото решаване на важни за община Якоруда социално-

икономически проблеми. 

Стимулирането на развитието на социалната икономика от страна на община Якоруда 

ще бъде реализирано посредством: 

✓ Повишаване степента на информираност за възможностите за и ползите от 

развиване на социална икономика;  

✓ Осигуряване на висококачествено обучение в областта на социалното 

предприемачество; 

✓ Изграждане и развиване на екип от висококвалифицирани и мотивирани 

специалисти в общинската администрация и местния неправителствен сектор, който 

да развива проектна дейност в областта на социалното предприемачество; 

✓ Развиване на активно партньорство с всички заинтересовани страни от общината; 

✓ Активна подкрепа в създаването на продукти, които съхраняват и утвърждават 

местния фолклор и идентичност, посредством развиване на идеи в областта на 

социалното предприемачество. 
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 Стратегически цели и приоритети за развитие 

Стратегически цели 

 

Стратегическата рамка за развитие на  съдържа пет основни приоритета. Изграждането 

и развиването на екип от висококвалифицирани и мотивирани специалисти в общинската 

администрация и местния неправителствен сектор, който да развива проектна дейност 

(национални и европейски проекти, международни програми и др.) в областта на социалното 

предприемачество се явява ключова дейност, определяща успешното реализиране на всички 

заложените дейности по всички останали приоритети.  

Приоритети за развитие на социалната икономика 

 
 

Цел 1

Насърчаване на социалното предприемачество и развитието на социалната икономика 
на територията на община Якоруда.

Цел 2

Утвърждаване на социалното предприемачество като ефективно решение за 
преодоляване на ключови социално-икономически проблеми в община Якоруда, в т.ч. и 
преодоляване на проблемите с бедността и социалното неравенство, и неучещите и 
неработещите млади хора.

1. Повишаване степента 
на информираност за 
възможностите за и 

ползите от развиване на 
социална икономика

2. Подобряване на 
средата за развитие

3. Развиване на активно 
партньорство с всички 
заинтересовани страни 

от общината

4. Активна подкрепа в 
създаването на 
продукти, които 

съхраняват и 
утвърждават местния 

фолклор и идентичност, 
посредством развиване 

на социално 
предприемачество
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Приоритетни направления и дейности 

Приоритет 1. Повишаване степента на информираност за възможностите за и 
ползите от развиване на социална икономика 

Положителните нагласи към социалното предприемачество и високата степен на 

информираност по отношение на ролята на социалната икономика са ключови предпоставки 

за развитието на социалната икономика в общината. Към момента малка част от местната 

общност е запозната добре с идеите за социално предприятие и социално предприемачество 

(30.3% според проведеното целево проучване). Оттук и потребността от повишаване 

степентта на информираност за възможностите за и ползите от развиване на социална 

икономика. Тази потребност предполага осъществяването на следните дейности: 

1) Популяризиране на модела на социалното предприемачество сред целевите 
групи, имащи отношение към развиването на социалната икономика. 

✓ Провеждане на информационни кампании; 

✓ Реализиране на дискусионни форуми със заинтересованите страни за 

генериране на идеи; 

✓ Идентифициране и популяризиране на добри практики от общината и 

други райони на страната; 

✓ Идентифициране и популяризиране на добри практики от съседни страни 

и страни-членки на ЕС. 

2) Осигуряване на механизъм за оценка на въздействието на реализираните 
инициативи. 

✓ Текущо осъществяване на мониторинг на напредъка по изпълнението на 

дейностите от настоящата Стратегия; 

✓ Поддържане на информационна база с реализираните местни 

инициативи от граждански и бизнес структури, имащи отношение към 

социалната икономика; 

✓ Регулярно осъществяване на оценка на въздействието; 

✓ Популяризиране на резултатите от оценка на въздействието; 

✓ Предприемане на навременни мерки в случай на установяване на 

неефективни и/или недостатъчно ефективни практики при реализирането 

на социални дейности. 
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Приоритет 2. Подобряване на средата за развитие 

 Развиването на социалната икономика изисква подобряване на средата, особено по 
отношение на развиване на специализирани знания и умения, опит и експертиза. 

 

Подобряването на средата за развитие на социална икономика включва следните 

дейности, насочени към осигуряване на капацитет за развитие: 

1) Осигуряване на висококачествено обучение в областта на социалното 
предприемачество, в т.ч.: 

✓ Идентифициране на нуждите от обучение на местно ниво сред целевите 

групи от потенциални предприемачи; 

✓ Разработване на обучителни курсове и обучителни материали; 

✓ Организиране на обучения сред целевите групи; 

✓ Разработване и поддържане на интернет портал с обучителни ресурси и 

позволяващ онлайн обучения на целевите групи; 

✓ Развитие на и/или включване в програма, която да предоставя 

възможност за обмен на опит и споделяне на ресурси между действащи и 

стартиращи социални предприятия на територията на общината, областта 

и страната. 

2) Осигуряване на висококачествено професионално обучение на потенциалните и 
действащите социални предприемачи и екипите, работещи в социалните 
предприятия: 

✓ Подпомагане създаването и развитие на центрове за професионално 

обучение; 

✓ Привличане на добре подготвени и доказани експерти в определени 

професионални направления, които да предоставят обучения; 

✓ Провеждане на информационни кампании сред родители и млади хора 

за популяризиране на професионалното обучение. 

Преприемачески умения и умения за развиване 
на социално предприемачество

Знания и капацитет за провеждане на 
професионално обучение

Екип, който познава нуждите на уязвимите 
групи и е подготвен да работи с тях

Институционална подкрепа, достъп до пазари и 
финансиране

Среда за развитие на социалната 
икономика
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3) Обучение, привличане и задържане на специалисти, които познават в в 
дълбочина нуждите на всяка една от уязвимите групи и притежават адекватна 
подготовка за работа с тях: 

✓ Идентифициране на нуждите от привличане на специалисти, които да 

работят с всяка една от уязвимите групи в местната власт и/или НПО 

сектора; 

✓ Осигуряване на специализирани обучения на съответните специалисти и 

възможност за повишаване на квалификацията им (обучения на местно, 

регионално и национално ниво); 

✓ Реализиране на регулярни проучвания на проблемите на всяка една от 

уязвимите групи чрез качествени и количествени изследвания с цел 

навременно установяване на техните нужди, анализ на проблемите им и 

идентифициране на ефективни интервенции за насърчаване на 

успешната им реализация на пазара на труда и социалното им 

включване, в т.ч. и посредством социално предприемачество. 

В допълнение към дейностите за подобряване на капацитета за развитие са 

необходими и дейности по отношение на подобряването на ефективността на 

институционалната подкрепа в тази област:  

4) Формулиране и изпълнение на допълнителни мерки на местно ниво, които да 
допълват операциите и програмите на АЗ и МТСП, насочени към преодоляване 
на структурните проблеми на пазара на труда по отношение на уязвимите 
групи. 

✓ Мерките за заетост на АЗ следва да бъдат подкрепени и от дейности на 

местно ниво, осигуряващи подкрепа на социалните предприятия, които 

ефективно допринасят за социалното включване на най-уязвимите групи 

безработни, обезкуражени и икономически неактивни лица. 

5) Определяне на отговорник на местно ниво за развитието на социалното 
предприемачество на територията на община Якоруда. 

✓ Ефективното изпълнение на дейностите в рамките на стратегията за 

развитие на социалната икономика предполага определяне на отговорно 

лице от страна на местната власт, което ще има задължение да 

проследява изпълнението й и да предоставя навременна обратна връзка 

за възникнали проблеми. 

6) Подкрепа за разширяване на достъпа до пазара ни местните социални 
предприятия. 
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✓ Предоставяне на специализирани обучения по отношение на 

разработването на маркетингови стратегии, развиване на електронна 

търговия и промоция на продуктите и услугите, предлагани от местните 

социални предприятия. 

✓ Осигуряване на консултантска подкрепа на местните социални 

предприятия за ефективно разработване и прилагане на маркетингови 

стратегии, използването на възможностите на електронната търговия, 

създаването на интернет портал, промотиращ продуктите и услугите на 

тези предприятия и т.н. 

✓ Организиране на ежегоден панаир на територията на общината, 

представящ продуктите и услугите на местните социални предприятия 

и/или подкрепа участието на тези предприятия в такива мероприятия на 

територията на областта и страната. 

7) Създаване на фонд на общинско ниво за подкрепа на инициативи на 
граждански организации. 

✓ Един такъв фонд следва да подкрепя местните структури, ангажирани със 

социално предприемачество при ефективното им реализиране на 

обществено значими идеи в общината. 

Тази подкрепа е особено необходима в по-изостаналите социално-

икономически план райони, в които тези структури изпитват значителни 

затруднения в реализирането на дейностите си. 

✓ При наличието на достатъчно финансови средства, този фонд би могъл да 

осигурява и подкрепа за стартиране на социални предприятия от местни 

НПО. 

✓ В допълнение към подкрепата на реализирането на социално значими 

инициативи и развиване на социално предприемачество, този фонд 

следва да финансира и обучения на местните организации с цел 

повишаване на капацитета им. 

Приоритет 3. Развиване на активно партньорство с всички заинтересовани 
страни 

Ефективното прилагане на настоящата стратегия предполага развиване и стимулиране 

на активно партньорство между всички заинтересовани страни: 

1) Създаване и поддържане на информационна база с контакти на 

заинтересованите физически и юридически лица от потенциалните партньори (в 
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рамките на допустимите от закона параметри и в съответствие с правомощията 

на общинската администрация да поддържа такава информационна база). 

Потенциалните партньори могат да бъдат групирани както следва: 

✓ действащи социални предприятия на територията на общината и 

областта 

✓ областна управа 

✓ съседни общини 

✓ местни неправителствени организации 

✓ национални и международни неправителствени организации, имащи 

интерес от развиване на социални дейности в региона 

✓ местен бизнес 

✓ местните организации, предоставящи социални услуги 

✓ ученици и техните родители 

✓ млади семейства 

✓ семейства на лица и/или деца с увреждания 

✓ мигрирали лица в други региони на страната и чужбина, които  имат 

мотивация да поддържат връзка с близки и приятели от населените места 

в общината 

✓ възрастни лица, живеещи на територията на общината 

✓ академичните институции на територията на областта и страната 

✓ др. 

2) Стартиране и провеждане на ежегодни информационни събития, на които да 

бъдат представяни възможностите за и ползите от развиване на социално 

предприемачество и социална икономика, в т.ч. панаири, представящи продукти 

и услуги, предоставяни от социални предприятия на територията на общината и 

областта. 

3) Разработване и поддържане на информационен уеб портал, на който да бъдат 

представяни продукти и услуги, предоставяни от социални предприятия на 

територията на общината и областта, в т.ч. и интегриране на възможности за 

електронна търговия на тези продукти и услуги. 

4) Формиране на работни проектни екипи с участници от заинтересованите страни, 

които текущо да идентифицират възможности за финансиране на идеи за 

развитие на местната социална икономика и подготвят документи за 

кандидатстване по различни национални и международни програми и проекти. 

Включително, изграждане и развиване на екип от висококвалифицирани и 

мотивирани специалисти в общинската администрация и местния 

неправителствен сектор, който да развива проектна дейност в областта на 

социалното предприемачество. 
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 Приоритет 4. Активна подкрепа в създаването на продукти, които 
съхраняват и утвърждават местния фолклор и идентичност, посредством 
развиване на социално предприемачество 

Активната подкрепа в създаването на продукти и услуги, които съхраняват и 

утвърждават местния фолклор и идентичност ще допринесе както за повишаването на 

туристическия потенциал на община Якоруда, така и за развиването на местната общност. 

Такива продукти и услуги директно обвързват социалното предприемачество с културното и 

спортното предприемачество от една страна, и разработването на туристически продукти и 

услуги, от друга. Тази активна подкрепа ще бъде предоставена посредством реализиране на 

следните дейности: 

1) Анализ на възможността за реализиране и потребността от създаването на нови 

продукти и услуги, които да обвържат социалното предприемачество с 

културното и спортното предприемачество; 

2) Идентифициране на конкретни теми, области и продукти в партньорство с 

представители на всички заинтересовани страни, творческата индустрия и 

спортните организации в областта и страната и т.н. 

3) Стартиране на научно-изследователска дейност съвместно с академични 

институции, в рамките на която да бъдат направени проучвания и изготвени 

анализи, представящи успехите и постиженията на представителите на местната 

общност в България и чужбина от близкото и далечното минало. 

4) Консултантска, финансова и институционална подкрепа за създаването на 

такива продукти и услуги от социални предприятия, например: 

✓ Разработване на културни продукти, които съхраняват и утвърждават 

българската музика – създаване и подкрепа на музикални и танцови 

състави, програми, конкурси, фестивали и т.н.; 

✓ Създаване на продукти, популяризиращи местните традиции, обичаи, 

поверия, кухня, писатели, художници и т.н.; 

✓ Създаване на спортни клубове, учредяване на регулярни състезания, 

олимпиади и т.н., насочени към определени уязвими групи – например, 

лица и деца с увреждания, възрастни хора,  ученици и т.н. 

5) Популяризиране на тези продукти и услуги в национален и международен 

мащаб. 

✓ Актуализиране и разширяване обхвата на съдържанието на интернет 

страницата на община Якоруда; 

✓ Използване на възможностите на социалните медии/мрежи (Facebook, 

Youtube, Linked-in, Twitter, Google+, Pinterest, Vmail и др.), в т.ч. създаване 
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на профили и определяне на отговорници, които да ги поддържат, да 

публикуват новини и да осъществяват комуникация с обществеността. 

Ръководни принципи в дейността на община Якоруда 

 
 

Равен достъп
Законо-съобразност 
и върховенство на 

закона
Автономност

Устойчивост и 
дългосрочна 
ориентация

Отговорност
Компетентност и 

капацитет
Стабилно финансово 

управление
Отчетност

Откритост и 
прозрачност

Ефективност и 
ефикасност

Сътрудничество Отзивчивост

Ориентираност към 
личността

Гъвкавост
Единство в 

многообразието
Човешки права и 

социално единство

Новаторство и 
отвореност за 

промени
Етично поведение
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IV. Приложение 1: Регионален план за действие по приоритетни направления и 
дейности 

Приоритети / под-приоритети Дейности Необходими 

ресурси 

Финансиране/ 

партньорства 

Приоритет 1. Повишаване степента на информираност за възможностите за и ползите от развиване на социална икономика 

1) Популяризиране на модела на 

социалното предприемачество сред целевите 

групи, имащи отношение към развиването на 

социалната икономика. 

 

✓ Провеждане на информационни 

кампании; 

✓ Реализиране на дискусионни форуми 

със заинтересованите страни за 

генериране на идеи; 

✓ Идентифициране и популяризиране на 

добри практики от общината и други 

райони на страната; 

✓ Идентифициране и популяризиране на 

добри практики от съседни страни и 

страни-членки на ЕС. 

 

Човешки 

ресурси 

 

Администра-

тивен 

капацитет 

 

 

 

 

Партньорство с 

всички 

заинтересовани 

страни 

 

 

2) Осигуряване на механизъм за оценка на 

въздействието на реализираните инициативи. 

✓ Текущо осъществяване на мониторинг 

на напредъка по изпълнението на 

дейностите от настоящата Стратегия; 

 

Човешки 

ресурси 

 

Привличане на 

външно 

финансиране 
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✓ Поддържане на информационна база 

с реализираните местни инициативи 

от граждански и бизнес структури, 

имащи отношение към социалната 

икономика; 

✓ Регулярно осъществяване на оценка 

на въздействието; 

✓ Популяризиране на резултатите от 

оценка на въздействието; 

✓ Предприемане на навременни мерки 

в случай на установяване на 

неефективни и/или недостатъчно 

ефективни практики при 

реализирането на социални дейности. 

Администра-

тивен 

капацитет 

 

Финансови 

ресурси 

 

Приоритет 2. Подобряване на средата за развитие 

1) Осигуряване на висококачествено 

обучение в областта на социалното 

предприемачество 

 

 

✓ Идентифициране на нуждите от 

обучение на местно ниво сред 

целевите групи от потенциални 

предприемачи; 

✓ Разработване на обучителни курсове и 

обучителни материали; 

✓ Организиране на обучения сред 

целевите групи; 

✓ Разработване и поддържане на 

Човешки 

ресурси 

 

Администра-

тивен 

капацитет 

 

Финансови 

ресурси 

Привличане на 

външно 

финансиране 
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интернет портал с обучителни ресурси 

и позволяващ онлайн обучения на 

целевите групи; 

✓ Развитие на и/или включване в 

програма, която да предоставя 

възможност за обмен на опит и 

споделяне на ресурси между 

действащи и стартиращи социални 

предприятия на територията на 

общината, областта и страната. 

 

2) Осигуряване на висококачествено 

професионално обучение на потенциалните и 

действащите социални предприемачи и 

екипите, работещи в социалните предприятия 

 

✓ Подпомагане създаването и развитие 

на центрове за професионално 

обучение; 

✓ Привличане на добре подготвени и 

доказани експерти в определени 

професионални направления, които 

да предоставят обучения; 

✓ Провеждане на информационни 

кампании сред родители и млади хора 

за популяризиране на 

професионалното обучение. 

 

Човешки 

ресурси 

 

Администра-

тивен 

капацитет 

 

Финансови 

ресурси 

 

Партньорство с 

всички 

заинтересовани 

страни 

 

Привличане на 

външно 

финансиране 

3) Обучение, привличане и задържане на 

специалисти, които познават в дълбочина 

нуждите на всяка една от уязвимите групи и 

притежават адекватна подготовка за работа с 

✓ Идентифициране на нуждите от 

привличане на специалисти, които да 

работят с всяка една от уязвимите 

групи в местната власт и/или НПО 

 

Човешки 

ресурси 

 

Собствени средства 
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тях 

 

сектора; 

✓ Осигуряване на специализирани 

обучения на съответните специалисти 

и възможност за повишаване на 

квалификацията им (обучения на 

местно, регионално и национално 

ниво); 

✓ Реализиране на регулярни проучвания 

на проблемите на всяка една от 

уязвимите групи чрез качествени и 

количествени изследвания с цел 

навременно установяване на техните 

нужди, анализ на проблемите им и 

идентифициране на ефективни 

интервенции за насърчаване на 

успешната им реализация на пазара 

на труда и социалното им включване, 

в т.ч. и посредством социално 

предприемачество. 

Администра-

тивен 

капацитет 

 

Финансови 

ресурси 

 

4) Формулиране и изпълнение на 

допълнителни мерки на местно ниво, които да 

допълват операциите и програмите на АЗ и 

МТСП, насочени към преодоляване на 

структурните проблеми на пазара на труда по 

отношение на уязвимите групи. 

Мерките за заетост на АЗ следва да бъдат 

подкрепени и от дейности на местно ниво, 

осигуряващи подкрепа на социалните 

предприятия, които ефективно 

допринасят за социалното включване на 

най-уязвимите групи безработни, 

Човешки 

ресурси 

 

Администра-

тивен 

капацитет 

 АЗ, МТСП 
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 обезкуражени и икономически неактивни 

лица. 

 

 

5) Определяне на отговорник на местно 

ниво за развитието на социалното 

предприемачество на територията на община 

Якоруда. 

Ефективното изпълнение на дейностите в 

рамките на стратегията за развитие на 

социалната икономика предполага 

определяне на отговорно лице от страна 

на местната власт, което ще има 

задължение да проследява изпълнението й и 

да предоставя навременна обратна връзка 

за възникнали проблеми. 

 

Човешки 

ресурси 

 

Администра-

тивен 

капацитет 

 

Собствени средства 

6) Подкрепа за разширяване на достъпа 

до пазара ни местните социални предприятия. 

 

✓ Предоставяне на специализирани 

обучения по отношение на 

разработването на маркетингови 

стратегии, развиване на електронна 

търговия и промоция на продуктите и 

услугите, предлагани от местните 

социални предприятия. 

✓ Осигуряване на консултантска 

подкрепа на местните социални 

предприятия за ефективно 

 

Човешки 

ресурси 

 

Администра-

тивен 

капацитет 

 

Собствени средства 

Привличане на 

външно 

финансиране 
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разработване и прилагане на 

маркетингови стратегии, използването 

на възможностите на електронната 

търговия, създаването на интернет 

портал, промотиращ продуктите и 

услугите на тези предприятия и т.н. 

✓ Организиране на ежегоден панаир на 

територията на общината, представящ 

продуктите и услугите на местните 

социални предприятия и/или 

подкрепа участието на тези 

предприятия в такива мероприятия на 

територията на областта и страната. 

7) Създаване на фонд на общинско ниво 

за подкрепа на инициативи на граждански 

организации. 

 

✓ Финансиране на обществено значими 

идеи в общината. 

✓ Финансиране на стартиращи и 

действащи местни социални 

предприятия. 

✓ Финансиране на обучения на местните 

организации с цел повишаване на 

капацитета им. 

 

Човешки 

ресурси 

 

Администра-

тивен 

капацитет 

 

Финансови 

ресурси 

Собствени средства 

Привличане на 

външно 

финансиране и 

партньори 

Приоритет 3. Развиване на активно партньорство с всички заинтересовани страни 
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1) Създаване и поддържане на 

информационна база с контакти на 

заинтересованите физически и юридически 

лица от потенциалните партньори (в рамките 

на допустимите от закона параметри и в 

съответствие с правомощията на общинската 

администрация да поддържа такава 

информационна база). 

 

✓ Определяне на екип/отговорник, 

който да извърши дейността 

✓ Създаване и поддържане на 

информационна база с контакти на 

заинтересованите физически и 

юридически лица от потенциалните 

партньори 

 

Човешки 

ресурси 

 

Администра-

тивен 

капацитет 

 

Действащи 

социални 

предприятия на 

територията на 

общината и 

областта 

Областна управа 

Съседни общини 

Местни 

неправителствени 

организации 

Национални и 

международни 

неправителствени 

организации, 

имащи интерес от 

развиване на 

социални дейности 

в региона 

Местен бизнес 

Местни 
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организации, 

предоставящи 

социални услуги 

Ученици от 

общината и техните 

родители 

Млади семейства 

от общината 

Семейства на лица 

и/или деца с 

увреждания 

Мигрирали лица в 

други региони на 

страната и 

чужбина, които  

имат мотивация да 

поддържат връзка с 

близки и приятели 

от населените 

места в общината 

Възрастни лица, 

живеещи на 

територията на 
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общината 

 Академични 

институции на 

територията на 

областта и страната 

2) Стартиране и провеждане на ежегодни 

информационни събития, на които да бъдат 

представяни възможностите за и ползите от 

развиване на социално предприемачество и 

социална икономика, в т.ч. панаири, 

представящи продукти и услуги, предоставяни 

от социални предприятия на територията на 

общината и областта. 

 

✓ Анализ на възможностите и 

потребностите и определяне на 

формат на провеждане на ежегодни 

събития, промотиращи социалната 

икономика и продуктите и услугите, 

създадени от местните социални 

предприятия 

✓ Изготвяне на календар за събитията 

 

Човешки 

ресурси 

 

Администра-

тивен 

капацитет 

 

Финансови 

ресурси 

Собствени средства 

Привличане на 

външно 

финансиране и 

партньори 

3) Разработване и поддържане на 

информационен уеб портал, на който да бъдат 

представяни продукти и услуги, предоставяни 

от социални предприятия на територията на 

общината и областта, в т.ч. и интегриране на 

възможности за електронна търговия на тези 

продукти и услуги. 

✓ Определяне на екип, който да 

разработи концепция за 

информационен уеб портал 

✓ Създаване на информационния уеб 

портал 

✓ Определяне на екип, който да 

поддържа портала 

✓ Промотиране на информационния уеб 

 

Човешки 

ресурси 

 

Администра-

тивен 

капацитет 

 

Финансови 

Собствени средства 

Привличане на 

външно 

финансиране 
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 портал сред заинтересованите страни ресурси 

4) Формиране на работни проектни екипи 

с участници от заинтересованите страни, които 

текущо да идентифицират възможности за 

финансиране на идеи за развитие на местната 

социална икономика и подготвят документи за 

кандидатстване по различни национални и 

международни програми и проекти. 

✓ Определяне на проектен екип, който 

да търси и идентифицира 

възможности за финансиране и 

изготвя проектни предложения 

✓ Изграждане и развиване на екип от 

висококвалифицирани и мотивирани 

специалисти в общинската 

администрация и местния 

неправителствен сектор, който да 

развива проектна дейност в областта 

на социалното предприемачество. 

 

Човешки 

ресурси 

 

Администра-

тивен 

капацитет 

 

Собствени средства 

 

Приоритет 4. Активна подкрепа в създаването на продукти, които съхраняват и утвърждават местния фолклор и идентичност, 

посредством развиване на социално предприемачество 

1) Анализ на възможността за 

реализиране и потребността от създаването на 

нови продукти и услуги, които да обвържат 

социалното предприемачество с културното и 

спортното предприемачество 

 

✓ Определяне на екип и изготвяне на 

анализ на възможността за 

реализиране и потребността от 

създаването на нови продукти и 

услуги, които да обвържат социалното 

предприемачество с културното и 

спортното предприемачество 

Човешки 

ресурси 

 

Администра-

тивен 

капацитет 

 

Собствени средства 

Привличане на 

външно 

финансиране 
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2) Идентифициране на конкретни теми, 

области и продукти в партньорство с 

представители на всички заинтересовани 

страни, творческата индустрия и спортните 

организации в областта и страната и т.н. 

✓ Организиране на дискусионни форуми 

със заинтересованите страни с цел 

Идентифициране на конкретни теми, 

области и продукти в партньорство с 

представители на всички 

заинтересовани страни, творческата 

индустрия и спортните организации в 

областта и страната и т.н. 

 

Човешки 

ресурси 

 

Администра-

тивен 

капацитет 

 

Партньорство с 

всички 

заинтересовани 

страни 

3) Стартиране на научно-изследователска 

дейност съвместно с академични институции, 

в рамките на която да бъдат направени 

проучвания и изготвени анализи, представящи 

успехите и постиженията на представителите 

на местната общност в България и чужбина от 

близкото и далечното минало. 

 

✓ Организиране на работни срещи с 

представители на академичните среди 

с цел установяване на възможностите 

за реализиране на проучвания и 

изготвени анализи, представящи 

успехите и постиженията на 

представителите на местната общност 

в България и чужбина от близкото и 

далечното минало. 

Човешки 

ресурси 

 

Администра-

тивен 

капацитет 

 

Партньорство с 

всички 

заинтересовани 

страни 

4) Консултантска, финансова и 

институционална подкрепа за създаването на 

такива продукти и услуги от социални 

✓ Подкрепа за разработване на културни 

продукти, които съхраняват и 

утвърждават българската музика – 

Човешки 

ресурси 

 

Собствени средства 

Привличане на 
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предприятия 

 

създаване и подкрепа на музикални и 

танцови състави, програми, конкурси, 

фестивали и т.н.; 

✓ Подкрепа за създаване на продукти, 

популяризиращи местните традиции, 

обичаи, поверия, кухня, писатели, 

художници и т.н.; 

✓ Подкрепа за създаване на спортни 

клубове, учредяване на регулярни 

състезания, олимпиади и т.н., 

насочени към определени уязвими 

групи – например, лица и деца с 

увреждания, възрастни хора,  ученици 

и т.н. 

Администра-

тивен 

капацитет 

Финансови 

ресурси 

външно 

финансиране 

Партньорство с 

всички 

заинтересовани 

страни 

5) Популяризиране на тези продукти и 

услуги в национален и международен мащаб. 

 

✓ Актуализиране и разширяване обхвата 

на съдържанието на интернет 

страницата на община Якоруда; 

✓ Използване на възможностите на 

социалните медии/мрежи (Facebook, 

Youtube, Linked-in, Twitter, Google+, 

Pinterest, Vmail и др.), в т.ч. създаване 

на профили и определяне на 

отговорници, които да ги поддържат, 

да публикуват новини и да 

осъществяват комуникация с 

Човешки 

ресурси 

 

Администра-

тивен 

капацитет 

 

Собствени средства 
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обществеността. 
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V. Приложение 2: Избрани резултати от Проучването 
на нагласите към социално предприемачество в 
община Якодура, реализирано през м. ноември, 
2019 г. 

Социални проблеми в общината 

 

 

0.0%

3.0%

3.0%

6.1%

15.2%

21.2%

27.3%

39.4%

39.4%

42.4%

51.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Бездомните хора

Развитие на центрове за обучение и 
преквалификация за възрастни

Успешната интеграция в обществото на деца, 
израснали в домовете за деца, лишени от …

Социалното изключване на уязвимите групи, в т.ч. 
липсата на достъпна среда за хората с увреждания

Преодоляването на проблема с децата с 
проблемно и агресивно поведение

Осигуряването на възможност за достойно 
стареене

Ограничената възможност за работа на членовете 
на семействата на децата/лицата с увреждания

Намиране на работа на безработни с трайни 
увреждания в трудоспособна възраст

Демографската криза

Неработещите и неучещите млади хора

Бедността и социалното неравенство

Кои според Вас са най-големите социални проблеми в 
общината?

/Моля, посочете до три отговора/
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Желание за допринасяне за подобряването на социалната среда 

 

3.0% 3.0%

27.3%

66.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Изобщо не желая Желая в много малка 
степен

Желая в известна степен Желая в голяма степен

В каква степен желаете да допринесете за 
подобряването на социалната среда в района, в който 

живеете?
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Трудности при намиране на работа 

 

2.9%

2.9%

5.9%

5.9%

11.8%

44.1%

61.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

Ограничени възможности за работа от вкъщи

Лоши условия на работното място

Липса на сигурност на работното място

Ограничена възможност за гъвкаво работно време

Липса на обучение на работното място

Ниско заплащане

Липса на свободни позиции, съответстващи на 
квалификацията ми

Кои са трудностите, които лично Вие срещате на пазара на 
труда при търсенето на работа? /Моля, посочете повече 

от един отговор/
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Досег с доброволчество 

 

 

20.6%

79.4%

30.3%

69.7%

48.4%
51.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Да Не Да Не Да Не

Били ли сте някога доброволец, 
участвали ли сте в доброволчески 

организации и кампании?

Има ли във Вашето семейство 
лица, които са били доброволци 

или са участвали в доброволчески 
организации и кампании?

Имате ли приятели, които са били 
доброволци или са участвали в 
доброволчески организации и 

кампании?

Досег с доброволчеството
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85.3%

14.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Да Не

Бихте ли били доброволец в бъдещи доброволчески 
кампании?
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Досег с бизнеса 

 

 

85.3%

14.7%

38.2%

61.8%

18.2%

81.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Да Не Да Не Да Не

Имате ли приятели, които имат 
собствен бизнес или работят за 

себе си?

Има ли във Вашето семейство 
лица, които имат собствен бизнес 

или работят за себе си?

Работили ли сте някога за себе си? 
(като самонает, на свободна 
професия, като едноличен 

търговец и т.н.)

Досег с бизнеса
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21.2%

12.1%

36.4%

24.2%

6.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Изобщо не желая Желая в много 
малка степен

Желая в известна 
степен

Желая в голяма 
степен

Вече работя за себе 
си: стартирах 

собствен бизнес 
и/или рабо

В каква степен желаете да стартирате собствен бизнес 
или да започнете да работите като самонаето лице?
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Досег със социални предприятия 

 

41.2%

58.8%

17.6%

82.4%

42.4%

57.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Да Не Да Не Да Не

Имате ли приятели, които 
работят в социално-насочени 

организации, предприятия или са 
ангажирани със социални каузи?

Има ли във Вашето семейство 
лица, които работят в социално-

насочени организации, 
предприятия или са ангажирани 

със социални каузи?

Вие лично, работили ли сте в 
социално-насочени организации, 

предприятия и били ли сте 
ангажиран(а) със социални 

каузи?

Досег със социално насочени организаци/предприятия
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Нагласи за социално предприемачество 

 

20.6%

14.7%

50.0%

14.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Изобщо не желая Желая в много малка 
степен

Желая в известна степен Желая в голяма степен

Бихте ли стартирали собствен бизнес, свързан със 
социални каузи?
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Нагласи към продуктите и услугите на социалните предприятия 

 

 

73.5%

17.6%

8.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Да Не Не знам

Купували ли сте стоки, които са изработени от социални 
предприятия (хранителни продукти, сувенири, 

мартеници, картички и др.)?
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44.1%

47.1%

8.8%

0.0%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Да, винаги бих 
предпочел такъв тип 

стоки пред останалите

По скоро да – стига да е 
достатъчно качествена

По скоро не – само ако 
нямам друг избор

Не, предпочитам да 
купувам утвърдени 

марки и стоки, 
произведени в чужбина

Бихте ли закупили стока, изработена от социално 
предприятие?



 

 V-49 

Информираност за социалното предприемачество 

 

30.3%

33.3%

12.1%

24.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Да По-скоро да По-скоро не Не

Запознат ли сте с идеите за социално 
предприемачество и социално предприятие?
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Нагласи към обучение по социално предприемачество 

 

33.3%

63.6%

3.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Да, независимо дали са 
безплатни или платени

Да, но само ако са безплатни Не

Бихте ли участвали в обучителни курсове по социално 
предприемачество?
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Потребност от обучения 

 

33.3%

44.8%

39.3%

41.4%

41.4%

41.4%

36.7%

44.8%

36.7%

10.0%

10.3%

10.7%

13.8%

20.7%

10.3%

20.0%

20.7%

16.7%

16.7%

17.2%

32.1%

27.6%

13.8%

24.1%

20.0%

24.1%

20.0%

30.0%

17.2%

10.7%

10.3%

17.2%

17.2%

6.7%

6.9%

16.7%

10.0%

10.3%

7.1%

6.9%

6.9%

6.9%

16.7%

3.4%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Разбиране за социално предприемачество и 
социални иновации, социални проблеми, 
неудовлетворени нужди и възможности 

Бизнес мениджмънт

Управление на социално предприятие 

Правна рамка в България

Разработване на бизнес идея в сферата на 
социалното предприемачество 

Социален маркетинг

Набиране на средства

Разработване на бизнес план за социално 
предприятие

Реализация на социални проекти и положително 
социално въздействие

В каква степен са развити у вас следните компетентности? 

Слабо 3 4 5 Отлично


