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АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНОТО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В РЕГИОНА 

 

Събитието бе открито от проф. д.н. Йордан Гошев, декан на 

Факултета по изкуствата, член на изследователския екип. Доц. 

д-р Мария Вълкова /координатор на проекта за  Факултета по 

изкуствата/ представи резултатите от досегашната работа, 

както и предстоящите  задачи по реализацията на проекта. 

Изготвен е анализ на състоянието на социалната икономика и 

социаното предприемачество в региона върху основата на 

информация, получена чрез анализ на документи  

/статистически данни, планове, отчети/,  вторичен анализ, 

както и данни от собствено емпирично изследване. 

Теренното изследване е реализирано от създадената в рамките 

на проекта Лаборатория за набиране на данни от теренни 

проучвания, обратна връзка и работа в мрежа на предприятия 

и организации от сферата на социалната икономика.  

 

Методиката на емпиричното изследване включва  

анализ на документи, анкетно проучване и 

интервюта.  Проучени са общо 283  социални 

организации – година на създаване, тип и статут на 

организацията, сфери на дейност, проектна 

дейност. Извадката за анкетното проучване и 

интервютата включва общо 49 социални 

организации. Анализът обхваща три основни сфери: 

здравеопазване и социални дейности; култура и 

изкуства; културно наследство и културен туризъм.  

 

В Югозападния университет 

„Неофит Рилски“ бяха 

представени междинни 

резултати от работата по 

гръцко-българския  проект  

„План за развитие на 

социалното 

предприемачество“. Проектът 

е 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”. От гръцка страна в 

проекта участват Областната 

администрация на Регион 

Централна Македония – 

водещ партньор,  

Македонският университет в 

гр. Солун и Тракийският 

университет „Демокрит“ в 

Комотини, а от българска – 

Община Якоруда и 

Факултетът по изкуствата 

към ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

Събитието  предизвика 

значителен интерес сред 

представители на местната 

власт, трудово-

производителни кооперации, 

неправителствени 

организации, институции и 

медии, граждани. 
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Резултатите от изследването в сферата на здравеопазването 

и социалната сфера показват, че: 

- Социалните предприятия в в тази 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; 

- Налице е известно недооценяване на предварителния 

проучвателен етап при  създаването на социално 

предприятие, както и непознаване на пазара; 

- Необходимо е  по-детайлно познаване на целевата 

група; 

- Усеща се  известен дефицит на нови идеи, 

иновативност в тази сфера;  

- Комуникацията между социалните предприятия, 

действащи в една и съща сфера, е интензивна; 

- Комуникацията с местната власт е на добро равнище; 

- Финансирането става главно от проектна дейност и  

дарения. Над 70% от предприятията не натрупват 

печалба от дейността си;  

- Екипната работа е на високо равнище; 

- Рекламата се осъществява преобладаващо чрез 

социалните мрежи.  

Изследването на социалното предприемачество 

в сферата на културата и изкуствата показва, 

че общото състояние на културния живот в 

България е с около 1/3 по-неинтензивен от този 

в ЕС. Съответно -  необходимостта от 

подкрепата на  социалното  предприемачество в 

тази област е належаща. 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; 

 Броят на самонаетите лица в сферата на изкуствата и културата е 2,5 пъти по-

нисък от средния за ЕС. Не се поемат 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 в ЕС; 

В доклада се представя и 

разработената от екипа 

Стратегия и план за 

развитие на социалната 

икономика в региона, 

както  и примерен Модел 

за създаване на мрежа за 

сътрудничество между 

социалните предприятия и 

организации. 

Друг аспект от работата 

на изследователския екип 

е провеждане на обучение 

за представители на 

местната власт и 

ръководители на социални 

предприятия. В тази 

връзка са разработени 

образователни 

инструменти, модели и 

учебна документация за 

консултиране на 

работещите в сферата на 

социалната икономика. 

Предстои и провеждането 

на  обучителния курс. 
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 Средно два пъти по-малко хора у нас владеят чужди езици, спрямо населението 

на ЕС;   

 Процентът на четящите в България намалява средно с по 1% годишно.  

 На кино в България се ходи 2 пъти по-малко от средните посещения за ЕС. В 

последните години се забелязва ръст в посещенията на кино средно с 5% годишно;  

 Участието на живо в художествената самодейност намалява средно с 2% всяка година; 

 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 прояви в Благоевградска област в последната година  намалява 

с около 1/3; броят на зрителите – с 44%. 

 Посещенията в библиотеките в 

Благоевградска област е с около 1/3 по-

редки спрямо средната цифра за България. 

Но се забелязва тенденция броят на 

читателите и посещенията в библиотеките 

плавно нарастват. 

 

Проф. д-р Рая Мадгерова от Стопанския 

факултет към ЮЗУ засегна актуални 

проблеми на социалното 

предприемачество. Доколкото то е вид 

предприемаческа дейност, проф. 

Мадгерова накратко  представи  основните 

научни тенденции в теорията на 

предприемачеството,  същността на понятията "предприемачество" и "предприемачески 

дух“. Бе посочено, че социалното предприемачество е специална форма, обединяваща 

социални и икономически цели, насочени към решаване на важни социални проблеми и 

създаване на социална добавена стойност. 

В своя доклад доц. д-р Мария Станкова засегна проблеми, свързани с развитие на социалното 

предприемачество в сферата на културния туризъм. Тя подчерта, че наличните туристически 

ресурси и инфраструктура са съществени предимства, подпомагащи дейностите в областта на 

туризма (културата, спорта и развлеченията). Те трябва да се използват по-активно, основавайки 

се на разнообразие от партньорства, включително 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 страни към конкретиката на потенциалните дейности или партньорства. 

Следва да се разширява предлагането на традиционни ястия, напитки и на местни сувенири. 

 

Като предпоставка за успешен 

бизнес, бяха разгледани основните  

предприемачески компетенции. Бе 

представен  моделът на 

Европейската комисия за обучение и 

компетентност за предприемачество, 

както и комплексът от знания, 

умения и опит, изисквани от 

съвременните предприемачи. 
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Благоевград, например, не разполага със свой отличителен сувенир. Може да се търси 

решение чрез иницииране на  партньорство между публичния сектор и някои социални 

предприятия. 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 студенти биха могли да бъдат привлечени като доброволци в 

съвместни програми с други младежи, 

които са социално изключени или са в 

неравностойно положение, като създават 

филми за региона.  

Задълбочен доклад за   съвременните  

тенденции в развитието на социалната 

икономика представи д-р Георги 

Георгиев, главен експерт в Националния 

съвет на ТПК. Той подчерта, че 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. Пазарно ориентираните субекти 

на социалната икономика комбинират социалните си цели с комерсиални пазарни 

интеракции. Взаимоспомагателните организации и кооперациите в изключително кратък 

времеви период  формират конкретни принципи на управление, 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. 

 

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. За постигане на 

устойчиви, ефективни и ефикасни 

резултати е необходимо създаването на 

центрове за иновации и подкрепа, 

насочени специално към социалното 

предприемачество в сектора на туризма.  
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Бяха споделени добри практики в сферата на социалното предприемачество.  Г-жа Елена 

Стойчева – началник отдел „Социална политика“ към община Благоевград, представи 

мащабната социална дейност на общината.  Председателят на ОС на ТПК и директор на ТПКИ  

“А. Тешовски” /гр.  Гоце Делчев/  г-н Георги Башлиев анализира постиженията, 

перспективите, но и проблемите на социалните предприятия - гръбнак на социалната 

икономика вече почти 130 години. Интересно изказване направи г-н Росен Георгиев -  

председател на „Асоциация за европейско развитие на българското село“ и кмет на с. Дъбрава. 

Иновативен опит за междусекторно сътрудничество между ТПК и катедра „Изобразително 

изкуство“ към Факултета по изкуствата, ЮЗУ „Неофит Рилски“  сподели г-н Илия Петров – 

председател на ТПК „Нов свят“.  

 

  


