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 НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОНИТОРИНГ НА СОЦИАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

Ноември, 2019 г.   

 
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, 

участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.  

Тази методология е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично  
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на  

Община Якоруда и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на 
страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.  

 

 Анализ 
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОНИТОРИНГ НА СОЦИАЛНИТЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

Анализът предоставя информация относно социалните предприятия в ЕС, страната 

и по-конкретно разглежда действащите на територията на област Благоевград. Приложен е 

вторичен анализ на статистически данни от Националния статистически институт, 

резолюции на Съвета на Европейския съюз, Агенция по заетостта, Регионалната служба 

по заетостта – Благоевград, Национална база данни на МТСП за социалните предприятия 

в България и достъпни доклади по темата. За целите на изследването е изготвен и анализ 

на съдържанието на проектите за подкрепа и разкриване на нови социални предприятия на 

територията на област Благоевград, финансирани по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ за програмните периоди 2007 – 2013г. и 2014 – 2020г. През 

типология, използвана от Сдружение на Югозападните общини, са разгледани конкретни 

примери за различните типове социални предприятия в област Благоевград.  

Анализът на социалните предприятия в областта проследява икономическите и 

социалните им показатели. Икономическите показатели на предприятията представляват 

интерес като резултат от предприемаческите принципи, процеси и операции, заложени в 

концепцията на социалното предприемачество и социалната икономика, а социалните – 

доколкото социалните предприятия имат по дефиниция изразен социален ефект спрямо 

лица от уязвими групи.  

 

Статистически данни за социалните предприятия в ЕС 

 

Социалната икономика играе важна роля в преобразуването и развитието на 

съвременните общества, социални системи и икономики, според Съвета на Европейския 

съюз, като по този начин допринася съществено за икономическото, социалното и 

човешкото развитие в рамките на Европа и извън нея и допълва действащите социални 
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режими в много държави членки. 
1
 Според резолюциите от 19 февруари 2009 г., 20 

ноември 2012 г. и 10 септември 2015 г.
2 

социалната и основана на солидарност икономика 

има съществен принос за цялостно за икономиката на Съюза, като осигурява заетост на 

над 14 милиона души в ЕС, което представлява около 6,5% от работещите и 10% от 

предприятията в ЕС. Този сектор се доказва като особено устойчив на икономически и 

финансови кризи и с потенциал за социални и технологични иновации. Той предоставя 

условия за създаване на приобщаващи и устойчиви работни места, включвайки на пазара 

на труда хората от уязвимите групи, като допринася за подобряването на социалната 

справедливост за всички и намаляването на регионалните и социалните неравенства. 

Социалната икономика допринася за реализирането на някои ключови цели на ЕС, сред 

които са постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, качествена 

заетост, социално сближаване, социални иновации, местно и регионално развитие и 

опазване на околната среда.   

 

Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика в България 

 

В България социалното предприемачество все още е сравнително ранен етап на 

развитие, като доскоро социалното предприемачество беше почти нерегламентирано. В 

сила от 02.05.2019 г. е настоящият „Закон за предприятията на социалната и солидарна 

икономика в България“. Основната цел на нормативния акт е правната регламентация на 

реда и начина, по който ще бъдат разкривани и ще съществуват социалните предприятия. 

Законът урежда обществените отношения, свързани със социалната и солидарна 

икономика, видовете субекти и мерките за тяхното насърчаване. Той дава определение на 

понятията социална и солидарна икономика, социално предприятие и социално 

предприемачество, към чиято дефиниция ще се придържа настоящият анализ.  

 

ЗПССИ, Чл. 3. Социалната и солидарна икономика е форма на 

предприемачество, насочено към една или няколко социални 

                                                           
1
 Съвет на Европейския съюз  (7 декември 2015 г.) Насърчаване на социалната икономика като основен 

двигател на икономическото и социалното развитие в Европа  
2
 Комисия по правни въпроси към ЕП (27.6.2018 ) ДОКЛАД   с препоръки към Комисията относно устава за 

социалните и основаните на солидарност предприятия (2016/2237(INL)) 
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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. 

 

(ЗПССИ, Допълнителни разпоредби, § 1., 5. )  

"Социално предприятие" е предприятие, което независимо от 

правноорганизационната 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 по 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. 

 

(ЗПССИ, Допълнителни разпоредби, § 1., 6. )  

"Социално предприемачество" е форма на предприемачество, 

която съвместява стопанска дейност с преследването на социални 

цели, в резултат на което се произвежда социална добавена 

стойност, определена съгласно методиката по чл. 7, т. 1. 

 

С чл. 7, т. 4 от закона за предприятията на социалната и солидарна икономика се 

определят уязвимите групи, които биват включени в социалните предприятия. Това са 

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

професионален опит, безработни лица над 55 години, лица, настанени извън семейството, 
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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. 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 закона се определят два вида социални предприятия – 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. Другата категория е Клас А +, в която влизат 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.  

 

Статистически данни за социалните предприятия в България и областна политика  

 

По данни от проведено през 2014 г. статистическо изследване на НСИ, 4800 

предприятия в България са се самоопределили като социални предприятия. От тях 2 194 са 

такива с нестопанска цел и 2 526 - нефинансови предприятия. Икономическите сфери, в 

които има най-много социални предприятия - търговски дружества и кооперации, според 

данните от НСИ, са търговията и ремонтът на автомобили и мотоциклети (964 броя) и 

преработващата промишленост (395 броя). Към 2012г. 2155 от самоопределилите се като 

социални предприятия са регистрирани като ЮЛНЦ, като само 253 от тях са реализирали 

печалба от стопанската си дейност. За 2013г. данните сочат, че от 1566  самоопределили 

се като социални предприятия и регистрирани като ЮЛНЦ, само 197 са реализирали 

печалба от стопанската си дейност.  Броят на заетите в самоопределилите се като 

социални предприятия надхвърля 36 000 души или малко над 1% от общия брой на 

заетите през 2017 г., отново според данни на НСИ. В доклад от 2019г.  на ЦРЧРРИ 
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(Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи)
3
 към МТСП са 

цитирани неофициални данни, изготвени и предоставени от експерти на НСИ, според 

които социалните предприятия участват с около 0,8 % от БВП на страната. В 

управленската програма на правителството за периода 2017-2021г. е заложен количествен 

индикатор за нарастване на социалната и солидарна икономика до близо 2% от БВП към 

2021г.
4
  

В „Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград“ за периода 

2014 – 2020 година е заложено „намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване чрез: повишаване на достъпа до образователни, здравни и социални услуги, 

интеграция на маргинализирани групи и насърчаване на социалните предприятия“. Това е 

едно от основните направления, в които се насочват действията по комплексната 

стратегическа цел 2. „Цялостно повишаване качеството на живот на населението в област 

Благоевград“, с приоритет 2. „Подобряване качеството на живот“. Тази стратегическа цел 

показва същественото значение за развитието на областта, ориентирано към населението и 

развитие на човешкия потенциал в областта. В нея са вградени и част от поетите 

регионални ангажименти по стратегия «Европа 2020».  

 

Статистически данни за нивата на безработица в страната и в област Благоевград 

 

Данните по отношение на развитието на пазара на труд в България показват, че 

безработицата през последните пет години трайно спада спрямо регистрираните 13 % в 

края на 2013 г. Трудовата активност и нивата на заетост се увеличават значително през 

последните няколко години, но това увеличение е неравномерно разпространено сред 

населението. Тенденциите на пазара на труда са положителни, но като сериозни 

предизвикателства остават все още високият дял на дълготрайната и младежка 

безработица, както и ниският процент на заетост сред нискоквалифицираните лица. 

Лицата от малцинствени групи и тези, които живеят в по-бедни региони и в селски райони 

също продължават да са изправени пред значителни трудности при намирането на работа.  

                                                           
3
 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  
4
 Мярка 154: Формиране на среда, която води до принос от близо 2% в БВП на предприятията от социалната 

икономика, Програма за управление на Правителството на Р България за периода 2017-2021 г. 
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Данните от Регионалната служба по заетостта – Благоевград отчитат спад на 

равнището на безработица за областта със 7.6 % спрямо същия период на предходната 

2018 година. Най- осезаемо е намаляла безработицата в общините Белица и Якоруда, 

където в минали години са отчитани над 50%. Според  данните към 30 

април  равнището  на безработица в община Якоруда е 29.2%, а безработните наброяват 

1 425 души.
 5

  

Относителният дял на безработните младежи до 29 години започнали работа през 

месец септември 2019г. 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. 
6 

 

 

Статистически данни за социалните предприятия в област Благоевград  

 

 През 2013 г. с годишна периодичност стартира статистическо изследване на 

социалните предприятия в България. Изследването се реализира в рамките на проект 

„Създаване на национална база данни на МТСП за социалните предприятия в България“, 

осъществяван от Министерството на труда и социалната политика и партньорите 

му Национален статистически институт, Централен кооперативен съюз и Агенция за 

социално подпомагане. Основната цел на статистическото изследване на социалните 

предприятия в България е да идентифицира предприятията в областта на социалната 

икономика и да осигури информация по определени показатели за социалните 

предприятия в страната. Обект на изследването са всички нефинансови предприятия и 

предприятията с нестопанска цел в страната, които са развивали дейност през съответната 

отчетна година. Основен източник на информацията са годишните отчети на 

                                                           
5
 Дарик Благоевград (18 юни 2019) Безработицата в Пиринско намалява, най-сериозен е спадът в община 

Белица - https://dariknews.bg/regioni/blagoevgrad/bezraboticata-v-pirinsko-namaliava-naj-seriozen-e-spadyt-v-

obshtina-belica-2172043  
6
 Агенция по заетостта (септември 2019) Информация за безработицата, активната политика по заетостта и 

реализацията на ОП „Развитие на човешките ресурси” през септември 2019 г.  

http://www.mlsp.government.bg/
http://www.nsi.bg/
http://www.cks.bg/
http://www.asp.government.bg/
http://www.asp.government.bg/
https://dariknews.bg/avtori/1438
https://dariknews.bg/regioni/blagoevgrad/bezraboticata-v-pirinsko-namaliava-naj-seriozen-e-spadyt-v-obshtina-belica-2172043
https://dariknews.bg/regioni/blagoevgrad/bezraboticata-v-pirinsko-namaliava-naj-seriozen-e-spadyt-v-obshtina-belica-2172043
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нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс и годишният отчет на 

предприятията с нестопанска цел.
7
 

Видимо от данните за 2014г. (най-скорошните публикувани от базата данни на 

МТСП) Благоевград е сред областите с най-голямо наличие на социални предприятия на 

територията си. Преди област Благоевград според нивото на развитост на социалната 

икономика в страната са единствено по-големите градове като София с 1 721 социални 

предприятия, Варна – 367 и Пловдив – 366, както и Стара Загора – с 238 социални 

предприятия и Бургас – с 229. Броят на социалните предприятия на територията на област 

Благоевград към 2014г., според данните на МТСП, е 177 предприятия.  

 

                                                           
7
 МТСП (2013) Национална база данни на МТСП за социалните предприятия в България 

http://seconomy.mlsp.government.bg/db/  

Фигура 1. Брой на социалните предприятия към 2014г. по области в страната 
Източник: Национална база данни на МТСП за социалните предприятия в България, http://bit.ly/368jJEV  

http://seconomy.mlsp.government.bg/db/
http://bit.ly/368jJEV
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Към 2014г. най-голям брой социални предприятия в областта са отчетени в община 

Благоевград – 45 предприятия. По-голямо наличие на предприятия, част от социалната и 

солидарна икономика има и в община Петрич, където те са общо 34. По численост на 

социалните предприятия на територията им следват общините Сандански – 21, Разлог – 18 

и Гоце Делчев – 16.  

 

 

Според данни на Сдружението на Югозападните общини (СЮЗО), интересът към 

създаване на социални предприятия на територията на област Благоевград нараства през 

последните години. През 2015г. проучване, направено от СЮЗО, идентифицира 5 

функциониращи малки общински социални предприятия на територията на областта, със 

средна заетост между 3 и 5 човека. В момента, към 2019г., техният брой се увеличава с 19 

новосъздадени социални предприятия. От сдружението отдават този растеж в сектора на 

факта, че социалната икономика е във фокуса на европейските политики, което дава 

отражение и върху националната политика. В България през последните години се 

реализира целенасочена национална политика за подкрепа и развитие на социалната и 

солидарна икономика. Създадени са нормативна рамка и подзаконови нормативни актове 

Фигура 2. Брой на социалните предприятия по общини за област Благоевград към 2014г.  
Източник: Национална база данни на МТСП за социалните предприятия в България, http://bit.ly/32U3XM0  

http://bit.ly/32U3XM0
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в сферата, предоставени са възможности за национално финансиране, които значително 

облекчават дейността на социалните предприятия, ежегодно се провеждат форуми, на 

които социалните предприемачи излагат своята продукция.  

 

 

Анализ на съдържанието на проектите по ОП РЧР 2007-2013 и ОП РЧР 2014-2020 в 

област Благоевград 

 

Източниците на финансиране на социалното предприятие са няколко типа - 

собствен капитал, заемен капитал от банка или друга финансова институция и субсидия, 

осигурена от държавно финансиране или от международен донор, който подкрепя 

развитието на социални предприятия. Към настояща дата една от програмите, даващи най-

големи възможности за  държавно финансиране на социални предприятия, е оперативната 

програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Тя е разработена в съответствие с 

подкрепяните от Европейския социален фонд дейности и е насочена към областта на 

трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. В рамките й 

социалното предприемачество е подкрепено от реализирането на процедура "Развитие на 

социалното предприемачество", част от приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване”. Процедурата цели да улесни достъпа до заетост и 

да осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на 

подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната 

икономика.  

За целите на настоящото изследване избрахме да направим анализ на съдържанието 

на 20 проекта, подкрепени по линия на процедура "Развитие на социалното 

предприемачество" от ОП РЧР 2014-2020, реализирани на територията на област 

Благоевград. Дейността на изследваните предприятия обхваща 8 от общо 14 общини в 

областта. Общините, в които са се изпълнявали проекти за създаване и развитие на 

социални предприятия по ОП РЧР в програмния период 2014 – 2020 г., са Банско (1), 

Белица (2), Благоевград (8), Гоце Делчев (1), Гърмен (1), Петрич (3), Сатовча (3), Симитли 

(1).  Най-голям брой проекти са реализирани на територията на община Благоевград – 
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общо 8 проекта за развитие на социалното предприемачество, в Петрич са стартирани 3 

нови социални предприятия и в Сатовча – други 3 нови.  

Допустими бенефициенти по програмата са социални предприятия, работодатели, 

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

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

организации. От изследваните 20 случая, според правната си форма 5 са еднолични 

дружества с ограничена отговорност (ЕООД), 5  – еднолични търговци (ЕТ), 5 – общини, 2 

– сдружения, 2 – фондации и 1 - дружество с ограничена отговорност (ООД).  

Общият бюджет на процедура "Развитие на социалното предприемачество" е 15 

000 000 лв. Кандидатите по нея могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 

50 000 лв. и 391 166 лв. Общата заложена сума по анализираните проекти за създаване и 

развитие на нови социални предприятия на територията на област Благоевград възлиза на 

4 871 159.75лв.  

В рамките на изследваните проекти са обхванати 451 безработни лица от уязвими 

групи, при заложен общ брой в проектите – 403 лица. Допустими целеви групи, 

определени по процедурата, са хора с увреждания, лица в неравностойно положение на 

пазара на труда и други социално изключени лица, представители на различни общности, 

заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с 

увреждания, лица, заети в институции и организации, свързани със социалното 

предприемачество. Според информацията, поместена в описанията на изследваните 

случаи 9 от общо 20 социални предприятия осигуряват заетост на безработни лица над 54-

годишна възраст, 8 от 20 – на безработни младежи до 29 г. и 7 предприятия таргетират 

продължително безработни лица като свои потенциални служители. От изследваните 

предприятия 8 са готови да предложат работно място на хора с увреждания, но 

същевременно някои от тях задават конкретен брой лица с увреждания, който може да 

бъде включен като част от общия предвиден брой свободни места за назначаване на 

представители от уязвимите групи. Общо 3 от предприятията посочват като целева група, 

която биха назначили на работа, безработни лица самотни родители /осиновители и/или 

майки/осиновителки с деца до 5 г. възраст, 2 се ориентират към младежи, които напускат 

домовете за деца лишени от родителска грижа, а 1 заявява готовност са осигури работни 

места за лица, пострадали от насилие. Останалите уязвими групи лица по смисъла на чл. 
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7.4. от ЗПССИ, а именно родителите на деца с трайни увреждания, лицата, изтърпели 

наказание лишаване от свобода за срок, не по-кратък от 5 години, лицата със зависимост 

към алкохол или наркотични вещества, бездомните лица, чужденците, получили закрила в 

Република България, лицата, получили статут на специална закрила по реда на Закона за 

борба с трафика на хора, не са конкретно упоменати като целева група по проектите. 

Възможно е те да бъдат разбирани като включващи се в общото определение „(други) 

лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключените лица“, 

което фигурира в описанията на 8 от общо 20 изследвани предприятия.  Разглеждайки 

обхвата на проектите, спрямо уязвимите групи, определени в чл. 7.4. от ЗПССИ трябва да 

бъде обърнато внимание на това, че началото на програмния период за изпълнение на 

настоящия програмен период на ОП РЧР е 2014г., а „Законът за социалните предприятия“ 

е приет едва в края на 2018г.  

Социалните предприятия съществуват и имат място във всички сфери на 

стопанската дейност - в производството на всякакви стоки и в предоставянето на различни 

услуги. От анализираните 20 социални предприятия, подкрепени чрез ОП РЧР 2014-2020, 

най-много са тези, които осъществяват шивашки дейности и  производство на текстилни 

изделия – общо 5. Сфера на дейност на 3 от анализираните социални предприятия е 

озеленяването, за 2 - ресторантьорството и производството на кулинарни изделия, 2 

работят в полето на търговията и 2 – в това на туризма. Ориентирани към онлайн бизнеси 

са 2 от изследваните социални предприятия, 1 – към предоставянето на консултантски 

услуги, а 3 извършват други услуги – поддържане  на общинска пералня, автокозметични 

дейности и почистване, предлагане на таксиметрови услуги.  

Всички 20 изследвани социални предприятия, които са подкрепени по процедура 

"Развитие на социалното предприемачество" от ОП РЧР 2014-2020, осигуряват работни 

места на лица от уязвими групи. От тях 18 предоставят и психологическо подпомагане, 

мотивиране, консултиране, социална интеграция на тези лица. С популяризиране на 

социалната икономика и социалното предприемачество се ангажират 9 от анализираните 

предприятия. Конкретно посочена насоченост към развитие на региона, в който се 

осъществява дейността на даденото предприятие, заявява само 1 от изследваните 20. Само 

1 социално предприятие конкретно упоменава и реализирането на дейност насочена към 

други уязвими лица от общността, които не са подкрепени в рамките на социалното 

предприятие.  
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Включването в обучения за придобиване на професионална квалификация имат 

решаваща роля при адаптацията на пазара на труда на лицата от уязвими групи. Такива 

обучения се реализират в 9 от общо 20 изследвани социални предприятия на територията 

на област Благоевград. В 4 от социалните предприятията новите работници биват 

въведени в работния процес с подкрепата на наставници, а 6 от тях разполагат с психолог 

или социален работник на място, който отговаря за психологическата подкрепа на наетите 

лица от уязвими групи. В рамките на 5 от социалните предприятия са разкрити и 

допълнителни центрове и звена за психологическа подкрепа, мотивация и социална 

интеграция. Стимулирането на социалното включване и възстановяването на изгубени 

социални умения и навици, чрез осигуряване на условия за личностна и професионална 

реализация, чрез социална и психологическа подкрепа и професионални, и мотивационни 

обучения, спомагат за успешната интеграция и реинтеграция на пазара на труда на лицата 

от уязвимите групи.  

Средната продължителност на анализираните проекти за разкриване на нови и 

подкрепа на съществуващи социални предприятия по ОП РЧР 2014-2020 е приблизително 

15 месеца. 

В рамките на предходния програмен период на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ – 2007-2013г., две от схемите са били насочени към социалното 

предприемачество: „Социално предприемачество – популяризиране и подкрепа на 

социални предприятия /Пилотна фаза/“ и „Нови възможности“. Били са подкрепени 77 

нови предприятия в сферата на социалната икономика и 87 действащи такива. Към 

30.09.2013 г. по програмата 3 681 лица са започнали работа в сферата на социалната 

икономика.  

Подкрепени в рамките на ОП РЧР 2007 – 2013г. са 5 социални предприятия в 

област Благоевград. Те действат на територията на общините Благоевград, Разлог, Гоце 

Делчев, Сатовча и Кресна. Три от тях стартират в края на 2009г., а останалите две – в края 

на 2011г. Размерът на насочените по процедурата средства за разкриване на тези 5 

социални предприятие е 1 076 938.32лв. Средно периодът на изпълнението им е около 15 

месеца и половина. От стартиралите с подкрепа по процедурата социални предприятия 3 

са с основно поле на дейност – озеленяване, 1 – в полето на предоставяне на услуги – 

„Салон за красота“ и 1 – защитена работилница за изработка на керамични и рисувани 
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предмети, приложна бижутерия и др. Всички 5 разгледани социални предприятия 

осигуряват заетост на лица в неравностойно положение на пазара на труда и други 

социално изключени лица, а също и оказват психологическа подкрепа на заетите в тях 

лица от уязвими групи. В проектите на всички социални предприятия има заложено 

предоставяне на мотивационни обучения и обучения за придобиване на базови социални 

умения, а 4 от общо 5 заявяват и провеждане на обучения за придобиване на 

професионална квалификация. Към едно от социалните предприятията е разкрит 

допълнително и „Център за подкрепа на лица от целевите групи за преход към реалния 

пазар на труда“.  

 

 

Типология и примери за социални предприятия в област Благоевград 

 

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

е и разработеният от Сдружение на Югозападните общини проект ”SocialNet-BG“
8
. 

Проектът работи в полза на  създаването на мрежа на социални предприятия в 

Югозападна България и прилагането на иновативни маркетингови стратегии. В рамките 

му е предложена типология на моделите на социални предприятия в България, според 

която те са три типа.  

Първият обособен модел е насочен към създаване на заетост и развитие на 

работната сила. При този тип социално предприятие икономическата логика на бизнес 

начинанието се основава на възможността да се създадат работни места за хора в 

неравностойно положение. Доста често този модел се свързва с така наречената „защитена 

заетост“, където социалното предприятие е работодател на хора с увреждания. Трудово-

производителните кооперации са едни от най-успешните социални предприятие и едни от 

най-големите работодатели на хора от уязвимите групи, според изпълнителния директор 

на Сдружението на Югозападните общини - Любица Томова. Дългогодишната традиция 

на кооперативното движение в България е над стогодишна. Трудово-производителните 

кооперации са специализирани в различни дейности – има представители в шивашката 

промишленост, в производство на хартиени изделия и опаковки и др. Едно от първите 

                                                           
8
 Сдружение на Югозападните общини (2019) Проект SocialNet-BG, За проекта  

http://socialnet-bg.com/index.php/bg/about-project/social-ent  

http://socialnet-bg.com/index.php/bg/about-project/social-ent
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създадени социални предприятия в област Благоевград се намира в град Банско. В него се 

изработват хартиени пликове, които се продават в търговските обекти в курортния град. 

Предприятието е създадено през 2007г. по европейски проект. След края на 

финансирането по този проект, то продължава да работи, като днес в него са заети 8 души. 

Работещите са лица със специфични потребности. Изпълняваната дейност развива у тях 

фината моторика, дава им възможност да изградят трудови навици и да организират сами 

финансовите си ресурси. Основната цел на предприятието е да се подобри животът на 

младите хора, които имат физически и интелектуални затруднения. Служителите на 

социалното предприятие работят на две смени, като всяка от тях е по 4 часа, а като 

месечното възнаграждение получават половината от работната заплата.  

В „Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с 

увреждания“, поддържан от Агенцията за хора с увреждания към МТСП (Министерство 

на труда и социалната политика), фигурират 4 социални предприятия, които осъществяват 

своята дейност на територията на област Благоевград. Това са ТПКИ "Антон Попов" в 

град Петрич, ТПКИ "Рила" -в гр. Благоевград, ТПКИ "Атанас Тешовски"- гр. Гоце Делчев 

и ПКИ "Георги Казепов" – гр. Сандански. ТПКИ "Антон Попов" изработва плетиво, 

основно на ишлеме, а също така и опаковки от хартия. Над 50% от персонала на 

кооперацията са хора с увреждания. Основната дейност ТПКИ "Атанас Тешовски" е 

шивашка. ПКИ "Георги Казепов" произвежда различни видове опаковки от полиетилен и 

хартия, а ТПКИ "Рила" извършва основно шивашка дейност, произвеждайки облекла за 

чуждия и нашия пазар. 

Друг модел на социално предприятие е предприемаческият модел, където 

социалното предприятие се явява посредник между хората в неравностойно положение и 

пазара. При този модел под формата на трудова терапия хора с увреждания участват в 

производството на продукти, за които социалното предприятие търси пазар и се ангажира 

с маркетинг и дистрибуция.  

Пример за подобен тип социално предприятие реализира Сдружение с нестопанска 

цел „Шанс за хора с увреждания”. То е неправителствена организация за осъществяване 

на дейност в обществена полза, регистрирана през 2003г. Един от проектите на 

сдружението е изпълнен с подкрепата на ОП РЧР 2007-2013г. на територията на област 

Благоевград. В рамките на проекта е създадено социално предприятие - защитена 
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работилница. В работилницата хора от целевите групи – в неравностойно положение на 

пазара на труда и други социално изключени лица, изработват керамични и рисувани 

предмети, приложна бижутерия и др. Участниците в целевата група биват разпределяни в 

4 групи/ателиета по 8 човека, съобразно техните дарби и възможности. Заниманията се 

провеждат три пъти седмично, по 2 часа. Работилниците се реализират под методическото 

ръководство на трудотерапевти, като в заниманията участие взимат и доброволци, които 

работят заедно с участниците и подпомагат дейността на трудотерапевтите. Всеки готов 

продукт бива снабден със сертификат за произход, в който е посочено къде и от кого е 

произведена стоката и обозначава социалната й добавена стойност. Социалното 

предприятие отговаря за осъществяването и на контакт с потенциални клиенти на 

продукцията и сключването на търговски договори за доставка.  

Третият модел на социално предприятие, който е най-пряко свързан с доставчиците 

на социални услуги, е моделът за пряка услуга. При този модел социалното предприятие 

предоставя социални услуги срещу заплащане на външни клиенти, и едновременно с това 

е доставчик на социални услуги на своите членове, като заплащането става по договор с 

общината или държавата. Важно е да се отбележи, че при модела за пряка услуга 

социалното предприятие развива едни и същи услуги, насочени към различни 

потребители и клиенти. Много често при този модел има и елемент на заетост за хората с 

увреждания, които участват в предоставянето на социални услуги към клиенти в по-тежко 

състояние.  

През 2011г., с подкрепа по ОП РЧР 2007-2013г., на територията на община 

Якоруда, област Благоевград, е разкрито ново социално предприятие-обществена 

трапезария. В него е предвидено да бъдат наети на работа 10 души от уязвими групи. 

Дейностите, които осъществява социалното предприятие са приготвяне и доставяне по 

домовете на храна за обяд на 100 човека - жители на общината. Потребители на услугата - 

приготвяне и доставяне на обяд - биват подбирани по утвърдени критерии. Те са 

предимно възрасти и самотно живеещи хора, лица с ниски доходи и лица с доказана липса 

на доход. Социалният ефект от реализирането на дейностите по проекта може да бъде 

разглеждан в два аспекта: от една страна се осъществява общата цел, която си поставя 

проектът - да се окаже подкрепа за социално включване на уязвими групи на пазара на 

труда и повишаване на трудоспособността и продължителността на трудовия им живот, 

чрез осигуряване на заетост, и от друга страна, се удовлетворява нуждата от подобен тип 
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социална услуга, тъй като към момента на създаването на социалното предприятие, на 

територията на общината тя е недостатъчно развита. 

 

Форуми за социално предприемачество в област Благоевград и Югозападния район 

 

През последните 2 години са проведени няколко форуми за социално 

предприемачество в Благоевград, които инициират диалога за развитието на социалната 

икономика в региона. В края на 2018 година е проведен форум „Съвременни 

предизвикателства пред регионалното развитие на социалната икономика“. Той е 

съвместно организиран от Националния съюз на трудово-производителните кооперации и 

Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Дискусионният форум е бил 

повод за среща и осъществяване на диалог между експерти от МТСП, представители на 

местната власт, представители на бизнеса, Сдружението на Югозападните общини 

(СЮЗО), учебни заведения, неправителствени организации и синдикати. Форумът е 

послужил като средство за стимулиране на социалните предприятия и кооперации, които 

предоставят локално своите продукти и услуги.
9
  

През настоящата 2019г. са проведени други два форума с фокус върху социалното 

предприемачество. В края на септември са се състояли Регионален форум „Социално 

предприемачество“ и изложение на социални предприятия от Югозападна България, 

организирани от Сдружение на Югозападните общини. Форумът и изложението на 

социални предприятия са част от дейностите по проект "Моето хоби е моя професия – 

предоставяне на услуги за интернет бизнеси", изпълняван от СЮЗО и финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура „Развитие 

на социалното предприемачество“. Целта на форума е да се популяризира концепцията за 

социална икономика и да се подпомогне развитието на социалното предприемачество в 

Югозападна България. Дискутираните теми обхващат: подобряването на нормативната 

база, касаеща дейността на социалните предприятия; подпомагането на социалното 

сближаване в региона; популяризирането на добрия европейски опит в областта на 

социалното предприемачество и възможностите за прилагането му в България; 

                                                           
9
Blagoevgrad.eu (29.11.2018) Благоевград бе домакин на форум за социално предприемачество 

https://www.blagoevgrad.eu/blagoevgrad-domakin-na-forum-za-sotsialno-predpriemachestvo.html  

https://www.blagoevgrad.eu/blagoevgrad-domakin-na-forum-za-sotsialno-predpriemachestvo.html
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възможностите за мобилизиране на вътрешни и привличане на външни ресурси за 

развитие на социалното предприемачество. Участие във форума са взели над петдесет 

представители на общини и социални предприятия от региона
10

.  

В края на октомври е проведен и Вторият регионален форум за социално 

предприемачество – Благоевград. Организатори на събитието са Министерството на труда 

и социалната политика и Националния съюз на трудово-производителните кооперации, в 

партньорство с ЮЗУ "Неофит Рилски". Форумът цели разпространяване на добри 

практики в сферата на социалното предприемачество.
11

  

 

Реализирани и предстоящи политики в сферата на социалната и солидарна 

икономика 

 

Към момента, с приемането на Закона за предприятията на социалната и солидарна 

икономика (ЗПССИ), е дефинирано мястото и ролята на социалните предприятия с ясно 

изразен ефект върху хората от уязвимите групи и са поставени основите на нормативната 

рамка, уреждаща правните въпроси, отнасящи се до социалната икономика и социалните 

предприятия в България. Предстои разработването на двугодишен План за действие по 

социална икономика (2020-2021 г.), в който да бъдат включени нови мерки и инициативи, 

развиващи цялостната рамка на политиката по социална и солидарна икономика. Изграден 

е и Регистър на социалните предприятия към МТСП. „Чрез специална платформа 

български социални предприемачи ще могат да се свързват с фирми от други страни в 

Европейския съюз, които се занимават със социална икономика, за да обменят добри 

практики“
12

.  

В изпълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика 

(ЗПССИ) е заложено създаването, регистрирането и поддържането на отличителна 

сертификатна марка за социалните предприятия. През настоящата 2019г. тя е 

регистрирана, като с въвеждането й се цели повишаване на осведомеността на 
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19 
Този анализ е направен с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община 
Якоруда и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-

участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат. 

заинтересованите страни относно същността, функционирането на социалната икономика 

и развитие на активна подкрепяща среда за субектите на тази икономика. Социалното 

предприятие получава безвъзмездно сертификатната марка, след вписване в Регистъра на 

социалните предприятия, с цел отличаване на продуктите и услугите на социалното 

предприятие на пазара
13

.  

Регистрираните предприятия в регистъра на МТСП за социални предприятия ще 

имат възможност да кандидатстват по програмите/проектите на МТСП. В новия 

програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ отново ще 

бъдат отделени и насочени средства към подпомагане на развитието на социалната и 

солидарна икономика в България. Социалните предприятия в България ще имат 

възможност да кандидатстват за финансова помощ и чрез Фонд „Социална закрила“.   

На регионално ниво община Благоевград също така подготвя и наредба за 

насърчаване и подпомагане на социалното предприемачество.  
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МТСП – Социална икономика (2019) Регистрирана сертификатна марка „Продукт на социално 

предприятие“ 

http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=4&d=155  
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