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Изследване
Въведение
Изследването е част от проекта „Алианс за социално предприемачество“, който цели да се
идентифицират състоянието и процедурите на разположение за разработване на сектора на
социалната икономика и да се дефинират вече съществуващите инструменти за ефективно
стартиране на социален бизнес, внедряване на иновативни решения в общността и създаване
на социални предприятия. В изследването сме събира данни от официалната държавна
документация и са проведени интервюта и въпросници с различни целеви групи и съответните
заинтересовани страни като публични органи, образователни институции и предприемачи,
които участват главно в сектора на социалната икономика.
Изследването се състои от преглед на литература и документация, свързани с темата.
Разглеждаме правната рамка в страната, образователните институции, осигуряващи обучение
по темата за социалното предприемачество и тяхната методология. Освен това, има добри
практики за успешни социални предприятия и учебни материали.

Законодателство за социалното предприемачество в
България
През 2012 г. Министерският съвет на Република България приема Национална концепция за
социалната икономика, с която инициира целенасочена координирана държавна политика в тази
област. В изпълнение на него се разработват планове за действие и предвидените дейности са
в съответствие с целите на Концепцията и новата правна рамка, приета през 2018 г. - Закона за
предприятията от социалната и солидарна икономика. Дейностите се извършват независимо от
държавните институции или съвместно със заинтересовани страни от неправителствения сектор,
социалните партньори, сдруженията на работодателите и други.
Според българския закон за предприятията на социалната и солидарна икономика дефиницията
на социалната и солидарна икономика е форма на предприемачество, насочена към една или
повече социални дейности и / или социални цели, преследвани от предприятията, включително
производството на различни стоки или предоставянето на услуги, в сътрудничество с държавни
или местни власти или независимо.1
Принципите на социалната и солидарна икономика са: предимството на социалните над
икономическите цели; връзка с обществена и / или колективна полза; публичност и прозрачност;
независимост от органите на държавната власт; участие на членове или служители при вземане
на управленски решения.
Социалните предприятия са разделени в два класа A и A+. И двамата трябва да осъществяват
социална дейност, която произвежда социална добавена стойност, определена по методология,
издадена от Министъра на труда и социалната политика. Те трябва да бъдат управлявани
прозрачно и служителите трябва да бъдат ангажирани в процеса на вземане на решения.
За да се класифицира като предприятие от клас А повече от 50 процента от положителния
счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно облагане за последния отчетен
период трябва да се изразходва за извършване на социална дейност или такава цел. Или не по-
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малко от 30 процента и не по-малко от три лица, наети в предприятието към датата на заетостта,
трябва да бъдат част от някоя от следните групи:
-

-

хора с трайни увреждания;
продължително безработни лица, които имат право на месечна социална помощ
съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му;
лица до 29-годишна възраст, които нямат предходен професионален опит;
лица, настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето,
включително след прекратяване на настаняването им;
безработни лица над 55 години, които са регистрирани в дирекция "Бюро по труда";
лица, които отглеждат деца с трайни увреждания и получават помощи по чл. 8д от Закона
за семейни помощи за деца;
лица, изтърпели наказание лишаване от свобода за срок, не по-кратък от 5 години, ако
краят на наказанието е настъпил през последните три години от постъпването на работа;
лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества, преминали успешно лечебна
или психосоциална рехабилитационна програма през последните две години преди
постъпването на работа
бездомни лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби;
чужденци, получили закрила в Република България по реда на Закона за убежището и
бежанците през последните три години от постъпването им на работа;
лица, получили статут на специална закрила по реда на Закона за борба с трафика на
хора;
лица, пострадали от домашно насилие по смисъла на Закона за защита от домашното
насилие.2

Всичко това трябва да бъде изпълнено и допълнителните изисквания, които трябва да бъдат
изпълнени, за да се класифицират като клас A +, са или социалната добавена стойност, която
предприятието извършва, трябва да бъдат изцяло в рамките на административните граници на
общините, които за предходната година имат равнище на безработица, равно или по-високо от
средното за страната; или да инвестирате повече от 50 процента и не по-малко от 75 000 лв. от
положителния счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчното облагане е
социална дейност; или поне 30 от служителите са лица от малцинствата (споменати
предварително) са работили непрекъснато в предприятието през последните 6 месеца.
Министерството на труда и социалната политика ръководи регистър със социалните
предприятия. Всички те имат възможност да бъдат въведени там, след като представят
формуляр с всички необходими документи, които удостоверяват, че отговарят на посочените
изисквания. Когато те са спазени, министърът на труда и социалната политика издава
удостоверение на предприятието за вписване в регистъра на социалните предприятия в 14дневен срок от подаване на заявлението за регистрация. След като бъдат вписани в регистъра
на социалните предприятия, те имат право да добавят към своето име и правна форма думите
„социално предприятие“ и да обозначават стоките или услугите, които предоставят, с думите
„продукт на социалното предприятие“.
В случай на несъответствия и / или непълноти на заявлението, заявителят бива уведомен и
разполага с 14-дневен срок за предоставяне на всички допълнителни документи, така че
заявлението може да бъде преоценено.
Социално предприятие от клас А, вписано в регистъра на социалните предприятия, трябва да
представи на министъра на труда и социалната политика документите, доказващи, че
предприятието продължава да отговаря на условията за регистрация всяка трета година от
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датата на регистрацията му. Социално предприятие от клас A +, вписано в регистъра, трябва да
предоставя доказателства на всяка втора година. Ако представените документи показват, че
социално предприятие от клас A + вече не отговаря на условията за социално предприятие от
този клас, но продължава да удовлетворява тези от клас А, министърът на труда и социалната
политика може да издаде заповед, с която отново го регистрира като социално предприятие от
клас А в Регистъра на социалните предприятия.
Министърът на труда и социалната политика насърчава и подкрепя субектите на социалната и
солидарна икономика чрез: улесняване на диалога помежду им и с публичните власти,
включително улесняване на съвместни инициативи в областта на социалната и солидарна
икономика с различни публични органи; подкрепя участието на гражданите в дейностите на
субектите на социалната и солидарна икономика и в преследването на техните социални цели
чрез създаване на електронна платформа, чрез която те са в състояние да представят своята
дейност пред заинтересованите страни с цел бъдещи партньорства и сътрудничество.
Министерството предоставя методическа помощ за търсене на специализирано финансиране за
дейността на социалните предприятия; провежда национални програми за обучение за развитие
на техния капацитет за управление; създава, регистрира и поддържа отличителен
сертификационен знак за социалните предприятия и техните стоки или услуги, като ги предоставя
за използване от социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия;
предлага установяването на обективни показатели за статистическо отчитане на социалната и
солидарна икономика с Националния статистически институт, анализира и предлага промени или
нови мерки за насърчаване.
Органите на местното самоуправление могат да подпомагат субектите на икономиката за
социална и солидарна дейност в техните дейности, като насърчават хората да участват в
курсове, предоставяни от правителствения орган по теми в областта на социалното
предприемачество; участват в дейностите на социалната и солидарна икономика чрез различни
форми на сътрудничество.
Планът 2020-2021 за развитие на социалното предприемачество в България съдържа следните
цели:
-

-

-

-

-

Повишаване на осведомеността на заинтересованите страни относно правните,
финансовите, информационните и други аспекти, свързани с функционирането на
икономиката на социалната и солидарна политика и социалното предприемачество чрез:
провеждане на информационни кампании, както и организиране на конференция „10
години Социална и солидарна икономика в България“ и европейски семинар под името
„Кооперации - ключов партньор в европейската социална и солидарна икономика“.
Изграждане на партньорства и разпространяване на добри практики в социалната и
солидарна икономика чрез организиране на ежегоден форум за социални предприятия,
международни семинари и конференции в тази област.
Осигуряване на институционална подкрепа за социалната икономика чрез организиране
на информационни срещи с участници от различни сектори, за представяне на
възможности за финансиране и инструменти за микрокредитиране на социалните
предприятия. В допълнение, разработката на уеб платформа за база данни за социални
предприятия. Планът предвижда създаване на мрежа от ресурсни центрове / инкубатори
на местно и регионално ниво в подкрепа на социалната икономика, включително
осигуряване на целева институционална подкрепа чрез първоначални и продължаващи
програми за обучение.
Поддържане на информационна среда за развитието на социалната икономика чрез уеб
страници, прилагане на структурирана информационна и обучителна програма за
прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.
Разработване и прилагане на образователни и обучителни програми в областта на
социалната и солидарна икономика, основани на оценявано икономическо и социално
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-

въздействие на участниците в социалната и солидарната политика върху заетостта,
социалното включване и постигането на социално и териториално сближаване.
Оптимизиране на националната регулаторна и стратегическа рамка за развитието на
социалната и солидарна икономика.

Българският национален регистър на социалните предприятия можете да намерите тук:
http://seconomy.mlsp.government.bg/db/bg

Обучения по социално предприемачество
През последните години има различни организации, които популяризират и предлагат курсове по
социално предприемачество като университети, неправителствени организации и центрове за
обучение. Някои от тях са безплатни или са част от висше образование, платени или онлайн.
Един пример за такова обучение е избираем курс в Икономическия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“ за бакалаври и магистри и е отворен за всички, които се интересуват от социално
предприемачество. Курсът има за цел да подготви студентите за реалния свят на бизнеса, като
се опира на примери за успешни социални предприятия в България, Кения, Южна Африка и САЩ.
Организаторите са Обединени идеи за България 3.
Студентите могат да придобият практически знания и умения, свързани с изграждането,
финансирането и управлението на социално предприятие. Обсъждайки казуси от България и
света, те могат да научат основните стъпки, предизвикателства и цели в проектирането,
стартирането и мащабирането на успешни предприемачески инициативи със социален елемент.
Съдържанието на курса включва анализи на различни бизнес структури, методи за управление
на ресурсите, структуриране на екипи и добри практики за постигане на устойчивост на
предприятието. Те изследват стратегии, рискове и предизвикателства при стартиране и
управление на социално предприятие. Практическото ориентиране на курса, за сметка на много
ограничена теоретична формулировка, е основно предимство. Курсът включва дискусии по
казуси, всеки от които изследва следните фактори:
-

-

Устойчивост - канали за приходи от социални предприятия, методи за осигуряване на
дългосрочна визия за развитие.
Въздействие и измерване на успеха - Ефект от социалното предприятие (социален
ефект, влияние върху целевите групи), методология за измерване на въздействието на
социалното предприятие и неговата ефективност.
Иновации - Видове социални иновации, процес на създаване и растеж.

Друга платформа за научаване на повече за темата на социално предприемачество е създадена
по проект Open Mind, сътрудничество между 8 партньора. Онлайн курсът, който те предоставят,
е безплатен, с продължителност 75 часа и 8 теми, които са обхванати:
-

Основна социална икономика и предприемачество
Управление на бизнес
Законодателна рамка
Бизнес модели
Финансиране на маркетинга на социалните предприятия
Написване на бизнес план
Социални проекти и социално въздействие

Курсът е създаден в специална игрална платформа и използва една от най-новите тенденции в
електронното обучение - играта. Той включва елементи на дизайна на игри, като цели, нива,
правила, сътрудничество, конкурентоспособност, споделяне, обратна връзка, награди,
3
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забавление и други. Те създават ангажираща и мотивираща учебна среда, която да помогне за
придобиване на знанията, уменията и компетенциите, необходими за социалното
предприемачество.4
Още една платформа, разработена в рамките на сътрудничество между различни страни, е
SUYSE: Стартиране на млади социални предприемачи. Целите на проекта са засилване на
предприемаческия дух; предлагане на обучение и насоки, предоставяйки на участниците
въведение как да стартират социален бизнес, както и да повишат чувството за инициативност и
предприемачество; с цел намаляване на равнището на безработица сред младите хора и
следователно допринася за тяхното трудово и социално включване. Онлайн курсът, подготвен
от тях, има 5 модула:
-

Въведение в социалното предприемачество
Вашата идея
Разработка на продукти и планиране на проекти
Стартиране и лидерство / маркетинг
Разработване на бизнес план, бизнес модел, стратегически форми 5

Наред с онлайн инструментите има и програми, които се провеждат след работно време и през
почивните дни. Курсът, който Академията за социални предприемачи организира, е 9-дневен курс
на обучение, съдържащ 3 основни модула: Социална промяна, Устойчив бизнес модел и
Привличане на подкрепа. Той има много практически примери и семинари за участниците, така
че те могат да се ангажират и да се учат от реални житейски ситуации. Процесът на подбор е с
формуляр за кандидатстване и след това интервю. Има стипендии за 30-те най-добри кандидати
и те получават 50% отстъпка от таксата за обучение.
Таксата за пълния курс е 480 лв (240 евро). 6

Методология в обученията по социално предприемачество
Обученията, проведени в България, могат да бъдат обобщени в две основни групи:
-

Online обучения

Тези обучения се провеждат на различни платформи и използваната методология в тях
позволява на всеки, който се интересува, да научи повече по темата за социалното
предприемачество да се запише в курса. Курсовете се подготвят от професионалисти в сферата
и обикновено са разделени в 5 до 8 категории. Основните две теми, които се обсъждат, са
информация за социалното предприемачество и как да развиете собственото си социално
предприятие.
Курсовете съдържат модул за запознаване със социалното предприемачество, представящ
основната цел и идея зад терминът социална икономика и предприемачество. След това те
продължават с част, посветена на законодателната рамка, използвана в страната и след това
бизнес модели и управление на бизнеса, посветена на предоставянето на насоки за това как
трябва да се структурира бизнеса и дава шанс да придобият знания за различни бизнес модели,
които могат да се използват.
След като основите са детайлно обсъдени, се разработва собствената идея на участника. Тази
част от обучението съдържа модули за разработване на продукти или услуги и планиране на

4
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проекти. Друга основна тема е писането на бизнес план, създаването на маркетингова стратегия
и намирането на финансиране за новосъздаденото социално предприятие.
Този тип обучения се опитват да привлекат хората чрез нови и удобни за ползване платформи,
които им дават шанс да общуват с други участници чрез обратна връзка, рецензии, споделяне на
идеи и др. Повечето от платформите са безплатни да се регистрират и използват, което им дава
предимство в сравнение с обученията на живо. Друго предимство е възможността да гледате или
четете материалите онлайн от всяко време и от всякъде.
-

Обучения на живо

Този тип обучения се провеждат в конкретен град и са ограничени до броя на хората, които могат
да участват, както и конкретен график. Преди да се включи в такова обучение кандидатът трябва
да попълни формуляр, много често има и мотивационно писмо или друг вид документ, показващ
реален интерес към програмата. Тогава само част от кандидата са избрани да участват в
обучението и тези срещи на живо по време на курса дават шанс за работа в мрежа и
взаимодействие с хора на място, като по този начин създава по-тесни връзки и възможност за
бъдещи проекти.
Обученията варират по продължителност от 3-4 дни до 2-3 месеца в зависимост от
интензивността на курса. Основните дискутирани теми не се различават много от темите,
обхванати в онлайн обученията. Има въведителна част за социалните предприятия и как е
структуриран бизнес моделът. Тогава повечето от обученията имат и анализи на работни
примери, което дава на участниците по-практичен подход и въз основа на казусите те могат да
научат какви са трудностите, които могат да срещнат. От друга страна, това също им помага да
научат добри практики, които работят в различни страни или сфери.
Втората основна част от обучението е разработването на собствена идея или бизнес план на
участниците. Те могат да работят в екипи, за да създадат стратегически план за развитие на
социално предприятие на неговите продукти или услуги. В зависимост от курса, за всяко
предприятие може да има ментори, които биха могли да помогнат с насоки и съвети. Важни теми,
които се обсъждат са маркетинга и финансите на социалните предприятия, тъй като те са от
решаващо значение за успеха на новосъздаденото предприятие.
След като курсът приключи, менторите продължават да работят с участниците, за да осигурят
подкрепа за първите шест месеца от жизнения цикъл на новосъздаденото социално
предприятие.
Този модел дава шанс на екип да работи заедно по конкретна тема и да го разработва, но това
са предимно платени курсове, също поради процеса на кандидатстване има само избрани
участници. Някои от курсовете имат стипендии, които покриват таксата изцяло или частично. Друг
недостатък на подобни обучения е ограничението по отношение на мястото, което се провежда,
както и ограничението във времето.

Добри практики в социалните предприятия
Име: Дом Възможност
Таргет група: млади хора, възпитани в институционални грижи
Описание: Неправителствената фондация за социална промяна и включване работи за
социалното развитие и интеграция на хора, групи и общности в неравностойно положение в
България. Програмата „Дом Възможност“ работи за прекъсване на цикъла на изоставяне, като
помага на младите хора, възпитани в институционални грижи, да придобият умения за независим
живот, за да станат достойни и да допринесат за членовете на нашето общество
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Социалното предприятие, наречено „HOPe SOAP“, започва през март 2012 г. като семинар в
рамките на програмата „Дом Възможност“. Процесът на приготвяне на сапун е много подходящ
за младите хора, които поради своите специфични характеристики не могат да постигнат успех
на пазара на труда. Тази дейност ангажира времето им с продуктивни дейности, като им дава
чувство за принос, развива уменията им за справяне и им дава възможност за приличен доход.
Процесът включва няколко прости операции, подходящи за интелектуалните и физическите
способности на младите хора в програмата „Дом Възможност“. Комбинацията от креативност и
рутинна последователност на операциите помага да се популяризират техните психо-социални
умения и работни навици в сигурна среда. Сапунът е направен от готова за употреба основа,
аромати и оцветители, които отговарят на всички регулаторни изисквания за качество и хигиена.
Цените на сапуна имат за цел да осигурят и мотивират дейността на младите хора в
неравностойно положение и да генерират средства в подкрепа на програмата „Дом Възможност“.
Младите хора произвеждат ръчно изработени сапуни, които са идеални подаръци за различни
поводи - фирмени събития или лични празненства.
Ресторант HOPe е друга част от програмата на „Дом Възможност“ - ресторант с отлична храна и
благородна мисия, създаден и управляван от българската неправителствена организация
„Фондация за социална промяна и включване“. Ресторантът предлага внимателно подбрано
меню, съобразено както с българските традиции и вкусове, така и с глобалните тенденции в
готвенето. Освен разнообразно меню, бидейки социално предприятие, ресторант HOPe предлага
на своите клиенти възможност да подкрепят програмата „Дом Възможност“ чрез своите поръчки
в ресторанта. Купувайки храна от ресторанта, хората помагат на ФСПВ да поддържа програмата
Дом Възможност - мрежа от наблюдавани домове за млади хора, израснали без родителски
грижи.
И двете дейности се опитват да разпространят работата си на възможно най-много места участие на базари или други събития, където хората могат да видят продуктите от HOPe сапуна
и да ги купят. Те също така си сътрудничат с големи компании, които организират частни събития
с различни НПО, където хората могат да се запознаят с продуктите на социалните предприятия.
Друга чудесна идея, която ресторантът HOPe реализира, предлага доставки или услуги за
обществено хранене за частни събития. Това дава шанс на младите хора, които работят там, да
имат повече експозиция и да придобият реално усещане за света, както и да развият своите
умения.7

Име: Зелена пералня
Таргет група: хора с психични заболявания
Описание: Хората с психични заболявания са сред най-уязвимите групи в обществото. Те имат
много ограничени възможности за социално обучение, обучение и заетост. Основните бариери
пред намирането и задържането на работа за хората с психични разстройства са стигмата и
липсата на работни навици. Трудовата им интеграция е дълъг процес, който изисква постоянни
усилия. Центърът за психично здраве работи активно за подкрепа на социалното включване на
хората с психични заболявания и за да им даде възможност да достигнат своя потенциал. Той е
създаден от Глобалната инициатива за психиатрия (GIP) в София с подкрепата на Столична
община, неправителствени организации и други организации
Human Rights in Mental Health-FGIP е международна фондация с нестопанска цел, основана през
1980 г. като Международна асоциация за политическо използване на психиатрията (IAPUP). Те
активно подкрепят развитието на услугите за психично здраве в развиващите се страни и се
стремят да гарантират, че всеки човек може да участва в обществото възможно най-пълноценно,
7
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независимо от факта дали е хоспитализиран психиатричен пациент в Шри Ланка, човек с
интелектуални увреждания в Украйна или СПИН-сираци в Южна Африка. За да осъществят
структурни реформи в областта на психичното здраве, те работят на ниско ниво заедно с местни
партньори и на правителствено ниво с политици.
В допълнение към услугите за психично здраве GIP предлага програма за професионална
рехабилитация, насочена към подобряване на качеството на живот на хората с психични
заболявания чрез участие на пазара на труда. Това включва обучение на работното място и
подкрепена заетост в социално предприятие. Модулът за търсене на работа помага на клиентите
стъпка по стъпка да развият реалистична представа за своите възможности и да направят добра
оценка на правилните профили за работа, да намерят правилните предложения за работа и да
се представят пред работодателите. Обучението ги запознава с кандидатстване за работа,
провеждане на ефективни телефонни обаждания, организиране на срещи с работодатели и
провеждане на интервюта. Предлага им се и работна среда чрез Зелената пералня.
Зелената пералня е социално предприятие, създадено през 2009 г. с подкрепата на програмата
MATRA - KAP. Ползата е за хората с умствени увреждания и непосредствената им среда - за
тяхното пълно и самостоятелно съществуване чрез създаване на възможности за заетост.
Приходите от работата на пералнята се реинвестират в постигане на социално въздействие
върху хората от уязвимите групи - осигуряване на заетост, подобряване на техния жизнен
стандарт, създаване на условия за развитие на техния капацитет като индивиди, въпреки
ефектите от болестта.
В допълнение към специфичните дейности, свързани с работата на прането, Зелената пералня
има за цел също така да приложи програма за рехабилитация на работното място, чиято роля е
да помогне за изграждането на благоприятна среда, която дава възможност на хората с умствени
увреждания да придобият и развият своето търсене и умения за задържане на работа.8

Добри практики за обучителните ресурси
Име: Български център за нестопанско право – БЦНП
Описание: Предприемачеството за организации с нестопанска цел е програма, посветена на
подпомагане на организациите да създават своите социални предприятия. Курсът се осигурява
от Българския център за нестопанско право. БЦНП е част от мрежата на Международния център
за нестопанско право (МЦНП) и на Европейския център за нестопанско право (ЕЦНП), които
действат в над 100 страни по света с цел защита на правото на асоцииране и разработване на
правна рамка за гражданските организации.
Тяхната мисия е да предоставят подкрепа за изготвянето и прилагането на законодателство и
политики с цел насърчаване на гражданското общество, гражданското участие и доброто
управление в България. Те го преследват със силното убеждение, че подобряването на правната
рамка на НПО е от съществено значение за създаването на независимо и проспериращо
гражданско общество.
Програмата е подходяща за всички неправителствени организации, които се развиват или
възнамеряват да осъществяват бизнес в подкрепа на своята мисия и цели. Изискванията са това
да бъде неправителствена организация (сдружение, фондация или читалище), които:
-

8
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-

има годишни приходи над 5000 лева (2500 евро) за последните две години (изискването
е както за нестопански, така и за бизнес приходи).

Има процес на кандидатстване за участие в курса. Заинтересованите страни трябва да
кандидатстват чрез попълване на формуляр за кандидатстване, след което само част от тях се
избират за участие в програмата. Избраните трябва да платят такса за обучение в размер на 180
лв. (90 евро), която частично покрива разходите за настаняване, храна и паузи за кафе по време
на обучителните сесии на програмата и кандидатстването в конкурса на НПО за най-добър
бизнес план.
Тогава участниците ще имат шанса да участват в две обучителни срещи (два или три дни) и се
планират индивидуални консултации според нуждите на всеки участник. Чрез тях, участниците в
първата фаза на програмата подобряват бизнес плана и уменията си за представяне на
организацията.
След това до определен срок, всеки участник ще може да представи окончателния бизнес план
на организацията си за включване във втората фаза на програмата - конкурс за най-добър бизнес
план на НПО. Бизнес плановете бъват разгледани и оценени от жури, съставено от
представители на партньорите на програмата.
Победителите в конкурса за НПО с най-добър бизнес план след втората фаза биват обявени на
официална церемония, на която се раздават наградите. По традиция церемонията се провежда
през февруари и е придружена от базар на социалните предприятия „Малко е много”.
Спечелените в Конкурса получават допълнително обучение и наставничество от бизнес експерти
в следващите шест месеца.
Това е третият етап в програмата - «Lab4e - менторска програма за успешен старт».
В момента до 2020 г. на базата на програмата има над 170 организации, които разработват
своите бизнес планове с тяхна помощ. Над 195 000.00 лева (97 500 EUR) са инвестирани в найдобрите идеи.9

Име: Училище по социално предприемачество
Описание: През последните 7 години екипът на Мрежа хлябни къщи разработва различни
иновативни услуги, продукти и програми, които решават различни социални проблеми, като
използват подходи на социалното предприемачество. Училището за социални предприятия
предлага български и международни обучения по социално предприемачество.
Тяхната мисия е да предлагат обучение и да оборудват участниците с конкретни, практически
умения как да създават и развиват стъпка по стъпка устойчив модел на социален бизнес, тъй
като това е най-добрият начин за постигане на дългосрочна социална промяна. Те имат
предишен опит в създаването на:
-

първият модел „социален франчайз“ в България, който се състои от социални
предприятия - пекарни за хляб и работят хора от уязвими групи.
социални и културни читалища, които предлагат безплатна хлебна терапия за хора с
увреждания, травми и други специални нужди.

Хлебните къщи са първата българска социална иновация, станала популярна по целия свят и
вече се е разпространила в повече от 18 държави на 5 континента.
Те са основали Хлебна къща София - Социална пекарна Надежко10 - иновативен модел на
социални предприятия-пекарни за автентичен хляб, който обучава и наема хора от различни
уязвими групи (младежи в риск, хора с увреждания и хронични заболявания, дългосрочно
9
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безработни майки). В същото време той предлага редовни безплатни сесии на уникалната
Хлебна терапия за хора с увреждания и други специални нужди. Положителният ефект от
терапията с хляб е потвърден от много психолози. Мисията на хлебопекарната е да служи на
квартала и града си като социален и културен обществен център, организиращ всяка седмица
благоприятни обществени хлябове за смесени групи от различна възраст и произход. Мотото им
е „ Месим, за да се смесим! “.
В обученията те прилагат подходи и концепции от областта на социалното предприемачество и
социалните промени. Голямата добавена стойност е практическият опит в стартирането и
управлението на социални предприятия, както и чуждестранните добри практики, които са
придобили чрез международния си опит.
Обучението, което извършват, е разделено на три модула:
-

-

-

Обучение в областта на социалното предприемачество, което се състои от определения
и най-добри практики, разработване на бизнес план, предизвикателства и оценка на
социалното въздействие.
Социално предприемачество: модул с казус, в който се преглежда историята и
развитието на модела на социалното предприятие. Тези сесии включват практическо
обучение и изучаване на използваните методи за тиймбилдинг и арт терапия.
Разработване на собствен бизнес модел - разработване на идея, стратегия за набиране
на средства и разработване на план за намиране на клиенти, маркетингови продукти и
услуги.

Таксата за обучение е 700 EUR, но може да бъде намалена в зависимост от размера на групата.11

Проучване
Въведение
Като част от проекта „Алианс за социално предприемачество“ (KA204-BF8C4AAB) бе направено
проучване на съществуващите инструменти и нужди за подкрепа на образованието за социално
предприемачество във всяка страна партньор. Резултатите са разработени през 6 месеца чрез
стандартна методология за изпълнение на научноизследователска работа, включително
използването на въпросници, интервюта лице в лице. За създаването на проучването бяха
интегрирани различни дейности:
Първо, част беше събирането на данни: след създаването на онлайн въпросник, информацията
за анализа бе събрана чрез 50 въпросника за самостоятелно попълване от различни целеви
групи във всяка страна, 5 интервюта лице в лице със съответните партньори и наблюдения,
извършени от организаторите на проекта в техните общности.
Второ, категоризиране, обработка и анализ на данните: цялата събрана информация бе
обработена съгласно количествените и качествени техники за анализ, като сравнителен анализ
на съдържанието, корелативен анализ и тестове за зависимост от Khi-2, приложими за
извършване на този тип изследвания. Резултатите бяха внимателно анализирани и облечени в
категории като правната рамка на социалната икономика в България, точните потребности от
обучение на целевите групи и заинтересованите страни по отношение на образованието за
социално предприемачество, съществуващите междусекторни партньорства, свързани с темата,
и обобщение за това как предприемаческото обучение се прилага в България.

11

http://www.socialenterpriseschool.eu/

Име на проекта: Alliance for Social Entrepreneurship
Код на проекта: KA204-BF8C4AAB
Интервютата и въпросниците бяха проведени през март 2020 г. на местно ниво в България. По
време на събирането на данни бяха проведени 10 интервюта лице в лице със съответните
респонденти и бяха получени 40 онлайн анкети. Интервютата и въпросниците бяха направени на
български език, а обобщените резултати бяха превеждени на английски.
По отношение на фокуса, участниците бяха разделени в три групи:
-

учащи, местна група от хора от различни възрастови групи;
институции, които са част от институциите, осигуряващи образование;
социални предприемачи, група от хора с опит и работещи в или със социални
предприятия.

Общо резултати 50 анкети са разделени в 21 анкети, попълнени от групата на учащите, 10 от
институции и останалите 19 от социални предприемачи.

Резултати от въпросника за учащи:
1. В коя държава живеете в момента?
Всички участници в проучването са живеещи в България.
2. Възраст:

Половината от тях бяха на възраст между 24-30 години, други 20% са по-млади, в
диапазона от 18 до 23 години и 14% - на 31-35 години. Останалите участници бяха над 35
годишна възраст.
3. Какво разбирате под термина социално предприемачество?
Този въпрос бе под формата на отворен въпрос, където участниците сами можеха да
предложат своя отговор.
• Социалното предприемачество е термин, отнасящ се до групи хора, които работят за
намиране на иновативни решения на социалните проблеми
• Социалното предприятие или социалният бизнес се дефинира като бизнес, който има
конкретни социални цели, които обслужват основната му цел. Социалните
предприятия се стремят да увеличат печалбите, като в същото време увеличават
ползите за обществото и околната среда.
• Частни компании, чийто продукт подкрепя обществения интерес
• Осъществяване на някаква икономическа дейност, чийто доход се инвестира в
социална кауза.
• Магазини и услуги, които са в полза за обществото.
• Бизнес начинание, което има за цел да помогне на хората, които са в рискови групи.
• НПО
• Нямам идея
• Start-up с цел подпомогане на обществото
4. Чували ли сте този термин преди?

Име на проекта: Alliance for Social Entrepreneurship
Код на проекта: KA204-BF8C4AAB

Около 2/3 от участниците бяха чували концепцията за социално предприятие по-рано.
5. Заинтересовани ли сте от обучение по теми, свързани със социалните въпроси и
социалното предприемачество?

Половината от анкетираните отговориха, че биха се интересували от подобна тема.
6. Тъй като социалното предприемачество цели да се съсредоточи върху бизнеса за подобро социално благо, а не еднозначно преследване на печалби, бихте ли помислили да
продължите кариера в тази област?

Повече от 35% от запитаните отговориха, че обмислят подобна кариера, 18% изобщо не
се интересуват, 44% казаха, че се интересуват до известна степен.
7. Смятате ли, че има достатъчно информация по темата за социалното
предприемачество?

Повече от 80% отговориха, че информацията по темата не е достатъчна.
8. Кои са областите, свързани със социално предприемачоство, където липсва информация
и инструменти?
Този въпрос бе под формата на отворен въпрос, където участниците сами можеха да
предложат своя отговор.
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•
•
•
•
•

ефектът върху обществото и икономиката
възможности за развитие на бизнес с такъв фокус
помощ от властите или данъчни облекчения.
финансовата сфера
идеи как да се предлагат продукти и услуги, предоставяни от социално
предприятие.
9. Вярвате ли в положителното въздействие на социалното предприемачество в
обществото?

Повече от 80% отговориха положително, че вярват в положителното въздействие на
социалното предприемачество.
10. Кои са аспектите на социалното предприемачество, за които бихте искали да научите
повече?

Почти половината от участниците отговориха, че темата за какво въздействието има
социалното предприемачество върху общността би им била интересна; По равен брой
участници отговориха, че се интересуват от това как да станат социални предприемачи и
бяха любопитни да научат повече за основната информация за социалното
предприемачество.
11. Колко вероятно е да участвате във въвеждащ курс по социално предприемачество?

Една трета от анкетираните казаха, че е много вероятно те да участват във въвеждащ
курс за социално предприемачество. Други 13% отговарят, че има вероятност да го
направят, 31% отговориха, че е малко вероятно или много малко вероятно да участват в
такъв курс, а 25% остават неутрални.
12. Какво би ви накарало да промените избрания от вас кариерен път и да се насочите към
социалното предприемачество?
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Половината от анкетираните заявиха, че биха били заинтересовани да променят
кариерния си път към социалното предприемачество, само ако са сигурни, че това ще
има положително въздействие върху общността. 31% са казали, че ще го направят, ако
имат лични облаги от това; 12% изобщо не са се интересуваха, а 7% отговориха, че биха
го направили, ако получат помощ, или са субсидирани от държавата под някаква форма.
В заключение, въз основа на поредицата от въпроси в проучването, резултатите показват липса
на познания и разбиране за това какво е социалното предприемачество, какъв е проблемът, с
който се справя и какви инструменти разполага. Повечето от участниците нямаха търпение да
научат повече по темата или да изяснят объркването, което имаше около термина.
В обобщение, въз основа на образователната част на въпросника беше видимо, че има интерес
по темата. Като се има предвид желанието, което повечето от анкетираните проявиха по време
на изследването, модул с добре организирана и подготвена информация за социалното
предприемачество ще бъде полезен и може да мотивира повече хора да се включат в тази
област. Поради липсата на материали или оскъдното им разпространение, много хора не са
запознати с възможностите, които този сектор дава.
Изводът, който може да се направи от последната част, е, че е необходим пълен курс на обучение
по социално предприемачество. Трябва да се засегнат различни теми, обсъждащи:
-

-

основната информация, която ще бъде полезна за всички хора;
въздействието, което оказва върху общността, тъй като е един от основните двигатели
на интереса на участника в получаването на образование или стартиране на собствения
бизнес в тази област
как да станем социален предприемач - модул за хора, заинтересовани за следване на позадълбочено образование по темата, с нетърпение да приложат знанията в създаване
на социално предприятие като техния бъдещ път в кариерата.

Резултати от въпросника за образователни институции:
1. Каква образователна институция представлявате?
Участниците във въпросника за институциите представляваха три основни групи
образователни органи - 20% училища, 20% неправителствени организации и 60%
университети.
2. Каква е вашата роля в там?
Според резултатите респондентите бяха учители, преподаватели и ръководители на
проекти.
3. Знаете ли значението на социалното предприемачество?
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Според резултатите от проучването 70% от анкетираните отговориха положително, че
знаят значението на социалното предприемачество.
4. Има ли програма във вашата образователна институция, която преподава социално
предприемачество?

Половината от образователните органи имаха конкретна програма, посветена на
преподаването на социално предприемачество.
5. Участвали ли сте на курс по социално предприемачество?

60% от анкетираните потвърдиха, че са участвали в курс по социално предприемачество.
6. Според вас държавата предоставя ли необходимата подкрепа на институциите, които
преподават социално предприемачество?

Всички участници се съгласиха, че държавата не предоставя достатъчно подкрепа на
институциите, които предлагат образование по социално предприемачество.
7. Вашата образователна институция интересува ли се от възможности да предостави
повече образование по социалното предприемачество?
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На въпроса дали тяхната институция е заинтересована да осигури повече образование
за социалното предприемачество - 70% от анкетираните отговориха положително.
8. Какво би помогнало на вашата образователна институция да насърчава социалното
предприемачество?
Този въпрос бе под формата на отворен въпрос, където участниците сами можеха да
предложат своя отговор. Следват отговорите на респондентите относно практиките,
които биха помогнали на образователните институции да насърчават социалното
предприемачество.
• Подходящите образователни материали и инструменти
• Целенасочено обучение и финансиране от държавата
• Онлайн материали
• Финансиране за допълнителни учебни материали
• Сътрудничество с успешни социални предприятия
9. Бихте ли се заинтересували да посетите онлайн курс, насочен към преподаватели по
социално предприемачество?

80% от участниците отговориха, че биха се заинтересували да следват онлайн курс за
преподаватели по социално предприемачество.
10. Бихте ли се интересували от преподаване на курс по социално предприемачество?

Половината казаха, че не се чувстват подготвени и отговориха отрицателно, 30% се
заинтересуваха от това, а останалите останаха неутрални.
11. Смятате ли, че студентите биха били заинтересовани да посещават курс по социално
предприемачество?

Според респондента, който отговори на въпроса, 45% отговориха, че е много вероятно
да посещават курс по социално предприемачество, 34% останаха неутрални, а 21%
отговориха, че според тях не е много вероятно техните студенти да се интересуват от
такъв курс.
12. Според вас кои са най-големите трудности пред образованието по социално
предприемачество?
Този въпрос бе под формата на отворен въпрос, където участниците сами можеха да
предложат своя отговор. По-долу са отговорите на респондентите по отношение на
пречките и затрудненията, пред които е изправено обучението по социално
предприемачество.
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• Липса на ноу-хау и подходящо обучение
• Трудно е хората да разберат правната рамка на социалното предприятие
• Недостиг на информация
• Липса на учители и добри практики
• Полето не се рекламира достатъчно и хората не знаят възможностите
• Хората не се интересуват да научат повече
13. Колко е възможно да започнете собствено социално предприятие?

Според резултатите само 10% са отговорили, че е много вероятно да започнат свое
собствено социално предприятие; 30% са казали, че това е вероятно, а 60% от
анкетираните са казали, че това е малко вероятно.
Въз основа на отговорите, получени от участниците в групата на институциите, ясно се вижда, че
е необходимо допълнително обучение както за преподавателите, така и за учащите се по темата
за социалното предприемачество. Липсата на ресурси и подкрепа от държавата е друг фактор,
който се отразява отрицателно върху разпространението на възможностите, които социалното
предприятие дава.
Обобщавайки, липсата на информация, ресурси и добри практики са основните недостатъци,
когато говорим за образование по социално предприемачество. Повечето от участниците, сред
които имаше професори, учители и други, смятат, че повече от 40% от хората, с които работят,
биха се заинтересували от такова образование, което е голям принос от хората в
образователната сфера.

Резултатите от въпросника за социални предприемачи:
1. Как и защо решихте да станете социален предприемач?
Този въпрос бе под формата на отворен въпрос, където участниците сами можеха да
предложат своя отговор. Респондентите отговарят на начините и причините да решат
да станат социален предприемач.
• Желанието да се помогне и да се създадат по-добри възможности за хората от
уязвимите групи.
• Желанието да се дадат по-добри възможности за млади хора в риск, хора с
увреждания или психични проблеми, за да се подпомогне тяхната интеграция и
да им се осигури подкрепа.
• Вярата, че социалното предприемачество е устойчив модел за разработване на
идеи и проекти, които са смислени и полезни за обществото.
• Имах определен проблем, след което намерих решение и разработих бизнес
план за проекта.
• Поради безработица и желание за помощ
• Исках да помогна за интегриране семейството си, които са в рискови групи
• Вдъхновени от образователни обучения, в които са участвали и след това
решиха да създадат собствено социално предприятие и да се опитат да дадат
по-добри възможности за всички
• Бях доброволец в различни организации и въз основа на това вече имах опит в
работата с всички видове хора и търсех решения.
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2. В какво се фокусира вашият бизнес?
Този въпрос бе под формата на отворен въпрос, където участниците сами можеха да
предложат своя отговор. Според анкетираните по-долу са секторите, върху които се
фокусира техният бизнес.
• образование,
• арттерапия,
• помощ на жени в затруднения,
• интеграция на млади хора без семейства,
• повишаване на осведомеността за защитените територии и полярните региони
• възрастни хора и хора с психични проблеми.
• кетъринг
• преработка на селскостопански продукти
• ресторантьорство
3. Откъде ви хрумна идеята за вашия бизнес?
Този въпрос бе под формата на отворен въпрос, където участниците сами можеха да
предложат своя отговор. Следните отговори показват откъде социалните предприемачи
са били вдъхновени да започнат своя бизнес.
• Виждал съм нещо подобно в други страни и реших, че е добра практика, която е
необходима и в България.
• Работя във фондация и след това забеляцахме, че може да диферзифицираме
начинините си на финансиране чрез развиване на социално предприятие.
• Забелязах нужда, която успях да разреша със социалното предприятие, което
създадох, например платформа за млади хора, посветени на изкуството.
• Когато забелязох реалните нужди на местната общност, които не са обслужвани
от частния или публичния сектор
• От участието ми в такова обучение
• Идеята за социално предприятие, бе породена от необходимостта от
финансиране на НПО, работеща в сектора на околната среда и
биоразнообразието - идеята за симбиоза се появи между земеделците в
защитените територии и произведените там продукти. Създавайки социално
предприятие, ние подкрепихме разпространението на продуктите и събрахме
средства за повишаване на осведомеността и опазването на тези защитени
територии и тяхното биоразнообразие.
4. Участвахте ли в обучение по социално предприемачество преди да започнете собствен
бизнес?

Въз основа на резултатите 75% от анкетираните отговориха положително, че са
участвали в обучение по темата преди да започнат своето социално предприятие.
5. Къде намерихте информация за социалното предприемачество преди да започнете
бизнеса си?
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Според резултатите 41% от участниците споделиха събития и конференции, като
източници на информация; 30% отговориха образователните институции; 24%
отговориха, че основният източник са приятели и колеги; останалата част беше
базирана на Интернет.
6. Колко лесно намерихте информация за законите и разпоредбите за социалното
предприемачество?

Въз основа на трудността да се намери информация за законодателството и закона в
социалното предприемачество в България само 5% от участниците отговориха, че е
лесно, 50% са казали, че е доста трудно, а 45% останаха неутрални.
7. Кой инвестира във вашия бизнес?

На въпроса кой инвестира в техния бизнес - две трети от участниците отговориха, че
първоначалните средства за стартиране на социалното предприятие са осигурени от
техните спестявания и външни компании; и процентът е еднакво разпределен между
бизнеса, който се финансира от собствени спестявания и външни компании.
8. Кое беше най-голямото препятствие, с което се сблъскахте, когато започнахте своя
бизнес?
Този въпрос бе под формата на отворен въпрос, където участниците сами можеха да
предложат своя отговор. По-долу са отговорите на респондентите относно
препятствията и трудностите, с които са се сблъсквали, когато са започнали своя
бизнес.
• Сред най-големите пречки при стартирането на бизнеса е липсата на
информация и добри практики
• Постоянните промени в законите
• Трудности при предлагането на продуктите, тъй като хората не знаят
спецификациите на социалните предприятия.
• Трудно беше да се започне поради финансирането и след това поддържането
на бизнеса в дългосрочен план.
• Финансиране на капитала
• Незнанието на хората за разликата, която имат социалните предприятия.
• Бюрокрация
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•

Незнанието на държавните служители относно спецификациите на социалното
предприятие
9. Какво ви помогна най-много да се убедите и да създадете своето социално
предприятие?
Този въпрос бе под формата на отворен въпрос, където участниците сами можеха да
предложат своя отговор. Следните отговори показват какво е това, което е помогнало
на най-много социални предприемачи да бъдат убедени и по този начин да създадат
своето социално предприятие.
• работата в мрежа от различни събития и семинари, в които съм участвал
• Българският център за нестопанско право беше организацията, която ни
помогна през целия процес
• финансиране на проекти на ЕС
• страстта да помагам
• лични характеристики като търпение, постоянство и мотивация да се промени за
рисковите групи, с които работим.
• колективна отговорност и работата в екипа
• социалната полза
• общото приемане на идеята сред членовете
10. Колко лесно бе да започнете собствен социален бизнес?

На последния въпрос на анкетата за това колко лесно е да се започне бизнес в
социалното предприемачество в България – само 17% казаха, че като цяло е лесно,
половината от анкетираните отговориха, че е трудно, а 33% остават в средата.
В заключение, сред най-голямата част от професионалната група беше забележимо желание за
помощ и предишен опит в доброволческата дейност. Те бяха социално ангажирани, търсеха
начини да подобрят нещата и да адресират болните теми, които обществото има с млади хора в
риск, хора с увреждания или психични проблеми, и искаха да помогнат за тяхната интеграция и
да осигурят подкрепа.
Можем да кажем, че областта на фокусиране на социалните предприятия е доста разнообразна.
Можем да видим, че те са се фокусира върху работата с млади хора, работещи с изкуство;
повишаване на осведомеността и изграждане на добре работещи симбиози и др. Количеството
хора, които казват, че са започнали социално предприемачество в България, е доста малко, а
половината от предприемачите дори казват, че е трудно да се направи това. По-голямата част
от компаниите са финансирани с лични спестявания или помощ от външни компании.
В заключение, преди да започнат бизнеса, най-голямата част от предприемачите са преминали
някакво обучение и въз основа на събития и конференции са имали възможност да получат
повече информация по темата. Всички се съгласиха, че правната рамка е трудна за разбиране
и има трудности по отношение на намирането на подходяща информация. Това, заедно с
финансирането, са били сред най-големите предизвикателства пред стартирането на социално
прдеприятие. Мотиваторите са мрежата, която изграждат при участието си в събития и
конференции и личната мотивация и вяра в положителното въздействие от тяхната работа.
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Заключение
Като се вземат предвид резултатите от всички въпросници от изследванията, извършени по
време на проекта, бе забелязана необходимост от добре систематизирано и лесно достъпно
образование по социално предприемачество. Трите групи участници се съгласиха за липсата на
ясна законова рамка и насоки по темата. При условие, че по-голямата част от анкетираните в
групата на учащите не са били на сто процента сигурни по темата, а искат да научат повече. В
допълнение, анкетираните потвърдиха нуждата от подкрепа от страна на държавата за социално
предприемачество.
Образователните институции потвърдиха необходимостта от обучение по темата за социалното
предприемачество и интереса, който такова обучение би подбудило у студентите. Необходим е
пълен курс, съдържащ теми като това какво е социалното предприемачество, ползите от
обществото, какво е да си социален предприемач и как да се ориентира в законодателството по
темата. В обобщение мотивацията на социалните предприемачи да помагат и да създават подобра среда бе забележима и всички потвърдиха, че стартирането на социално предприятие не
е лесна задача поради липса на информация и бюрокрация, но страстта им им помага да
преследват мечтата си.

