
                                           
 
 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ 

 

на Търговско-промишлена палата- Благоевград, партньор по проект „Осигуряване на 

услуги за социално включване и заетост – „Мост за включване“, договор  № 

BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд. 

Тази информационна кампания цели да допринесе за повече разбиране сред 

работодателите и обществото за възможностите на хората с увреждания и позитивната им 

роля за обществеността. Целта на дейността по този проект е провеждането на добре 

структурирани и фокусирани информационни кампании сред работодателите и 

обществото за разкриване възможностите на хората с увреждания и засилване на 

социалната отговорност. 

 

 



                                           
 
 

 

 

 

Информационната кампания се базира на резултатите от проведено анкетиране сред 50 

фирми с цел отчитане на тяхното мнение и нужди.Тази конкретна информационна 

кампания ще засегне информация, свързана с планиране и финансова устойчивост на 

социалните предприятия. 

Настоящият документ представя преглед на съществуващи документи по темата, както и 

ще предостави добри практики в сферата. 

 

1. Планиране за дейност на социално предприятие:  

 Стъпка едно: Анализирайте в детайли целевия си пазар, целите и 

ограничението си. Познайте предварително какво искате да постигнете, 

какво можете да постигнете и какво не можете да постигнете:  Посочете 

основния проблем, който СП, каква промяна смятате, че ще се осъществи 

идеята за стартиране на СП.  Опишете хората, групите или общностите, 

към които са насочени целите на идеята за стартиране на СП (кои са те, с 



                                           
 
 

какво се занимават, как ще се възползват от резултата от стартирането на 

СП).  Опишете вашите компетенции, опит и силни страни (като екип и 

индивидуално на всеки член на екипа) и как те могат да ви помогнат при 

решаването на социалния проблем.  Избройте лицата, групите (официални 

или неформални) или общности, които могат да помогнат или подкрепят 

вашата идея за стартиране на СП с ресурси, идеи и / или работа. Направете 

списък с дейности, които вашата организация не може да извършва, но са 

жизненоважни за завършването на стартирането на СП. Проучете и 

включете съответните компании или организации с нестопанска цел.  

Анализирайте вашите ограничения и възможни предизвикателства преди 

стартирането  

 Стъпка две: Направете анализ на заинтересованите страни - кои са 

участниците, целевите групи, партньорите, подизпълнителите, 

поддръжниците, крайните потребители извън целевата група:  Избройте 

всички заинтересовани страни, които биха могли да имат интерес към 

социалното предприятие  Определете обществения интерес от решаването 

на този проблем.  Какви действия и опити са предприети досега от други 

официални и неформални организации за справяне с проблема за стартиране 

на СП. Ако има такава, направете списък?  Достигнете и ангажирайте 

заинтересованите страни, като установите надеждни канали за комуникация 

  Стъпка три: Направете анализ на околната среда за конкретния регион / 

индустрия (икономически, политически, демографски, социален, 

технологичен, законодателен). Какви са възможностите за развитие като 

планове за подкрепа и региони за развитие? 

  Стъпка четири: Решете как да намерите източници на финансиране. 

Потърсете конкретни програми / безвъзмездни средства и награди, които 

биха могли да подкрепят окончателно начинанието. Направете набиране на 

средства (незадължително), свържете се и привлечете бизнес инвеститори, 

спонсори и поддръжници.  

 Стъпка пет: Разгледайте местната верига за доставки. Местната верига за 

доставки се състои от всички съществуващи и достъпни доставчици, които 

биха могли да бъдат използвани за доставка на желаните материали, 

продукти или услуги. Анализирайки ги, трябва да се обърне внимание на 

тяхната достъпност, разходи, технология и ниво на иновации. 

  Стъпка шест: Анализирайте конкурентите – какви са основните им 

конкурентни предимства. Възможно ли е да си сътрудничим с тях за общата 

обществено полезна кауза? Стъпка седем: Изготвяне на списък на конкретни 



                                           
 
 

критерии за оценка на изпълнението. Как можете да сте сигурни, че 

желаният резултат е постигнат? Бъдете максимално конкретни. Разработете 

план за действие при кризи и очертайте възможните измервания за 

реагиране на непредвидени обстоятелства и събития 

 
2. Финансова устойчивост на социалните предприятия 

Финансовата жизнеспособност е важно, тъй като без финансиране социалното 

предприятие няма да може да даде желания резултат. Рентабилността не е целта на 

социалното предприятие, а е необходимо условие за неговата устойчивост на пазара, така 

че компанията трябва да се стреми и към: по-добри финансови резултати и повече 

социално въздействие. Тъй като социалното предприятие не е благотворителна 

организация, то трябва да направи всичко възможно, за да осигури нуждите си и да покрие 

разходите за операции чрез производство и продажба на стоки и услуги. Много често 

обаче, за да достигне до целевата аудитория и да има по-голямо социално въздействие, СП 

трябва да цени цените на своите продукти / услуги много евтино и дори да ги 

разпространява безплатно на онези, които няма да могат да ги придобият по друг начин. 

Това очевидно ще застраши финансовата стабилност на компанията в дългосрочен план. 

Ето защо успехът на социалното предприятие зависи до голяма степен от находчивостта 

на ръководството да намери финансиране и да гарантира, че компанията ще бъде в 

състояние да продължи дейността си и да създава въздействието, за което е 

предназначено. 

3. Източници на финансиране 

При търсене на допълнително финансиране социалната компания може да обмисли един 

(или няколко) от следните източници: 

А. Правителства 

Правителствените структури (министерства, агенции, комитети и др.) осигуряват средства 

за научни изследвания и разработки в определени предметни области и финансиране за 

нови начинания. Изследователските фондове обикновено ползват университети и 

изследователски институции, но социалните предприятия също биха могли да се 

възползват от тях в сътрудничество с по-голяма образователна организация за съвместни 

проекти.   



                                           
 
 

Държавните агенции могат също така да осигурят стартиращи фондове и други ресурси за 

насърчаване на нови начинания, независимо дали са търговски или социални или и двете. 

Фокусът тук обикновено е върху иновациите или регионалното развитие. 

Възможно е да получавате финансиране дори от чуждестранни правителства чрез своите 

международни агенции за помощ. Някои страни имат специални агенции, специализирани 

в международното развитие. Няколко примера включват JICA, DANIDA, SIDA и Norad 

(агенции съответно в Япония, Дания, Швеция и Норвегия). 

Б. Международни организации 

Освен ресурсите, предоставяни от отделните правителства в техните страни или в 

чужбина, съществуват международни организации, които събират средства от множество 

правителства по света за конкретни каузи. Поради тази причина те често се наричат и 

междуправителствени агенции. Световната банка, агенциите на ООН и ЕС са сред най-

големите и най-известните изпити. Въпреки че тези финансиращи институции често 

финансират мащабни предприятия от частния сектор, те все повече подкрепят инициативи 

за насърчаване на социалното предприемачество на развиващите се пазари по целия свят. 

Международното сътрудничество често включва партньорство с местни участници като 

социални предприемачи.  

В. НПО (неправителствени организации) 

НПО включват всяко частно сдружение, организирано от лица, които имат обща цел. НПО 

могат или да прилагат свои собствени програми, продукти и услуги, или да предоставят 

финансиране на други организации (включително СП), за да подпомогнат изпълнението 

на мисията си. 

Г. Фондации 

 Фондацията е нестопанска организация (тип НПО), която се създава с цел финансиране и 

подпомагане на други организации / лица. Фондациите обикновено се фокусират върху 

филантропията, практиката за насърчаване и подкрепа на социалните грижи. Някои 

фондации се формират от богати и щедри хора като Рокфелер, Гейтс, Клинтън и др., 

Други се разклоняват от големите корпорации като част от своята политика за КСО като 

фондациите на Pepsi, Starbucks, Nike, Shell и Unilever. 

Д. Инвестиционни фондове 



                                           
 
 

Инвестиционните фондове могат да бъдат частни или публични, насочени към печалба 

или с нестопанска цел. Инвестиционните фондове се правят от физически лица, 

организации или банкови институции. Фирмите за рисков капитал също са вид 

инвестиционни фондове, които осигуряват финансиране за потенциално успешни 

стартиращи фирми. 

Е. Партньорство с по-големи компании 

Това е ценен източник както за финансова, така и за нефинансова подкрепа. Много 

успешни компании с печалба са готови да си партнират със социални предприятия, за да 

увеличат социалното си въздействие и да получат по-добър имидж или други 

промоционални и маркетингови ползи или като част от своята корпоративна социална 

отговорност. 

4. Видове финансиране: 

А. Дарения 

Това е парична сума, дадена от физическо лице или организация в подкрепа на дадена 

кауза. Те могат да бъдат малки или големи, еднократни или на повтарящи се основи. 

Обикновено те се дават на организации с нестопанска цел, инициативи, програми, услуги 

и т.н. В замяна на даренията благодетелите не очакват финансова възвръщаемост, а за 

социално въздействие. 

Б. Безвъзмездни средства 

Безвъзмездните средства се предоставят на социалното предприятие с цел постигане на 

конкретна цел. Те обикновено се разпределят от фондации, други НПО, правителствени 

органи, международни организации и агенции. В повечето случаи субсидиите са свързани 

с процедурите за кандидатстване, при които няколко кандидати се състезават. Плюсовете 

и минусите на безвъзмездните средства са многобройни. Много често те изискват тежък 

процес на отчитане. Попълването на документи може да отнеме повече време от самото 

извършване на работата. Освен финансова подкрепа, безвъзмездните средства могат да 

бъдат под формата на техническа помощ, експертиза, обучение и др., Което може да даде 

допълнителни предимства за социалните предприемачи. 

В. Награди 

Обикновено наградите носят по-малко ограничения от безвъзмездните средства, но те се 

получават, след като се състезават с други хора или поради някакво изключително 



                                           
 
 

представяне или резултати. Пример за награди в социалния бизнес е наградата „Крал 

Абдала“ за младежките иновации и постижения. Наградата също е форма за постигане и 

признание и отличава работата на предприемача, като по този начин добавя имиджа на 

компанията и предоставя възможности за повече положителни резултати. 

Г. Заеми 

Заемът е парична сума, която се дава на физическо лице или организация и трябва да се 

върне в бъдеще. Нарича се също като дълг или кредит. Кредитите носят лихва под 

формата на процент спрямо капитала. Заемът има предимството, че е често достъпен 

източник на финансиране, особено в извънредни ситуации. Той също така дава свобода да 

се разпореждате с парите по ваша преценка, без да е необходимо да докладвате на 

институция (както в случая с безвъзмездните средства или даренията) 

Д. Собствен капитал 

Някои социални предприятия са собственост на акционери, които също осигуряват 

капитала (или първоначалното финансиране) на предприятието. В този случай 

финансирането се осигурява чрез акции (или акции), които биха могли да бъдат 

продадени, прехвърлени или обменени на фондовия пазар. Акционерът има част от 

предприятието. Той / тя носи рисковете и печалбите от растежа на компанията. 

Е. Краудфандинг 

Това е модерна форма на инвестиране, която стана популярна с растежа на уеб базирани 

социални компании като kiva.org. Поради краудфандинга дори малките лица могат да 

станат социални инвеститори и да дадат парична сума за социално значима кауза или 

начинание. Други платформи за инвестиране в тълпата включват vested.org, 

startomegood.com, fundly.com, Indiego.com, Rockethub.com, Pozible.com, Razaoo.com и т.н.. 

Ж. Въздействие на инвеститорите и социално отговорните инвеститори 

Това са тип инвеститори, които изискват социална и финансова възвръщаемост на своята 

инвестиция. Acument Fund и Echoing Green например са организации с нестопанска цел, 

които реинвестират финансовата доходност в други организации и разширяват 

въздействието си, като запазват финансовата жизнеспособност и постигат печалба за 

своите донори. Социално отговорните инвеститори се фокусират върху финансовата 

печалба, но са загрижени за социалната политика на компанията, която поддържат. Те 

искат да гарантират, че инвестициите им отиват в социално и екологично отговорни 



                                           
 
 

предприятия, че тези компании имат политика и практики, съобразени с техните ценности 

и имат положително въздействие върху околната среда и обществото. 

5. Бизнес риск 

Бизнесът е свързан с различни рискове. Бизнес рискът се определя като вероятността от 

неблагоприятни промени на пазара и икономическите условия, в които предприятието 

оперира.   Тези промени пряко или косвено засягат основните икономически показатели 

на предприятието като продажби, приходи, ефективност на бизнеса, финансов резултат, 

паричен поток, възвръщаемост на собствения капитал, икономическа добавена стойност и 

т.н. 

 


