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(Изследователски доклад) 

- What business entrepreneurs are to the economy, social entrepreneurs are to social 

change. They are the driven, creative individuals who question the status quo, exploit new 

opportunities, refuse to give up, and remake the world for the better. 

David Bornstein 

 

1. Резюме 

Социалните проблеми в едно общество имат различен характер и обхващат 

значителен брой граждани. Съществуват множество фактори, които ги образуват. Всяка 

една държава има своите характерни проблеми от социален характер и се бори за 

разрешаването им по различни начини. Основна сила за справяне с подобен тип 

проблеми са обединени гражданите, които  използват доброволчество, неправителствени 

организации и социално предприемачество, за да създадат по – добра среда за живеене. 

Настоящият изследователски доклад е с фокус върху социалното предприемачество като 

инструмент за решаване на социални проблеми. Социалното предприемачество се 

различава от другите типове бизнес с това, че насочва своята дейност и печалба към 

определена социална сфера и регистрира положителен социален ефект. Анализираните 

резултати, представени тук, са на база социологическо изследване, проведено в рамките 

на Република България, и целят да представят данни относно: възприятието на понятието 

социално предприемачество; мотивацията на младите хора за реализиране на такъв тип 

дейност; средата, в която може да се развива социален бизнес; представата на лица с 

реализирани социално предприемачески идеи за трудностите, които са преодолели и 

успехите, които са постигнали на база личен опит. Наличието на тази информация дава 

възможност да се разбере пълноценно значението на социалното предприемачество като 

вид дейност и да се изгради мотивация и знание у младите хора, които тепърва ще 

реализират своите бъдещи бизнес проекти в полза на обществото, в което живеят. 

Организацията, реализираща изследването на територията на Република България, 

е Национален младежки форум (България). Представители на организацията участват във 

всички етапи на проучването съвместно с останалите партниращи държави и организации: 

Youth Alliance Крушево (Македония), Турция, Гърция, Румъния, Бразилия, ЮАР, Коста Рика. 

Поставена е цел да се подобри международното сътрудничество и обмяната на добри 

практики в областта на социалното предприемачество сред посочените държави. 

 

2. ЗАПОЗНАВАНЕ С ПАРТНЬОРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 



          Национален младежки форум (НМФ) е най-голямата формална младежка 

платформа, която обединява 40 младежки организации от страната. Основната цел на 

НМФ е да представлява интересите и нуждите на младите хора в България, да отстоява 

ролята на младежките организации, тяхното развитие и участие в социално-политическите 

процеси и да бъде партньор на институциите и правителството. Основната целева група са 

младите хора в страната. Стратегията за 2011-2018 представя като основни приоритети на 

НМФ: образование, младежка заетост, гражданска активност, устойчиво развитие, местна 

младежка политика, структурен диалог и здраве и физическа активност.  Всяка година 

НМФ приема годишен работен план, съобразно със Стратегията. Национален младежки 

форум има 40 организации членове, които заедно имат повече от 105 000 индивидуални 

членове. С цел достигането на по-добри условия за младежта в областите на 

приоритетите, НМФ има работни групи по всеки ресор (членовете на групите са експерти и 

доброволци). Работните групи правят проучвания на текущите младежки политики в 

България и подготвят препоръки за по-доброто им изпълнение. НМФ също така има и свое 

административна част - секретариат, а също така и Звено от треньори с 30 членове, Звено 

проектна дейност и Звено за анализи и проучвания.   

Република България е държава в Югоизточна Европа намираща се в източната част 

на Балканския полуостров. Населението наброява 7 364 570 души според резултати от 

последното официално преброяване на неселението през 2011 година. Държавата е в 

състояние на демографска криза, което се очертава като един от най – големите проблеми 

на страната. Държавното устройство на България е парламентарна република. 

Икономиката на страната е промишлено – аграрна с пазарна икономика. Преди 1989 

година България е социалистическа страна като част от бившия Съветски блок. След 1990 

година България поема ход към либерална демокрация и пазарна икономика. През 2004 –

та година страната се присъединява към Организацията на Северноатлантическия договор 

(НАТО), а през 2007 –ма година - към Европейския съюз.  

3. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

За осъществяването на изследването е използвано съчетание между количествени 

и качествени методи за набиране на информация. Методологията е изготвена съвместно с 

всички представители на организации, партниращи си в реализирането на проектните 

цели. Във всяка една държава е използвана един и същ тип методология, с цел да се 

очертаят сравнения (прилики и разлики) относно особеностите в сектора на социалното 

предприемачество.  

3.1 Онлайн анкетиране 

За количествен метод като инструмент е реализирана онлайн анкетна форма, насочена 

към младежи между 16 и 32 годишна възраст. Резултатите са на база 100 попълнени 

формуляра в периода 26.01. 2017 – 23.02.2017. Анкетирането цели да разбере нагласите 



на младите хора към сферата на социалното предприемачество без самите анкетирани да 

имат пряк опит с този сектор. 

 

Въпросникът обхваща следните теми: 

- Разбиране за понятието „социално предприемачество“; 

- Идеална представа за успешен млад предприемач; 

- Фактори, които биха мотивирали безработните младежи да се превърнат в 

социални предприемачи; 

- Евентуални трудности при реализация на социална бизнес идея; 

- Нужна подкрепа за реализиране на социална бизнес идея; 

- Основни социални проблеми на България. 

3.2 Качествен метод – интервю 

За настоящото изследване се реализираха 10 интервюта с представители от сферата 

на социалното предприемачество в България. Всички интервюирани лица притежават 

личен опит и експертиза в дейности, свързани с развитие на социално-предприемачески 

идеи.  

Темите, върху които се акцентира при реализираните интервюта са:  

- Лична мотивация за развитие на социален бизнес; 

- На база на личен опит – описание за факторите, мотивиращи да се развива бизнес с 

кауза; 

- Пречки пред младите да развиват предприемачество със социален характер; 

- Идеална среда за реализиране на успешно, ефективно и устойчиво социално 

предприемачество; 

- Каква подкрепа би била нужна на безработните млади хора, за да развият 

социален бизнес;  

- Примери за успешни социални предприятия в България. 

 

3.3 Качествен метод – фокус група 

Фокус групите са качествен метод за изследване, при който въпросите се задават в 

интерактивна група от участници, които имат отношение към предмета на изследване и 

могат да дискутират помежду си. С този метод на база на обменената информация между 



участниците се достига до специфична и важна информация, която е в полза на 

изследването. По методология към настоящото изследване въпросите, използвани за 

реализираната фокус групата съвпадат като теми с описаните по – горе за интервютата. 

Към изследването бе проведена една фокус група със социални предприемачи.  

4. ПРЕГЛЕД НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В 

СТРАНАТА 

Темата за младежката безработица е особено актуална и се очертава като голям 

социален проблем. Безработицата е последствие от проблемите в образователната 

система на страната и липсата на връзка между образование и пазар на труда. Ниските 

доходи и стандарт на живот пораждат редица социални проблеми, които са трудно 

преодолими. Според законодателството на Република България, млад човек навършил 15 

годишна възраст е със статут „трудоспособен“. По данни на Eurostat младежката 

безработица е 13.8% (15 – 29 години) към 2016 –та година. Отчита се видимо понижение 

на безработните млади хора през последните няколко години, но това не е знак за решен 

проблем. Съществува висок процент на емиграция и много млади хора отказват да търсят 

работа в България, като предпочитат други страни от Европейски съюз. По данни на 

Национален статистически институт младите хора във възрастова група 15 – 29 години 

съставляват около 17 % от населението на страната. Представително социологическо 

изследване „Младите хора в Европейска България. Социологически портрет 2014“, 

реализирано от Петър – Емил Митев и Сийка Ковачева представя резултати за доходите на 

работещите млади хора. (Графика 1) 1 

 

(Графика 1) 
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В България има 52 университета, от които 37 държавни и 15 частни. В над 30 от тях се 

изучава икономика, а в около 20 – право. Професионалните направления, които се 

предлагат от университетите не съвпадат с реалните нужни на пазара на труда. Факт е, че 

хората с висше образование имат по – голям шанс да си намерят работно място, но много 

често заемат позиции, на които се изисква по – ниска квалификация и работата не е 

свързана с придобитото образователно знание. Трудовите пазари са динамични и 

изискват от младите хора непрестанно да придобиват нови знания и умения. Според 

данни представени в Национална стратегия за младежта (2012 – 2020 ) в раздел 

„Икономическа активност и предприемачество“ близо две – трети от младите хора на 

възраст 15 – 29 години декларират мотивация за развитие на собствен бизнес, което би 

дало независимост и реализация на лични идеи. В същото време младите хора имат 

нужда от подкрепа при стартиране и развитие на предприемаческа инициатива.2 

Българската държава определя като основна стратегическа цел – насърчаване на 

икономическата активност и кариерно развитие на младите хора. За да се постигне тази 

цел в „Национална стратегия за младежта“ се поставят следните задачи: 

 Осигуряване на възможности за трудов стаж 

 Консултация на предприемчиви млади хора за развитие на собствен бизнес  

 Насърчаване на младите хора в областта на иновациите  

 Развитие на мрежа от бизнес центрове и бизнес инкубатори за подкрепа на млади 

предприемачи 

 Подкрепа на специализирани предприятия на младежи в риск  

 Подкрепа за създаване на социални предприятия 

 Популяризиране на социалното предприемачество сред младите хора 

 Създаване на нови работни места в сферата на социалната икономика 

 Оборудване и адаптиране на работни места за младежи с увреждания 3 

От представената информация за стратегическите цели на българската държава става 

ясно, че социалната икономика, социалното предприемачество и подкрепата за развитие 

на бизнес с кауза са определени като приоритетни дейности заложени в стратегически 

план за младите хора. Въпреки това обаче като отрицателна характеристика се определя 

липсата на конкретна дефиниция за социално предприемачество в българското 

законодателство. Това създава редица пречки за определяне на статута на социалните 

предприятия. Другите държави членки на Европейски съюз имат дългогодишен опит в 

развитието на сферата на социалното предприемачество и базират своите дейности на 

ясно заложени критерии и нормативни документи. След направена справка от стенограми 

с обсъждания в Народно събрание на Република България се отчита, че темата не се засяга 

често в българския парламент. Независимо от липсата на дефиниция, през последните 

                                                           
2
 http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Strategii/strategy_youth_2012-2020.pdf 

3
 http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Strategii/strategy_youth_2012-2020.pdf 



години броят на организациите, които се самоопределят като социални предприятия в 

България расте.  

Основни характеристики за разбирането на социалното предприемачество в България: 

 Стопанска дейност със социална мисия 

 Има икономически и социални цели  

 Функционира в полза на определена обществена кауза 

 Връзка между работещите в социалната сфера (социални работници) и частния 

бизнес  

 Устойчиво развитие и постигане на дългосрочен социален ефект 

Значението, което тази дейност носи е съчетание между бизнес практики и социална 

мисия. Този тип дейности имат за цел да разрешат обществен проблем чрез стопанска 

дейност, която носи приходи и за предприемача. В този смисъл пазарната ориентация, 

производството на краен продукт и конкуренция са от основно значение. Определя се, че 

именно този тип стопанска дейност е връзката между бизнес сектор и обществен сектор в 

една държава. Ползите от развитието на социални бизнес идея са множество – създаване 

на работни места, разработване на иновации и нов вид продукти и услуги, разрешаване на 

социални проблем и борба със социалното неравенство в обществото. Социалните 

предприятия в България най – често са свързани със сектора на неправителствените 

организации. За да се измери ползата от дейностите им се търси наличие на социален 

ефект. Основните теми,  по които социалните предприятия в България работят са: 

 Подпомагане на хора с увреждания 

 Подпомагане на деца лишени от родителска грижа 

 Разрешаване на проблеми с бедността 

 Интеграция на малцинства 

 Образование 

 Здравеопазване  

 Борба с безработицата 

 Подпомагане на възрастни хора 

В България съществуват различни начини на финансиране и подпомагане на стартиращи 

социално - предприемачески инициативи. Това са: 

 Доброволчески труд 

 Финансиране от държавата 

 Проектно финансиране 

 Дарения от физически и юридически лица 

 Организиране на събития – изложби и концерти 

 

5. Резултати от проучването 

5.1 Профил на анкетираните лица чрез онлайн формуляр 



В следващите редове ще бъде представен профил на анкетираните лица. Въпросникът 

съдържа пет характеристики даващи информация за респондентите. Това са пол, възраст, 

място по местоживеене, заетост и образование. Тази информация е ценна тъй като 

младежта като общност има разнороден характер и получените данни, които ще бъдат 

представени по другите въпроси отговарят на този статус.  

 По пол отговорилите съставляват баланс като 48 % са от женски пол и 52 % от 

мъжки.  

 

(Графика 2) 

 По въпроса с възрастта преобладаващата група на отговорилите е между 22 – 27 

години – 54 % 

 
(Графика 3) 

 

 По местоживеене е постигнат баланс между живеещите в столицата (гр. София) и 

други населени места 



 
(Графика 4) 

 

 По въпроса със заетостта – 66 % от отговорилите са заети, а 34 % безработни 

 
(Графика 5) 

 Относно образованието - най – голям процент от анкетираните са със завършено 

Средно образование – 41 % ( това число влизат и настоящи студенти без придобита 

бакалавърска степен) 



 
(Графика 6)  

 

 

5.2 Разбиране на понятието „социално предприемачество“. 

       В следващите редове са представени обобщени данни относно разбирането на понятието 

„социално предприемачество“ сред анкетираните младежи.  

 Нов икономически модел  

 Бизнес с кауза, мисия и социална отговорност 

 Смесица между бизнес и социални ценности  

 Има цел да подобри качеството на живот, а не печалбата 

 Алтернатива за решение на социалните проблеми в едно общество 

 Устойчива във времето социална инициатива с бизнес план 

 Производство на продукция, която разрешава обществени проблеми 

 Бизнес начинание, което въвлича в процеса хора в неравностойно положение 

 Полезна за обществото дейност 

 

5.3 Идеален профил на успешен  млад предприемач 

 

Изследването цели да предостави информация за нужните качества на всеки 

успешен млад предприемач. Представените данни описват целия набор от качества, които 

са необходими за развитие на ефективен социален бизнес. 

- Човек, които разбира добре актуалните социални и икономически проблеми в 

обществото 

- Притежаващ високо образование, отговорност, мотивация и решителност  

- Лидер, който е способен да организира успешен екип около себе си  

- Човек, който не се интересува само от печалба а се занимава с дарителска и 

социална дейност 

- Активен гражданин с бизнес умения 



- Алтруист 

- Креативен човек с иновативно мислене 

- Човек с ясна позиция относно проблемите са собствената си държава 

- Притежаващ опит в бизнеса и не се плаши от провал 

- Свободен човек, който е добре запознат с пазара и конкуренцията 

- Човек, който е склонен да рискува 

- Активен човек с добри ораторски качества 

- Мотивиран  

- Силно мотивиран и преследващ целите си докрай 

 

6. РЕЗУЛТАТИ: МОТИВАЦИИ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДА СЕ РАЗВИЯТ КАТО СОЦИАЛНИ 

ПРЕДПРИЕМАЧИ? 

 

6.1 Мотивация на безработните млади хора да развият социален бизнес. 

Анкетното проучване търси отговор на въпроса: Какво би мотивирало един млад 

безработен човек да се превърне в социален предприемач? По данни на Eurostat 

младите хора (15 – 24 години), които не работят и не се обучават към 2015 –та година 

са 19, 3 %. По този показател България се нарежда на второ място сред другите 

европейски държави след Италия (21.4 %).4 Тези данни са притеснителни тъй като 

голям процент от младите хора не успяват да намерят своя път на развитие, а този 

проблем се задълбочава все повече. За решаване на този проблем се търсят успешни 

начини и модели за социално включване. Сферата на социалното предприемачество е 

определена като правилна и ефективна стъпка за разрешаване на този проблем. Освен 

предоставяне на добри възможности и среда за развитие на социален бизнес е нужно 

първоначалната инициатива и мотивация да идва именно от младежите. В тази връзка 

резултатите от настоящето проучване показват следното: 

                                                           
4
 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem150&plugin=1 



 

(Графика 7) 

 На първо място с 44 % се нарежда личната мотивация за подобряване на средата, в 

която живеем. Основна характеристика за развитие на бизнес с кауза е вътрешната 

нужда у хората за собствен принос (чувство на алтруизъм). Представените 

резултати са категорични, че това е основно качество у хората, които биха се 

занимавали с разрешаване на социален проблем чрез бизнес практики.  

 На второ място с 25 % като мотивираш фактор е посочена нуждата човек да развие 

себе си чрез подобен тип дейности. Това е от изключителна важност тъй като 

социалните предприемачи помагат на обществото докато развиват и своите лични 

качества. 

 Мотивацията човек да стане богат чрез социално предприемачество е едва 6 %. 

Това показва, че идеята за социалната сферата се разбира добре в от младите хора 

и не е начин за лично забогатяване. 

 С най – малък процент (3%) е определена мотивацията чрез социалното 

предприемачество да се постигне глобално въздействие за „промяна на света“. 

Тези резултати са знак за реалистичност и съзнание, че дейностите по развитие на 

такъв тип бизнес са трудни и промяната първо започва на локално ниво.  

 

От получените данни по въпроса чрез качествените методи за изследване 

респондените се обединяват около мнението, че първоначалната мотивация е 

лична отговорност на самия индивид. Необходимо е младите безработни хора да 

проявят активност и инициативност, след като тези две неща са факт, то средата ще 

им помогне със своите възможности. Обучения даващи знания и умения да 

развиване на подобен тип бизнес ще дадат по голяма увереност. Знанието за 

социалния и икономически сектор е основна движеща сила, която може да 

подпомогне развитието на бизнес с кауза. Младите хора, които биха се заели със 



социално предприемачество трябва да имат силно вътрешно усещане за 

справедливост и това би ги мотивирала да действат социално отговорно.  
Мотивацията може да бъде: 

 Желание за промяна на статуквото 

 Да се разреши конкретен проблем на локално ниво  

 Любов и силен интерес към определена област 

 Идеализъм  

 Природата на младия човек е да променя света около себе си 

 

6.2 Мотивация на успешни социални предприемачи (данни от интервюта и фокус групи) 

Чрез реализираните интервюта и фокус групи изследването си постави за задача да 

получи знание за мотивиращите фактори, които са въздействали на участниците да 

поемат своя път към сферата на социалния бизнес. Опитахме се да разберем защо 

именно в този сектор е важен  за тях. Всяка от дейностите е свързана с лична кауза 

и личен принос към обществото. От получената информация става ясно, че голяма 

част от социалните предприемачи са участвали в множество доброволчески каузи и 

неправителствени организации преди да успеят да развият своята социална бизнес 

идея. Те са част от среда с активни и инициативни хора. Притежават знание за 

проблемите в обществото и разбират как функционира икономиката. Срещнатите 

трудности в процеса към реализиране на своите идеи ги мотивират още повече. 

Имат знание и интерес към целия сектор на социално предприемачество в 

България. Помагат на други млади хора, които имат желание да осъществят своя 

идея.  

Основни мотивиращи фактори са: 

 Да се допринесе за нещо уникално с лични способности  

 Нужда за полезност на себе си и на другите  

 Нужда от социална справедливост  

 Справяне с проблеми, с които държавата е неспособна да се справи  

 

7. РЕЗУЛТАТИ: БАРИЕРИ ПРЕД МЛАДИТЕ ДА СЕ РАЗВИЯТ КАТО СОЦИАЛНИ 

ПРЕДПРИЕМАЧИ? 

7.1 Настоящето изследване акцентира внимание върху възможните трудности и 

бариери, с които може да се сблъска всеки един  млад човек започващ реализацията 

на своя бизнес идея. Всеки тип предприемаческа инициатива се нуждае от множество 

ресурси с различен характер. Данните показват нагласите на младите хора за 

възможните трудности, които биха срещнали при стартиране  на социално – 

предприемаческа инициатива. Анкетираните младежи не са социални предприемачи и 

отговорите са свързани с техните представи. Във втората част (точка 5.2) ще се 

представят трудностите и проблемите, които срещат социалните предприемачи с 

реален опит. 



 

 
(Графика 8) 

 

 Най – голям процент от анкетираните младежи отговарят, че финансовите 

ресурси и тяхното набавяне са най – трудната стъпки при стартиране на 

социален бизнес (72%). Набавянето на начален капитал при стартиране е 

смятан за основна необходимост.  

 На второ място е посочено постигането на устойчиво развитие на идеята(53 

%). Развитието на социален бизнес не цели постигане на еднократен и 

краткосрочен ефект. Основното предизвикателство на бизнеса с кауза е 

постигането на дългосрочен социален ефект, който се разраства постоянно. 

Във време на икономическа и политическа криза, постигането на сигурност е 

трудно постижимо.  

 На трето място по значение според анкетираните се нареждат трудностите, 

които могат да се срещнат във връзка с правната и регулаторна рамка. След 

като в България няма конкретна дефиниция по закон относно значението на 

социалното предприемачество, то трудностите са явни.  

 На следващо място е причината за неразбиране от обществото (36 %). Този 

висок процент на отговорилите показва, че все още значението на този тип 

бизнес е непознато за широк кръг от българското общество. Темата за 

социалното предприемачество е нова за България и се развива едва през 

последните няколко години в по – големите градове. В българското 

съзнание бизнесът трябва да бъде свързан единствено с натрупването на 

голяма печалба. Социалното предприемачество може да се приеме за 

иновативна форма на стопанска дейност за България. Неинформирането на 



обществото за значението на социалното предприемачество може да окаже 

силен негативен ефект върху развитието на бизнесът с кауза. Крайният 

продукт, които се произвежда от този тип стопанска инициатива трябва да 

бъде разпознат от българското общество и да бъде предпочитана стока за 

множество граждани. Само по този начин секторът ще може да развие 

устойчивост и постоянен социален ефект.  

7.2 От данните получени чрез качествените методи се изразяват мнения за множество 

трудности по пътя за развитие на една идея. Интервюираните споделят своя опит и 

посочват пречки от практиката. В следващите редове е обобщено мнението относно 

проблемите за развитието на сектора – социално предприемачество в България.  

 Значението на понятието „социално предприемачество“ е непознато за широката 

публика 

 Съществува недоверие в институциите, държавата помага, но и пречи за развитие 

на социален бизнес.  

 Икономическите университети не обучават младите хора как се развива бизнес с 

кауза 

 Хората, които се занимават професионално със социални дейности нямат знание за 

развитие на бизнес и изградено бизнес мислене 

 Условията, в които се развива социален бизнес са еднакви със всеки друг тип 

бизнес. Това поставя социалното предприемачество в неравна конкуренция спрямо 

бизнесът, които трупа печалба за себе си.  

 Социалният бизнес не се рекламира успешно, няма маркетинг стратегия 

 Социалният бизнес няма капитал да развие собствена инфраструктура и е невидим 

за потребителя 

 Социалният бизнес в България не произвежда стоки за масова и всекидневна 

употреба. Секторът е слабо развит и не се конкурира успешно с другите стоки на 

пазара 

 Няма данъчни облекчения за социален бизнес  

 Липсват технически и финансови умения за управление на бизнес  

 Няма достатъчно активни хора, които да се ангажират със социален бизнес  

 Социалният бизнес е на локално ниво и много трудно преминава по – далечни  

граници. Продукцията не се предлага на международни пазари. 

 В България не съществуват много добри примери за успешен и устойчив социален 

бизнес. Развитието на сектора е в начален стадий. Започва да се говори по – 

активно за този сектор от 2012 година. 

 

* Изводи: В следващите редове ще бъде направена съпоставка между отговорите на  

анкетираните младежи с тези на интервюираните с реален опит в сферата на социалното 

предприемачество. На първо място прави впечатление, че ако анкетираните младежи 



посочват началният финансов капитал като основен проблем и трудност, то хората с опит и 

вече реализирани идеи не поставят този въпрос на преден план. От интервю с експерт 

действащ в областта на обучението и подпомагането на стартиращи социални 

предприятия става ясно, че условията предлагат добро финансиране и консултиране на 

млади хора желаещи да развият свой социален бизнес, но активните младежи са малко и 

не успяват да се възползват пълноценно от предлаганите шансове. В България същестува 

Академия за социално предприемачество, която е интензивна обучителна програма 

служеща си с международна методология и бизнес инструменти. Академията дава 

възможност за натрупване на теоретично и практическо знание, както и с подпомагане 

чрез финансиране на най – добрите социални бизнес идеи. От друга страна данните от 

анкетирането се припокриват с информацията получена от интервютата и фокус групите 

по темите за неразбиране от обществото и срещане на трудности с правната и регулаторна 

рамка. Прави впечатление, че независими един от друг социални предприемачи 

споменават идентични проблеми, с които се срещат. Проблемните теми за развитието на 

подобен бизнес са общо-споделени и изискват колективна енергия за справяне с тях. 

Посочените проблеми са конкретни. Това е добър знак защото първата стъпка за решаване 

на проблем е неговото посочване.  

 

8. ПОДПОМАГАЩИ ПРОГРАМИ, НУЖНИ НА МЛАДИТЕ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ  

8.1 След като от предната част и резултатите в Графика 8 бе регистрирано, че най – голяма 

трудност според респондентите от онлайн допитването са финансовите ресурси, то в тази 

част ще се разгледат нагласите за останалите ресурси и подкрепа, от които един млад 

социален предприемач ще се нуждае . 

 

(Графика 9)  



 Като най – голяма нужда с 60 % е посочено менторството. Младите хора имат 

нужда да бъдат наставлявани във своите първи стъпки при реализиране на своите  

бизнес идеи. Този тип подкрепа е безценен ресурс.  

 На второ място (45 %) младите хора посочват мрежите. Мрежите са социално – 

икономическа дейност между различни страни имащи отношение към сферата на 

социалното предприемачество с цел да се обмени информация, партньорства и 

различни добри практики. Предприемачите, които развиват бизнес с кауза са 

колективни играчи и определят много важно този тип взаимодействие. 

Мрежуването е в помощ на всички участващи страни в процеса. 

 На следващо място с (42 %) е нуждата от правна консултация. Всеки тип бизнес се 

гради на компетенции от много различни сфери. Правната помощ е задължително 

условие за съществуване на социален бизнес. След като в българското 

законодателство терминът „социално предприемачество“ не е ясно определен, то 

уреждането на дейностите за създаване социално предприятие изисква висока 

експертиза в сферата на правото.  

 (39 %) от отговорилите смятат, че информацията е основна нужда. Въпреки, че 

живеем в информационно общество и имаме пряк достъп до всякакъв вид 

информация, то ценната информация, която е нужна за реализиране на конкретни 

действия в сферата на бизнеса не се намира лесно. Всяко успешно действие се 

гради на предварително подбрано важно знание за процесите.  

 (37 %) от анкетираните млади хора определят инфраструктурата и оборудването 

като важна нужда. По подредба този ресурс се нарежда на пето място, но 

процентните разлики в резултатите имат малка дистанция, което е знак, че всички 

изброени имат сравнително еднакво значение. Би било невъзможно да се 

извършва производствен процес без наличното оборудване и това се очертава като 

един от основните капитали на бизнеса.  

 

8.2 Информацията получена от социални предприемачи с реален опит в бизнеса 

потвърждава резултатите от анкетирането и добавя допълнителни теми. 

Обобщените резултати за конкретни нужди са: 

 Информация и специализирана подготовка на кадри  

 Пряко взаимодействие между бизнес и социални работници 

 Активно използване на дигитален маркетинг. Популяризиране на дейността чрез 

иновативни методи  

 Създаване на онлайн магазини за продажба на стока произведена от социални 

предприемачи 

 Помощ от бизнес и институции 

 Експертност при изготвяне на бизнес план и стратегия за дългосрочно развитие 

 Екип с лидерски качества и управленски капацитет 

 Финансиране и менторство  

 Да се предоставят материални помещения от държавата 



 Данъчни облекчения на социалните предприятия  

 

В България съществуват успешни организации, форуми и програми, които имат за 

основна цел да подпомагат младите социални предприемачи в стартирането и 

устойчивото развитие на бизнес идеи. Тези програми подкрепят младите хора като 

им предоставят част от нуждите, които са посочени. Чрез подобна подкрепа е 

възможно млади хора без предварителен опит да направят своите първи стъпки в 

сектора. Добър пример е „Академия за социално предприемачество“ 5 

реализирана от фондация Промяната (част от мрежата на  Reach for change)6 и The 

Business Institute7. Aкадемията предлага практично обучение на четири нива: 

 Работни сесии с практическа насоченост и използвани международни методологии 

и бизнес инструменти  

 Споделяне на опит от успешни експерти и предприемачи  

 Networking събития за осъществяване на връзка между различни участници от 

сектора с цел постигане на взаимна полза  

 Работа по конкретни казуси по теми: Интеграция на хора с увреждания, 

Образование, Здравословен начин на живот, Личностно развитие и професионално 

ориентиране,  изкуства за социална промяна. 

 

България като част от Европейски съюз е активна част от стратегията за разтеж 

„Европа 2020“8. Една от основните цели на стратегията е реализирането на 

социалното предприемачество като устойчив бизнес модел постигащ положителна 

социална промяна. В тази връзка социалното предприемачество в България 

(период 2014 – 2020) се финансира по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ с приоритетна ос 2 „Намаляване наа бедността и насърчаване 

на социалното включване“. Целта е да се създадат условия професионална 

интеграция на уязвими групи в неравностойно положение чрез създаване на нови 

социални предприятия и допълнително финансово подпомагане на вече 

съществуващи. Социалният бизнес е успешен инструмент за разрешаване на 

социални проблеми и редица европейски държави работят ефективно за 

развитието на сектора, но тепърва предстои неговото активно развитие и 

разрстване в България. 

 

9. РЕЗУЛТАТИ: ФАКТОРИ, ОСИГУРЯВАЩИ БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА 

ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ? 

                                                           
5
 http://www.se-academy.bg/ 

6
 http://bulgaria.reachforchange.org/bg/ 

7
 http://www.thebusinessinstitute.eu/bg/ 

8
 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/bulgaria/country-specific-

recommendations/index_bg.htm 



Подпомагането на младите хора да реализират своя социална бизнес идея е 

сложен процес. В тази връзка е нужно младият човек да припознае необходимите 

условия, които средата му предлага и да ги използва пълноценно. Голяма част от 

младите хора нямат съдържателно мнение по въпроса за мисията на социалното 

предприемачество и основните и характеристики. Това е така тъй като 

образователната система не поставя като свой приоритет от една страна 

изграждането на предприемаческо мислене и от друга умения за дефиниране и 

разрешаване на определен обществен проблем. Младите хора в България, които 

участват активно в сектора на социалното предприемачество трупат своите знания 

и опит най – вече чрез инициативи от сферата на неправителствените организации. 

Въпреки това обаче тази среда не позволява на голям кръг от млади хора да се 

докоснат до възможностите и знанието, което е предоставено. Отрицателна 

характеристика в България е концентрацията на възможности в по – големите 

градове на страната. По този начин младите хора в определени области на страната 

нямат същите възможности на своите връстници живеещи в столицата и другите 

големи населени места. Определена група млади хора в България са активни и 

развиват свои дейности, но тази част е много малка като процент спрямо общия 

брой на младежко население в страната. Предизвикателството пред социалното 

предприемачество като сфера, която може да ангажира младите хора е да успее да 

разшири своите граници на въздействие и осъществи контакт с групи от младите 

хора, които не успяват да намерят своя път в живота. В тази връзка първо условие, 

което средата за развитие на социален бизнес трябва да предостави е информация 

и разбиране на понятието. Следващата стъпка в процеса за ангажиране на младите 

хора към социалната бизнес сфера е изграждането на мотивация. Мотивацията не 

винаги произтича и се сформира единствено от индивида. Мотивацията се заражда 

и поддържа от средата, която дава енергия на младия човек да реализира своите 

идеи въпреки трудностите, които ще срещне. След наличието на знание и 

мотивация в младите хора е нужен поглед за конкретно определяне на социален 

проблем, който да бъде решен. Знанието за обществото, в което живеем ни дава 

възможност да дефинираме обществен проблем и да търсим идеи за решенията 

му. След наличие на ясна идея и проблем върху, който ще се работи са нужни  

технически инструменти, които практически служат за осъществяване на бизнес. 

Тук идва мястото на менторството като основна част на средата в подкрепа на 

младите социални предприемачи. Менторството би дало задължителни качества 

на участниците, които ще служат за опора при преодоляването на трудностите в 

процес на работа. В България са налични пространства, които предоставят тези 

възможности пред младите хора. Изисква се идеите на социалният бизнес да 

достигнат до все повече млади хора в цялата страна и по този начин активността и 

младежката енергия ще прерасне в ефективно решаване на социален проблем. 

 



10. РЕЗУЛТАТИ: МРЕЖОВО/ МЕЖДУСЕКТОРНО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ 

СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ? 

Мрежите са социално – икономическа дейност чрез, която се реализират 

взаимоотношения между различните страни в определен процес с цел 

сътрудничество, обмяна на знание, опит и съвети. За да бъде един социален бизнес 

възможен и успешен е нужна експертиза и помощ от различни нива и сектори. В 

основа за постигане на поставените цели стои терминът социален  капитал. 

Социалният капитал е изключително важен ресурс, който би подпомогнал 

развитието на успешен бизнес. Изграждането на мрежи между социалните 

предприемачи би могло да се реализира на две нива: вътрешно (национално) и 

външно (международно). Социалните предприятия в България към момента 

изграждат успешна вътрешна връзка помежду си с цел да бъдат в помощ на другия. 

По този повод в България е създаден Форум „Социални предприятия“ 9 с идея да 

обедини хора и организации работещи в сферата на социалното 

предприемачество. По този начин се обменя информация между отделните 

предприемачи и се изгражда готовност да се действат единно на национално ниво 

с цел подобряване на средата за развитие на социално предприемачество в 

България. От друга страна е нужно сформиране на активно международно 

сътрудничество, което да бъде от ползва и за двете страни. За да се осъществи 

подобна мрежа е необходимо страните в процеса да открият своя взаимен интерес 

и нужда от подобно взаимодействие с предприемачи от различни страни. Освен 

изграждане на мрежа между различните социални предприемачи трябва да се 

организират връзки и между други области от необходимата експертиза. 

Осъществяване на важна връзка е между социалните работници, които нямат 

бизнес умения и участници в реален бизнес. Обмяна на добри практики между тези 

две страни ще предостави нужната основа за създаване на социален бизнес. 

Необходимо е също така да се познават добре механизмите на държавните 

институции и по какъв начин се взаимодейства с тях. Подкрепата на държавата би 

била важен принос за развитие на социалния сектор. В днешно време едно от най- 

важните инструменти за развитие на успешен бизнес са информационните 

технология. Сътрудничество с този сектор е изключително важна стъпка в 

правилната посока. Сектори като реклама, маркетинг, медии и други допълват 

големият нужен брой от експертиза, която е нужна за един успешен социален 

бизнес модел.  

 

11. ПРИМЕРИ ЗА „УСПЕШНИ“ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СТРАНАТА  

 

В следващите редове ще бъде представена информация споделена от 

респондентите за успешни социални предприятия в България.  

                                                           
9
 http://socialenterprise.bg  

http://socialenterprise.bg/


 

1. Bread Houses Network - Основният инструмент за социална промяна, който се 

използва от Bread Houses Network са общностни месения на хляб, които имат 

социален, терапевтичен и културно-образователен аспект. - 

http://www.bread.bg/ 

2. Таратанци - Организацията подтиква деца и възрастни към творческа дейност, 

използвайки алтернативни методи за социализиране и интеракция - 

http://taratanci.com/ 

3. Maria’s World Foundation - Our mission at Maria’s World Foundation is to improve 

the quality of life of people with intellectual disabilities and the life of their families 

and help them achieve their full potential as individuals by providing access to high-

quality services, developmental training and possibilities for gainful employment that 

are suited to their needs.  

http://www.mariasworld.org/ 

4. Pisar - Проектът е създаден от ФОНДАЦИЯ "Граждани срещу бюрокрацията". 

Фондацията е регистрирана в обществена полза. Целта ни е всички хора, да 

могат лесно да създават необходимите документи от ежедневието. Друг 

основен приоритет е да помогнем за намаляването на консумацията на хартия. - 

https://pisar.bg/ 

5. Обединени идеи за България - Ценностите на Обединени идеи за България са 

дълбоко свързани с идеите за демократично развитие, социална отговорност и 

толерантност, и не на последно място – със стремежа за утвърждаване на 

България като надежден и ценен партньор в Обединена Европа.  

http://oib.bg 

6. Обществена пералня „Зелена” - Това е една инициатива в полза на лица с 

увреждания за тяхното пълноценно и автономно съществуване. 

http://www.mh-community.org/ 

7. Foundation Concordia Bulgaria. - В резултат на идентифицираните нужди, които 

срещаме в работата си с маргинализирани общности и лица в риск, фондация 

"Конкордия България" разработва и реализира социални проекти, насочени към 

работа с деца, юноши и пълнолетни лица, както и техните семейства и близки. 

8. Listen up - The creation of an online platform for Video Relay and Speech-to-Text 

services will give every deaf person the opportunity to participate fully in social life. 

Using the platform, the Deaf people will be able to communicate freely with their 

hearing peers. - http://zaslushaise.bg  

9. Social tea house - Социалната чайна е пространство за чай и билкови напитки, 

събития, работилници и първо работно място на младежи израстнали в 

социлани домове. - http://thesocialteahouse.bg/ 

10. Vratza Software - Създаване на ИТ-общество във Враца, което чрез качествено 

образование дава възможност на врачани да работят предизвикателна и добре 

платена професия в родния си град. - http://school.vratsasoftware.com/ 

http://www.bread.bg/
http://taratanci.com/
http://www.mariasworld.org/
https://pisar.bg/
http://oib.bg/
http://www.mh-community.org/
http://zaslushaise.bg/
http://thesocialteahouse.bg/
http://school.vratsasoftware.com/


11. TimeHeroes - Платформа за доброволчество - https://timeheroes.org/bg/ 

12. Parakids - В ParaKids работи с деца с увреждания и наднормено тегло, чрез 

тренировки по плуване и лечебна гимнастика. 

https://www.facebook.com/pg/parakids.bg/about/?ref=page_internal 

13. Assist Foundation - Iнформационно и технологично подпомагане на хора със 

сериозни двигателни увреждания - http://assistfoundation.eu/ 

14. The Foundation for Social Change and Inclusion - works for the social development 

and integration of underprivileged individuals, groups and communities in Bulgaria - 

http://www.fscibulgaria.org/ 

15. Фондация дечица. Фондация за подпомагане и развитие на деца в 

неравностойно положение. - http://dechitsa.org  

16. Български георгафски портал Мисия: да популяризираме науката (в частност 

науките за Земята) сред ученици, студенти и всички любознателни хора. 

http://geograf.bg/ 

17. Loveguide – Онлайн платформа съветваща младежи по сексуални въпроси. 

http://loveguide.bg/ 

 

              12. РЕЗУЛТАТИ: КОИ СА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЛАДИТЕ 

ХОРА?  

 Мисията на социалното предприемачество е да реализира устойчив и положителен 

социален ефект върху проблемите в обществото. Всеки бизнес с кауза е нужен, тъй като 

има за основна задача да въздейства върху група хора, която има определена потребност. 

Първата стъпка, която социалните предприемачи трябва да направят е да идентифицират 

проблемите на среда, в която живеят. Единствено знанието за конкретен проблем ще 

даде възможност да се инициират идеи за решаването му. В тази връзка настоящето 

изследване се допита до респондетите за основните проблеми, които те идентифицират в 

България. Обобщените получени резултати за конкретните социални проблеми в България 

са: 

 Необразованост и социална апатия 

 Липса на институционална отговорност и бедност. 

 Липса на толерантност 

 Социалното неравенство и корупцията 

 Младежката безработица. 

 Хора с психически проблеми - лечение, интеграция, разискване на проблема; 

 Проблем с интеграция  на малцинствата 

 Липса на правосъдие 

 Липса на доверие между хората 

 Корумпирана съдебна система 

https://timeheroes.org/bg/
http://assistfoundation.eu/
http://www.fscibulgaria.org/
http://dechitsa.org/
http://geograf.bg/


 Висока емиграция на младите хора в други европейски държави  

 Бюрокрацията 

 Липсата на активно гражданско общество 

 Липса на реална интеграция на хората в неравностойно положение - нямат достъп 

до работни места. 

 Здравеопазването 

 Малко на брой бизнеси с кауза 

 Екологични проблеми 

 Демографката катастрофа 

 Ниски заплати  

 Липса на семейството като институция - морални устои, добродетели, подражание. 

 Малкия бизнес оцелява трудно 

 Обезлюдяване на малките населени места 

 Ранна раждаемост и изоставянето на деца в домове за сираци; 

 Липса на вяра в хората 

 Трудно предвижване на хора с увреждания в градска среда 

 Липса на мотивация за промяна в младите хора 

 

12. РАЗМИСЛИ НА МЛАДИТЕ ВЪРХУ НОВИ ИДЕИ ЗА СОЦИАЛЕН БИЗНЕС 

Анкетираните респонденти споделят мисли за свои социални бизнес идеи, които 

имат желание да реализират и смятат, че това би допринесло до положителна 

промяна в българското общество. Представяме описаните идеи: 

 

 Създаване на академия за предприемачи и кариерно ориентиране за младежи от 

5-6 клас 

 Реализиране на обучения на тема социално предприемачество насочени към деца 

лишени от родителска грижа 

 Създаване на база данни и платформа чрез, която да се съберат и да запознаят 

помежду си младежи с общи интереси. След първата стъпка следва предоставяне 

на условия за творческо развитие. Помощ с промоцирането на техния продукт. 

Резултат: сформирахме няколко нови групи, които записаха музикални албуми. 

Подпомагане на младежи да развият предприемачество и да произведат краен 

продукт  

 Изграждане не специален център за социализация между хората от различни групи 

в обществото, 

 Проект за споделено пътуване с кола в градовете. 

 Създаване на мрежа от иновативни и предприемачески хъбове из страната. 

 Природното екологично. Екологични проекти за градини и ландшафти, които да се 

изграждат по детски градини, училища, библиотеки, детски площадки  и навсякъде 

където има деца.Всеки проект е свързан с еднократно: дизайн, изграждане на 



ландшафта, обучение на персонал или човек, който ще продължи да се грижи за 

мястото, последващо постоянно дистанционно консултиране и на място веднъж 

годишно 

 Компания, която предоставя комуникационни услуги за НПО-та 

 Платформа за ръчно изработени изделия от социално слаби, малцинствени групи, 

възрастни хора в селските региони, както и студенти и младежи в училищна 

възраст, които да се продават в чужбина(в или извън Европа). 

 Бизнес, ориентиран към съхраняване на българските народни традиции. 

 

13. ИНТЕРВЮ СЪС СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СТРАНАТА  

Информация за организациите, които споделиха свое мнение по въпросите, 

свързани със социалното предприемачество. 

 

1.Reach for change - Reach for Change се стреми да подобри живота на децата чрез 

откриване и подпомагане на мотивирани социални предприемачи да осъществят 

своите идеи на практика. - http://bulgaria.reachforchange.org/bg/ 

2. Podlezno – Целта на организацията е да превърне подлезите в безопасни, 

красиви и културни публични пространства, които да привличат посетители.  

Организацията променя градската среда. http://www.podlezno.com 

3. Jamba - Jamba е връзката между хората с увреждания в България и техните 

бъдещи работодатели! Jamba е място за обучение, стаж и кариера. - 

http://jamba.bg/ 

4. Хипотерапия – Конна терапия за деца със специфични нужди. - 

https://nova.bg/promyanata/finalist/4 

5. NC Future now -  Устойчива и ефективна обучителна организация работеща с 

внимание и любов с младежи в училище сред природата. http://gudevica.org 

6. Parakids - В ParaKids работи с деца с увреждания и наднормено тегло, чрез 

тренировки по плуване и лечебна гимнастика. 

https://www.facebook.com/pg/parakids.bg/about/?ref=page_internal 

7. The Foundation for Social Change and Inclusion - works for the social development 

and integration of underprivileged individuals, groups and communities in Bulgaria - 

http://www.fscibulgaria.org/ 

8. Social tea house - Социалната чайна е пространство за чай и билкови напитки, 

събития, работилници и първо работно място на младежи израстнали в социлани 

домове. - http://thesocialteahouse.bg/ 

9. Обществена пералня „Зелена” - Това е една инициатива в полза на лица с 

увреждания за тяхното пълноценно и автономно съществуване. 

http://www.mh-community.org/ 

10. ‘”Hug me”- Подпомагане на  деца без родителска грижа и среда за израз на 

творческите им способности. http://www.pregarnime.org 
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http://www.podlezno.com/
http://jamba.bg/
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https://www.facebook.com/pg/parakids.bg/about/?ref=page_internal
http://www.fscibulgaria.org/
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http://www.pregarnime.org/


13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ  

 

Реализираното изследване „DIVE in Social Entrepreneurship“ успя да ни 

доближи до света на хората с кауза, които влагат своя труд и време за да създадат 

едно по – добро общество. Зад всеки социален проблем има по една кауза, която 

се бори за неговото разрешаване. Обществото има капацитет да създава социално 

предприемачески инициативи и да се справя с всекидневните трудности. 

Социалните проблеми в България са от различен характер и засягат различни групи 

от нашето общество. През последните пет години в България се забелязва подем в 

бизнес идеите с кауза, които успяват да постигнат реален и устойчив социален 

ефект. Вярата, че социалното предприемачество е успешен инструмент за 

подобряване на обществото мотивира все повече хора да влагат своите усилия за 

бизнес каузи. В България развиват дейност и успешни организации насочени с 

единствената мисия да подпомагат младите хора във включването им в сферата на 

социалната икономика. Крайният продукт от тази помощ е реална и явна и все 

повече млади хора успяват да се обединят и да действат заедно в името на 

социалната си кауза. Нагласата на респондентите във връзка с бъдещето на сферата 

е в положителна насока. Секторът на социалното предприемачество се нуждае от 

голямата енергия на младите хора, които да са активни участници в процесите и да 

споделят информацията за случващото се в социалното предприемачество на свои 

приятели. Нужно е да се инвестират усилия в за популяризиране  на дейността на 

социалните предприемачи.Потребителите на стоки и услуги е нужно да знаят, че 

имат възможност да пазаруват с кауза. Продуктите от социалното 

предприемачество трябва да се борят за своето място на големия пазар и голямата 

конкурентна среда. За да се постигне тази цел е нужна взаимовръзка и общи 

действия на участниците в сектора. Инвестициите в подобен тип производство ще 

направят възможно създаването на повече работни места, по – силен социален 

ефект на конкретната кауза и разширяване на пазара зад националните граници. 

Социалното предприемачество в България предстои да развие своя капацитет в 

бъдеще. Останалите страни по света със силно развит сектор могат да бъдат от 

огромна полза за обмяна на добри практики. Сферата в България трябва да изгради 

своите успешни лидери, които да насочват своите усилия  в мотивация на другите 

младите хора за възможностите, които се предоставят от бизнеса с кауза.  

Препоръки за развитие на социалното предприемачество в България предложени 

от екипа изготвил изследването „DIVE in Social Entrepreneurship“ . 

 Създаване на специализиран онлайн магазин, който предлага продукти 

произведени единствено от социални предприемачи. Използване на 

засилен маркетинг и реклама на онлайн платформата, която да се припознае 

от потребителите като възможност за пазаруване с кауза. 



 Изграждане на силна международна мрежа между социалните 

предприемачи от различни страни. Осъществяване на активно и устойчиво 

сътрудничество.  

 Създаване на информационен бюлетин относно начините, по които е 

възможно да се кандидатства за подкрепа на социално бизнес начинание. 

Бюлетинът да се разпространява периодично към младежки 

неправителствени организации, училища и университети. 

 Реализиране на онлайн информационни кампании за дейностите в сферата 

на социалното предприемачество. 

 Предложение да се заложи силен акцент върху изучаването на социалното 

предприемачество по икономическите специалности в университетите 

 Посещение на успешни социални предприемачи в училищата с 

информационна кампании за своята дейност 

 Силно и единно гражданско действие, което да представлява интересите на 

хората работещи в сферата на социалното предприемачество. 

 Активно взаимодействие с държавните институции за подобряване на 

условията около сътрудничеството между социален бизнес и държава 

Социалното предприемачество в България притежава своите лидери на промяната.  

 

Източници: 

1.   http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/12568.pdf 

 

2.   http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Strategii/strategy_youth_2012-

2020.pdf 

 

3. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tes

em150&plugin=1 

 

4.   http://www.se-academy.bg/ 

 

5.   http://bulgaria.reachforchange.org/bg/ 

 

6.   http://www.thebusinessinstitute.eu/bg/ 

 

7.   http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/bulgaria/country-

specific-recommendations/index_bg.htm 

 

8. http://socialenterprise.bg 
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