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СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 

В края на 70-те години на миналия век намаляват темповете на икономически растеж, а 

безработицата нараства. Социалният модел на държавите е недостатъчен за гарантиране на 

социални придобивки за всички и става невъзможно да се преодолее нарастващото неравенство 

и социалното изключване. От тази ситуация е продиктувано разширяването на дейността на 

някои доброволчески организации, които постепенно се превръщат в социални предприятия. 

 

През 2002 г., Британското правителство публикува следното определение в свой официален 

документ: “Социалното предприятие е бизнес с водещи социални цели, чийто излишък е 

реинвестиран обратно в бизнеса или в общността, отколкото да е воден от нуждата да 

максимизира печалбата за собствениците на капитала или акционерите.” 

 

Социалните предприятия притежават всички отличителни белези на традиционните  

предприятия: произвеждат стоки и услуги; използват производствени фактори, които имат ясна 

себестойност; автономни са; поемат значително ниво на икономически риск. 

 

Тяхната дейност има и социален аспект: преследват ясна социална цел; служат на обществото 

или на определена група от хора, намираща се в неравностойно обществено положение; не 

търсят максимизиране на печалба за да я разпределят между участниците в капитала на 

предприятието. 

 

Най-важната характеристика на социалното предприемачество е изразения социален ефект, 

който се изразява във влагане на генерираните приходи за подпомагане на целевите групи; 

участие на част от целевите групи в стопанската дейност /създаване на заетост/ и предоставяне 

на услуги, непривлекателни за бизнеса, на хора в неравностойно положение; създаване на 

възможности за професионална и социална интеграция; създаване на социална добавена 

стойност и спестяване на социални разходи. 

 

Социалната икономика е едновременно част от реалната икономика и част от гражданското 

общество, в която физически и юридически лица осъществяват стопанска дейност в обществена 

полза и реинвестират печалба за постигане на социални цели. 

 Социалната икономика включва всички икономически дейности, осъществявани от 

предприятия, главно кооперативи, асоциации и общества за взаимопомощ, чиято етика следва 
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следните принципи: поставяне на обществената услуга преди печалбата; автономно управление; 

демократично вземане на решения; предимство на хората и работата над капитала при 

разпределение на ресурсите. 

 

Моделът на социалната икономика води до редица социални ползи: интеграция и заетост на 

хората в неравностойно положение; принос към процеса на социално включване на хора в 

неравностойно положение; принос за по-балансирано използване на местните ресурси; нови 

работни места за хора в неравностойно положение – малцинствени групи, самотни жени, хора с 

увреждания и други, които остават изключени от възможността за генериране на доходи. 

 

Моделът на социалната икономика има и икономически ефект, който се изразява в спестени 

публични средства за социални помощи и спестени допълнителни средства по компенсиране на 

социалната цена на дългосрочната безработица. 

В България съществуват няколко модела на социални предприятия: 

 

1. Модел за създаване на заетост и развитие на работната сила – икономическата логика на 

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

неравностойно положение. Моделът се свързва с т.нар. “защитена заетост”, където социалното 

предприятие е работодател на хора с увреждания. 

 

2. Предприемачески модел, където социалното предприятие се явява посредник между хората в 

неравностойно положение и пазара. При този модел под формата на трудова терапия, хора с 

увреждания участват в производството на продукти, за които социалното предприятие търси 

пазар и се ангажира с маркетинг и дистрибуция. 

 

3. Модел на пряка услуга – този модел е най-пряко свързан с доставчиците на социални услуги. 

При него социалното предприятие предоставя социални услуги срещу заплащане на външни 

клиенти и едновременно с това е доставчик на социални услуги за своите членове, като 

заплащането става с договор с общината или държавата. Важно е да се отбележи, че при този 

модел, социалното предприятие развива едни и същи услуги, но насочени към различни 

потребители и клиенти. 
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Социалните предприятия в България съществуват като търговски дружества, кооперации и 

юридически лица с нестопанска цел. Всички те имат социално значими резултати за уязвимите 

групи.Най-популярна форма е ЮЛНЦ. 

 

ИЗТОЧНИК: http://www.socialnet-bg.com 

 


