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Устойчиво социално предприятие 

• функциониращо  предприятие със социална  
кауза,   

• което  генерира приходи от своята  дейност,   
• е  самостоятелно при вземането на решения,   
• не зависи изцяло от външно финансиране,   
• има ясна перспектива за  развитие и   
• постига социалните си цели. 



Основни бариери за развитие 

липса на информираност за високата им 
социална стойност,  
 
липса на изградени мрежи и инфраструктура 
за подкрепа,  
 
ограничен достъп до финансиране. 



Финансиране на социалните предприятия 

Проектно финансиране (безвъзмездно или 
смесено) 
Общинско или национално бюджетно 
финансиране 
Грантово финансиране 
Рисково финансиране 
Кредитиране  



Въпроси за проучване – 1/ 2 2014 

Как се финансира стартирането на СП 
 
  

Как се финансира функционирането на СП 



Участващи финансови институции 
Райфайзенбанк България 
Банка ДСК 
Уникредит Булбанк 
Прокредит Банк 
СИБАНК  
Пощенска банка 
Креди Агрикол България 
Изи Кредит 
Устои 



Съществуващи механизми - 1 

ТБ и МСП: 
- предоставят консултации за търсено 

финансиране,  
- нямат строги изисквания за предоставяне на 

предварително изготвен бизнес план,  
- имат индивидуален подход, като насочват 

предприемачите към подходяща за тях 
    програма за финансиране. 



Съществуващи механизми - 2 

Европейски инвестиционен фонд 
Гарантиращ стратегията на ЕК 
Чрез финансови посредници 
Осигурява за ТБ “гарантирани” кредити, 
който допълва необходимия марж за 
обезпечение 



Съществуващи механизми - 3 

Финансов инструмент - JEREMIE  
Създаване на Гаранционен фонд, 5 ТБ (2011) 
Партньорски организации -„Eleven” и 
“LAUNCHub” 
Същност - съчетава предоставяне на 
първоначален финансов капитал и  

    менторство.  
Сектори - предимно на технологични и 
телекомуникационни сегменти. 



Съществуващи механизми - 4 

Българска банка за развитие + Национален 
гаранционен фонд и Микрофинансираща 
институция Джобс 

- Стартиращи микрофирми  
- Земеделски производители 
- Съфинансиране на грантове на компании 





Изводи 

 Специализирани програми, предоставяни от 
частни банкови и небанкови институции, няма. 

 СП могат да използват продуктите на 
традиционните МСП. 

 Липсва познание за същността и ролята на 
СП за изграждане на устойчива социална 
икономика. 

 Реално липсва устойчиво финансиране на 
стартиращи предприятия. 



Изводи 2 
 ТБ разглеждат искания за финансиране на 

организации с минимум 12 месеца история. 
 Програмите за финансиране се предоставят 

от ТБ и инвестиционни фондове по сключени 
споразумения с европейски и български 
институции (ЕИФ, ББР, НГФ, Jeremiе, ДФЗ). 

Споделяйки риска, тези споразумения 
предлагат по-ниски нива на лихви и изисквания 
за обезпечение. 

60% заявяват, че познават СП. 



Ако само… 



Случаят ALLIANZ – юни 2013 
Предизвикателството – управление на риска и промените в 
климата  
Двигателят - журналист с експертиза в социалните 
проблеми и екологията 
Поводът – цунами в Индийския океан, Южна Америка 
Партньорите – Allianz, GIZ, CARE 
Решението – микро-застраховка за бедните, икономически и 
жизнен продукт, съвместно изграждане, лидер в бранша  
Резултатите – 11 нови пазари, 23,6 млн. Азия, 200 000 
Африка, 300 000 Латинска Америка 





Препоръки към социалните предприятия 

• Не Какво искате вие, а Какво иска пазара! 
• Преглед и оценка на избрания от вас бизнес   
• Търсене на компании, които работят по 

близки до вашите екологични и социални 
въпроси   

• Повишаване на финансовата култура, 
конкретни познания и умения   
 



Препоръки към централната администрация 

• Не планова, а споделена икономика 
• Осигурява спазването на съществуващото 

законодателство   
• Се запознае и започне с прилагането на 

публично-частното партньорство   
• Се отвори за партньорство с частния сектор   
• Позволи култура на иновациите 



Препоръки към финансовите институции 

• Разработи или прегледа отново своята 
стратегия по корпоративна отговорност  

• Определи своите интегрирани индикатори за 
успех и започне тяхното проследяване и 
докладване 

• Позволи вътрешното социално 
предприемачество   

• Потърси устойчиви партньорства с НПО 



Препоръки към частния сектор 

• Разработи или прегледа отново своята стратегия 
по корпоративна отговорност 

• Определи своите интегрирани индикатори за успех 
и започне тяхното проследяване и докладване   

• Идентифицира близки до своята дейности НПО и 
започне диалог с тях 

• Позволи вътрешното социално предприемачество,   
• Насърчи иновациите, които са породени от 

екологични или социални нужди 



Ако само… 

• Социалните предприемачи – знаеха как се 
прави и колко струва хляба 

• Централната администрация – беше 
проактивна и носеше индивидуална 
отговорност 

• Финансиращите институции – познаваха и 
вярваха на нашите бенефициенти 

• Частният сектор – мислеше за друго  
    освен за пари 



Ако само… 



Промяна предприемач ПОЗВОЛЯВА 
НАСЪРЧАВАЩА СРЕДА инвестиция доверие 
Ценност иновация ПАЗАР вътрешен 

ОГРАНИЧАВАЩА СРЕДА социални 
екологични ЦЕЛИ успех стойност 
Партньорство  ЧОВЕЧНОСТ 



Българска мрежа на Глобалния 
договор на ООН 

София 1504, бул. Евлоги и 
Христо Георгиеви 169  

тел: 359 2 42 82 015 

secretariat@unglobalcompact.bg  

www.unglobalcompact.bg 

www.unglobalcompact.org 

www.marinastefanova.info  

Thank you for your attention 

mailto:secretariat@unglobalcompact.bg
http://www.unglobalcompact.bg/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.marinastefanova.info/
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