
Разлики между социалното 
предприемачество и 

традиционните 
предприятия 

Този документ е създаден в рамките на проект Growing Social, който 

се осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за 

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 

2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от МИГ „Златоград – 

Неделино” и при никакви обстоятелства не може да се счита , че 

този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на Програма за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. 

http://www.free-power-point-templates.com/


СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 

• Социалното предприятие е популярен термин в цяла 
Европа, който характеризира широк набор от 
структури и организации, които развиват стопанска 
дейност с цел постигане на социален ефект. В 
днешно време динамиката на развитие на пазара и 
на обществено-икономическите отношения налага 
създаването на хибридни форми, които да запълват 
нишите на пазара и да се намесват там, където 
държавата не може да изпълни своите ангажименти. 
Основното, което отличава социалните предприятия 
от традиционните пазарни субекти, е, че те не 
преразпределят печалба, имат колективно 
управление и решават различни социални проблеми. 
 



Някои от областите, в които социалното 
предприемачество работи са: 

 
• Помощ на хора в 
неравностойно положение 
(социално, физическо, 
икономическо и др.); 

• Помощ  за хора с физически 
или умствени увреждания; 

• Подкрепа и развитие на деца 
и младежи; 

• Опазване на околната среда; 

 

• Подкрепа за социално 
приобщаване на хора от 
маргинализираните групи, 
групи в риск или изолирани 
от обществото групи 
(етнически малцинства, 
имигранти и др.); 

• Подкрепа за хора в уязвимо 
положение на трудовия 
пазар (хора с ниски шансове 
за заетост, дългосрочно 
безработни и пр.); 

• Помощ за обучение, тренинг, 
квалификация и 
преквалификация на 
младежи, възрастни, 
дългосрочно безработни и 
други групи в риск от 
отпадане от трудовия пазар; 

 



• Работа в посока местно и регионално 
развитие и благоденствие; 

• Подкрепа на разнообразни социални каузи; 

• Намаляване на бедността; 

• Подкрепа за развитие в областите на култура 
и спорта; 

• Предоставяне на социални услуги; 

• Поощряване на здравословен начин на 
живот, здраве и профилактика; и много други. 

 



ФУНКЦИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СОЦИАЛНОТО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

• Най–популярен модел на социално 
предприятие е модел за създаване на 
заетост и развитие на работната сила. При 
този модел икономическата логика на 
бизнес начинанието се основава на 
възможността да се създадат работни места 
за хора в неравностойно положение. 

• Друг модел на социално предприятие е 
предприемаческият модел, където 
социалното предприятие се явява 
посредник между хората в неравностойно 
положение и пазара. 



Правно-организационна форма за 
социалното предприятие 

• Социалните предприятия в България не се 
регистрират като отделно юридическо лице, 
тъй като в законовата уредба липсват 
изрично изброени форми, които могат да 
бъдат социално предприятие. Изборът на 
правно-организационна форма зависи от 
характера на стопанската дейност, която ще 
извършва Вашето социалното предприятие.  



• „Организацията е основа на дейността на 
менажерите, тя е причината, която обуславя 
съществуването на мениджмънта”. За 
организацията в зависимост от смисъла, за който 
се употребява, има следните определения:  

• Социален институт с известен статус; 

• Като процес, свързан със съзнателното 
въздействие на организирани хора върху обект ; 

• Като свойство, атрибут на обекта. 

ФУНКЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАДИЦИОННИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 



Организационно-правни форми  

• Според Търговския закон на Република 
България са предвидени различни 
организационно-правни форми на 
организацията, които се наричат търговски 
фирми. 

• Основните форми на търговските фирми 
според Търговския закон на Република 
България са: а) еднолична, б) колективна.  

 



 Еднолични форми на търговските 
фирми  

• Това е най-често използваната организационна 
форма на малкия бизнес. Двете основни форми, 
които се използват в нашата страна, са: 
едноличен търговец и предприемач нетърговец.  

• Едноличен търговец:  

• Според Търговския закон като едноличен 
търговец може да се регистрира всяко 
дееспособно физическо лице с местожителство в 
страната. 



Търговски дружества  

• Търговското дружество е вид търговец. 
Търговският закон го определя като 
обединяване на две или повече лица за 
извършване на търговски сделки с общи 
средства. Търговските дружества са 
юридически лица. Учредители на 
дружеството могат да бъдат български или 
чуждестранни физически или юридически 
лица.  



 
 Основните видове търговски 
дружества по Търговския закон са:  
 
 • събирателното дружество (СД); 

• командитното дружество (КД);  

• дружеството с ограничена отговорност (ООД);  

• акционерното дружество (АД);  

• командитното дружество с акции (КДА).  

 



Кооперация 

• Кооперацията е доброволно сдружение на 
физически лица с променлив капитал и с 
променлив брой членове, които чрез 
взаимопомощ и сътрудничество 
осъществяват търговска дейност. Тя може да 
осъществява социална и културна дейност за 
задоволяване интересите на своите членове. 
Кооперацията е юридическо лице.  



РАЗЛИКИ МЕЖДУ СОЦИАЛНОТО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ТРАДИЦИОННИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 СЪПОСТАВКА МЕЖДУ СОЦИАЛНИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА Социално предприятие Търговско предприятие 

ЦЕЛ 
Основна цел – максимизиране на 

социалните ползи за общността 

Основна цел – максимизиране 

на печалбата 

УПРАВЛЕНИЕ Колективно управление Ограничен брой собственици 

РЕСУРСИ 
Комбинират пазарни и 

обществени ресурси 

Използват само частни 

ресурси 

ПЕЧАЛБА 

(приходи – разходи) 

Печалбата не се преразпределят, а 

се инвестира в социални дейности 

Печалбата се преразпределя 

между 

собственици/акционери 



Различното при бизнес плана на социалното 
предприятие в сравнение с този на традиционния 
бизнес е:  

 
Социално предприятие Традиционно предприятие 

Социална и финансова насоченост Само финансова насоченост 

Финансови цели, насочени към 

социално влияние 

По-високи приходи и финансова 

възвръщаемост 

Решенията се вземат с цел постигане 

на повече приходи 

Решенията се вземат с цел по-голямо 

социално въздействие 

Ползите са основно за собствениците Множество заинтересовани страни 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Европейски експерти за развитие 

 

Тел.: 0878 59 00 16 

E-mail: office@kavangard.eu  
 


