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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

През последните години се засилва необходимостта от създаване и използване на 

иновативни решения за справяне с различните социални проблеми и 

предизвикателства, които ни заобикалят в съвременното общество. Такива са 

бедността, интеграцията на уязвими групи, високата степен на застаряване на 

населението, социалната сигурност, дори климатичните промени.   

Едно от действащите решения на този актуален проблем е социалното 

предприемачество. То все още е далечно и непознато за голяма част от обществото, не 

само в контекста на образователните системи, но и в неговото изражение в сектора на 

икономиката. За неговата същност и прилагането му има множество дефиниции и 

примери от цял свят, които включват разнообразни организационни форми, приети от 

предприятията. Широкото използване на концепцията му е силно застъпено и в 

политическият живот и служи като пример за създаване на изцяло нов начин за правене 

на социално ориентиран бизнес.  

Основната цел на социалното предприемачество е решаването на важен социален 

проблем. Тя се осъществява посредством изграждане и управление на предприятия, 

които действат с конкретни предприемачески принципи на организация, за да се стигне 

до положително въздействие върху определена група от хора или определена социална 

цел. Социалните предприятия представят по различен начин правенето на бизнес и 

стопанската дейност, като смесват находчивостта на бизнеса със социална мисия 

и умело съчетават социални и икономически цели. Това са компании без загуби и без 

разпределяне на дивиденти, които имат силно изразен социално отговорен характер. Те 

могат да бъдат позиционирани както в бизнес, така и в неправителствения сектор. 

Същността на социалното предприемачество не задължава използването на един 

вид организационна форма, то позволява съществуването на разнообразни начини за 

постигане на търсеното социално въздействие чрез прилагане на съвременни бизнес 

методологии. Забелязва се ръст на социалните предприятия в световен мащаб, като това 

започва да подлага под въпрос правенето на бизнес само с цел печалба. Вече започва да 
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се търси все по-висша цел, печалбата сама по себе си не се явява като достатъчно 

удовлетворяващ резултат.  

Освен това, социалните предприятия „играят важна роля в адресирането на 

социални и икономически предизвикателства, докато спомагат за реализирането на 

приобщаващ растеж и социална интеграция. Социалното предприемачество 

допринася и за създаването на нови работни места, особено на местно ниво, както и 

за демократичното включване и подобряване на социалните услуги.“ (ОИСР 2018, 

Социалното предприемачество в Европа). 

Едно от основните различия между социалните предприятия и традиционния 

бизнес е, че първите действат основно в полза на обществото. За да постигнат тази цел, 

те са по-склонни да внедряват нововъведения и да експериментират, в сравнение в 

класическите бизнес модели. Това се дължи на причината за създаване на традиционен 

бизнес – запълване на конкретна пазарна ниша, която изисква точно определен начин 

на работа. Друго важно различие между социалните предприятия и останалите бизнеси 

са групите, до които достигат.  

Социалните предприятия могат да достигнат до социално изключени групи, като 

предоставят възможности за доброволен труд, обучения и заетост. Освен това, в голяма 

част от случаите, целта на социалните предприятия е реинвестирането на печалбата 

обратно в местната икономика. Тези няколко основни разлики определят социалното 

предприемачество като основен инструмент за справяне с все по-значителните 

социални проблеми, пред които ще се изправя обществото в близкото бъдеще. 

 Европейската комисия е възприела британския термин за млади хора, които не 

учат, не работят и не се обучават. Терминът е „NEETs“ (акроним на фразата на 

английски език “Not in Employment, Education or Training”). NEETs обхваща 

групата на деца и младежи от бедни семейства и етнически групи, деца отпаднали 

от училище, младежи, непосещаващи училище, безработни младежи, деца и 

младежи с увреждания, деца и младежи в институции или напускащи институции, 

деца и младежи от малки населени места и/или отдалечени райони). 
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Възможно решение за намаляване на броя на NEETs на територията на МИГ 

може да бъде развитието на дейности в секторите с тенденция към пазарен растеж, 

което ще се улесни с помощта на инвестиционна подкрепа, насочена към стопанския 

сектор на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. Това ще окаже  

положително влияние върху недостатъчната заетост, като се пренасочи работна ръка, в 

т.ч. и младежи към работни места с по-висока производителност, благодарение на 

допълнителен доход за стопанския сектор на територията на МИГ. 

Младежите, които не са ангажирани в учебен или работен процес, вече се на 

част само от икономически или финансов проблем. Спадането към групата на „NEETs“ 

влияе върху житейските перспективи и личната биография на младите хора. Това само 

по себе си води до намаляване на важен и ценен социален ресурс, както и до 

ограничаване на възможностите за реализация в обществото, свежда до минимум 

възможността за избор на работа. Нископлатената и несигурна работа се отразява върху 

социалния статус и нарушава психическото и физическо здраве на младежите, като ги 

поставя в риск от психични травми, стрес, депресии, асоциално поведение, 

маргинализация и отчуждение. Тези последици превръщат статусът „NEETs“ в 

сериозна социална уязвимост, която засяга живота на цяло едно поколение. Спадащите 

към групата „NEETs“ млади хора се превръщат в сериозен социален проблем, 

последствията от който могат да имат силно изразен дългосрочен ефект, засягащ не 

само конкретното поколение, но и тези преди и след него. 

За да подпомогне развитието на социалната икономика и социалното 

предприемачество на територията МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е 

заложил с СВОМР, която изпълнява, финансирането на проекти по мярка ОП РЧР 04 

“Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и 

Трявна“. Мярката се финансира по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване”,  Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на 

социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните 

предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на 

достъпа до заетост”. Основна цел на мярката е да се създадат предпоставки и 
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възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на 

хората с увреждания и други представители на рискови групи, като важна предпоставка 

за намаляване на бедността и риска от социално изключване. В същото време 

социалните предприятия ще бъдат обвързани в мрежа за предлагане на местни услуги и 

продукти под обща за територията марка, като едновременно с това се осигури  

подкрепена заетост на уязвими социални групи  изключени от трудовия пазар. 

Целта на този анализ е да се разгледат възможностите за засилване на 

икономическата и социална активност на младите хора, да се дефинират причините и 

затрудненията при реализацията им на пазара на труда и да даде насоки за устойчиво 

развитие на района с участието на разглежданите групи. 

 

II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Настоящият анализ на средата за развитие на социално предприемачество в 

подкрепа на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават в Община Дряново 

и Трявна е изготвен в изпълнение на Договор за услуга № МИГ-19-01-043/01.11.2019 г., 

възложен от СНЦ Местна инициативна група „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, 

с предмет „Изготвяне на анализи и проучвания, необходими за изпълнението на 

Стратегия за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, сключен в 

рамките на изпълнение на Споразумение № РД50-45/30.04.2018 г. 

Анализът обхваща територията на Община Дряново и Община Трявна и е изготвен на 

базата на информация и данни от: 

1. Компетентни институции (НСИ, АЗ, НОИ). 

2. Документално проучване (Общински планове за развитие 2014-2020 г., 

информация от интернет страницата на НСИ, регистри на АСП, МТСП, МЗ, 

МОН и др.). 

3. Анкетно проучване сред заинтересованите страни, проведено сред следните 

целеви групи (на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“): 
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 Местна власт (общински администрации); 

 Неправителствени организации, които работят в областта на социалните 

услуги, развиващи дейност на територията на обхванатите общини; 

 Доставчици на социални услуги; 

 Потребители на социални услуги; 

 Младежи от територията на МИГ. 

Получената изходна информация е систематизирана в бази данни и е използвана 

за изготвянето на настоящия доклад. 

 Главните цели пред анализа на средата за развитие на социално 

предприемачество в подкрепа на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават 

в Община Дряново и Трявна са следните: 

 Да идентифицира различни работещи модели за социално предприемачество, 

в Европейския съюз, които да подкрепят решаването на проблемите за целевата 

група;  

 Да направи представяне на средата за развитие на социалното 

предприемачество на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“;  

 Да идентифицира потенциални партньори и заинтересовани страни, които да 

бъдат въвлечени;  

 Да даде конкретни препоръки и насоки за реализиране на успешни модели на 

социално предприемачество на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето 

на Балкана“ 

 Демографски, икономически и аналитичен анализ на младежите до 29 г., 

които попадат в групата NEETs и живеят на територията МИГ "Дряново - 

Трявна в сърцето на Балкана", с оглед потенциала на територията за съхранение 

и развитие на човешките ресурси и подобряване на демографската ситуация и 

перспектива.  
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 Информационното осигуряване на проучването беше осигурено чрез система 

от методи, техники и подходи. Методът е начин за набиране на информация, 

преработването, съхраняването и предоставянето й в синтезиран вид. За нуждите на 

настоящото проучване бяха използвани методи за полеви и методи за кабинетни 

проучвания, разликата между тях е вида на ползваната информация, мястото на 

провеждане и инструментариума. За изготвянето на анализа на средата за развитие на 

социално предприемачество в подкрепа на млади хора, които не учат, не работят и не 

се обучават в Община Дряново и Трявна бяха използвани следните подходи: 

Метод/Подход Същност 

Издирване, събиране, 

набор и подбор и анализ 

на информация за МИГ 

„Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ 

Информацията беше събрана от регионални и национални документи, 

срещи,  интернет и други официални държавни източници 

Анкетно теренно 

проучване 

Провеждане на анкетно проучване на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ за определянето на средата за развитие 

на социално предприемачество в подкрепа на млади хора, които не 

учат, не работят и не се обучават в община Дряново и Трявна. 

Количествен и 

качествен анализ 

1. Качествените методи: 

 Изследват специфични свойства на представителна извадка от 

изследваните обекти; 

 Откриват скрити, вътрешни зависимости между изследваните 

обекти; 

 Разкриват причинно-следствени връзки за изследваните явления; 

 Дефинират параметрите за прилагане на последващи 

количествени методи на изследване. 

2. Количествените методи: 

 Фиксират общите, повтарящите се свойства на изследваните 

обекти; 

 Класифицират общи факти за изследваните обекти; 

 Сравняват вече фиксирани факти за изследваните обекти; 

Анализират, синтезират и обобщават резултати, които се приемат за 

валидни за всички обекти на изследването. 

     Таблица 1 
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В подготовката на проучването са залегнали следните хоризонтални принципи: 

 Ангажиментите по законодателството – В анализа са предложени 

препоръки и решения, с изпълнението на които ще се подпомогне изпълнението 

на ангажиментите на страната, произтичащи от европейското и национално 

законодателство. 

 Равенство между половете – Проучването, в това число анкетирането ще 

обхване жителите на територията на МИГ "Дряново - Трявна в сърцето на 

Балкана" без значение от техния пол, религия, етническа принадлежност, 

сексуална ориентация и др. 

 

III.  ПРОУЧВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, 

КАСАЕЩИ НАСЪРЧАВАНЕТО НА СОЦИАЛНОТО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ  

 

Нормативните документи, свързани с насърчаването на младежката заетост на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ могат да бъдат разделени 

най общо на три основни групи – Нормативни документи на национално ниво, 

Нормативно документи на европейско ниво и Нормативни документи на местно ниво: 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

Регламент (ЕС) № 

346/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета 

от 17 април 2013 година 

относно европейски 

фондове за социално 

предприемачество 

Целта на регламента е да насърчи растежа на социалните предприятия в ЕС. 

С регламента се установяват еднообразни изисквания и условия по 

отношение на лицата, управляващи предприятия за колективно 

инвестиране, които желаят да използват обозначението „EuSEF“ във връзка 

с предлагането на допустими фондове за социално предприемачество в 

Съюза и по този начин допринасят за безпрепятственото функциониране на 

вътрешния пазар. 

Регламентът определя и еднообразни правила за предлагане на допустими 

фондове за социално предприемачество на допустими инвеститори в целия 

Съюз, за състава на портфейла на EuSEF, за допустимите инвестиционни 

инструменти и техники, както и за организацията, поведението и 

прозрачността на управителите, които предлагат EuSEF в целия Съюз. 

Декларация от Мадрид 
През май 2017 г. девет държави членки приемат Декларацията от Мадрид 

относно социалната икономика, в която Комисията е призована да включи 
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

(23 май 2017 г.). Европейски план за действие 2018 - 2020 г. в работната си програма за 2018 

г. чрез подходящо финансиране, което ще насърчи предприятията в 

областта на социалната икономика в Европа и ще стимулира социалните 

иновации. В становището си относно инициативата за подкрепа на 

стартиращи и разрастващи се предприятия, Европейският икономически и 

социален комитет (ЕИСК) призовава Комисията да обедини всички 

настоящи и нови инициативи за подкрепа на предприятията в областта на 

социалната икономика като изготви съобщение с план за действие за 

социалната икономика. 

 

Договорът от Лисабон 

(2007 г.) и стратегията 

„Европа 2020“ (2010 г.) 

— целеви нива за заетост 

През 2007 г. Договорът от Лисабон въвежда други актуални промени 

в целите на ЕС, свързани със заетостта и социалните въпроси. В нова 

„хоризонтална социална клауза“ се подчертава, че „при определянето 

и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид 

изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, 

с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу 

социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на 

образование, обучение и опазване на човешкото здраве.“ 

Три години по-късно, през 2010 г., заетостта става една от петте водещи 

цели на стратегията „Европа 2020“ — всеобхватната стратегия на ЕС за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Водещите цели са насочени 

към увеличаване до 75 % на общия процент на заетост във възрастовата 

група 20—64 години в срок до 2020 г. 

От 2010 г. насам водещите цели в областта на заетостта и социалните 

въпроси на стратегията „Европа 2020“ служат като референтни целеви нива 

за ЕСЗ. ЕСЗ се изпълнява като част от процеса на Европейския семестър, 

който предоставя рамка за координиране и мониторинг на напредъка на 

политиките в областта на макроикономиката, данъчното облагане, 

заетостта и социалните въпроси в повтарящи се годишни цикли, като 

насърчава активна координация по политиките между държавите членки 

и институциите на ЕС. 

 

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

Националната 

концепция за социална 

икономика 

Националната концепция за социална икономика представлява израз на 

социалната ангажираност на държавата за създаване и укрепване на 

благоприятна среда за осъществяване и развитие на модели и практики в 

областта на социалната икономика в Р България. Националната концепция 

е документ, чрез който се представя визия и приоритетни цели за 
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

насърчаване развитието на социалната икономика в страната. По този 

начин се представя активната позиция на държавата, формирана в резултат 

на съвместните усилия на широк кръг заинтересовани страни. В резултат от 

дейността по формиране на национална позиция по въпросите на 

социалната икономика чрез Националната концепция се очаква да бъдат 

разработени и политики, които да доведат до подобряване качеството на 

живот и благосъстоянието на уязвими групи граждани в обществото. 

Очаква се да бъде формиран устойчив сектор, който да съдейства за 

преодоляване на социалното изключване на групи хора в неравностойно 

положение. 

Закон за юридическите 

лице с нестопанска цел  

Най-често избираната форма, която обединява лица за постигане на 

определени цели в социалната сфера, е юридическото лице с нестопанска 

цел. Неговият статут е уреден в Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел /ЗЮЛНЦ/. Това, което отличава юридическите лица с нестопанска цел 

от изброените и възможни обединения още на ниво идеен замисъл, а след 

това и в самия дух на закона, е поставяните от тях цели. При самото 

създаване на ЮЛНЦ учредителите обединяват усилията си за 

реализирането на поставени от тях идеи и стратегии, които да променят 

определени обществени отношения в конкретна среда. 

Закон за корпоративното 

подоходно облагане и 

Закона за местните 

данъци и такси 

За разлика от търговските дружества и кооперациите осъществяването на 

едно социално предприятие под формата на ЮЛНЦ според българското 

данъчно законодателство има редица преимущества и го прави по-

подходящата форма по следната причина – държавата има възможността да 

подпомага вписаните в Централния регистър на ЮЛНЦ при 

Министерството на правосъдието организации в обществена полза чрез 

данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и 

икономически облекчения, предвидени в съответните специални данъчни 

закони: 

- По Закона за корпоративното подоходно облагане, юридическите лица 

– дарителите на ЮЛНЦ в обществена полза, вписани в Централния 

регистър, могат да намалят финансовия си резултат до 10 % с разходите си 

за дарения; 

- По Закона за местните данъци и такси ЮЛНЦ с общественополезна 

дейност, регистрирани в Централния регистър, са освободени от данък 

върху даренията за получените и предоставените дарения. 

Закон за социално 

подпомагане 

Една от най-силно изразените области на работа на българските социални 

предприятия е доставката на социални услуги. Разпоредбите на Закона 

регламентират кръга от лица, способни да бъдат определени за доставчици 

на необходимите услуги, като не е предложен изчерпателен кръг от субекти 

- български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и 

юридически лица, физически лица, извършващи търговска дейност, и 

юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга 

държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от 

Европейското икономическо пространство. И тук поставеният акцент е не 

върху правно организационната форма на социалното предприятие, а върху 
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

това дейността му да е в подкрепа на лицата и да води до социално 

включване по смисъла на чл. 16, ал. 1 от ЗСП. 

Закона за интеграция на 

хора с увреждания и 

Закона за кооперациите 

Една от предвидените нормативни възможности за развитие на социално 

предприемачество намира израз в Закона за интеграция на хора с 

увреждания. Тук подходът на законодателя намира различно проявление, 

като е поставен фокус върху два основни критерия, по които да припознаем 

действащото предприятие като социално. Критериите са:  

- Въведено е изискване от чл. 28 на ЗИХУ специализираните предприятия и 

кооперациите на хора с увреждания да са регистрирани в определена 

правна форма;  

- Кооперациите трябва да извършват дейност, свързана с произвеждането 

на стоки или извършването на услуги, като сред наетите лица следва да има 

относителен дял на лицата с трайни увреждания.  

Особено внимание предизвиква ограничението на закона социалното 

предприятие да възникне под формата на търговско-правен субект, учреден 

по реда на Търговския закон /ТЗ/ или Закона за кооперациите /ЗК/. Така 

предприятието може да съществува като акционерно дружество /АД/, 

дружество с ограничена отговорност /ООД/, командитно дружество /КД/, 

командитно дружество с акции /КДА/ и събирателно дружество/СД/, както 

и като кооперация. Практически повече използваните форми са АД и ООД 

с оглед на това, че се капиталови търговски дружества с ясно 

разграничение на обема на отговорността.  

Другата възможност за регистрацията на социално предприятие според 

специалния закон е кооперацията на хора с увреждания, уредена в ЗК. За 

възникването й е достатъчно волеизявлението на минимум седем 

физически лица.  

Закон за предприятията 

на социалната и 

солидарна икономика 

Законът урежда обществените отношения, свързани със социалната и 

солидарна икономика, видовете субекти и мерките за тяхното насърчаване, 

както и условията и реда за дейността на социалните предприятия. Законът 

има за цел да насърчи развитието на социалната и солидарна икономика 

като стопански отрасъл със специални правила за: Подобряване на достъпа 

до заетост и обучения за придобиване или усъвършенстване на 

професионалната квалификация с цел повишаване на жизнения стандарт; 

Създаване на условия за оказване на подкрепа и за социално включване и 

самостоятелен начин на живот; Намаляване на социалното неравенство и за 

устойчиво териториално развитие. 

План за действие по 

социална икономика 

2018 – 2019 г. 

В Плана са очертани и дейности, които ще подобрят правната рамка, както 

и дейности, които ще създадат условията за повече партньорства и мрежи 

на социалните предприятия. Включени са и действия, които ще  насочат 

вниманието на потребителите към продуктите на социалните предприятия 

на пазара. Предвидени са и мерки за създаване на благоприятни условия а 

образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната икономика. 

Сред тях са провеждането на анкетни проучвания сред учителите и 

заинтересованите страни за възможности за разработване на учебни 
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

програми и проекти в областта на социалната икономика. Планът включва 

и мерки за оценка на икономическото и социално въздействие на 

социалните предприятия върху заетостта и социалното включване на 

хората в неравностойно положение. 

 

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА МЕСТНО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

Общински план за 

развитие на Община 

Дряново 2014-2020 г. 

Общинският план за развитие (ОПР) на община Дряново за периода 2014 - 

2020 г. е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано 

развитие на територията на общината, който се разработва в съответствие с 

предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Габрово, 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012 – 2022 г. и Регионалния план за развитие на Северен 

централен район (СЦР) за периода 2014 - 2020 г. 

Общински план за 

развитие на Община 

Трявна 2014-2020 г. 

Общинският план за развитие (ОПР) на община Трявна за периода 2014 - 

2020 г. е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано 

развитие на територията на общината, който се разработва в съответствие с 

предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Габрово, 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012 – 2022 г. и Регионалния план за развитие на Северен 

централен район (СЦР) за периода 2014 - 2020 г. 

Областна стратегия за 

развитие на област 

Габрово 

Стратегията подкрепя младежкото развитие и заетост в Стратегическа цел 

3 „Постигане на социално сближаване чрез създаване на условия за 

развитие и реализация на човешкия капитал“: 

Приоритет 7 Предоставяне на по-качествени обществени услуги вкл. 

такива за интегриране на уязвими групи 

Специфична цел 7.1  Подкрепа и инвестиции в сферата на образованието 

Специфична цел 7.5 Изграждане и реконструкция на спортна 

инфраструктура. Ефективно използване на спортната база на територията 

на областта 

Приоритет 8 Осигуряване на възможности за заетост и активно включване 

на пазара на труда. Насърчаване на социалното приобщаване. 

Специфична цел 8.1 Развиване на квалифицирана работна сила, 

отговаряща на потребностите на пазара на труда, и насърчаване на ученето 

през целия живот. 

Специфична цел 8.2 Повишаване възможностите за професионална 

реализация на младежите. 
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IV. ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ  

 

На територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са включени 

171 населени места, от които 3 града и 168 села (в 55 села нямат нито един жител). 

Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ обхваща две 

общини: Дряново и Трявна. Площта на територията на МИГ възлиза общо на 503,5 кв. 

км.  

                                                                                                                                                         

               Карта 1 

По данни на НСИ от 31.12.2018 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ живеят 18 624 души, от които 8 902 (47,8 %) мъже и 9 722 жени 

(52,2 %). Общо 16 167 души (86,8 %) живеят в общинските центрове гр. Дряново и гр. 

Трявна, от които 7 735 мъже и 8006 жени. Общо 2 457 души (13,2 %) живеят в селата на 

територията на МИГ, от които 1 167 мъже и 1290 жени: 

Общо на територията на 

МИГ 

В гр. Дряново и гр. 

Трявна 

В селата на територията 

на МИГ 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

18 624 8 902 9 722 16 167 7 735 8006 2457 1167 1290 

                                                                                                                                                                      

          Таблица 2 

Съотношението между мъжете и жените на територията на МИГ (52 % на 48 %) 

се запазва постоянно и в селата и градовете на територията на МИГ: 
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Полова структура на населението на територията на МИГ 

 

 

                                                                                                                                                             Графика 1 

По данни на НСИ за последните 5 години на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ населението намалява както следва: 

Година 

Общо на територията 

на МИГ 

В гр. Дряново и гр. 

Трявна 

В селата на 

територията на МИГ 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 
2018 18624 8902 9722 16167 7735 8006 2457 1167 1290 

2017 19067 9141 9926 16570 7944 8626 2497 1197 1300 

2016 19572 9370 10202 17002 8138 8864 2570 1232 1338 

2015 19928 9570 10358 17339 8327 9012 2589 1243 1346 

2014 20315 9773 10542 17684 8517 9167 2631 1256 1375 

            Таблица 3  

Намаляването на населението на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ в градовете е много по-осезаемо, отколкото в селата. Основен 

извод е представената информация е необходимостта от стимулирането на 

икономическото развитие в градовете на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“, където е съсредоточена и основната част от младото и 

икономически активното населението то територията на МИГ. Причината за по-

голямото намаляване на населението в градовете на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ е, че там са съсредоточени 89,90 % от населението в  

трудоспособна възраст (18-64 г.) и 91,37 % от населението под трудоспособна възраст. 
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Икономическата миграция или тази с цел образувание и обучение към по-големите 

градове или към чужбина е присъща за населението в и под трудоспособна възраст. За 

последните 4 годни населението на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ е намаляло с близо 1000 души под и в трудоспособна възраст или с около 8 % 

от икономически активния човешки ресурс. Причините за тази тенденция са 

комплексни, най-вече свързани с демографските и икономически тенденции на 

територията на МИГ.  

Тенденцията в движението на населението е представена на следващата графика. 

Изменение на броя на населението на територията на МИГ 

 

 

                                                                                                                                                                               Графика 2 

Към 31.12.2018 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ 2 015 души са под трудоспособна възраст (1 002 мъже и 1013 жени), което е 

10,8 % от населението на територията на МИГ. 9 900 души са в трудоспособна възраст 

(5 401 мъже и 4 499 жени), което съставлява 53,15 % от населението и 6 709 души (2 

499 мъже и 4 210 жени) са над трудоспособна възраст или 36,05 % от населението. 

Значително внимание следва да се обърне на намаляващи брой на населението в и под 

трудоспособна възраст. Тенденцията в демографския потенциал на територията на 

МИГ е представена в следващата таблица: 
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Година 2015 2016 2017 2018 

Под трудоспособна възраст 2147 2120 2040 2015 

В трудоспособна възраст 10836 10575 10232 9900 

                                                                                                                                                                       Таблица 4 

      

Механичното движение на населението (Заселени/Изселени) на територията на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е с отрицателен прираст -138 души. 

Механичното движение на населението на територията на МИГ за 2017 г. е 

представено на следващата таблица: 

  

2018 г. 
Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общ. Дряново 218 92 126 265 107 158 -47 -15 -32 

Общ. Трявна 178 78 100 269 135 134 -91 -57 -34 

Територия на 

МИГ 
396 170 226 534 242 292 -138 -72 -66 

                                                                                                                                                                                                                Таблица 5 

 

 Механичният прираст на младежите на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ за 2018 г. с отрицателен коефициент – 127 души. Групата на 

младежите от 10 год. до 29 год. е най-силно намаляващата на територията на МИГ. 

2018 г. на 

територията на 

МИГ 

Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо мъже и жени Общо мъже и жени Общо мъже и жени 

10 – 19 год. 29 98 -69 

20 – 29 год. 50 108 -58 

Общо младежи 79 206 - 127 

                                                                                                                                                                                                                Таблица 6 

 

 Механичният отрицателен прираст на населението от територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ достига своя пик през 2017 г. Детайлна 
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информация за механичното движение на населението през последните пет години е 

представена на следващата таблица: 

Територия на 

МИГ 
Заселени Изселени Механичен прираст 

година всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2018 396 170 226 534 242 292 -138 -72 -66 

2017 311 142 169 476 215 261 -165 -73 -92 

2016 340 154 186 427 210 217 -87 -56 -31 

2015 363 161 202 438 186 252 -75 -25 -50 

2014 340 161 179 370 177 193 -30 -16 -14 

             

          Таблица 7 
 

 Броят на заселилите се и изселилите младежи от възрастова група 10 – 29 год. от 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ може да бъде проследен 

на следващата графика: 

Брой на изселените/заселените младежи от възрастова група 10 – 29 год. на територията 

на МИГ за последните 5 г. 
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 Естественото движение на населението на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ за 2017 г. е с отрицателен коефициент. За 2017 г. 

населението на територията на МИГ е намаляло с 340 души на база естествен прираст. 

Подробна информация за естественото движение на населението на територията на 

МИГ е представена на следващата таблица: 

2018 г. 
Живородени Умрели Естествен прираст 

всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общ. 

Дряново 
45 21 24 210 116 94 -165 -95 -70 

Общ. 

Трявна 
65 31 34 205 103 102 -140 -72 -68 

МИГ 110 52 58 415 219 196 -305 -167 -138 

                                                                                                                                                                                                                Таблица 8 

 

Броят на починалите е с над 4 пъти по-голям от броя на новородените. Тази 

тенденция се запазва през последните пет години. Една от основните задачи пред 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е да спомогне за 

намаляването на това съотношение, най-вече чрез подобряване на социално-

икономическата сигурност на територията на МИГ.  

Данни за естественото движение на населението на територията на МИГ за 

последните пет години са представени на следващата таблица: 

 

МИГ 

Живородени Умрели Естествен прираст 

всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

2018 г. 110 52 58 415 219 196 -305 -167 -138 

2017 г. 103 52 51 443 208 235 -340 -156 -184 

2016 г. 129 57 72 398 201 197 -269 -144 -125 

2015 г. 116 56 60 428 234 194 -312 -178 -134 

2014 г. 112 57 55 395 189 206 -283 -132 -151 

                                                                                                                                                                                                                Таблица 9 
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 Броят на новородените на територията на МИГ се запазва относително стабилен. 

През 2017 година броят на новородените е най-малък през последните пет години.  

 

Естествен прираст на населението на територията на МИГ 
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По данни на общините Дряново и Трявна към края на 2018 г. броят на хората 

между 15 и 29 години са 1 147 души в Община Дряново и 2 021 души в Община Трявна. 

Към края на 2018 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ живеят общо 3 168 души на възраст от 15 до 29 години включително. 

 

V. ПРОФИЛ НА МЛАДИТЕ ХОРА, КОИТО НЕ УЧАТ, НЕ РАБОТЯТ И НЕ 

СЕ ОБУЧВАТ (NEETs) НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ  

 

 Към месец декември 2019 г. делът на мъжете и жените сред NEETs на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е почти равен: 21 към 27 

души. При малцинствените етнически групи обаче, делът на жените със статус NEETs е 

по-голям. Това се дължи основно на общностните специфики при малцинствата, преди 

всичко ранните бракове и раждания при момичетата и вследствие от това – 
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преждевременното им отпадане от училище, което е ключов фактор за присъединяване 

към групата на NEETs. 

Полова структура на NEETs на територията на МИГ към декември 2019 г. 
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 Младите хора със статус NEETs на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ в училищна възраст (15-19 г.) са 10.4%, а в групата от 20-24 г. – 

31.25 %.  

Дял на NEETs в училищна възраст и след завършване на средно образование 

 на територията на МИГ към декември 2019 г. 
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 Първият пик на присъединяване към групата NEETs е във възрастовата група 15-

19 г. и е резултат от преждевременно напускане на училище, вторият е непосредствено 
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след завършване на средно образование. Според данните, всеки трети, завършил средно 

образование, се озовава трайно в ситуация нито да учи, нито да работи, нито да се 

обучава и остава в нея повече от една година. 

Дял на NEETs във възрастовите групи на територията на МИГ към декември 2019 г. 
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По данни на регионалната статистика към АЗ на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ към декември 2019 г. младежите, които не учат, не 

работят и не се обучават са 48.  

В сравнение с месец декември 2018 г. броят на младежите, които не учат, не 

работят и не се обучават е 66. За 1 година броят на NEETs на територията на МИГ е 

намалял с 18 души или общо 27 %:  

NEETs 2018 2019 

до 19 г. вкл. 5 души 5 души 

от 20 до 24 г. вкл. 28 души 15 души 

от 25 до 29 г. вкл. 33 души 28 души 

                                                                                                                                                                                                              Таблица 10 

 

 Съотношението между българите и представителите на етническите малцинства 

(роми и турци) в групата на NEETs на територията на МИГ е 79%:21%. 
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Структура на NEETs по етническа принадлежност  на територията на МИГ към 

декември 2019 г. 
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 Всеки втори в групата на NEETs на територията на МИГ (58%) е 

преждевременно напуснал училище. 53 % са напуснали училище, преди да са 

завършили основното си образование. 

Профил по степен на образование на NEETs на територията на МИГ към декември 2019 г. 
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 Делът на завършилите средно образование, които нямат придобита 

професионална квалификация е 38% от всички завършили средно образование. Това са 

младежи, за които преходът от образованието към пазара на труда се е оказал труден, 

Преждевременно 

отпаднали от 

училище – 26 

младежи 
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като причините за това биха могли да бъдат както субективни, свързани със самия 

младеж (липса на професионална квалификация, на умения и компетентности, които се 

изискват в допълнение към дипломата за завършено образование; наличие на проблеми 

от семеен или здравословен характер, липса на мотивация за работа), така и обективни 

(ограничени възможности за трудова реализация, особено в по-малките населени места, 

липса на свободни работни места и т.н.). Разпределението на NEETs по общини на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ към декември 2019 г. е 

сравнително равно и пропорционално на населението, което живее в общините 

Дряново и Трявна. Разпределението е представено на следващата графика: 

Разпределение на NEETs по общини на територията на МИГ към декември 2019 г. 
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 Съществуват седем основни групи рискови фактори за придобиване на статус 

„NEETs“ на младежите от територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“. Те са: Семейна среда;  Социална среда; Образование;  Липса на 

професионална квалификация;  Липса на професионален опит; Здравословно състояние 

и Мотивация за промяна. 
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 89,5 % от NEETs на територията на МИГ попадат в графата „Краткосрочно 

безработни“, а само 9 % от младежите са „Обезкуражени лица“. Разпределението на 

NEETs на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ според рискови 

фактори е: 

Рисков фактор Брой младежи 

Лица, навлизащи на пазара на труда 8 

Краткосрочно безработни 43 

Дългосрочно безработни 5 

Младежи с болест или инвалидност 3 

Семейни задължения – Лица със сключен брак 2 

Семейни задължения – Майки с деца до 3 г. 7 

Обезкуражени лица 4 

Други неактивни 12 

 

                                                                                                                                                                                                              Таблица 11 

 

 Само 5 души от идентифицираните младежи от територията на МИГ не са 

работили никога и няма такива, които са встъпили в ранен брак. 6 души от 

идентифицираните младежи са осигурени финансово и нямат финансова нужда и 

желание за да работят: 
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Разпределение на NEETs по рикови групи на територията на МИГ към декември 2019 г 
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По данни на АЗ към 31.12.2018 г. регистрираната средногодишна безработица на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е 4,4 %. През годините се 

забелязва устойчиво намаляване на процента на безработица. Информация за 

равнищата на безработица на територията на МИГ през последните 6 години е 

представена на следващата таблица: 

Година 
Община Дряново Община Трявна МИГ 

% % % 

2013 12,9 8,4 10,7 

2014 11,1 7,1 9,1 

2015 11,2 6,1 8,7 

2016 9,9 4,8 7,4 

2017 7,6 5 6,3 

2018 4,1 4,7 4,4 

                                                                                                                                                                                                                Таблица 12 

 

Най-нисък коефициент на безработица на територията на МИГ за последните 6 

години е отбелязан през 2018 г. През 2015 г. средния брой на безработните лица в 
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Община Дряново се е повишил леко с 0,1 % , но в цялост тенденцията в намаляването 

на регистрираните безработни лица на територията на МИГ продължава. Към края на 

2018 г. Община Трявна изпреварва Община Дряново по средногодишно равнище на 

безработицата.  Промените в равнищата на безработицата на територията на МИГ са 

показани на следващата графика: 

 Средногодишни равнища на безработицата на територията на МИГ през 

последните 6 години 
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На територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ се наблюдават 

следните проблеми, свързани с икономическата активност и развитието на младите 

хора: 

 Липсата на практически опит и трудов стаж по придобита специалност след 

завършване на обучение се явяват като пречка за позициониране на пазара на 

труда; 

 При евентуално влошаване на икономическите условия в страната, младежите 

без опит и без място на пазара труда ще бъдат сред първите засегнати; 
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 За да се избегне засилване на неблагоприятната тенденция за отпадане от 

социалното общество и невъзможност за реализация е необходимо да се 

положат усилия за плавно преминаване от учебната система към пазара на 

труда. Това може да бъде осъществено чрез разширяване на стажовете и 

практиките в реалния сектор; 

 Липсата на информираност у младите хора често се явява като основна пречка за 

реализацията им в пазара на труда;  

 У нас все още не е наложена световната практика, която насърчава 

работодателите да инвестират в обучението и придобиването на квалификация 

на потенциалните работници и служители; 

 Стартовото заплащане и условията на труд често се смятат като демотивиращи 

за младите хора; 

 Сивата икономика „поглъща“ все по-голяма част от младите хора. Това се 

случва, заради липсата на професионални умения и реална практика в 

съответната сфера, което от своя страна ограничава възможността за 

професионален избор. От друга страна, младежите са принудени да започнат 

„каквато и да е работа“, която най-често се намира в сферата на услугите, 

обслужването или търговията,  

 Все още се наблюдава ниска производителност на труда и трудна адаптивност на 

младите хора. 

 

VI. ДЕЙСТВАЩИ МОДЕЛИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

 

 По последна информация от Националната база данни на Министерство на труда 

и социалната политика за социалните предприятия в България на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ има 11 социални предприятия, 4 от тях са в 

Община Трявна и 7 в Община Дряново. По правно организационна форма на 

предприятието 4 с нефинансовите предприятия на територията на МИГ (2 в Община 
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Дряново и 2 в Община Трявна), предприятията с нестопанска цел на територията са 7 (5 

в Община Дряново и 2 в Община Трявна). 

Община 
Брой социални 

предприятия 

От тях по правно 

организационна 

форма – Нефинансови 

предприятия 

От тях по правно 

организационна форма – 

Предприятия с 

нестопанска цел 

Дряново 7 2 5 

Трявна 4 2 2 

                                                                                                                                                                                                              Таблица 13 
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 По критерии „Основна икономическа дейност на предприятието“ на територията 

на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, социалните предприятия се делят на: 
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Код на основна икономическа дейност 
Община 

Дряново 

Община 

Трявна 

Общо на 

територията 

на МИГ 

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 0 1 1 

C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 1 0 1 

Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 

СОЦИАЛНА РАБОТА 
0 1 1 

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 6 2 8 

                                                                                                                                                                                                              Таблица 14 
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 По данни на „Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за 

хора с увреждания“ на територията на област Габрово развиват дейност 7 юридически 

лица на и за хора с увреждания. Според регистъра на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ дейност развива ТПКИ "Мир"-Трявна: 

 

Наименование 
ЕИК 

(БУЛСТАТ) 
Адрес 

Лице за 

контакт 
Телефон Дейности 

Брой 

служители 

ТПКИ "Мир"-

Трявна 
000200830 

гр. Трявна, ул. 

"Шаховец" № 

14 

Маруся 

Стоянова 

Иванова 

0888639968; 

0677 6-24-

05 - факс 

» Картонаж 

» Шивашка 

дейност 

20 
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 Регистрираните Сдружения с нестопанска цел в областта на младежките и 

социалните дейности на територията на МИГ Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са 

6 юридически лица: 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ЛОКАЦИЯ ТИП 

СФЕРА НА 

ДЕЙНОСТ 

Мога гр. Дряново Сдружение Младежка активност 

Промяната е в теб гр. Трявна Сдружение 

Насърчаване на 

доброволчеството;   

Образование;   

Социални услуги 

Дружество за социално 

подпомагане 
гр. Дряново Сдружение Социални услуги 

Шанс и подкрепа гр. Трявна Сдружение 
Деца;   Социални 

услуги 

Вяра гр. Трявна Фондация Образование 

Дружество за умствено 

и психически увредени 

лица 

гр. Дряново Сдружение 
Култура и изкуство;   

Образование 

Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция /ЦСРИ/ - гр. 

Трявна 

гр. Трявна Сдружение Социални услуги 

                                                                                                                                                                                                              Таблица 16 

  

 Успешни модели за социално предприемачество на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са:  

1. Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Трявна. 

 

 Центърът за социална рехабилитация и интеграция в гр. Трявна е основан на 13 

юли 2005 година. ЦСРИ е институция, която предлага социални услуги свързани с: 

 Извършването на рехабилитация; 

 Осъществяване на образователно и професионално обучение и ориентиране; 

 Работа в посока заетост на хора с увреждания; 
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 Местен парламент на хора с увреждания; 

 Работа в посока предоставяне на услугите "Социален асистент" и " Домашен 

помощник". 

2. Социално предприятие за обществено хранене в гр. Трявна. 

 

 Предприятието е създадено по проект № BG051PO001-5.1.02-0025-C0001 "Нова 

възможност за обществена солидарност" - социално предприятие за обществено 

хранене - Трявна" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Проектът 

е предназначен едновременно за две групи в неравностойно положение.  Първата 

включва лица, които пряко ползват социалната услуга - топла и питателна храна на 

обяд. Другата  група обхваща работещите в Социалното предприятие - хора от уязвими 

и рискови групи: лица в предпенсионна възраст, трайно безработни, регистрирани в 

Бюрото по труда, лица с ТЕЛК, самотни майки.  Те получават  възможност да работят 

по трудови договори в защитена работна среда с идеята да се насърчи тяхната 

независимост и участието им в обществения живот. 

 

3. Сдружение „Дружество за социално подпомагане“, гр. Дряново. 

 

 Сдружение „Дружество за социално подпомагане” гр. Дряново е 

неправителствена организация, която е учредена на 13.09.1996 година, регистрирана с 

Решение на Габровски Окръжен Съд под № 220/17.02.1997 година. Сдружението е 

регистрирано като организация за осъществяване на дейност в обществена полза с 

Удостоверение № 30/16.04.2003 година на Министерството на правосъдието. Дейността 

на неправителствената организация е започнала през 1997 година и условно се разделя 

на два етапа, включващи хуманитарна дейност и предоставяне на социални услуги за 

хора с увреждания и хора в неравностойно положение. Началото на организирана 

социална дейност е поставена през 2001 година, когато в резултат на реализиран 

проект, финансиран от Фондация „Реформа в местното самоуправление”, стартира 

„Бюро за социални услуги”. Необходимостта от социална дейност в подкрепа на тези 

социални групи показа устойчивостта му във времето. В настоящият момент към 
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неправителствената организация функционира Граждански център за комплексни 

социални услуги, който оказва помощ и подкрепа на хора в неравностойно положение - 

хора с увреждания и възрастни самотни хора. НПО към този момент предоставя три 

вида социални услуги. 

 

4. Фондация „Вяра“, гр. Трявна. 

 Създадена през 2004 г., Фондация „Вяра” акцентира в дейността си върху 

предоставяне на различни видове подкрепа, главно по отношение достъпа до 

информация и обучения на индивиди и семейства в неравностойно положение, които 

имат решимостта да помогнат на себе си и на семействата си, така че да си осигурят по-

добро бъдеще. Регистрирана в Трявна, Фондацията функционира на територията на 

област Габрово, където достъпът и значението на ученето през целия живот имат нужда 

от допълнително поощряване и промотиране. Неформалните форми на обучение и 

самообучение са почти непознати, особено сред маргинализираните групи. 

 

5. SOS Център за обществена подкрепа в гр. Трявна. 

 SOS Център за обществена подкрепа в гр. Трявна отваря врати през септември 

2018 г. и се намира на територията на SOS Детско селище Трявна. Центърът е комплекс 

от социални услуги, насочени към превенция на изоставянето на деца, превенция на 

насилието и отпадане от училище, реинтеграция на деца в биологичното семейство, 

обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от 

институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на 

деца с проблемно поведение и противообществени прояви, както и работа с деца, с 

говорни дефицити. Центърът разполага с възможност за мобилна работа и активно 

взаимодейства с училища, детски градини, с други социални услуги и институции на 

територията на община Трявна. 
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VII. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПОЛЗА НА МЛАДИТЕ ХОРА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

 

Социалното предприятие е уникална по своята същност форма на социално 

предприемачество, обединяваща икономически и социални цели в едно, което 

позволява провеждане на ефективна социална политика и осигурява подкрепа за 

социално уязвимите групи на обществото в най-широк смисъл. Социалното 

предприемачество е добре познато понятие в повечето европейски страни и в САЩ. 

Социалните предприятия в тези държави осъществяват значим дял от дейностите в 

социалната сфера, като съчетават генерирането на приходи от извършването на 

стопанска дейност и постигането на определен социален ефект. 

Европейският съюз проявява траен интерес към  сферата на социалната икономика 

инвестира в нейното постоянно развитие и усъвършенстване, за да отговори на 

актуалните социални потребности в страните от Общността. Европейския Социален 

Фонд дава възможност на Европейската комисия да тества нови идеи в специфични 

области, за да бъдат установени тенденции и акценти, които позволяват да се подобри 

качеството или фокуса на основните програми. Тези дейности обхващат области като 

социалния диалог, трудовата мобилност, професионалното образование, 

информационното общество и нови източници на работни места.  

Социалната икономика активно допринася за богатството и равновесието на 

обществото, произтича от неговото многообразие, като подобрява и укрепва 

европейския социален модел и като внася необходимия предприемачески елемент, 

който й позволява да способства за стабилен и траен растеж. Ценностите на социалната 

икономика се намират в тясна връзка с общите цели за социално приобщаване и 

достойни условия на труд, обучение и реинтеграция на пазара на труда. Важен фактор 

за развитие на социалната икономика са възможностите за социални иновации, като се 

насърчават намиращите се в затруднено положение да търсят разрешение на 

социалните си проблеми, например по отношение на съвместяване на техния 

професионален и личен живот, равенството между половете, качеството на семейния 
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им живот и тяхната способност да се грижат за деца, възрастни хора и хора с 

увреждания. Друга важна характеристика на социалната икономика е високият 

потенциал за генериране и поддържане на стабилна заетост.  

Социалните предприятия в Европейския съюз обикновено са малки и средни, 

допринасящи за изграждане на  устойчив икономически модел, при който отделните 

личности са по-важни от капитала. Като се има предвид, че такива предприятия са 

често активни на вътрешния пазар,  трябва да се гарантира, че дейностите им са 

съобразени със съответните правни разпоредби. Ето защо в много европейски страни  

съществуват специални законови уредби, съобразени със спецификата на социалното 

предприемачество и неговата роля за създаване на равни условия за хората в не-

равностойно положение.  Социалната икономика се е развила посредством конкретни 

организационни и правни форми на предприемачество като кооперации, взаимно-

спомагателни дружества, сдружения, социални предприятия и организации, фондации 

и други съществуващи в държавите - членки правни образувания.  

Социалната икономика налага бизнес модел, който не се отличава от общия нито по 

своя размер, нито по сферите на дейност, а посредством зачитането на общи ценности, 

каквито са върховенството на демокрация-та, участие на социалните партньори, защита 

на личността и социалните цели; прилагане на принципите на солидарност и 

отговорност, съчетава-не на интересите на членуващите ползватели и общия интерес; 

демократичен контрол от страна на членовете; доброволното и открито членство, 

автономия на управлението и независимост по отношение на публичните органи; 

влагане на излишъка от приходи за постигане на целите за устойчиво развитие и в 

услуга на нейните членове в съответствие с общия интерес. Въпреки нарастващото 

значение на социалната икономика и на организациите, които са част от нея, тя остава 

слабо позната и често е обект на критики, произтичащи от прилагането на погрешни 

технически подходи. 

Липсата на институционална прозрачност е една от основните пречки, с които се 

сблъсква социалната икономика в Европейския съюз и по-голяма степен в някои 

държави - членки, което се дължи отчасти на особеностите на националните 
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счетоводни системи. Ето защо разпознаването на социалната икономика като реален 

сектор с потенциал за решаване на обществени проблеми е важно за развитието на 

европейското общество.  

Социалната икономика често се характеризира със силно лично включване на 

членовете в управлението на компанията и липса на търсене на печалба, която да се 

разпределя между собствениците на капитала. Благодарение на специфичния начин на 

правене на бизнес, който съчетава икономическа активност, демократични действия и 

солидарност между членовете, този тип икономика допринася за реализация на важни 

цели на политиката на Общността в сферата на заетостта, социалната кохезия, 

регионално и местно развитие, опазване на околната среда, защита на потребителите и 

политика на социална сигурност.  

 Социалните предприятия в Европа са представени в почти всички сектори на 

икономиката – банкиране, застраховане, промишленост, земеделие, занаяти, здравни и 

социални услуги и др. Все още преобладаващо социалните предприятия са в сферата на 

социалните, здравни и други услуги, образование, преработваща промишленост, 

рециклиране. През последните години, обаче, все по-активно се създават предприятия в 

сферата на туризма (хотелиерство, ресторантьорство и др.) и земеделие. При избора на 

сектори за развитие на социални предприятия трябва да се има предвид спецификата на 

географ-ските и демографските особености на всяка страна, на регионалната и 

национална икономика, законовата база, спецификата на целевите групи и пазара на 

труда. Социално предприятие е всяка структура, изпълняваща стопанска дейност, която 

има изразен социален ефект и е насочена към определени целеви групи – лица в 

неравностойно положение. Отличителните белези на социалното предприятие като 

специфичен вид стопанска дейност са : 

 Изразен социален ефект; 

 Определена целева група; 

 Специфично предназначение на стопанската дейност. 
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На база гореизброените спецификации може да бъде изведено следното 

определение за социално предприятие, валидно за страната ни: Стопанска  дейност,  

развивана  от  самостоятелно  юридическо лице или като част от дейността на 

организации с нестопанска цел, имаща изразен социален ефект спрямо лица от уязвими 

групи за подобряване на жизненото им равнище, осигуряване на заетост, предоставяне 

на услуги и/ или други форми на пряка подкрепа с цел преодоляване на тяхната 

социална изолация. 

 Традиционни услуги и дейности на социалните предприятия на територията на 

МИГ, съгласно установената практика, дейността на социалните предприятие често се 

изразява в предоставянето на следните видове подкрепа/ услуги: 

 Осигуряване на заетост на лица от засегнатите групи:  

Най-често се наблюдава практиката, при която социалното предприятие се явява 

в ролята а работодател на лица от уязвими групи. По този начин дейността се 

осъществява в самото предприятие. Пример за такъв вид специализирано 

предприятие е  ТПКИ "Мир"-Трявна, което се състои от кооперации на хора с 

увреждания. По смисъла на ЗИХУ те се определят като социално предприятие, 

тъй като определен брой хора от персонала са лица с увреждания. Друг пример 

за подобно предприятие е Социално предприятие за обществено хранене в гр. 

Трявна.  

 Посреднически услуги по наемане на работа:  

Това са всички специализирани услуги, които се предлагат в помощ на 

уязвимите групи при търсенето и намирането на работа. В Закона за насърчаване 

на заетостта за определени всички условия, при които може да се извършва 

посредничество по информиране и наемане на работа. За да бъде приет 

доставчика на посреднически услуги за социално предприятие е необходимо 

самият той да включва в предоставянето на тези услуги целевата група, или 

неговите услуги да са изцяло за уязвимите групи, които могат да ги получат в 

преференциални условия в сравнение с всички други, които имат нужда. Следва 

да бъде отбелязано, че ЗНЗ предвижда допълнителна регистрация в АЗ. 
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Пример за предоставяне на подобни услуги е Центърът за социална 

рехабилитация и интеграция в гр. Трявна. Той допълва ефекта от предоставената 

социална грижа за хора с увреждания в рамките на Дневния център, като се 

опитва да осъществява контакт и връзка между потенциални работодатели и 

клиентите на услугата, както и им осигурява подкрепа при започване на работа. 

 Предоставяне на социални услуги:  

Според Закона за социалното подпомагане социалните услуги са „дейности, 

които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят 

самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в 

общността“.У нас предоставянето на социални услуги срещу заплащане може да 

се приема като вид социално предприемачество. По закон социалните услуги 

могат да се предлагат и извършват от юридическите лица с нестопанска цел, 

търговци, в т.ч. и физически лица, регистрирани по Търговския закон, както и 

държавата и общините. Законът предвижда регистрационна процедура за лицата, 

различни от държавата и общините, които желаят да бъдат доставчици на 

социални услуги. Доставчиците на социални услуги следва да се регистрират 

като такива в АСП. Ако ще се предоставят социални услуги за деца, 

регистрационната процедура в АСП се предхожда от получаване на лиценз за 

предоставяне на такива услуги от ДАЗД. Предоставянето на здравни услуги, 

които са изключително за уязвими групи, които са изключени по общия ред от 

достъп до здравна подкрепа, също могат да се приемат за социално 

предприемачество, ако отговаря на всички други критерии. Пример за доставчик 

на социални услуги е неправителствената организация Сдружение „Дружество 

за социално подпомагане“, гр. Дряново. Наред с това, обаче сдружението като 

част от допълнителната си стопанска дейност предоставя и социални услуги и 

срещу заплащане. Сдружението управлява Граждански  център за комплексни 

социални услуги; Бюро за социални услуги и Защитено жилище за хора с 

умствена изостаналост в с. Гостилица, Община Дряново. 

 Обучителни и образователни услуги: 

Социалните предприятия изразяват своята дейност в тази сфера под формата на  
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създаване на допълнителни обучения за лица от уязвимите групи, с цел 

придобиването на степен на образование или повишаване на професионална им 

квалификация. ЗПОО предвижда допълнителна регистрация в НАПОО, ако 

социалното предприятие ще извършва дейност например като център за 

професионално обучение или център за информация и професионално 

ориентиране на лица от уязвимите групи Пример за предоставяне на 

образователни и обучителни услуги е Фондация „Вяра“. Тя предоставя обучения 

на младежи в неравностойно положение по квалификация в няколко 

направления и специалности, както и такива срещу заплащане на всеки желаещ. 

За целта сдружението има лицензиран Център за професионално образование в 

НАПОО и квалификационните курсове се финансират по програми за заетост на 

АЗ. Сдружението изследва образователните нужди на маргинализирани 

общности (деца и младежи с увреждания, дълготрайно безработни младежи, 

младежи, напускащи социални институции и.т.н.) и работи за тяхното 

удовлетворяване, чрез насърчаването на социалната им интеграция. 

Представителите на уязвимата група с която работи сдружението не заплащат за 

обучителни услуги или заплащат преференциални цени. 

 Професия социален предприемач: Според националната класификация на 

длъжностите и професиите социалния предприемач е отделна професия (6005). 

 Форми на социални предприятия:  

Социалните предприятия като ЮЛНЦ - В ЗЮЛНЦ са предвидени специални 

изисквания към ЮЛНЦ и извършваната от тях стопанска дейност, които в най-

голяма степен ги доближават до разбирането за социално предприятие. 

Основните им цели са нестопански или социални и трябва да бъдат свързани с 

предмета на основната дейност на ЮЛНЦ. Приходите от стопанската дейност 

следва да се използват за постигане на определените в устройствения акт 

нестопански цели на ЮЛНЦ. Те нямат право да разпределя печалбата, 

реализирана от извършваната стопанска дейност между учредителите, 

членовете, членовете на органите или други свързани или несвързани лица в 

организацията, подобно на всички останали търговци. Важно е да се отбележи, 
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че това е една от най-успешните форми на социални предприятия, тъй като 

позволяват лесно съчетаване на социалните и икономически цели.Предимствата, 

които имат ЮЛНЦ пред икономическите субекти по повод търсенето на 

социален ефект се изразяват в основната им цел, която не е преследване на 

печалба (каквато е на икономическите субекти), а постигане на идеални цели, 

свързани с развитие на важни сфери от общ интерес, форми на подкрепа и пр. 

Важна част от спецификата им се изразява в това, че те са близо до хората и 

техните проблеми и познават нуждите им. Това им помага да открият както ще  

е най-доброто за хората и да изберат най-подходящите дейности. Имат 

възможност да генерират допълнителни ресурси и надграждат, като съчетават 

публични ресурси с дарителски.  

Социално предприятие като търговско дружество - Социалното предприятие 

може да бъде регистрирано и като търговско дружество. Българското 

законодателство определя различни видове търговски дружества: дружество с 

ограничена отговорност; акционерно дружество; събирателно дружество; 

командитно дружество; командитно дружество с акции. По принцип 

юридически лица, включително ЮЛНЦ, както и физически лица могат да бъдат 

учредители и съдружници във всяко едно от тези видове търговски дружества. 

Има случаи, когато ЮЛНЦ отделят стопанската си дейност в отделно търговско 

дружество. Дори и в тази хипотеза, останалите критерии остават гарантирани, 

доколкото печалбата реализирана от търговското дружество може да бъде 

разпределена само в полза на самото ЮЛНЦ и така пак ще бъде реинвестирана в 

постигането на социалните му цели.  

Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания - Този 

тип предприятия по дефиниция са социално предприятие и статутът им също е 

регламентиран в ЗИХУ. Според закона такива специализирани предприятия и 

кооперации на хора с увреждания са тези, които отговарят на следните 

критерии: регистрирани са като търговски дружества по ТЗ или като кооперации 

по ЗК; произвеждат стоки или извършват услуги; имат относителен дял на 

лицата с трайни увреждания, както следва: за специализирани предприятия и 
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кооперации за незрящи и слабо виждащи лица – не по-малко от 20 на сто от 

списъчния брой на персонала; за специализирани предприятия и кооперации на 

лица с увреден слух – не по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала; 

за специализирани предприятия и кооперации на лица с други увреждания – не 

по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала, вписани в регистъра за 

специализирани предприятия и кооперации, поддържан от АХУ. 

 Данъчно облагане на дейността на социалните предприятия:  

Корпоративен данък: дължи се за печалбата, реализирана при осъществяване 

на стопанска дейност, както и от отдаване под наем на собствено движимо и/или 

недвижимо имущество, независимо от това дали стопанската дейност се 

извършва в България или в чужбина. Данъчната ставка е 10% върху печалбата за 

съответната данъчна година. Данък върху разходите: съществуват два вида: 

данък върху социалните разходи. Като пример може да се посочат  социалните 

разходи, направени от социалното предприятие в качеството му на работодател 

по отношение на неговите работници или служители. Другият вид данък е върху 

представителните разходи. Данъчната ставка и в двата случая е 10% върху 

размера на социалните, съответно представителните разходи. Данък при 

източника: Това е окончателен данък, който се отнася за реализираните доходи 

от осъществяването на т. нар. непряка стопанска дейност, тоест когато 

социалното предприятие е обособено в отделно дружество и ЮЛНЦ получава 

дивиденти или ликвидационни дялове за участието си в него. Данък добавена 

стойност:  Лицата, които извършват независима икономическа дейност 

подлежат на начисляване на ДДС. Такава по смисъла на закона е всяка една 

дейност която се осъществява редовно или по занятие от едно лице срещу 

възнаграждение. Считана за такава е  дейността на социалните предприятия, 

независимо под каква правно-организационна форма съществуват те. 

 Данъчни облекчения, които могат да се ползват от социалните предприятия 

-  Общи данъчни облекчения за социални предприятия: Когато социалното 

предприятие, дарява стоки и/или услуги в полза на хора с увреждания, в т.ч. и за 

технически средства за тях, деца с увреждания или без родители, социално 
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слаби лица или наркозависими лица за тяхното лечение, ЗКПО дава възможност 

за данъчни цели да се признаят счетоводните разходи за тези дарения в размер 

на 10% от счетоводната печалба. В ЗКПО е предено специфично данъчно 

облекчение за работодатели, които наемат трайно безработни лица за срок по-

голям от 12 последователни месеца. Освобождаване от облагане с ДДС на 

определени сделки, независимо дали доставчикът им (ЮЛНЦ – социално 

предприятие) е регистриран по ДДС – т. нар. „освободени доставки“. Тези 

сделки са подробно  изброени в ЗДДС и за тях е предвидено, да не се облагат с 

ДДС, ако са налице условията, посочени в закона за всеки конкретен случай. Що 

се отнася до социалните предприятия с  най-голямо значение биха били 

следните категории освободени доставки: доставки, свързани със социални 

грижи и осигуряване, например предоставяне на социални услуги и помощи; 

доставки с нестопански характер, напр. когато ЮЛНЦ – социално предприятие 

организира мероприятия за набиране на средства за осъществяване на 

нестопанските си цели. В чл. 26 от ЗИХУ и Раздел ІІ на Глава 6 от ЗНЗ са 

посочени конкретни условия, чието наличие води до специфични преференции 

за работодатели на хора с увреждания. Те се изразяват най-общо във 

възможността за получаване на средства от републиканския бюджет за 

покриване на процент от дължими социални и здравни осигуровки за наети хора 

с увреждания. 

 Данъчни облекчения, от които могат да се възползват социалните 

предприятия -  Данъчни облекчения приложими само за ЮЛНЦ – социално 

предприятие: Освобождаване от заплащане на местен данък дарение за 

получените от ЮЛНЦ – социално предприятие дарения или предоставените от 

него на други лица. Това облекчение е предвидено в ЗМДТ и може да се ползва 

само ако ЮЛНЦ – социално предприятие е регистрирано в обществена полза в 

ЦР при Министерство на правосъдието. 

 Данъчни облекчения, които могат да се ползват от социалните предприятия 

-  Данъчни облекчения приложими само за специализирани предприятия и 

кооперации на хора с увреждания: ЗКПО дава възможност дължимият 
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корпоративен данък от страна на специализираните и кооперации на хора с 

увреждания да им бъде преотстъпен. Това е допустимо, само когато целият 

преотстъпен данък се разходва за интеграция на хората с увреждания, както и за 

поддържане и разкриване на работни места за трудоустроени лица в следващите 

две години след годината, за която се ползва преотстъпването. 

 Данъчни облекчения за дарителите на социални предприятия: В закона са 

предвидени данъчни облекчения в случай, че социалното предприятие е част от 

ЮЛНЦ, регистрирано в обществена полза в ЦР, регистрирано е като лечебно 

заведение, представлява  специализирано предприятие или кооперация на хора с 

увреждания, вписани в регистъра при АХУ,  то неговите дарители могат да 

ползват следните облекчения: За корпоративни дарители това са: признаване за 

данъчни цели на счетоводни разходи за дарения в размер на 10 на сто от 

счетоводната печалба. За индивидуални дарители: признаване за данъчни цели 

до 5% от стойността на дарението. 

 Предимство при обществени поръчки: Към момента в ЗОП и в ППЗОП не са 

предвидени специални правила за обявяването и възлагането на обществени 

поръчки, които общо да касаят социалните предприятия. Единствено по 

отношение на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, които са членове на национално представителните организации на 

и за хора с увреждания, е налице една специфична процедура. При нея те се 

явяват привилегировани спрямо всички останали потенциални кандидати. Тази 

хипотеза се отнася само за случаите, в които предмет на поръчката присъства в 

нарочен списък на Министерски съвет, също и ако тя се изпълнява по програми 

за защита на заетостта на лица с увреждания. При това положение  възложителят 

на поръчката е длъжен да запази за тези предприятия/ кооперации правото да 

кандидатстват за възлагане на поръчката, при условие че те са в състояние да 

изпълнят най-малко 80% от предмета на поръчката със собствено производство 

и ресурс или с подизпълнители, които също са специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания. 
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 Нови хоризонти за развитието на социално предприемачество дава Закона 

за предприятията на социалната и солидарна икономика (Обн., ДВ, бр. 91 от 

2.11.2018 г.) Съгласно от Закона Социално предприятие, клас А+ е всяко социално 

предприятие, независимо от правноорганизационната му форма, което отговаря 

на следните условия: 

 1. Осъществява социална дейност, която произвежда социална добавена 

стойност, определена съгласно методика, издадена от министъра на труда и социалната 

политика; 

 2. Управлява се прозрачно с участие на членовете, работниците или служителите 

при вземане на решения по установена в учредителния договор, устава или друг 

устройствен документ процедура;  

 3. Положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след 

данъчно облагане за последния отчетен период се разходва повече от 50 на сто и не по-

малко от 7500 лв. за осъществяване на социална дейност или цел; 

 4. Не по-малко от 30 на сто и не по-малко от три лица от наетите в 

предприятието към датата на възникването на трудовото правоотношение са от рискови 

групи, в това число младежи до 29 г. , които нямат предходен професионален опит 

(Подобрен списък на лицата е представен в чл. 7, т. 4 от Закона) 

 

 Социалните предприятия клас А+ може да бъдат насърчени чрез: 

 1. Възмездно учредяване в тяхна полза за развитието на социалните им цели на 

право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, без търг или конкурс 

след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия 

брой на съветниците не по-малко от 6 месеца след постъпването на заявлението на 

социалното предприятие, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост; в този случай социалното предприятие се задължава да 

продължи да съществува и да действа като такова за срок, не по-кратък от 10 години от 

учредяването на правото на строеж, като при неизпълнение на това задължение дължи 

на общината парично обезщетение в размер 40 на сто от цената на учредяване през 

първите 5 години и 20 на сто от цената на учредяване през периода от шестата до 

десетата година; 

 2. Възмездно учредяване в тяхна полза за постигането на социалните им цели на 

право на ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост, без търг или 
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конкурс след решение на общинския съвет, прието не по-малко от 6 месеца след 

постъпването на  заявлението на социалното предприятие, по ред, определен в 

наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост; правото на ползване се 

погасява със заличаването на социалното предприятие от регистъра на социалните 

предприятия или с изтичането на определения срок, който не може да надхвърля 10 

години; 

 3. Финансово подпомагане за обучение за повишаване на професионалната 

квалификация на лицата по чл. 7, т. 4 от Закона, наети от социални предприятия клас 

А+, по предложение на министъра на труда и социалната политика в рамките на 

определените със закона за държавния бюджет за съответната година средства за 

осъществяване на активната политика по заетостта, когато икономическата дейност се 

извършва изцяло в административните граници на общини, които за предходната 

година имат равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната. 

 

VIII. SWOT - АНАЛИЗ  

 

Силни страни Слаби страни Възможности Заплахи 
Високо ниво на 

професионална 

квалификация на 

социалните 

предприемачи на 

територията на МИГ 

Наличие на нужда от 

специфични обучения, 

насочени към 

социалните 

предприемачи на 

територията на МИГ  

Финансова подкрепа на 

социални предприятия 

чрез стратегията за 

ВОМР на МИГ 

за развитието на 

социалния сектор в 

България 

Неразбиране  на  бизнес  

целите  и  бизнес  

моделите  в  социални  

предприятия на 

територията 

Сравнително ниски 

разходи за труд на 

територията на МИГ 

Слабо развито социално 

предприемачество на 

територията на МИГ 

Отзивчива медийна 

среда за преодоляване 

на негативни нагласи и 

стереотипи в 

общественото 

пространство. 

Намаляване и 

застаряване на 

населението на 

територията на МИГ 

Добра образователна 

структура на работната 

сила и заетите 

Липса на специално 

обучени кадри за 

социално 

предприемачество на 

територията на МИГ 

Увеличаване на 

икономическата 

активност на 

населението на 

територията на МИГ 

Недостиг на финансови 

и човешки 

Ресурси на територията 

на МИГ 
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Добре развито и 

ползотворно публично-

частно сътрудничество 

Слаба мотивация от 

страна на бизнеса 

за инвестиции в 

подобряване условията 

на труд в 

предприятията 

Инвестиране в 

образованието и 

Квалификацията от 

страна на държавата в 

представители на 

Маргинализираните 

групи а и включването 

им в пазара 

на труда 

Липса на достатъчно 

опит за изграждане на 

партньорства и 

механизми за 

интегрирано 

въздействие върху 

социални проблеми. 

Добре развита и 

всеобхватна 

нормативна уредба 

Слабо участие на 

работната сила във 

форми за учене през 

целия живот 

Активно включване на 

пазара на труда 

на хората с увреждания 

Хронично 

недофинансиране на 

програмите за социална 

закрила на най-

уязвимите групи 

Подобряване 

съгласуваността, 

ефективността и 

насочеността на 

политиките в областта 

на социалното 

предприемачество в 

България 

Недостатъчно активен 

социален диалог 

на ниво отрасъл/ бранш, 

както и на ниво 

предприятие 

Създаване на 

подходяща 

икономическа 

и социална среда за 

учене през целия 

живот 

Несъответствие между 

знанията и 

уменията на работната 

сила, в това число 

особено на уязвимите 

групи и 

потребностите на пазара 

на труда 

Наличие на значителен 

финансов ресурс 

от фондовете на ЕС за 

подкрепа на 

социалното 

предприемачество 

Разпокъсаност на 

законодателството за 

Социално 

предприемачество в 

България 

Налице са резерви от 

гледна точка на 

адекватността, обхвата 

и ефективността 

на системата за 

социална закрила за 

преодоляване бедността 

сред уязвимите 

групи 

Недостатъчна подкрепа 

от страна на държавата в 

областта на политиките 

за стимулиране на 

социалното 

предприемачество  

 

 

IX. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ НА БАЗА ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

 

 За нуждите на настоящия документ беше проведено анкетно проучване сред 100 

души, живеещи на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ за 

анализ на средата за развитие на социално предприемачество в подкрепа на млади хора, 

които не учат, не работят и не се обучават в община Дряново и Трявна. Резултатите от 

проведеното анкетно проучване могат да бъдат обобщени по следния начин: 
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 1. Пол на анкетираните: От анкетираните 100 лица 48 души са жени и 52 – 

мъже. 

 

                                           Графика 16 

 

 2. Местоживеене на анкетираните: От анкетираните 100 лица, 96 души са 

отговорили на въпроса за местожителство, от тях 57 души са посочили, че живеят на 

територията на Община Трявна, а 39 в Община Дряново. 

 

                                      Графика 17 

 

 3. Възраст на анкетираните: От анкетираните 100 лица, 18 души са на възраст 

18 – 29 г., 62 души са на възраст 30 – 55 г., а 20 души са на възраст над 55 г. 
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          Графика 18 

 

 4. Образование на анкетираните: На въпроса за образование са отговорили 99 

души от анкетираните 100 лица. От тях 62 души са със средно образование, 17 души с 

висше образование, 14 души с основно образование и 6 души с начално образование. 

 

                                   Графика 19 

 

 5. На въпроса „Като представител на коя заинтересована страна се 

определяте?“ са отговорили 99 души от анкетираните 100 лица. От тях 39 души са 

представители на гражданското общество, 23 души от местния бизнес, 21 души от 

публичния сектор и 16 души от неправителствения сектор. 
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                                                     Графика 20 
 

 6. На въпроса „Какъв е Вашият статус на пазара на труда?“ са отговорили 

100 души от анкетираните 100 лица. От тях 19 души са се определили като безработни, 

5 души като учащи, и 76 души са заявили, че участват в някаква форма на заетост. 

 

                          Графика 21 
 

 

 7. На въпроса „Кои според Вас са основните причини, свързани с наличието 

на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават на територията на 

МИГ?“ са отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. Различията между селата и 

градовете и социалната изолация на уязвимите групи се открояват като основни 

причини за наличието на младежка безработица на територията на МИГ според 

анкетираните. 
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                                   Графика 22 
 

 8. На въпроса „Кои според Вас са основните инструменти, нужни за 

активизирането на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават на 

територията на МИГ?“ са отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. 

Обученията и информационните камбанни се открояват като основни инструменти за 

активизирането на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават на 

територията на МИГ според анкетираните. 

 
                          Графика 23 
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 9. На въпроса „Кои според Вас са мерките, които следва да бъдат 

приложение на територията на общината, в която живеете за намаляването на 

броя на младите хора, които не учат, не работят и не се обучават на територията 

на МИГ?“ са отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. Подкрепящите услуги и 

насърчаването н участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими 

членове на семейства се открояват като основните мерки според анкетираните. 

 

                           Графика 24 
 

 10. На въпроса „Кои според Вас са основните проблемни моменти, свързани 

с младите хора, които не учат, не работят и не се обучават на територията на 

МИГ?“ са отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. Липсата на специализирано 

образование за работа с младежи от уязвимите групи е един от основните проблеми 

според анкетираните. 

 

                                    Графика 25 
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 11. На въпроса „Как според Вас следва да бъде достигнато до младите хора, 

които не учат, не работят и не се обучават на територията на МИГ?“ са отговорили 

100 души от анкетираните 100 лица. Според анкетираните до NЕЕТs  от територията на 

МИГ следва да бъде достигнато чрез личен контакт и в сътрудничество с центрове за 

социална работа. 

 
                                    Графика 26 
 

 12. На въпроса „Кои са мерките, които могат да бъдат взети както от страна 

на държавата, така и от други органи, за да се намали безработицата сред младите 

хора на територията на МИГ?“ са отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. 

Според анкетираните синхронизирането на образованието с нуждите на пазара на труда 

и придобиването на професия сред младежите са ключовите мерки, които трябва да 

бъдат заети. 

 

                                    Графика 27 
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 13. На въпроса „Познавате ли ресурсите, които биха Ви помогнали да се 

върнете към образование/обучение или заетост?“ са отговорили 98 души от 

анкетираните 100 лица. 92 души от анкетираните са заявили, че познават тези ресурси.  

 

 

                                                         Графика 28 

 

 На въпроса „случай, че на въпрос № 13 сте отговорили с „Да“, моля, 

посочете ресурсите, които познавате“ са отговорили 95 души от анкетираните 100 

лица. 40 % от анкетираните са заявили, че познават най-добре интернет като средство 

за намиране на работа или обучение. 

 

                                                                           Графика 29 
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 14. На въпроса „Какви са основните пречки, пред които са изправени 

младежите, които се опитват да си намерят работа на територията на МИГ?“ са 

отговорили 100 души от анкетираните 100 лица. Най-основната пречка пред младежите 

на територията на МИГ според анкетираните е разминаването между 

образование/специалност и нуждите от кадри на пазара на труда. 

 

                                             Графика 30 

 

X. ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС В 

ОБЛАСТТА НА НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 

Добрите практики играят важна роля за ефикасното и безпроблемно протичане 

на желаните процеси. Те са считани за метод, действие, процес или техника, който 

осигурява най-стабилна основа при прилагането им в сферата на сходни дейности. 

Основната причина за това е, че с напасване на правилните процеси, проверки и 

тестове, крайният резултат ще бъде гарантиран от предходното приложение на 

дейността. По този начин се намалява риска от допускане на грешки и възникване на 

усложнения. Добрите практики могат да бъдат определени като едни начините за 

постигане на най-добри резултати с възможно по-малко усилия при изпълнението. 
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Копенхагенска къща за проекти (KКП): 

Инкубатор за стартиращи фирми със 

социална насоченост, Дания 

 

Копенхагенска къща за проекти (KКП) е местен инкубатор, улесняващ 

предприемаческия процес от идеята до действието. Основният бизнес модел на 

инкубатора KКП се опира на устойчива система за менторство между 

партньорите и стабилни отношения между тях. Той също така представя 

предизвикателствата пред прилагането на схемата и постигнатото въздействие. 

Неговото успешно приключване, означава много придобити знания от 

изминалите уроци, както и прилагането им на практика. Копенхагенска къща 

за проекти улеснява предприемаческия процес за социални предприятия и 

иновативни организации, работещи по социални, културни и екологични 

инициативи. ККП подкрепя не само социални предприятия (много тясно 

дефинирани в Дания), но и предприемачи със социална мисия. ККП 

първоначално се финансира изцяло от град Копенхаген. Те имат за цел да 

станат финансово независими до 2021 г. чрез разработване на бизнес модел с 

членски внос като основен доход, допълнен от инвестиции във фондации или 

консултации и потенциално финансиране от Европейския съюз. ККП нарича 

себе си „зона за социални иновации“, като се фокусира върху социално участие 

и социална отговорност. Основната му цел е да подпомага културните и 

социалните предприятия по при тяхното стартиране, както и по време на 

развитието им, така че те да могат да станат устойчиви. 

 ККП също работи в открита среда, стимулираща иновациите и се основава на 

силни програми за наставничество: всички членове на ККП са задължени по 

договор да наставляват или споделят своите знания и опит с нови членове 

минимум три часа на месец.  

Копенхагенска къща за проекти също така предлага наставничество от външни 

експерти, както и редица дейности и мрежи в подкрепа на своите членове. ККП 

понастоящем разполага с над 300 социални предприемачи, повече от 60 

компании и организации и около 20 постоянни културни събития. През 

последните 5 години те приемат повече от 2 400 предприемачи, работещи в над 

400 регистрирани творчески и социални предприятия. 
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PHINEO: Финансов посредник, Германия 

 

PHINEO е посредник, предоставящ пазарна информация, свързана с 

организации с нестопанска цел и социални предприятия, които търсят 

финансиране, както и за социални инвеститори, които търсят проект. Той също 

така повишава осведомеността за измерването на въздействието като полезна 

функция за обосноваване и подобряване на нестопанската дейност. Като 

посредническа организация с мозъчен тръст и капацитет за консултации, 

PHINEO предоставя информация (т.е. пазарна интелигентност), свързана със 

социалните организации (НПО) и социални предприятия за увеличаване на 

социалното въздействие. За разлика от някои други европейски страни, 

Германия няма конкретна правна форма за социални предприятия, която може 

да приеме най-различни форми: фондации, нестопански корпорации, 

доброволни асоциации и дружества с ограничена отговорност. Този принос се 

отнася както за НПО, така и за социалните предприятия. PHINEO е създаден 

през 2010 г., за да отговори на нуждите на секторите с нестопанска цел и 

социални предприятия за повече прозрачност във финансите и оценка на 

въздействието. Изхождайки от уроците, получени от анализа на пазара на 

частния сектор, основателите на PHINEO опитват да анализират сектора с 

нестопанска цел и социални предприятия, за да идентифицират кои 

организации и дейности постигат целите си. След това PHINEO разработват 

методология за оценка на въздействието и етикет за сертифициране на 

въздействието, наречена „Въздействие“. 

PHINEO работи като посредник между заинтересованите страни от частния, 

публичния и социалния сектор, работещи в широк спектър от области, 

включително помощ при бедствия, социално включване, подкрепа за бежанци, 

справедливост между поколенията, инвестиции за въздействие и корпоративно 

гражданство. Те се стремят да подобрят политическата, социалната и 

институционалната среда, така че НПО и социалните предприятия да 

насърчават социалното сближаване и приобщаващия растеж. Дейностите им се 

фокусират върху анализиране на социалните предизвикателства; изследване на 

НПО и социалните предприятия, работещи в тези области, подчертавайки тези, 

които са постигнали значително въздействие;  създаване на наръчници за 

социални инвеститори.  

PHINEO служи и като консултант за заинтересованите страни в публичния, 

частния и социалния сектор, като им помага да осъзнаят по-добре своето 

потенциално въздействие. Той се занимава с различни области на политика в 

съответствие с Инициативата за социален бизнес на Европейската комисия, 

включително достъп до финанси, търговски марки, развитие на умения, 

структури за подкрепа и достъп до пазар. 
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Фабрика за социални иновации, Белгия 

(Фландрия) 

  

Фабриката за социални иновации е структура за поддръжка и подкрепа на 

бизнеса в ранен етап, която също така повишава информираността за 

социалните иновации и социалното предприемачество. Създадена е в Брюксел 

(Белгия) през 2013 г. от комбинация от организации на гражданското общество 

(ОГО), социални предприятия и частни компании.  

Нейната мисия е да повиши осведомеността за социалните иновации и 

социалното предприемачество и да даде възможност на заинтересованите 

страни да се справят с предизвикателствата по социално иновативен и 

предприемачески начин. Иновациите попадат в компетентността на 

регионалните правителства на Белгия.  

Основните субсидии на фабриката идват от Агенцията за иновации и 

предприемачество, която попада под контрола на Министерството на труда, 

икономиката и иновациите във фламандския регион.  

Първоначално фабриката е проектирана като платформа за иновации, 

финансирана от Агенцията за иновации чрез науката и технологиите, която 

финансира различни иновационни платформи, действащи като подкрепящи 

структури за насърчаване на нововъведенията в специфични сектори като 

храна, мобилност, медии и логистика. 

Основната дейност на Фабриката се състои в информирането и помагането на 

хората, желаещи да започнат своя предприемачески проект, без непременно да 

ги придружават по целия път, до пускането на техния продукт или услуга. 

Фабриката предлага услуги като помощ от първа ръка от ръководителите на 

процеси, обогатяване на сесии с опитни новатори, работилници и лагери за 

вдъхновяване.  

Те също така провеждат по-широки комуникационни и информиращи 

кампании и организират множество възможности за работа в мрежа за всички 

заинтересовани страни. Те са помогнали на повече от 300 иноватори да тестват 

и своите идеи сред голям брой активисти (спонсори и експерти), които 

подкрепят иноваторите, когато е необходимо. 
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Дизайнерско студио „Динкси“ - Полша  

 

Създаденото през 2013г. от Социалната кооперация "Parostatek", 

графичното и дизайнерско студио Dinksy е предприятие, в което с 

помощта на от екип от млади хора се създава  визуална идентификация 

на марки и продукти, илюстрации, инфографики и сторибордове. 

Всички те са специализирани във визуализирането на различни процеси 

и данни. Dinksy предлага и иновативни услуги като визуално мислене и 

скициране по време на конференции, презентации и обучения. 

Основният принцип, на който се гради успехът им е да се вслушват в 

нуждите на клиентите. Когато това е изпълнено, остава само да 

съчетаят своите умения с конкретните нужди и на бизнеса, за да 

осъществят общите си цели.  

В основата на  Dinksy  стоят няколко млади жени, които се реализират 

отново на пазара на труда след като се били в отпуск по майчинство. 

Благодарение на добре изградената структура на тази социална 

кооперация, а именно гъвкавото работно време, непълен работен ден 

или работа от разстояние, те успяват да съчетаят професионалната 

ангажираност с грижите на децата си. 
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СОЦИАЛНАТА ЧАЙНА ВЪВ ВАРНА 

“Чай с кауза” 

 

Проектът за Социална чайна е създаден през 2014 г. от Мая Донева и 

Стояна Стоева във Варна. През 2015 г. с помощта на много доброволци 

и партньори, Социалната чайна отваря официално врати като 

алтернативно социално пространство, където младите хора с ограничен 

достъп до пазара на труда да получат своята първа работа. 

Социална чайна „Чай с кауза“ е социално предприятие, което дава 

възможност на младежите в неравностойно положение, израснали в 

институции, да практикуват социални умения, да започнат работа и да 

изграждат независим живот. 

Идеята е базирана на три основни направления: 

1. Менторска програма, чрез която  младите хора се учат да изграждат и  

развиват социални и комуникационни умения. Също така, получават 

знания  за техните граждански права и задължения, както и за 

емоционалната интелигентност.  

2. Вторият етап е практическо обучение в чайната, по време на което  

обучаващите се получават професионални компетенции и насоки в 

обслужването на клиентите.   

3. През последния етап, обучаващите се получават първата си работа, 

което им дава възможност да работят и да подобряват качеството си на 

живот. 
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SEMAFOR – специализирана терапевтична 

подкрепа за деца и юноши с нарушения в 

развитието   

 

Център за подкрепа на развитието SEMAFOR е млада организация, 

създадена в Шерадз, Полша, която предоставя помощ на деца и юноши 

с нарушения в развитието, емоционални и поведенчески разстройства и 

други нарушения в развитието. Основната цел на организацията е да 

предостави достъп до професионална диагностика и специализирана 

терапевтична подкрепа.  

Членовете на екипа са позитивни, квалифицирани и опитни терапевти, 

заредени със страст и енергия и силно вярващи в каузата. Дейностите на 

фондацията са разделени на два основни елемента:  

-Частна психо-педагогическа клиника;  

-Частна детска градина за деца с нарушения на развитието, по-

специално деца с аутизъм, изискващи индивидуален подход и цялостно 

въздействие върху различните сфери на развитие.  

Услугите, които се предлагат от SEMAFOR обхващат различни аспекти. 

Там се провежда диагностика, работи се върху интелектуалният 

потенциал и нивото на когнитивна функция (памет, внимание, 

възприятие, оценка на психомоторното развитие на детето или 

диагностика на проблеми със сетивната интеграция). Техните услуги са 

насочени и към родителите, като за тях се предлагат различни семинари 

и терапевтични услуги, които подпомагат развитието на децата им. 
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AMBASADA - социално предприятие и 

културно предприемачество 

 

AMBASADA е марка, създадена от асоциацията CASA PLAI, която е, социално 

предприятие в Румъния, разработено с цел инкубиране и увеличаване на 

въздействието на местните, националните и международните дейци. 

Първоначално стартират като фестивал в продължение на 9 години, който 

обединява и генерира проекти, създава устойчив растеж и има силно 

представителство на НПО и творческия сектор, като в същото време наема 

млади хора от приемната система или в неравностойно положение, както и 

хора с увреждания.  

AMBASADA  обединява не само нестопанската общност, но и творческата в 

новото културно и концептуално пространство, където се  генерират нови 

проекти и се създават въздействащи решения. Корпоративния сектор също 

намира своето място в културният и ресурсен център. Той се явява като 

алтернативно пространство за обучаване и вдъхновяване на служителите, 

свързвайки ги с местната общност и решавайки важни за нея въпроси и създава 

така необходимия диалог. AMBASADA служи и за бистро, кафе, заседателна и 

конферентна зала, както и зала за събития, действа и като самостоятелен 

културен център. Там се предлага безплатна инфраструктура за обучение, 

вдъхновяващи сесии, концерти и музикални репетиции, филмови вечери, 

артистични инсталации и още много други, освен това свързва независими 

творци и изгражда силна творческа общност.  

„Искахме да имаме една силна, творческа и активна общност, която може да 

реализира и да генерира положително въздействие в своето общество, докато 

се свързва с международните общности.“  

Мисията на AMBASADA е да подпомага активната местна общност чрез 

изкуство, културно и нестопанско действие, за да направи реална  промяна, 

като създаде законодателна и местна политика, която да подкрепя и да 

изгражда капацитет за нейната устойчивост. Ценностите, които задвижват 

AMBASADA, се основават на отговорното действие на всеки отделен индивид, 

неговата уникална гледна точка,  и не на последно място творческото и 

социално значение на културата в нашия живот.  AMBASADA е първото 

културно преобразуване на индустриален обект в социално предприятие и 

културен център и първият в Румъния, който  е част от  мрежата Културни и 

творчески пространства и градове, DISCE. 
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MAMO PRACUJ FOUNDATION – подкрепа за 

майки, които искат да работя   

 

Интернет порталът Mamo pracuj („Мамо, работú!“) е инициатива на 

фондацията Mamo pracuj. Това е отговорът на проблема за равновесието 

между професионалния и личния живот сред младите майки, които 

имат по-малко възможности за работа след раждането на дете. Идеята 

за портала се основава на собствения опит на основателката му. Той е 

национално признат и има повече от 100 000 уникални потребители 

месечно.  

Те подкрепят жени, които търсят работа, която съчетава семейния и 

професионалния живот. Всеки ден се публикуват подходящи оферти за 

работа  и съвети за това как да майките да търсят работа, как да се 

организират така, че да е възможен баланс между работа и живот. 

Проектът има за цел да постигне социална промяна.  

Фондацията се фокусира основно върху:  

- Осигуряване на виртуално пространство за среща между кандидати за 

работа и работодатели, наемащи майки; 

- Насърчаване на бизнеса (майки за майки);  

- Споделяне на интересни идеи за собствен бизнес; 

- Мотивация за действие; 

- Публикуване на експертни статии; 

- Статии за законовите разпоредби, засягащи родителите; 

- Създаване на национална общност от активни майки. 
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X. ПРЕПОРЪКИ 

 

 След анализ на опита в други страни, става ясно, че социалното 

предприемачество на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

може да бъде използвано като надежден инструмент за уреждане на важни социални 

проблеми, в това число за намаляване на броя на младежите, спадащи към 

групата NEETs. За да се реализират успешно добрите действащи примери за социално 

предприемачество и да се приложат решенията на практика е необходимо да бъдат 

положени усилия не само на местно, но и на национално ниво. 

 Обобщението, което може да бъде направено за ефективното социално 

предприемачество е, че то се основава на стабилни граждански организации и на 

партньорство с местна власт, която да инвестира ресурси в него. Важна роля играе и 

социално ангажираният бизнес, който спомага за уреждането на възникналите 

обществени проблеми. За да се насърчи  развитието на действащо социално 

предприемачество в качеството му на важен способ за решаване на проблемите на цели 

групи от обществото, е необходимо да се въведе конкретна политика на национално 

ниво. Тя трябва да бъде целенасочена и да подлежи на периодични оценки, които да 

обобщават ефективността и въздействието ѝ. 

 За да се поставят основите на стабилно социално предприемачество на 

територията на МИГ, трябва да се положат усилията и на местно ниво, свързани със 

създаване на солидни партньорски отношения между бизнеса, неправителствения 

сектор и местната власт. Липсата на ресурси се оказва сериозна пречка пред местните 

власти в опитите им за справяне с проблемите от сходен характер. 

 На база изнесените факти до момента се очертава следният парадокс: без 

начални средства не е възможно да се развие каквото и да е бизнес начинание, което от 

своя страна да спомогне за решаването на основни проблеми на периферни групи 

хора. С помощта на успешни примери от страната и чужбина, тази на пръв поглед 

невъзможна дилема, бива решена успешно. До устойчиво решение се стига след 

получаване на начална подкрепа от Стратегията за ВОМР на МИГ. 

 Създаването на местни фондове за подкрепа и финансиране би било устойчиво 
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начало за изграждането на действащо социално предприемачество. Фондовете биха 

могли да предлагат финансиране на различни идеи в конкретната сфера от страна на 

НПО, да осигуряват необходимите ресурси за прилагане на действащи модели от 

страната и чужбина, да подкрепят обмяната на опит с бизнеса, както и да създадат 

условия за реализиране на продуктите на социалните предприятия. 

 За да бъдат осъществени тези дейности е необходимо да се изгради комуникация 

и да бъдат разпределени задълженията между трите участващи сектора – бизнес, 

неправителствен и публичен. Също така, за да бъде максимално ефективно разрешен 

социалният проблем, трябва да се гарантира ангажирането в процесите на засегнатите 

групи, в т.ч и младежи от групата на NEETs.  
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Приложение 1 

 

АНКЕТНА КАРТА  

МИГ „Дряново–Трявна в сърцето на Балкана“ 

 

Във връзка с изготвяне на анализ на средата за развитие на социално предприемачество 

в подкрепа на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават в община Дряново 

и Трявна 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

 

1. Вие сте? 

 Моля, отбележете: 

☐Мъж 

☐Жена 

 

2. На територията на коя община от МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“  живеете? 

Моля, отбележете: 

☐Община Дряново 

☐Община Трявна 

 

3. В коя възрастова група попадате? 

Моля, отбележете: 

☐от 18 до 29 години 

☐от 30 до 55 години 

☐над 55 години 

 

4. Какво образование притежавате? 

Моля, отбележете: 

☐Без образование 

☐Начално образование 

☐Основно образование 
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☐Средно образование 

☐Висше образование (проф. бакалавър, бакалавър, магистър) 

 

5. Като представител на коя заинтересована страна се определяте? 

Моля, отбележете: 

☐Гражданско общество 

☐Местен бизнес 

☐НПО сектор 

☐Публичен сектор 

☐Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля опишете към коя заинтересована страна се 

определяте: 

 

 

 

6. Какъв е Вашият статус на пазара на труда? 

Моля, отбележете: 

☐Работещ 

☐Безработен 

☐Трайно нает 

☐Срочно нает 

☐Самонаето лице 

☐Учащ 

 

7. Моля, да отбележите, кои според Вас са основните причини, свързани с 

наличието на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават на 

територията на МИГ?  

Моля, отбележете: 

☐Намалени шансове за професионална реализация, особено на младите хора и жените 

☐Наличие на трайни негативни тенденции по отношение на заетостта и нарастване 

дела на младежката безработица 

☐Наличие на основни различия в параметрите на живот и социално-икономическото 

положение на населението от селата във вътрешността на територията и градските 

центрове 
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☐Липса на инфраструктура и условия за масов спорт на местното население във връзка 

с осмислянето на свободното време на децата и младите хора 

☐Липса на условия за развитие и стимулиране на бизнес средата 

☐Наличие на социална изолация на уязвими групи от населението (жени, младежи, 

малцинства) 

☐Недостатъчна задоволеност на местното население от социални услуги по вид, 

количество и качество 

☐Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля опишете към коя заинтересована страна се 

определяте: 

 

 

 

8. Моля, да отбележите, кои според Вас са основните инструменти, нужни за 

активизирането на  млади хора, които не учат, не работят и не се обучават на 

територията на МИГ?  

Моля, отбележете: 

☐Обучения: мотивационни, повишаване на професионалната квалификация, 

придобиване   на нова, придобиване на ключови компетенции, придобиване на 

управленски и бизнес умения; обучения и развиване на умения, надграждане на 

преносими компетенции като чужди езици, дигитални компетенции, предприемачество 

и др.; 

☐Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи 

☐Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в 

образование или обучение  в  т.ч. информационни кампании, събития 

☐Професионално информиране и консултиране; Посреднически услуги на пазара на 

труда; 

☐Подпомагане разработването на бизнес идеи и насочване към финансиращи програми 

за стартиращи предприемачи; 

☐Обучения за мениджъри на МСП и предприемачи 

 

9. Кои според Вас са мерките, които следва да бъдат приложение на територията 

на общината, в която живеете за намаляването на броя на младите хора, които не 

учат, не работят и не се обучават на територията на МИГ?  
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Моля, отбележете: 

☐Услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) 

☐Подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в 

семейна среда; Интегрирани комплексни мерки, вкл. в общността 

☐Насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими 

членове на семейства 

☐Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви 

действия, насочени към деца, младежи и уязвими групи 

☐Предоставяне на подкрепящи услуги, услуги за ранно детско развитие; услуги за 

превенция и ранна интервенция за деца, услуги за възрастни хора за хора с увреждания 

и други уязвими групи от населението 

☐Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните 

предприятия 

☐Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното 

предприемачество 

☐Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната 

икономика 

 

10. Кои според Вас са основните проблемни моменти, свързани с младите хора, 

които не учат, не работят и не се обучават на територията на МИГ?  

Моля, отбележете: 

☐Липсват официални данни за младите хора, които не учат, не работят и не се 

обучават 

☐Младите хора, които не учат, не работят и не се обучават са трудно достъпни (не 

членуват в младежки организации и общности)   

☐Липса на  квалифицирано образование и опит на социалните работници за работа с 

младите хора, които не учат, не работят и не се обучават 

☐ Няма достатъчно социални работници (човешки ресурс) 

☐Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля опишете към коя заинтересована страна се 

определяте: 
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11. Моля, да отбележите, как според Вас следва да бъде достигнато до младите 

хора, които не учат, не работят и не се обучават на територията на МИГ?  

Моля, отбележете: 

☐Кръгли маси и публични покани за открити дискусии 

☐В сътрудничество с центровете за социална работа   

☐Чрез установяване на личен контакт   

☐Посредством родителите  

☐Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля опишете към коя заинтересована страна се 

определяте: 

 

 

 

 

12. Според Вас, кои са мерките, които могат да бъдат взети както от страна на 

държавата, така и от други органи, за да се намали безработицата сред младите 

хора  на територията на МИГ?  

Моля, отбележете: 

☐Наличието на повече информация 

☐Изучаването на предприемачество 

☐Образователни промени 

☐Придобиването на квалификация - професия 

☐Синхронизиране на образованието с пазара на труда 

☐Предоставяне на възможности за стажуване 

☐Подкрепа и адекватна политика от страна на държавата 

☐По-високо заплащане на квалифицирания труд 

☐Достойно заплащане за младите 

 

 

13. Познавате ли ресурсите, които биха Ви помогнали да се върнете към 

образование/обучение или заетост? 

Моля, отбележете: 

☐Да  
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☐Не 

 

В случай, че на въпрос № 13 сте отговорили с „Да“, моля, посочете ресурсите, които 

познавате: 

☐Порталите за търсене/предлагане на работа 

☐Интернет, връзки, различни проекти;   

☐Допълнително обучение;  

☐Курсовете за професионална квалификация; 

 

 

14. Според Вас, какви са основните пречки, пред които са изправени младежите, 

които се опитват да си намерят работа на територията на МИГ?  

Моля, отбележете: 

☐Административни 

☐Липса на адекватни възможности за  финансиране на млади предприемачи 

☐Липса на опит и репутация 

☐Липса на наставници (наставнически програми)  

☐Разминаване между образование/специалност и нуждите от кадри на пазара на труда  

☐Липса на възможности за стаж  

 

Благодарим Ви! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


