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ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2015 г.

ОТ СЪВЕТА НА ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ
2015 година бе една ползотворна и успешна година за нашия екип. Участвахме в
множество събития дискусии, кръгли маси, експертни работни групи, създадохме нови
партньорства и приятелства. Експертната ни дейност се разви в различни направления, като
стремежът ни да утвърждаваме и отстояваме правата на малкия и среден български
предприемач за развитие и напредък продължават. Предизвикателствата нарастват, но е
важно да продължим напред.
Добре дошла 2016 г.!
Веселина Купенова и Василка Каменова
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ЗА НАС
Фондация SOS Предприемачи е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа
организация с нестопанска цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, учредена за осъществяване на общественополезна дейност, насочена към развитие и
утвърждаване на гражданското общество. Учредена на доброволен принцип, регистрирана в
МП, застъпник и представител на обществените интереси, равноправен и отговорен партньор
на държавата, местната власт, бизнеса и медиите.
Основната ни мисия е да работим за насърчаване и развитие на предприемаческия
дух и частната инициатива в България.
Основните дейности, които Фондация SOS Предприемачи извършва, са свързани със:
• създаване на информационни материали и бази от данни, разработване на
изследвания, наръчници, анализи и стратегии;
• подпомагане и участие в граждански инициативи, проекти на неправителствени
организации и предприемачи;
• организиране и участие в работни срещи и групи, кръгли маси, конференции и други
тематични форуми, организиране на семинари и обучения;
• гражданско наблюдение и мониторинг върху работата на ресорни администрации
и институции, управляващи и разходващи публични средства;
• участие при и комуникиране с вземащите решения, сформирането на национални
политики и национални приоритети с обществена значимост;
• създаване и развитие на мрежи за сътрудничество и участие в такива мрежи,
обмен на опит, взаимни обучения и партньорски инициативи;
• разпространяване на информация и насърчаване на обществения дебат,
проучване и популяризиране на „добри практики” и новаторски подходи сред
предприемачите в България;
• участие в международни програми и проекти за сътрудничество и в областта на
предприемачеството, икономиката и бизнес развитието.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015 г.
ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ – дискусия, организирана съвместно с партньорски организации
с изведени препоръки за по-добра управление на оперативните програми през новия
програмен период
На 26 март 2015 г. в представителството на
Европейската комисия в България се проведе
дискусия на тема „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“,
организирана от Областен информационен център
София-град и София-област в партньорство с
Българската асоциация на консултантите по
Европейски програми, Фондация SOS предприемачи
и Професионална асоциация Европейски и
национални програми за развитие. Присъстваха над
100 представители на консултантски организации,
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бизнеса, НПО и науката, както и от Софийския гаранционен фонд, които взеха активно участие
с препоръки и експертно мнение по обсъдените проблемни зони в управлението и
администрацията на европейските програми. Всички изведени препоръки бяха обобщени от
екипа на Фондация SOS Предприемачи и представени на отговорните администрации чрез
Областен информационен център София-град и София-област.

Участие в публична дискусия и обсъждане на критериите и документите за кандидатстване
по публикуваната за обществено обсъждане документация за процедура „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020
На 15 април 2015 г. екипът на Фондация „SOS Предприемачи“ заедно с Областен
информационен център-София (ОИЦ-София) и Професионална асоциация „Европейски и
национални програми за развитие“ организираха информационна среща-дискусия на тема:
„Обсъждане на документация по процедура за предоставяне на БФП „Подобряване на
производствен капацитет на МСП“ по ОПИК“. Форумът се състоя в Essence center, ул. „6-ти
септември“ № 37, като в рамките на събитието бяха обсъдени всички документи по
процедура за предоставяне на БФП „Подобряване на производствен капацитет на МСП“.
Участниците активно изразиха своето мнение и коментари, както и направиха множество
предложения по публикуваната за обсъждане документация. Модератори на събитието бяха
г-жа Веселина Купенова от Фондация „SOS Предприемачи“, г-жа Елза Григорова – ОИЦ София,
г-н Атанас Кирчев на Професионална асоциация „Европейски и национални програми за
развитие“ .

Инициатива Форум на тема Финансиращи програми за бизнеса през новия програмен
период 2014 – 2020 г.
На 29 юли 2015 г. Фондация SOS
Предприемачи
проведе
Форум
на
тема
“Финансиращи програми за бизнеса през новия
програмен период 2014 – 2020 г.”. Участниците бяха
запознати с основните насоки и приоритети за
развитие на националната икономика, заложени в
новите оперативни програми с фокус развитие и
конкурентоспособност на българските компании, бяха
поканени да участват експерти и представители на
държавна администрация. Събитието беше със
свободен вход, като участие взеха повече от 25 души.
Всеки от участниците получи издание, наръчник,
брошура от Фондация SOS Предприемачи и нашите
партньори Областен информационен център Софияград и София област и държавни институции.
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Изпълнение на проект „Броенето на пилците: Гражданската оценка на първия финансов
период на България в ЕС (2007 - 2013 г). Трети мониторингов доклад на Коалицията за
устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС).”
През 2015 г. Фондация SOS Предприемачи продължи участието си като партньор чрез
експертна и авторска дейност в изпълнението на проект „Броенето на пилците: Гражданската
оценка на първият финансов период на България в ЕС (2007 - 2013 г). Трети мониторингов
доклад на Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС).“ с
номер на проекта BG05/1108, изпълняван от Информационен и учебен център по екология
по ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО
ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009-2014 г. в партньорство с Обществен център за
околна среда и устойчиво развитие, Институт за зелена политика и Фондация ЕС О ЕС
Предприемачи. В изпълнение на проекта проведохме няколко партньорски срещи, а членове
на екипа ни участваха в изготвянето на третия мониторингов доклад на коалицията. Очаква
се всички дейности по проекта да бъдат приключени официално през пролетта на 2016 г.

Експертна и стратегически дейности – Позиция по проекта на Закона за Еврофондовете
На 22 юни 2015 г. екипът на
Фондация SOS Предприемачи
внесе официално становище и
предложения
относно
представения
за
обществено
обсъждане проект на Закона за
управление на средствата от
европейските
структурни
и
инвестиционни
фондове
(ЗУСЕСИФ).
Екипът
на
Фондация
SOS
Предприемачи
отправи
предложения и коментари към
проекта на Закона с надеждата да бъдат взети предвид, като препоръките ни бяха изцяло
насочени към основните принципи за постигане на по-голяма прозрачност, равнопоставеност
и намаляване на бюрократичната тежест към предприятията бенефициенти, безспорно найголемия по брой клас получатели на безвъзмездна подкрепа.

Участие в работни и тематични групи и комитети за наблюдение
Фондация SOS Предприемачи участва активно и в наблюдението и сформирането на
различни национални политики в областта на икономиката и усвояването на средства от ЕС,
като през 2015 година организацията:
ü имаше активно присъствие в Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, за групата на организациите, работещи в
сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните
възможности. Взехме участие и изразихме активно позиции за намаляване
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административните пречки и опростяване на изискванията към подготовката и
отчитането на проекти;
ü беше наблюдател с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за
наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020
г., за групата на юридическите лица с нестопанска цел, работещи в сферата на
насърчаване на икономическото развитие, като взехме участие на проведените две
срещи на Комитета;
ü бе представител в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро
управление” 2014-2020, за групата на организациите, работещи в сферата на равенството
между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
ü бе представител в състава на тематичната работна група за разработване на Оперативна
програма, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
за програмен период 2014-2020 г.

Активно участие в стратегическото планиране на процедурите към предприемачите по
Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 “Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020 г. и
През 2015 г. екипът на Фондация „SOS
Предприемачи“ взе активно участие в проведени
множество работни и експертни срещи и
дискусии, обществени обсъждания относно
процедурите, насочена към бизнеса по
Оперативните програми „Развитие на човешките
ресурси”
2014-2020
и
„Иновации
и
конкурентоспособност“ 2014 -2020 г. В качеството
си на Председател на фондацията и участник в
Комитетите за наблюдение на двете оперативни
програми, Г-жа Купенова представи множество предложения на нашия екип, които целят
подобряване на процесите и преодоляване на административните пречки пред
предприемачите в участието им по проекти. Отчитаме работата си като особено важна и
считаме, че сме допринесли към процеса, което е особено важно за изпълнението на целите
на нашата фондация.
НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ
През 2016 година продължаваме! Ще работим активно по темата за развитие на социалното
предприемачество, като поддържаме връзка и имаме някои много интересни идеи за ново
партньорство с нашите приятели от seif, Швейцария. Създадохме множество контакти и със
сигурност ще продължим последователни действия по отношение на експертната и
стратегическата дейност на фондацията по отстояване на основните принципи за повече
прозрачност и адекватна административна среда за българските предприемачи. Ще
продължим и с инициативите си по провеждане на различни събития, които ще продължим
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да провеждаме съвместно - и в отлични партньорски отношения – с ресорни държавни
институции и неправителствени формални и неформални групи.
ДАРИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ НА ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ
Средствата, с които постигнахме изпълнените през 2015 дейности са доброволен труд и
дарения, които са разходвани целево и в съответствие с подписаните договори и реализирана
дейност на организацията.
ДАРИТЕЛИ:
ü
ü
ü
ü
ü

Веколи ЕООД
Казак И ЕООД
Вива Арте ООД
Консултана ЕООД
Ланда ЕООД

ПАРТНЬОРИ:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Фондация Програма Достъп до Информация
Българска асоциация на консултантите по Европейски
програми (БАКЕП)
Професионална асоциация Европейски и национални
програми за развитие
Българската асоциация на управленските консултантски
организации (БАУКО)
Фондация ГИС-Трансфер Център
Гражданската коалиция за устойчиво ползване на
фондовете на Европейския съюз (ЕС)
Институт за зелена политика (Green Policy Institute)
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на земеделието и храните
Областен информационен център София-град и Софияобласт
Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия
Представителство на Европейската комисия в България
и много други партньорски организации

Изключителна благодарност отправяме и към нашите съвестни и прекрасни
доброволци – Петя Илиева, Веселин Костов, Мария Кайнакчиева,
Огнян Николов, Диана Чакмакова,
Станенка Минтова, Михаела Николова и Лина Казакова!
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Финансовият отчет обхваща периода от 01.1.2015 г. до 31.12.2015 г.:
ü Общо Приходи – 4 980,00 лв.

-

от стопанска дейност – 0,00 лв.

-

от нестопанска дейност – 4 980,00 лв.

-

от нестопанска дейност – 4 447,64 лв.

ü Общо Разходи – 4 447,64 лв.

-

от стопанска дейност – 0,00 лв.

ü Печалба преди данъчно облагане – 0,00 лв.

-

от стопанска дейност – 0,00 лв.

Средствата, придобити и разходвани през изтеклата 2015 година са такива, разрешени от
Закона и съответстващи на основните цели и дейности на Фондация SOS Предприемачи.
Членовете на съвета на фондацията предоставиха своя труд по планиране, организация и
управление на дейностите на фондацията изцяло доброволно.
СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ
Веселина Купенова, Василка Каменова
10.01.2016 г.
гр. София

Председател на Съвета: ...............................................................
Веселина Купенова

Член на Съвета: ...............................................................
Василка Каменова

Забележка: Настоящият доклад покрива изискванията на чл. 38 и чл. 40 на ЗЮЛНЦ
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