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ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 г.

ОТ СЪВЕТА НА ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ
2016 година бе една ползотворна и успешна година за нашия екип. Изпълнихме
проект с финансовата подкрепа на Столична община, в партньорство с Район Красно село.
Участвахме в няколко събития – като лектори, експерти, участници и организатори,
създадохме нови партньорства и приятелства.
Експертната ни дейност се развива в различни направления и стремежът ни да
утвърждаваме и отстояваме правата на малкия и среден български предприемач за развитие
и напредък продължава.
Предизвикателствата нарастват, но е важно да продължим напред.

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 2016 г.
Конференция „ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – научени уроци от първия и
предизвикателства през втория програмен период“, организирана от Българската
стопанска камара и Професионалната асоциация “Европейски и национални програми за
развитие“ (ПАЕНПР).
На 12 февруари 2016 г. в София се състоя
конференцията „ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ
БИЗНЕС – научени уроци от първия и
предизвикателства през втория програмен период“,
организирана от Българската стопанска камара и
Професионалната
асоциация
“Европейски
и
национални програми за развитие“ (ПАЕНПР).
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Във форума взеха участие заместник-министрите на труда и социалната политика и на
образованието Зорница Русинова и проф. Николай Денков, представители на
администрацията на Оперативните програми и на браншови и регионални бизнес
организации, консултантски фирми, настоящи и потенциални бенефициенти по оперативните
програми. Участие в събитието взе и Г-жа Купенова, Председател на съвета на Фондация SOS
Предприемачи.
Общият извод на участниците в конференцията бе, че социално-икономическите партньори
и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на
проекти по новите oперативните програми на ЕС.

Изпълнение на проект „КАПИТАЛ С КАУЗА“ по Програма Европа 2016, с финансовата
подкрепа на Столична община и Партньор по проекта е Район КРАСНО СЕЛО.
На 19 май 2016 г. Фондация SOS предприемачи подписа договор с Регистрационен индекс
СОА16-ДГ36-587/19.05.2016 г. със Столична община за изпълнението на проекта КАПИТАЛ С
КАУЗА, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Столична община.
Общата цел на проекта е да се насърчи
сътрудничеството между местната власт и
гражданското общество в Столична
община за извеждане, представяне и
популяризиране на съвременните форми
на финансов инженеринг и формирането
на пилотна програма за развитие и
насърчаване
на
социалното
предприемачество на местно ниво.
Програмата е насочена към насърчаване
устойчивото развитие на социалните
инициативи и предприятия в София чрез
създаване на социален инвестиционен
фонд с проектно наименование “Капитал с
кауза”.
В рамките на проекта заинтересованите страни – социални предприятия и НПО,
представители на СО, СОС и районните администрации бяха запознати с европейските
инструменти за финансов инженеринг, като бяха привлечени лектори от организации със
значим опит в сферата – Европейския инвестиционен фонд, фондовете Eleven, NEVEQ и др. В
рамките на поректа се обърна внимание на теми като създаване и развитие на Social Venture
Capital Fund чрез привличане на капитали както от Европейските фондове, така и от частни
дарителски организации; беше представен финансовия модел “Social Impact Bond“ или
ползване на финансови облигации със силно социално въздействие, които представляват
изцяло нов модел за финансова подкрепа; бяха представени някои от актуалните модели на
„етично“ банкиране и някои други инструменти и как те постигат значителен ефект върху
социалното предприемачество в страни от ЕС.

страница 3 от 6

Фондация SOS Предприемачи
София 1407, България
бул. "Н. Й. Вапцаров" №53 А,
Офис сграда EAST PARK TRADE CENTER
Tel.: +359 2 465 3355
Mob.: +359 885 108572, +359 884 685527
e-mail: info@sos-predpriemachi.com
www.sos-predpriemachi.com

Проведен семинар „СЪВРЕМЕННИТЕ ФОРМИ НА ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РАЗВИТИЕ И
НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”, по проект „КАПИТАЛ С КАУЗА“ по
Програма Европа 2016
Във връзка с изпълнението на проект КАПИТАЛ С КАУЗА, финансиран по Програма Европа
2016 на Столична Община, в партньорство с Район Красно село, Фондация SOS Предприемачи
организира безплатен семинар, който се проведе на 26 октомври 2016 г., в гр. София, бул. „Н.
Й. Вапцаров“ №53 A, EAST PARK Trade Center, Зала 1-ви етаж.
Участие в семинара взеха зам. кмета на Район Красно село г-жа Грети Стефанова и експерти
от администрацията на района, експерти от отдел “Програмиране” на МТСП, столичния
общински съветник Симеон Славчев, представители на НПО сектора и много гости от частния
бизнес с интерес да развиват социално предприемачество.
В първата част от събитието бяха представени нови и интересни форми на финансов
инженеринг насочени към устойчивото развиване на социални инициативи и предприятия от
г-жа Купенова. Полезна информация за възможностите на процедура BG05M9OP001-2.006
„Развитие на социалното предприемачество“, на ОП “Развитие на човешките ресурси” 20142020 представи гл. експерт Магдалена Тодорова от Министерство на труда и социалната
политика. Презентацията й предизвика бурна дискусия сред присъстващите представители
на НПО сектора, частния бизнес и държавната администрация.
Във втората част на събитието се проведе коучинг и брейнсторминг сесия с д-р Антонина
Кардашева, в резултат бяха изведени идеи за формирането на пилотна програма за развитие
и насърчаване на социалното предприемачество на местно ниво в Столична община.
Кръгла маса КАТАЛ С КАУЗА
На 28 октомври 2016 г. се състоя кръгла маса по проект „КАТАЛ С КАУЗА“ . В дискусията
участваха всички присъстващи гости. Изведени и обсъдени бяха резултатите от груповия
коучинг проведен на 26 октомври 2016 г. Представен бе доклад от направеното проучване и
изводи по проекта, в който акцент бяха разработените от участниците в проекта.
Екипа по проекта представи изводите от направеното коучинг обучение и презентира
структурата на пилотната програма за създаване на градски социален инвестиционен фонд,
приложимостта, ползите и необходимите действия, които трябва да бъдат предприети за да
се реализира подобна стратегия.
НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ
През 2017 година продължаваме активна работа по темата за развитие на социалното
предприемачество. 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
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административна среда за българските предприемачи. Ще продължим и с инициативите си
по провеждане на различни събития, които ще продължим 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 2016 дейности са доброволен труд и
дарения, които са разходвани целево и в съответствие с подписаните договори и реализирана
дейност на организацията.
ДАРИТЕЛИ:
ü

Веселина Купенова

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 – Стела Кошова, Гергана
Атанасова, Цветина Петрова, Веселин Костов, Огнян Николов,
Диана Чакмакова, Станенка Минтова, Михаела Николова
и Лина Казакова!
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Финансовият отчет обхваща периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.:
ü Общо Приходи – 8 007,67 лв.

-

от стопанска дейност – 0,00 лв.

-

от нестопанска дейност – 8 007,67 лв.

-

от нестопанска дейност – 7 982,94 лв.

ü Общо Разходи – 7 982,94 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 2016 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
06.03.2017 г.
гр. София

Председател на Съвета: ...............................................................
Купен Купенов

Член на Съвета: ...............................................................
Василка Каменова
Член на Съвета: ...............................................................
Веселина Купенова
Забележка: Настоящият доклад покрива изискванията на чл. 38 и чл. 40 на ЗЮЛНЦ
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