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ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2011 г. 
 

 

 

 

 

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 на граждански инициативи, проекти на неправителствени 

организации и предприемачи;  

• организиране и участие в работни срещи, кръгли маси, конференции и други 

тематични форуми, организиране на семинари и обучения;  

• 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. 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 г. 

 

ПЪРВИ СЕМИНАР  

Макар и съвсем млада, фондацията ни се зае с организацията на първата си публична 
проява. На 17 ноември 2011г. фондация SOS Предприемачи проведе първото си 
мероприятие. Темата на семинара беше “Ресурси и възможности за развитие на 

предприемачеството в България”.   

Като експерти и консултанти с дългогодишен опит, ние 
учредителите на фондация SOS Предприемачи отдавна сме 
локализирали липсата на синтезирана и коректна 
информация от първоизточниците по темата на семинара 
като недъг в информационното пространство, което 
достига до бизнеса в България. 

Желанието ни бе да спомогнем информацията за 

наличните към момента инструменти за развитие на 

бизнеса да достигнат реално до него директно от 

първоизточниците, да инициираме преки контакти 

межди предприемачите и представителите на 

управляващи ресурсите и инструментите 

администрации и институции, да организираме дебат и 

генерираме интерес за активни действия и от двете 

страни.  

Смятаме, че въпреки скорошното си учредяване, с желание и действие, успяхме да 
постигнем целите, които си поставихме с реализацията на семинара и организираме 
интересно и ползотворно за участниците събитие. 

С участието на лектори се отзоваха Министерството на икономиката, енергетиката и 

туризма, ПроКредит Банк и НЕВЕК Капитал Партнърс, като управляващи публични 

средства по инициативата JEREMIE, Мрежа на Бизнес Ангелите, Центъра за развитие на 

интелектуалната собственост и технологичен трансфер, Enterprise Europe Network, 

ИАНМСП. Всички презентации на лекторите са качени на нашия сайт със свободен достъп. 

Доброволно ни подкрепиха и представители на медиите, които помогнаха информацията за 
събитието и резултатите от него да достигнат до по-голям кръг хора. Това бяха радио и 
телевизия Bulgaria On Air и TV 7. 

Как протече събитието? 

В семинара взеха участие 80 души, представители на бизнеса в България от най-различни 
категории – както предприемачи, които тепърва ще стартират реализацията на своите 
бизнес идеи, така и мениджъри от микро, малки, средни и големи компании, със 
значителен опит и завидни постижения.  

Семинарът беше открит от Г-жа Десислава Тончева – Изпълнителен Директор на Фондация 
SOS Предприемачи и г-н Истатков, Държавен експерт, Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма. Г-н Мустафа Чаушов – старши експерт в сектор „Програмиране”, 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” представи накратко 
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възможностите и финансовите инструменти, с които Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 подпомага и насърчава 
българските предприятия. 

Най-голям интерес през сутрешната сесия на семинара предизвика презентацията на Г-жа 
Наталия Русанова от ПроКредит Банк, която запозна присъстващите с инициативата JEREMIE 
и подкрепата за предоставяне на гаранции и разширяване достъпа на малки и средни 
предприятия до кредитиране и преференциалните условия, които банката предлага. 
Намирането на средства за финансиране на новаторски идеи и иновации е все по-
ограничено, ето защо чрез инициативата JEREMIE се планират широк спектър от финансови 
инструменти, които имат за цел да осигурят сигурност на малките и средните предприятия в 
България в началото и първите стъпки от развитието им. 

Г-н Марин Илиев, инвестиционен мениджър в НЕВЕК Капитал Партнърс, описа ресурсите и 
методологията на финансиране, които JEREMIE осигурява чрез трите основни фонда, 
управлявани от избрани инвестиционни мениджъри – Фонд Растеж, Мецанин фонд, Рисков 
фонд и новия Seed Фонд. Неговата презентация даде яснота за възможностите, които НЕВЕК 
(NEVEQ) ще предостави на компании свързани със стартиране и развитие на иновативни 
технологии от различни бързо-растящи сегменти, развиващи конкурентни цени и 
таргетиращи глобалните пазари. 

В продължение на темата за рискови инвестиции, Г-жа Ирена Петрова от Българска Мрежа 
на Бизнес Ангелите поясни какво е бизнес ангел и как функционира мрежата в подкрепа на 
предприемачите. 

Повече за интелектуалната собственост, един от съществените, но по-рядко използваните 
ресурси на всяко предприятие, както и начините на защита бяха представени от Г-н Марио 
Христов, Председател на Съюза на българските изобретатели и Центъра за развитие на 
интелектуалната собственост и технологичен трансфер. 

Г-жа Мария Александрова, представител на Enterprise Europe Network в България, изнесе 
презентация относно възможностите за партньорство и достъп до вътрешните пазари на ЕС 
посредством най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа – Enterprise 
Europe Network. Целта на европейската мрежа е да подпомага малките и средните 
предприятия в развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността 
им за политиките на Европейската комисия, насочени към бизнеса. 

Участие в семинарът взеха и Г-н Горнишки и Г-н Любомир Ганчев в качеството си на 
представители на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни 
предприятия. Г-н Горнишки, директор на дирекция „Развитие и интернационализация на 
малките и средните предприятия”, представи проекта за насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия, имащ за цел укрепване и 
разширяване на присъствието на българските предприятия на международните пазари и 
ефективно използване на предимствата на Европейския пазар от българските предприятия. 
В края на втората сесия, г-н Ганчев, Старши експерт към Главна дирекция 
„Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП представи най-подробно на бъдещите и 
настоящи предприемачи възможностите за безвъзмездно финансиране по ОП 
Конкурентоспособност. 
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Семинарът завърши с обещание на Изпълнителния директор на фондация SOS 
Предприемачи за повторение на събитието на същата тема, предизвикала такъв сериозен 
интерес. Също така ще продължи и инициативата на фондацията, наречена „Млад 
предприемач”, в която стартиращи компании ще представят своите продукти и услуги на 
организираните от SOS Предприемачи събития. Целта е да се подпомогнат младите 
предприемачи в зародиша на тяхното развитие, където се крият най-големите рискове за 
тяхното оцеляване и растеж. Първият участник в „Млад предприемач” беше онлайн 
магазина за ръчно изработени стоки Синьото мече, които освежиха с цветове и настроение 
кафе паузите и обяда. 

Снимките от проведения семинар „Ресурси и възможности за развитие на 
предприемачеството в България” са предоставени любезно от фотографа Любомир Иванов, 
който чрез доброволния си труд ни подкрепи в това първо за нас мероприятие. 

Още веднъж бихме желали да благодарим на Официалния спонсор на събитието – 
ПроКредт Банк България, с чиято подкрепа събитието бе със свободен достъп за всички 
желаещи. 

 

НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ 

През текущата 2012 година ще насочим усилията си в развитие на капацитета на 
фондацията. Ще се стремим да реализиране нови дейности и инициативи, насочени към 
постигане на целите ни. Публичността и медийното отразяване ще съпътстват всички наши 
дейности, което ще създаде обективен мониторинг за тяхното изпълнение, както и модел за 
мултиплициране на успешни практики и обмяна на опит с други организации.  

Ще търсим възможности за финансова подкрепа, сътрудничество и нови контакти за 
създаване на реални предпоставки за осъществяване на бъдещите ни проекти. Ще се 
стремим към привличане на все повече партньори, съмишленици, дарители и доброволци, 
подкрепящи каузите и целите ни, общественото ни развитие и наличната ни социална и 
гражданска отговорност. 

 

ДАРИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ НА ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ 

Средствата, с които постигнахме изпълнените през 2011 дейности са учредителните 
дарителски вноски, доброволен труд и дарения, които са разходвани целево и в 
съответствие с подписаните договори и реализирана дейност на организацията. 

 

ДАРИТЕЛИ:     ПАРТНЬОРИ: 

� ПроКредит Банк АД � Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
� Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 

средни предприятия 
� НЕВЕК Капитал Партнърс 
� Мрежа на Бизнес Ангелите 
� Центъра за развитие на интелектуалната собственост и 

технологичен трансфер 
� Enterprise Europe Network – България 
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

Финансовият отчет обхваща периода от 3.9.2011 г. до 31.12.2011 г.:  

1. Общо Приходи - 2 800.00 лв. 

• от стопанска дейност - 00.00 лв.  

• от нестопанска дейност - 3 300.22 лв.  

2. Общо Разходи - 1 371.76 лв. 

• за стопанска дейност - 00.00 лв.  

• за нестопанска дейност - 1 371.76 лв.  

3. Печалба преди данъчно облагане - 1 928.46 лв. 

Средствата, придобити и разходвани през изтеклата 2011 година са такива, разрешени от 
Закона и съответстващи на основните цели и дейности на Фондация SOS Предприемачи. 
През 2011 г. фондацията не е извършвала стопанска дейност. 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 Николова 

Василка Каменова 

Десислава Тончева 

 

 

 

24.09.2011 г.       Председател на Съвета:...........................  

гр. София       (Веселина Николова)  

 

 

 

 

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


