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ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2012 г.

ОТ СЪВЕТА НА ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ

Приключихме една интересна и дейна първа година, движени от енергията на
първия заряд и вдъхновението.
Ние вярваме, че предприемача е специална порода, силна порода, която носи една
цяла икономика на плещи и въпреки това никога не се оплаква. Той притежава много
качества, характер, знания и енергия, работи здраво за благополучието на семейството,
екипа и страната си и заслужава цялото ни внимание и подкрепа.
Ето защо ще продължаваме да развиваме идеите си за изграждане на една
вдъхновяваща и богата на инструментариум среда, която като попътен вятър да помага за
по-бързото и гладко пътуване на българския предприемач в неговия път към успеха.

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
предприемаческия дух и частната инициатива в България.

и

развитие

на

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 2012 г.
Инициатива „В подкрепа на предприемачеството 2012”
От своето създаване си до момента, Фондация SOS Предприемачи сме насочили
изцяло своята дейност към насърчаване и развитие на предприемаческия дух и частната
инициатива в България. Една от най-интересните дейности, които реализирахме в
партньорство с Enterprise Europe Network – България при Фондация „Приложни изследвания
и комуникации” и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е поредицата от
събития „В подкрепа на предприемачеството 2012“, която продължава и през настоящата
2013 година.
Проведените събитията преминаха под формата на еднодневни информационни и
обучителни семинари, засягащи различни теми като интернационализация и включване в
международните пазари, финансови инструменти и ресурси в подкрепа на
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предприемачеството, правилата на Вътрешния пазар, финансиращи програми,
интелектуална собственост, иновации, трансфер на технологии и ноу-хау, практика на
обществените поръчки в Българи и ЕС, модели за бизнес коопериране и свързване в мрежи.
Успешно организираните и професионално протеклите еднодневни информационни
и обучителни семинари бяха широко посетени от заинтересовани представители на малките
и средни предприятия в България, с които Фондация SOS Предприемачи поддържа
ползотворна обратна връзка и до момента. От друга страна, специалните информационни
срещи бяха медийно отразени, което допринесе до популяризиране на инициативата и
разшири дейността на фондацията. Достъпът за участниците е безплатен, със задължителна
предварителна регистрация с информация за участника, неговата дейност и контактна
информация. Инициативата привлече повече от 480 участника – представители на
жизнеспособни малки и средни предприятия в реален сектор, като близо 1/5 от тях са
присъствали на 2 и повече от семинарите. Общо 58% от присъстващите са мъже, като над
60% от участниците попадат във възрастовата категория 35-55 години. Водещи и гостлектори бяха над 22 експерта от държавни институции и неправителствени организации,
включително Представителство на ЕК в България, Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на
земеделието и храните, Министерство на финансите, Изпълнителна агенция за насърчаване
на малките и средни предприятия, Държавен фонд Земеделие, Българска банка за развитие,
Национален гаранционен фонд, Патентно ведомство, Центърът за иновации на Българската
академия на науките, Агенция по обществени поръчки и други. Асоциацията на
Европейските журналисти в България, наш традиционен комуникационен партньор, както и
уважавани печатни издания и електронни медии също подкрепиха реализацията на
инициативата.
Обучение „SOS Данъци - Правилата на играта”
Фондация SOS Предприемачи организира поредица от обучения, които имат за цел
да предоставят информация с изцяло практическа насоченост към българските
предприемачи. Обученията са на различни теми – от данъци и право, до участия по
европейските финансиращи програми. Гост лекторите, които каним за участие са
изключителни професионалисти и експерти в своята област, а по време на обучителния
процес се проследяват конкретни казуси, реални примери и се провеждат практически
занимания.
През октомври 2012 г. Фондация SOS Предприемачи организира обучение на тема
„SOS Данъци – Правилата на играта”, където се разискваха актуални теми свързани с
познаването на нормативната уредба, правата и задълженията на предприятията пред
фискалната администрация. Обучението се водеше от експерт юрист по данъчнопроцесуално право, като се наблегна на практиката и реални казуси. Участници бяха както
собственици на малък и среден бизнес, така и счетоводители, което позволи да се проследи
и пресече гледната точка експертите с плановете и стратегиите на мениджмънта.
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Експертна и стратегически дейности
Фондация SOS Предприемачи участва активно и в наблюдението и сформирането на
различни национални политики в областта на икономиката и усвояването на средства от ЕС.
Във връзка с изпълнението на проект Second Civil Society Monitoring Report on EU
Funds use in Bulgaria and Participation of the “Coalition for Sustainable Use of Funds of the EU”
in the Programming Process for the EU Finds after 2014, финансиран от CEE Trust for Central
and Eastern Europe, изпълняван от „Институт за зелена политика” и в партньорство с
Коалицията за устойчиво ползване на европейските фондове в България, екипът ни изготви
част от Доклад 2012 за наблюдение и оценка на ползването на европейските фондове в
България. Фондацията подготви анализ и експертна оценка на изпълнението на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“
Екипът ни участва и в изготвянето на експертен алтернативен документ на
Партньорския Договор на България за следващия програмен период 2014-2020 - Препоръки
на “Коалицията за устойчиво ползване на средствата на ЕС” към програмирането на
Оперативните програми. Позицията на Фондация SOS Предприемачи като част от екипа по
изготвяне на документа към Коалицията на устойчиво ползване на европейските фондове в
България, цели да отрази препоръките на Коалицията на относително ранен етап в процеса
на програмиране. В очакване на по-зелен, отворен към гражданите, предприемачите и
техните нужди европейски бюджет, съставихме кратък анализ на настоящата ситуация,
свързана с разходване на европейските фондове и предложихме начини за компенсиране
на някои от основните недостатъци, които сме локализирали през годините.
От началото на 2013 г., Фондация SOS Предприемачи е част и от работна група
„Индустриална политика и малки и средни предприятие“, към Съвета по европейските
въпроси с водещо ведомство Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Това
ни позволява да защитаваме интересите на гражданското общество и частната инициатива в
страната на национално ниво, още в етапа на сформиране на политики, приоритети и
конкретни механизми за насърчаване на икономиката и просперитета на страната.

НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ
През настоящата 2013 година ще насочим вниманието си към участие в проекти с
международни партньори, което да ни позволи да разширим обхвата и инструментариума,
чрез който постигаме целите си. Кооперирането и изграждането на отношения на доверие и
сътрудничество с организации от други държави е метод и подход за внедряване на
иновативни решения и ноу-хау, които ще обогатят и допълнят националните ни традиции в
сферата на предприемачеството. Ето защо вече сме направили първите си стъпки и връзки с
организации със сходни цели и дейности от Швейцария, Турция и Чехия. Ще се постараем
през 2013 г. да се запознаем обстойно с техните успешни модели, да ги адаптираме и
приложим у нас.
Фондация SOS Предприемачи не може да не отбележи и успешното си ползотворно
партньорството с държавни институции и органи, взели дейно участие при провеждането на
семинарите. Съвместната ни работа ще продължи и през 2013 г., за която Фондация SOS
Предприемачи в партньорство с Enterprise Europe Network – България при Фондация
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„Приложни изследвания и комуникации” организира поредица семинари – „В подкрепа на
предприемачеството 2013”.
Фондация SOS Предприемачи се радва на голяма популярност сред малките и
средни предприемачи, голяма част от бизнес общността в България, а също така и с
отличните си партньорски отношения с ресорни държавни институции и
неправителствени формални и неформални групи. Това дава реална предпоставка за
спокойното ни позициониране в бизнес средите като една от най-активно
реализиралите се фондации, на територията на страната. С устремен поглед към найдобрите европейски и световни практики, ние ще продължаваме да подкрепяме
успешното развитие на предприемачеството в България, развитието и утвърждаване
на гражданското общество и изграждането на една по-европейска, творческа и
справедлива икономическа и жизнена среда.

ДАРИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ НА ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ
Средствата, с които постигнахме изпълнените през 2012 дейности са доброволен труд и
дарения, които са разходвани целево и в съответствие с подписаните договори и
реализирана дейност на организацията.
ДАРИТЕЛИ:
"ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ" ООД
"ОГРА" ЕООД
"В и Х СЕКЮРИТИ" ЕООД
РИВАЛ ИНВЕСТ Е00Д
КИЕМ КЛИМА ООД
ДИКОНА ЕООД
ТЕХНОЛОГИКА ЕАД
БЕЙС ЕООД
ХИДРОЕНЕРИЙНА КОМПАНИЯ
РИЙЛ КОНСУЛТ ЕООД
ДИАМАНТ БГ ЕООД
МИНИ ГОЛФ ЕООД
ЛИНК ЕООД
АЙ ФОР УЕБ ЕООД
ШТРАК ООД
ЕТ НАТУРА 2000
ПЕРФЕКТО ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
ПИМ ПРИМА АД
АКАУНТ ЛЕГА КОНСУЛТ
КРИС ЕЪР
ГЛОБАЛ ПРАЙВИТ СОЛЮШЪНС
МИЧО МАРКЕТИНГ
БАЧ МИ ООД

ПАРТНЬОРИ:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средни предприятия
Enterprise Europe Network – България
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия
Българска Банка за Развитие
Министерство на труда и социалната политика
Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД
Министерство на земеделието и храните
Агенцията по заетостта
Българско Патентно ведомство
Национален Гаранционен Фонд
София Тех Парк

Изказваме благодарности и на всички експерти и представители на бизнеса, които
ни подкрепиха и се включиха като лектори безвъзмездно в нашите инициативи!
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Финансовият отчет обхваща периода от 01.1.2012 г. до 31.12.2012 г.:
1. Общо Приходи – 8 130.00 лв.
•

от стопанска дейност – 560.00 лв.

•

от нестопанска дейност – 7 570.00 лв.

2. Общо Разходи – 1 675.63 лв.
•

за стопанска дейност - 235.20 лв.

•

пряко за стопанска дейност - 99.25 лв.

•

за нестопанска дейност – 1 341.18 лв.

3. Печалба преди данъчно облагане – 6 432.04 лв.
•

от стопанска дейност – 203.22 лв.

•

от нестопанска дейност – 6 228.82 лв.

Средствата, придобити и разходвани през изтеклата 2012 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

18.04.2013 г.

Председател на Съвета:...........................

гр. София

(Веселина Купенова)

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

страница 6 от 6

