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ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2013 г. 
 

 
 

ОТ СЪВЕТА НА ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ  

 

 Измина още една интересна и предизвикателна година, през която се уверихме 
отново, че пътят на българския предприемач е осеян с много препятствия и трудности и 
въпреки всичко той умее да се бори и да работи усърдно и с всички сили за 
благосъстоянието както на най-близките си, така и на страната си. Енергията му е 
вдъхновяваща и заразителна и именно тя ни движи напред и ни подтиква да разгръщаме 
идеите си за подпомагане на българското предприемачество. 

  

 

 

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 2013 г. 

Инициатива „В подкрепа на предприемачеството 2013” 

Мотото, което води Фондация SOS Предприемачи от самото й възникване до сега, е 
свързано изцяло с предприемаческия дух и частната инициатива в България. Водени именно 
от идеята за развитие и насърчаване на предприемачеството и частния бизнес в България, 
ние продължихме да организираме събития, семинари и инициативи в тяхна подкрепа и 
през 2013 г. 

Една от най-интересните дейности, която реализирахме, е поредицата от събития „В 
подкрепа на предприемачеството 2013“, започнала през 2012 г. и съответно продължила и 
през изминалата 2013 г., съвместно с Enterprise Europe Network – България при Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации” и Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма. 
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 На еднодневните информационни и обучителни семинари, които Фондация SOS 
Предприемачи проведе се дискутираха различни теми като „Финансиращи програми за 
иновации и зелена индустрия“, „Креативните техники и подходи в бизнеса“, „Зелени 
предприятия -  ефективност и възможности“, „Как да пробием и продаваме на 
международните пазари“, „Стратегически възможности за бизнеса през новия програмен 
период 2014 – 2020“. Станалата вече традиционна инициатива се радваше на висока 
посещаемост от страна на заинтересованите представители на малките и средни 
предприятия в България, с които Фондация SOS Предприемачи поддържа успешни 
взаимоотношения и ползотворна обратна връзка и към настоящия момент. 

 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 380 участника – представители на жизнеспособни малки и средни 
предприятия в реален сектор. Водещи и гост-лектори бяха над 32 експерта от държавни 
институции и неправителствени организации, включително Представителство на ЕК в 
България, Министерство на образованието, младежта и науката, Норвежка държавна 
агенция „Innovation Norway”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, 
Българска Стопанска Камара, Търговско-промишлена палата – гр. Стара Загора, 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българска 
агенция за експортно застраховане, Министерство на околната среда и водите, 
Министерство на труда и социалната политика, Държавен фонд Земеделие, Областен 
Информационен Център. 

 

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. 

� От април 2014 г., Фондация SOS Предприемачи е част и от Работна група за 
разработване на Оперативната Програма, съфинансирана от Фонда за Европейско 
Подпомагане на най-нуждаещите се за програмен период 2014-2020 г., с водещо 
ведомство Министерство на Труда и Социалната Политика. Като представители на 
групата организации, работещи в сферата на човешките и гражданските права и 
свободи, ние ще продължаваме да защитаваме интересите и каузите на гражданското 
общество в страната. 

� Доклад за участието на гражданското общество в Комитетите за наблюдение на 
програмите, съфинансирани от ЕС и България  

 През април 2013 година експерти на Фондацията подготвиха и изпратиха до всички 
заинтересовани страни Доклад за участието на гражданското общество в Комитетите за 
наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕС и България. Докладът беше представен 
официално на Заместник-министър председател и Министър по управление на средствата 
от Европейския съюз, Директор Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС“ към 
Министерски съвет, Директор Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“ към 
Министерски съвет, Директор Дирекция „Национален фонд“ към Министерство на 
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финансите, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“. 
Докладът представя обстоен анализ на участието на гражданското общество в Комитетите 
за наблюдение и бе изготвен на база анализ на съставите на КН на оперативните програми, 
ПРСР и ОПРСР, актуални към 5 април 2013 г. Целта на документа бе да се популяризира 
идеята за гражданско участие в управлението и процесите на вземане на решения по 
отношение на политиката на администриране на средствата на националните и европейски 
фондове. Докладът получи широка подкрепа от множество организации в неправителствен 
сектор и медии, включително и от всички членове на Коалиция за устойчиво ползване на 
фондовете на ЕС (КУПФЕС) – с членуващи над 35 неправителствени организации. 

 

НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ 

 През следващата 2014 година ще се фокусираме върху реализирането на проект, 
финансиран от Българо-Швейцарската Програма за Сътрудничество на Фонд 
„Партньорство”, който е насочен към имплементирането на швейцарска иновативна 
обучителна програма за социално предприемачество. Целите на Фондация SOS 
Предприемачи са свързани със създаването и изграждането на добри взаимоотношения с 
международни организации, които имат сходни цели и дейности в областта на 
предприемачеството. Стремежът ни е да се запознаем обстойно с техните успешни модели 
и да подпомогнем приспособяването и приложението им и в България.  

 Благодарение и на активното участие на партньорите ни от държавни институции и 
органи, успешно реализирахме поредица от семинари през изминалата 2013 г. През 2014 г. 
ползотворната ни работа ще продължи и съвместно ще проведем събития в подкрепа на 
предприемачите от малки и средни предприятия в страната. 

 

 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 най-

добрите 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 2013 дейности са доброволен труд и 
дарения, които са разходвани целево и в съответствие с подписаните договори и 
реализирана дейност на организацията. 
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ДАРИТЕЛИ:     ПАРТНЬОРИ: 

� КРИСМАР ООД 
� ОГРА ЕООД 
� ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ ВАРНА ЕООД 
� ПЕТЯ ИЛИЕВА 
� СТЕФКА ТОДОРОВА 

� Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
� Министерство на труда и социалната политика 
� Министерство на земеделието и храните 
� Областен информационен център София-град и София-

област 
� Българска Търговско-Промишлена Палата 
� Enterprise Europe Network – България при Фондация 

„Приложни изследвания и комуникации” 
� Представителство на Европейската комисия в България 

Изказваме благодарности и на всички експерти и представители на бизнеса, които ни 
подкрепиха и се включиха като лектори безвъзмездно в нашите инициативи!  

 

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

Финансовият отчет обхваща периода от 01.1.2013 г. до 31.12.2013 г.:  

1. Общо Приходи – 656,12 лв. 

• от стопанска дейност – 0,00 лв. 

• от нестопанска дейност – 656,12 лв. 

2. Общо Разходи – 4 565,07 

• за стопанска дейност –  0,00 лв. 

• за нестопанска дейност – 4 565,07 лв. 

3. Печалба преди данъчно облагане – 0,00 лв. 

• от стопанска дейност – 0,00 лв. 

 

Средствата, придобити и разходвани през изтеклата 2013 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 

30.04.2014 г.       Председател на Съвета:...........................  

гр. София       (Веселина Купенова)  

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


