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ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2014 г. 
 

 
 

 

ОТ СЪВЕТА НА ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ  

 2014 година бе една динамична и успешна година за нашия екип. Изпълнихме 
проект с международни партньори от Швейцария, участвахме в множество събития – като 
лектори, експерти, участници и организатори. 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. Добре дошла 2015 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 2014 г. 

Инициатива Форум на тема Финансиращи програми за бизнеса през новия програмен 
период 2014 – 2020 г. 

На 3 юли 2014 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 50 души.  Всеки от участниците получи издание,  наръчник, брошура 
от Фондация SOS Предприемачи и нашите партньори Областен информационен център 
София-град и София област, Националния офис за технологичен трансфер към БАИТ, 
Представителството на Европейската Комисия в България и държавни институции.  
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Изпълнение на проект „Implementing Social Entrepreneurship Training Programme – the 
Swiss expertise“, финансиран от Българо-Швейцарската Програма за Сътрудничество на 
Фонд „Партньорство” 

От 28 февруари 2014 г. Фондация SOS 
Предприемачи започна изпълнението на 
проект „Implementing Social Entrepreneurship 
Training Programme – the Swiss expertise“, по 
договор № PF012-031/28.02.2014 г., 
финансиран от Българо-Швейцарската 
Програма за Сътрудничество на Фонд 
„Партньорство”. Партньор по проекта е SEIF 
GmbH – Щвейцария. Проектът бе с 

продължителност 11 месеца с обща договорена стойност 34.716,00 лв., като безвъзмездната 
помощ бе 31.244,40 лв. Общата цел на проекта бе да се насърчи и популяризира 
швейцарския опит и експертиза при формирането на политики за развитие и насърчаване на 
социалното предприемачество в България чрез имплементирането на разработена от 
швейцарския партньор и адаптирана за специфичните български условия утвърдена 
обучителна програма. Конкретните цели на проекта са свързани с: 

 Популяризиране и представяне на швейцарския опит и експертиза при формирането 
на политики за развитие и насърчаване на социалното предприемачество в 
България; 

 Изграждане на капацитет за прилагане на обучителната програма за социално 
предприемачество чрез използването на модерни инструменти – уеб базирана E-
Learning платформа и приложение за мобилни телефони; 

 Подобряване на партньорските отношения между участващите в проекта 
организации – SEIF и Фондация SOS Предприемачи. 

Целевите групи, към които е фокусиран проекта обхващат представители, експерти и 
специалисти от неправителствените организации и служители в публичната администрация, 
които вземат решения и оказват значително влияние върху политиките за подкрепа и 
развитие на българския малък бизнес, в това число и за социалното предприемачество. 

Във връзка с реализирането на проекта, Фондация SOS Предприемачи осъществи 
следните дейности и събития: 

 проведе 4 онлайн срещи с швейцарския партньор по проекта SEIF; 

 на 11 ноември 2014 г. проведе една лекция във Факултета по икономика на СУ 
„Св.Климент Охридски“. Участие взеха много млади хора, с интерес към 
предприемачеството, преподаватели от университета, гост-лекторите от SEIF 
Швейцария и целият екип на Фондация SOS Предприемачи. 

 на 12 ноември 2014 г.  проведе кръгла маса в хотел „Best Western City“ в гр. София. 

 на 16 декември 2014 г. проведе заключителната пресконференция, на която взеха 
участие г-жа Купенова, председател на Управителния съвет на Фондация SOS 
Предприемачи, г-жа Каменова, ръководител на проекти и г-жа Илиева, технически 
сътрудник по проекта. 
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Изпълнение 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).” 

През 2014 г. Фондация SOS Предприемачи участва 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. Ще продължим работа и през 2015 година по този проект. 

 

Експертна и стратегически дейности - 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 2014 година организацията започна участие с: 

 представител в състава на 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; 

 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; 

 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; 

 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. 

 

Експертна и стратегически дейности - Законодателния акт за малкия бизнес 

През 2014 г. Фондация SOS Предприемачи участва активно в популяризиране на анкетата, 
провеждана от Европейската комисия по отношение на Законодателния акт за малкия 
бизнес – основен инструмент на политика за малкия и среден бизнес в ЕС. На европейско и 
национално равнище са предприети разнообразни инициативи за подобряване на 
условията, в които работят малките и средни предприятия, и за подпомагане на техния 
растеж. Ето защо анкетата позволява да се направят препоръки за това, какво може да се 
направи през следващите години, за да се улесни работата на МСП. 
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Експертна и стратегически дейности - Дело за достъп до обществена информация 

Административен съд София-град излезе с решение по дело за достъп до обществена 
информация в полза на Фондация SOS Предприемачи. Още през есента на 2013 г. 
официално изискахме от Министерство на икономиката и енергетиката да ни представи 
копие на договора и всички негови приложения, сключен с консорциума „ТУ – ТЕХНОЛОГИИ 
– РУВЕКС“ по схемата за безвъзмездно финансиране BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 
ефективност и зелена икономика“. Получихме отказ, след което предприехме и всички 
правни действия за да защитим правото си на достъп до тази информация и заведохме дело 
срещу държавната институция. 

През 2014 г. Съдът се произнесе в наша полза, като в Решение № 4229 от 24.06.2014 изрично 
се обръща внимание и на новия чл. 22б, ал. 2 от ЗОП (ДВ бр. 40/2014 г.), който предвижда 
публикуване на договорите за обществени поръчки под формата на електронни документи. 
Силно се надяваме с предприетите от наша страна действия ще насърчим и стимулираме и 
други организации и граждани да отстояват и да се борят за своите права и за повече 
прозрачност в действията на държавната администрация. Благодарим горещо на нашите 
приятели от Фондация Програма Достъп до Информация, и най-вече на Г-жа Дарина Палова, 
която ни представляваше и достойно защити позицията ни в съда. 

 

Експертна и стратегически дейности - Заявления за достъп до обществена информация 

През 2014 година фондацията активно 
поставяше въпроси, сред които бе и 
изпратено от наша страна официално 
запитване по Закона за достъп до 
информация относно процедурата за 
технологична модернизация в малки и 
средни предприятия. Със Заповед №РД-16-
959/09.07.2014 г. на Министерство на 
икономиката и енергетиката получихме 
право на частичен достъп до определената 
като обществено значима информация. 
Запитването ни бе по повод прекратената 
проведена последна процедура за 
технологична модернизация, в която 142 предприятия не получиха одобреното и обявено с 
решение на Управляващия орган финансиране. Две седмици след като предприемачите се 
подписаха под Договорите за безвъзмездна помощ като бенефициенти, процедурата бе 
прекратена. Справката показа, че няма регистрирани нередности по прекратената 
процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия“.  

Подадохме заявления и до други администрации, като активно сме защитавали принципите 
за по-голяма прозрачност и справедливи правни очаквания на малките и средни 
предприятия в страната. 
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НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ 

През 2015 година ще продължим активно работа по изпълняване на проектите, в които сме 
партньори и бенефициенти, както и ще продължим с 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 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 2014 дейности са доброволен труд и 
дарения, които са разходвани целево и в съответствие с подписаните договори и 
реализирана дейност на организацията. 

ДАРИТЕЛИ:     ПАРТНЬОРИ: 

 В и  Х СЕКЮРАТИ ЕООД 
 ИНТЕРКЪНЕКШЪН ООД 
 ХАЙ КОМПЮТЪРС ЕООД 
 Р и М МЕНИДЖМЪНТ ООД 
 БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД 
 ПАРАЛЕЛ ЕООД 
 СКЕЙЛ ФОКУС АД 
 ХОМЕОВЕТ ЕООД 
 АСОЦИАЦИЯ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ 
СЧЕТОВОДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 ТОП ЛЕВЪЛ СПОРТ ООД 
 ЛИНАСС ООД 
 КОСРАНГ ЕООД 

 Фондация Програма Достъп до Информация 
 Гражданската коалиция за устойчиво ползване на 

фондовете на Европейския съюз (ЕС) 
 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 
 Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и 

средните предприятия  
 Представителство на Европейската комисия в България 

Изключителна благодарност отправяме и към нашите съвестни и прекрасни доброволци – 
Петя Илиева, Стефка Тодорова, Лина Казакова! 
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

 

Финансовият отчет обхваща периода от 01.1.2014 г. до 31.12.2014 г.: 

 

1. Общо Приходи – 40 474,40 лв. 

- от стопанска дейност – 0,00 лв. - от нестопанска дейност – 40 474,40 лв. 

2. Общо Разходи – 37 197,91 лв. 

- от стопанска дейност – 0,00 лв. - от нестопанска дейност – 37 197,91 лв. 

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

- от стопанска дейност – 0,00 лв.  

 

Средствата, придобити и разходвани през изтеклата 2014 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 

31.03.2015 г.    Председател на Съвета:  ............................................................... 

гр. София         Веселина Купенова 

 

     Член на Съвета:  ............................................................... 

         Василка Каменова 

 

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


