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Европейският форум за социално предприемачество през годините изгради традиции в концен-
трирането на важни събития, знакови личности и значими теми, онагледяващи актуалните европейски и ре-

гионални тенденции в развитието на социалното предприемачество. Популярността на проявата сред граж-

даните и гостите на града - домакин ежегодно нараства, като привлича все по-голям обществен интерес. През 
2017 г., Шестото издание на форума привлече над 15 000 посетители, сред които представители на повече 

от 20 държави, членки на ЕС и съседни страни. 

Отличителна черта на форума е ангажираността на водещи институции на европейско равнище, опре-
делящи политиката в сектора на социалната икономика и социалното предприемачество в частност. Наред с 

участниците на най-високо равнище от Европейската комисия, Европейския икономически и социален коми-
тет, Европейската конфедерация на производствените кооперации и кооперациите за услуги (CECOP), като и 

трите институции са съорганизатори на европейския форум. Ежегодно към форума се присъединяват нови 

участници от различни европейски страни. 

Българската държава подкрепя провеждането на Европейския форум за социално предприемачество, 

като той е неизменна част от двугодишните Планове за действие в изпълнение на Националната концепция 

за социална икономика приета през 2012 г. от Министерският Съвет на Република България. Ангажираността 
на българската държава е осезаема с участието на Министерството на труда и социалната политика и Аген-

цията за хората с увреждания, като съорганизатори на проявата и активното участие на представители на 
редица държавни агенции, пряко опериращи в сферата на социалното предприемачество и социалната ико-

номика като цяло. Сред ежегодните участници са представители на национално и регионално равнище на 

Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по 
труда“. Съпричастни с каузата на Европейския форум за социално предприемачество са парламентаристи от 

Народното събрание на РБ и Европейския парламент, като често в работата на форума взимат участие раз-
лични интерпарламентарни групи, като Интергрупата по социална икономика. 

Президентската институция на Република България е подкрепяла всяко издание на Европейският форум 

за социално предприемачество, като в работата му взе участие г-жа Маргарита Попова – вицепрезидент на Р 
България (2012-2017), а през 2017 г. форумът бе открит лично от Президента на Р България г-н Румен Радев.  

Традиционни участници във Европейския форум за социално предприемачество са представители на 

местното самоуправление на най-високо равнище. Наред с ежегодното представителство на Националното 
сдружение на общините в Р България, в работата на форума често участват кметове и представители на 

общински съвети, както и представители на различни общински структури, отговорни за дейността, свързана 

със социалното предприемачество на общинско равнище в България. 

Европейският форум за социално предприемачество се организира от Организационен комитет, включ-
ващ водещи неправителствени организации в сферата на интеграцията на хората с увреждания – едно от 

най-сериозните направления в социалното предприемачество в България. Сред участниците в организацион-
ния комитет са: Съюза на инвалидите в България, Съюза на слепите в България, Съюза на глухите в България, 

Центъра за психологически изследвания, Асоциацията на родители на деца с епилепсия, Българска асоциация 

за невромускулни заболявания. 

Верни на своите принципи, организаторите на форума, ежегодно развиват концепцията на събитието, 

като  надграждат неговия формат с нови прояви и форми на социална дейност. 

През 2019 г., Организационният комитет на Европейския форум за социално предприемачество възприе 

тема за неговото Осмото издание да бъде „Екосистемата на социалното предприемачество“. В своите 
мотиви, комитетът изтъкна необходимостта да се възприеме холистичния подход към разглеждането на проб-

лематиката на социалното предприемачество, чрез извеждане на актуалните проблеми в осемте елемента на 
екосистемата на социалното предприемачество, разглеждани на три равнища – европейско, национално и 

местно: 
1. Публични институции  – концепция, визия, стратегия, политика; 

2. Финансови институции – иновативни подходи и актуални инструменти; 

3. Научни институции – теоретични, приложни и научно-практически изследвания; 
4. Неправителствени организации – концепция, визия, политика, свързаност и влияние върху общите 

процеси; 
5. Местна общност и гражданско общество – развитие, зрялост, инструментариум за формулиране на 

социални потребности и проблеми и тяхното разрешаване; 

6. Социално предприемачество – бизнес модели, добри и лоши практики, иновации; 
7. Корпоративна социална отговорност – възможности за развитие на благоприятна среда за развитие 

и подкрепа на социалното предприемачество. 
8. Пазар – потребителски нагласи, социално отговорна конкуренция, взаимодействие между публич-

ния, частния сектор и сектора на социалното предприемачество. 

Всяко направление ще бъде представено чрез различни средства в рамките на програмата на Осми 

европейски форум за социално предприемачество (28-31.03.2019 г. Международен панаир, гр. Пловдив). 
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Публични институции  – концепция, визия, стратегия, политика 

Несъмнено основополагаща роля в екосистемата на социалното предприемачество имат публичните 
институции. Разработваните концепции и реализираната политика са в основата на нормативната среда, ко-

ято регламентира сектора на социалната икономика. Конференция на тема „Публична политика за раз-
витие на социално предприемачество в Европа“ ще предложи актуална информация за дейността на 

Европейската комисия, българската държава и нейните институции в сектора на социалното предприемачес-

тво. Лекторите ще имат възможност да отговорят както на въпроси на присъстващите, така и на въпроси, 
обобщени от предварително допитване с европейски граждани, проведено със съдействието на Европейския 

икономически и социален комитет, Европейската конфедерация на производствените кооперации и коопера-
циите за услуги и Международната организация на труда. 

Финансови институции – иновативни подходи и актуални инструменти 

През последните години финансовите институции претърпяха редица промени, свързани както с 

пазарната обстановка, така и със засилващото се значение на елементите на устойчиво развитие и социална 
отговорност в съвременния бизнес модел. Съвременните финансови институции разпознават социалните 

предприемачи все пошироко, добавяйки към класическият им образ на микро, малко или средно предприятие 

характеристиките на социалната им цел. Кръгла маса на тема: „Съвременни подходи при финансиране 
на социалното предприемачество“ ще представи информация за актуалните тенденции при финансиране 

на социалното предприемачество и дискусия относно ваъзможностите, които предоставят. Ще бъдат разкрити 
иновативни концепции за насърчаване инвестициите на частния сектор и публичните фондове в социлното 

предприемачество. 

Научни институции – теоретични, приложни и научно-практически изследвания 

Развитието на теорията за социалното предприемачество и нейното апробиране в практиката през пос-
ледните години компенсират с бързото си развитие десетилетията на застой, които ги предхождаха. За ус-

пешното развитие на европейските представители на социалното предприемачество е от ключово значение 
да получат структурирана информация в тази област. Научно-практическа конференция на тема „Ус-
пешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа“ ще представи доклади с теоретичен и тео-

ретично-приложен характер на заинтересованите лица. Бизнес моделите за социална подкрепа обхващат по-
широко разбирането за социална икономика, като представят както модели за социално предприемачество, 

така и такива за развитие на корпоративната социална отговорност, развитието на потребителски нагласи и 
поведение, импониращи на социалните цели на местната общност и обществото като цяло, на бизнес модели 

за устойчиво развитие в широкия смисъл на понятието.  

Наред с това, научните работници с интереси в областта на социалната икономика ще имат възможност 
да установят контакти със социални предприемачи, да съотнесат теоретичните разработки с приложната им 

среда. Ще се създадат предпоставки за апробиране на съществуващи теоретични модели и развитие на нови 

научно-приложни изследвания. 

Организаторите си поставят за цел в партньорство с Университета за национално и световно стопанство 
да проведат научно-практическата конференция на европейско равнище. За участие са поканени научни сът-

рудници от водещи университети от Испания, Италия, Англия, Франция, Гърция и др. 

Неправителствени организации – концепция, визия, политика,  
свързаност и влияние върху общите процеси 

Широката палитра от неправителствени организации ще бъде представена в Мултимедийна зала на 
неправителствените организации, разположена в изложбената палата, където посетителите ще имат 
възможност да се запознаят с дейността на водещи европейски и национални организации. Социалните пред-

приемачи ще могат да установят контакт с целеви организации на национално и европейско равнище.  

Представителите на най-старото движение, развиващо дейност в областта на социалното предприема-
чество в България – кооперациите ще проведат конференция на тема: „Трудово-производителните ко-
операции – двигател за развитие на социалната икономика в България“. За участие в конференци-

ята се очакват представители на най-високо равнище от Европейската конфедерация на производствените 
кооперации и кооперациите за услуги, Международния кооперативен алианс и Международната организация 

на труда. Една от целите, които си поставя това събитие е да разкрие за обществото и популяризира дълбо-
ките исторически корени на социалното предприемачество в България, реализирано чрез инициативата на 

трудово-производителните кооперации. Друга водеща цел на конференцията е очертаването на визия за 

развитие на социалното предприемачество в страната, чрез стратегически насоки за развитие на българските 
трудово-производителни кооперации. 

Местна общност и гражданско общество – развитие, зрялост, инструментариум за  

формулиране на социални потребности и проблеми и тяхното разрешаване 

Дискусионен форум на тема „Дейности за социално включване в местната общност“ е насо-
чен към изграждане на диалог между представителите на местната общност, местната власт, предприятията 
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и кооперациите развиващи социално предприемачество. В рамките на поставената тема за дискусия, участ-
ниците ще се запознаят с целите и специфичните възможности на своите организации, като предпоставка за 

осъществяване на ползотворно взаимодействие в средносрочен и дългосрочен план в полза на социалното 

включване. Дискусионният форум цели да установи работещ модел за взаимодействие, който да се мултип-
лицира в страната. 

Социално предприемачество – бизнес модели, добри и лоши практики, иновации 

Повече от 100 изложители от над 16 европейски страни ще демонстрират своите достижения, участ-

вайки в Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика. Организато-
рите на форума са си поставили за цел в панаира да вземат участие представители на специфични региони 

в Европа с които да бъде максимално пълноценно представено разнообразието от подходи и особеностите 
при реализация на успешно социално предприемачество. За участие са поканени представители от Италия, 

Испания, ПортугалияГърция и Турция, които представляват Специфичните особености на социалното предп-
риемачество в Южна Европа. Представителите на Норвегия и Белгия ще демонстрират достиженията на со-

циалните предприемачи в Северна Европа, Западна Европа ще бъде представена от представителите на Ан-

глия и Франция, спецификите на централно-европейският регион ще демонстрират участниците от Полша, 
Чехия, и Унгария а източно-европейските страни Хърватска, Сърбия, Македония и Румъния, наред с България 

ще покажат развитието на социалното предприемачество в своя регион. 

Особеност в представянето на участниците в Европейския панаир на предприятия и кооперации от 
социалната икономика през 2019 г. е зоната с интерактивно дистанционно участие, в която ще бъдат 

обособени отделни щандове, на които участниците и гостите на изложението ще имат възможност да бесед-
ват с асоциации, консорциуми и други организации от Европа, чрез видеоконферентна свързаност. Очаква се 

под тази форма да вземат участие организации от Италия, Испания и Великобритания, както и някои от 

европейските организации, развиващи дейност в областта на социалната и солидарна икономика. 

„Представяне на съвременни предприемачески бизнес модели в областта на социалната 
икономика“ ще обедини представянето на добри практики и дискусия, свързана с възможностите за тяхното 

приложение.  

Корпоративна социална отговорност – възможности за развитие на благоприятна  
среда за развитие и подкрепа на социалното предприемачество 

За първи път в Европейския форум за социално предприемачество ще бъдат поканени за участие пред-

ставители на големите предприятия, развиващи активна политика на корпоративна социална отговорност.  

Кръгла маса на тема „Социална икономика, социална политика, корпоративна социална от-
говорност“ ще осигури възможност за диалог между социални предприемачи, представители на големия 

бизнес, микро, малки и средни предприятия в страната. Участниците ще се запознаят с характерните особе-
ности на субектите на социалната и солидарна икономика в страната, ще могат да обменят идеи и опит. Сред 

целите на това събитие е установяването на по-добър диалог между страните и идентифициране на потен-

циалните възможности за осигуряване на елементи за развитие на социалното предприемачество. 

Пазар – потребителски нагласи, социално отговорна конкуренция, взаимодействие  
между публичния, частния сектор и сектора на социалното предприемачество 

Със съдействието на Министерството на икономиката на Р България, чрез Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средни предприятия, за първи път Европейският форум за социално предприема-
чество ще разшири своето изложение с представители на български малки и средни предприятия. Това раз-

ширение ще осигури възможност за непосредствен контакт на социалните предприемачи с техни потенциални 
партньори както в областта на създаването на нови пазари, така и в процеса на подобряване снабдяването 

им със суровини и материали. Доставчиците на машини и оборудване, суровини и материали, технологични 

и програмни решения в производствената сфера ще имат възможност да намерят нови добри партньори, 
потребяващи техните продукти и услуги. 

Партньорство с Българска стопанска камара и Българска търговско-промишлена палата ще позволи 

участници в изложението на форума да бъдат някои от най-големите европейски и български компании, опе-
риращи на българския пазар. Те ще запознаят участниците и посетителите на изложението с възможностите, 

които предоставят решенията на тяхната политика за корпоративна социална отговорност. 

В рамките на изложението на Европейският форум за социално предприемачество ще се проведат  
представяния на стоки и услуги и бизнес срещи. 

Осмото издание на Европейския форум за социално предприемачество е заявка за мащабно, значимо 

събитие с модерна визия и иновативни изразни средства и отличаващ се социален ефект. 

В изложението на форума се очаква да вземат участие повече от 100 социални предприемачи от 
страната, над 35 чуждестранни участници, 10 големи предприятия, представящи своята корпоративна 

социална отговорност и 30 микро, малки и средни предприятия от България.  


