Интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес

Иван Пенов, Георги Георгиев,
Долорес Григорова, Веселин Трендафилов

ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА ПОДКРЕПА
НА ДРЕБЕН БИЗНЕС
или
КАК ДА ПОМОГНЕМ НА СЕМЕЙСТВА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
ДА СИ ОСИГУРЯТ ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Пловдив, 2012

Фондация "Земята - източник на доходи" - Пловдив

1

Интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес

 Иван Пенов - автор
 Георги Георгиев - автор
 Долорес Григорова - автор
 Веселин Трендафилов – автор

доц. д-р Алекси Алексиев - рецензент
Издателство Макрос – www.makros.net
ISBN 978-954-561-288-6

Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив

2

Интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес

СЪДЪРЖАНИЕ
I. ПРЕДГОВОР ................................................................................................ 7
II.

ПРОГРАМА “ЗЕМЯТА - ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ”.................... 9

1. ИСТОРИЯ НА ПРОГРАМАТА ............................................................................................................ 9
2. ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА - ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ” ............................................................. 11
3. АГРОИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР .............................................................................................. 19
4. "ЗЕМЯ И ДОХОДИ" ЕООД ............................................................................................................ 23
III. ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА .................................................................. 27
1. ОБХВАТ, ЦЕЛИ И КОМПОНЕНТИ НА МОДЕЛА .................................................................. 27
2. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛА.................................................................... 29
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА
МОДЕЛА........................................................................................................... 32
1. ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ
2.
3.
V.

НА МОДЕЛА ...................................................................................................................................... 34
СТРУКТУРА, ОСИГУРЯВАЩА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ .............. 34
СТРУКТУРА, ОСИГУРЯВАЩА ДОСТЪПА ДО МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ................... 35

МОДЕЛЪТ И ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС .................... 36

VI. РЕЗЮМЕ .................................................................................................. 41

ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................... 43
Приложение 1: Европейски контекст за приложение на модела ................. 45
Приложение 2: Национален контекст за приложение на модела................. 49
Приложение 3: Доходи, заетост и нагласи на ромските семейства в
България .................................................................................. 57
Приложение 4: Организационни форми за интегрирано управление на
модела и развитие на човешкия потенциал......................... 61
Приложение 5: Стопански структури за осигуряване на достъп до
материални активи ................................................................. 64
Приложение 6: Финансови инструменти за достъп до
материални активи ................................................................. 72

Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив

3

Интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ
Таблица 1: Условия на финансовите схеми.................................................... 23
Таблица 2: Участие на трите основни етнически групи в сектори на
пазара на труда .................................................................................. 57
Таблица 3: Типове заетост при ромите ........................................................... 58
Таблица 4: Основен източник на доход за ромските домакинства в
България ............................................................................................. 58
Таблица 5: Предпочитания за работа .............................................................. 59
Таблица 6: Необходими ресурси за започване на собствен бизнес от
ромите................................................................................................. 60
Таблица 7: Сравнителен анализ на организациите, осигуряващи
координацията ................................................................................... 62
Таблица 8: Сравнителен анализ на организациите за осигуряване
достъп до нематериални активи ...................................................... 63
Таблица 9: Сравнителен анализ между организациите за достъп до
материални активи ............................................................................ 71
Таблица 10: Сравнителен анализ между експериментираните форми........ 76
СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ
Фигура 1: Организационна структура на програмата (1999-2003) ............. 10
Фигура 2: Организационна структура на програмата (2003-2010) .............. 11
Фигура 3: Организационна структура на Фондация
„Земята - източник на доходи” ........................................................ 12
Фигура 4: Опитът на Фондация „Земята - източник на доходи”
за използване на Европейски фондове............................................ 17
Фигура 5: Брошури, издадени по програма
„Земята - източник на доходи” ........................................................ 21
Фигура 6: Отпуснати средства за селскостопански инициативи по
програмата ......................................................................................... 25
Фигура 7: Отпуснати средства за неселскостопански инициативи по
програмата ......................................................................................... 26
Фигура 8: Развитие на модела.......................................................................... 27
Фигура 9: Компоненти на модела.................................................................... 28
Фигура 10: Инструменти за прилагане на модела ......................................... 30
Фигура 11: Организационно осигуряване на модела .................................... 32
Фигура 12: Организационно осигуряване на модела в една организация .. 33
Фигура 13: Организационно осигуряване на модела при собствена
структура за предоставяне на финансови средства (ООД, и др) . 33
Фигура 14: Организационно осигуряване на модела при отделни
структури за консултации и предоставяне на
финансови средства (ООД, и др)..................................................... 33
Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив

4

Интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес

Фигура 15: Организационно осигуряване на модела при работа със
специализирани партньорски организации.................................... 34
Фигура 16: Европейските фондове като източници за финансиране на
компонентите на модела................................................................... 37
Фигура 17: Европейските фондове като източници за финансиране на
организациите, прилагащи модела.................................................. 38
Фигура 18: Приложение на модела със стопанска структура след
присъединяването на България към ЕС.......................................... 39
Фигура 19: Приложение на модела без стопанска структура след
присъединяването на България към ЕС.......................................... 39
Фигура 20: Приложение на модела директно от Водещата организация
след присъединяването на България към ЕС ................................. 40
Фигура 21: Програмиране на Европейските фондове
на национално ниво .......................................................................... 51
Фигура 22: Оперативни програми за 2007-2013 за България ....................... 52
Фигура 23: Управленска структура на СД...................................................... 64
Фигура 24: Управленска структура на ООД .................................................. 66
Фигура 25: Управленска структура на КД и Управленска структура
на КД с ООД неограничено отговорен съдружник ...................... 68
Фигура 26: Управленска структура на кооперация ...................................... 69
Фигура 27: Страни и отношения при продажбата на изплащане................ 73
Фигура 28: Страни и отношения при оперативния лизинг.......................... 73
Фигура 29: Страни и отношения при финансовия лизинг ............................ 74
СПИСЪК НА СНИМКИТЕ
Снимка 1: Годишна среща на участниците в програмата
(декември 2011 г.) ............................................................................. 12
Снимка 2: Информационни центрове ............................................................. 13
Снимка 3: Изучаване на системата за валидиране на компетенциите
във Финландия................................................................................... 14
Снимка 4: Специалисти от Финландия и Холандия се запознаха с
обучението в България и проблемите на ромите в гр.
Перущица ........................................................................................... 14
Снимка 5: Експериментиране на системата за валидиране на
компетенциите в България ............................................................... 15
Снимка 6: Обучение на учителите от средните училища за работа в
мултикултурна среда ........................................................................ 16
Снимка 7: Фолклорни състави към читалищата в Перущица и
Първомай............................................................................................ 16

Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив

5

Интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес

Снимка 8: Обучение на партньорски организации за прилагане на
модела (Пловдив - 15-16 април 2011 г.).......................................... 18
Снимка 9: Обучение на партньорски организации – "Лидерство в
общността" (Пловдив - 19-20 май 2011 г.) ..................................... 18
Снимка 10: Обучение на партньорски организации – "Развитие на
човешкия потенциал" (Пловдив - 17-18 юни 2011 г.) ................... 19
Снимка 11: Обучение на партньорски организации – "Достъп до
материални активи" (Пловдив - 1-2 юли 2011 г.) .......................... 19
Снимка 12: Специализирани консултации на място ..................................... 20
Снимка 13: Обучения на ромски семейства, организирани от
Фондация "Земята - източник на доходи" в хотел "Родопи" –
гр. Пловдив и ПГЛВ ”Хр. Ботев”- гр. Перущица .......................... 21
Снимка 14: Младежки и ученически инициативи ......................................... 22
Снимка 15: Трактори и инвентар, закупени по програмата ......................... 24

Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив

6

Интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес

I.

ПРЕДГОВОР

Независимо от общото развитие на България през последните
години, все още много семейства в страната живеят с ниски доходи и без
необходимата социална защита. Особено тежко е положението сред ромските общности и в районите със слабо икономическо развитие. Там
перспективата за постоянен поминък е само добро пожелание, а често
единствената алтернатива за препитание е работата зад граница. Всъщност
за част от семействата, изпаднали в безизходица, съществува и друга възможност - да започнат собствен семеен бизнес. За тази цел те имат нужда
от финансова и експертна помощ. Опитът на програма „Земята - източник
на доходи” показа, че дори в тежки икономически условия успешно могат
да се приложат различни механизми за стимулиране на стопански
инициативи.
Моделът е развит в процеса на работата с безимотни ромски семейства от няколко села в Пловдивска област, желаещи да станат собственици
на земя и да развиват самостоятелна селскостопанска дейност. Той е изпробван и в градска среда. Може да се адаптира и е приложим за различни
общности в неравностойно положение. Най-важно условие за успешното
му прилагане е използването на интегриран подход за устойчиво развитие
на собствен бизнес. Този подход обединява два компонента, които са в
пряка зависимост:
• Достъп до материални ресурси;
• Развитие на човешкия потенциал.
Достъпът до материални ресурси осигурява необходимите за стопанската дейност дълготрайни и краткотрайни активи, а развитието на човешкия потенциал повишава ефективността от тяхното използване. Така моделът съчетава правилата на микрокредитирането със социалната подкрепа
чрез безвъзмездно предоставяне на експертна и консултантска помощ.
Това гарантира финансова стабилност на модела и осигурява повече възможности за семействата, които нямат достатъчно опит и умения в областта на предприемачеството.
В периода 2001 – 2010 година моделът за подкрепа на дребен бизнес
се прилага в рамките на програма “Земята - източник на доходи”. Тя е
насочена предимно към безимотни и малоимотни, но предприемчиви ромски семейства от Пловдивска област, които искат да си осигурят постоянен
поминък. Нейната основна цел е да помогне на тези семейства да станат
собственици на земя и да получават трайни доходи от нея. Основните
приоритети на програмата са насочени към: (1) осигуряване на достъп до
земя за семейства, приели земеделието като траен поминък; (2) формиране
на практически умения за ефективна селскостопанска дейност сред участФондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив
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ниците в програмата чрез провеждане на консултации и обучения; (3)
осигуряване на достъп до финансови средства чрез прилагане на финансова схема за оборотни средства за земеделие.
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II. ПРОГРАМА „ЗЕМЯТА - ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ”
1. История на програмата
Развитието на програмата преминава през няколко етапа: пилотна
фаза, изграждане на организационни структури и институционално обособяване.
Пилотна фаза (1997–1999) - стартира през декември 1997 година и е
осъществявана от Фондация „СЕГА - Старт за ефективни граждански
алтернативи” - София, в сътрудничество с Фондация за регионално развитие „Рома - Пловдив” - Пловдив и с консултантската помощ на Института за пазарна икономика - София. Тази фаза продължава 30 месеца и
приключва през юни 2000 г. През този период е приложена схема за
предоставяне на оборотни средства за земеделие в две села от Пловдивска
област - с. Борец и с. Чалъкови. Предпоставка за реализиране на програмата е фактът, че в региона на Пловдив 65% от ромското население живее
в селата, а 90% от ромските семейства не притежават собствена земя и се
включват в категорията “безимотни”.
Поради съществуващите по това време законодателни ограничения
финансирането се осъществява под формата на „дарение под условие”.
Предоставените средства (в размер от 60 до 850 лв.) се връщат в специално
създаден Фонд за регионално развитие. Достъп до оборотни средства
получават 75 безимотни ромски семейства от двете села. Задължително
условие за повторно участие в програмата е възстановяване на получените
средства. През първата година възвращаемостта на средствата в с.Чалъкови достига 62%, а в с. Борец - 14%. Поради ниската възвръщаемост
участието на семействата от второто село е прекратено. През втората и
третата година в с.Чалъкови се формира група от ромски семейства с
умения и постоянство в селскостопанската дейност.
По време на пилотната фаза участниците имат постоянен достъп до
специализирана агротехническа информация, предоставяна чрез индивидуални консултации, работни срещи и обучения. Опитът от пилотната фаза
показа необходимостта от осигуряванe едновременно и синхронизирано на
достъп до финансови средства и развитие на човешкия потенциал.
Изграждане на основните структури (1999-2003) - започва през
септември 1999 г., когато в гр. Пловдив се създава Агроинформационен
център, който предлага широк обхват от консултации, специализирана
информация и обучения. През септември 2000 г. е учредено и Командитно
дружество “Земя”. В него се включват 7 от коректните участници в програмата от с.Чалъкови. През този етап всеки, закупил земя с подкрепата на
дружеството, става негов ограничено отговорен член. Основната задача на
КД е да осигурява финансови средства за покупка на земя, селскостопанска техника и материали за ромски семейства, занимаващи се със
Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив
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земеделие. И двете структури функционират под прякото ръководство на
Фондация "СЕГА"
Фигура 1: Организационна структура на програмата (1999-2003)
Фондация "С.Е.Г.А."

КД "Земя"

Организация, управляваща цялостното прилагане на модела

Достъп до материални активи

Агроинформационен център Пловдив
Развитие на човешкия капитал

Като стопанска структура командитното дружеството притежава
важни предимства - напълно легитимно се реализират разработените схеми
за възмездно финансиране и дава възможност за използване на разнообразни механизми за гарантиране на предоставените заеми. Включването
на участници в дружеството осигурява прозрачност на изразходваните
средства и съдейства за развиване на управленски умения в тях. В процеса
на работа се оказа, че формата „командитно дружество” не е подходяща за
осъществяване на дейностите, за които то бе създадено. Първо, липсата на
юридическа практика създаваше трудности при неговото управление.
Второ, значителна част от решенията се взимат от общото събрание, което
затруднява оперативната работата. Трето, включването на всеки нов член в
програмата изисква пререгистрация на дружеството. Четвърто, управителят е неограничено отговорен за дейността на дружеството, което го
поставя в условията на прекалено висок риск.
Институционално обособяване (2003-2006) - започва в средата на
2003 г., когато е регистрирана в обществена полза Фондация “Земята – източник на доходи” - гр. Пловдив. Агроинформационният център преминава под нейно пряко ръководство. По същото време е учредено и “Земя и
доходи” ЕООД (100% собственост на фондацията), което поема функциите
по прилагане на финансовите схеми. Така значително се улесни управлението на финансовите средства за достъп до материални активи.

Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив
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Фигура 2: Организационна структура на програмата (2003-2010)
Фондация "С.Е.Г.А."
Програма “Земята-източник на доходи” (2003-2010)

Фондация "Земята-източник на доходи"
Организация, управляваща цялостното прилагане на модела

Агроинформационен
център
Развитие на човешкия
капитал

“Земя и доходи” ЕООД
Достъп до материални активи

През този период започва и финансиране на неселскостопански
инициативи, като за целта се използват съществуващите две схеми за закупуване на дълготрайни и краткотрайни активи в земеделието. Това дава
възможност за диверсифициране на източниците на доходи за семействата
и се разширява обхватът на програмата, с включване и на участници, желаещи да развиват дребен бизнес извън селското стопанство.
2. Фондация „Земята - източник на доходи”
Фондация „Земята - източник на доходи” работи за развитие на селските райони чрез насърчаване на участието в местни икономически
инициативи. Основни приоритети в нейната работа са: (1) Финансова подкрепа на местни икономически инициативи; (2) Разпространение на информация и осигуряване на консултантска помощ за прилагане на устойчиви
икономически инициативи сред общности в неравностойно положение; (3)
Изграждане и укрепване на местни партньорства за подготовка и реализация на проекти; (4) Повишаване капацитета на местни институции и
организации за развитие на селските райони.

Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив
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Фигура 3: Организационна структура на Фондация „Земята източник на доходи”
Фондация "Земята-източник на доходи"
Организация, управляваща цялостното прилагане на модела

Агроинформационен център
Развитие на човешкия капитал

“Земя и доходи” ЕООД
Достъп до материални активи

Към фондацията функционират две структури: Агроинформационен
център и „Земя и доходи” ЕООД. Агроинформационният център е
вътрешна структура към фондацията и е ангажиран с развитието на човешкия потенциал чрез организиране на обучения, предоставяне на консултации и разпространение на информация. Достъпът до материални активи се
осъществява от “Земя и доходи” ЕООД. Решенията за отпускане на средства по финансовите схеми се взимат след консултации с групата от
експерти. Фондацията работи в тясно сътрудничество с Национална служба за съвети в земеделието – офис Пловдив, Областна дирекция и общинските служби „Земеделие и гори” в Пловдивска област.
Снимка 1: Годишна среща на участниците в програмата
(декември 2011 г.)

Прозрачността при използването на средствата се осигурява чрез: (1)
Ежегоден одит на дейността на Фондация "Земята - източник на доходи" и
доклад до Министерството на правосъдието; (2) Включване в екипа на
сътрудници от ромски произход; (3) Участие при взимане на решения на

Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив
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координатора на програмата от Фондация СЕГА; (4) Ежегодно отчитане
пред участниците в програмата за отпуснатите средства.
Осъществените през годините програми и проекти от фондацията
допринасят за развитието на интегрирания модел за подкрепа на дребен
бизнес.
Програма “Земята - източник на доходи” (2000-2010) е осъществявана съвместно с Фондация "СЕГА" и е финансирана от n (o) v i b – холандска организация за международно развитие и сътрудничество. Целта
на програмата е да помогне на безимотни ромски семейства от селата в
Пловдивски регион да станат собственици на земя и да получават трайни
доходи от нея. Тази програма става основа за разработване на настоящия
модел.
Проектът “Обучение на земеделски производители от райони със
смесени етнически общности” (2006) е финансиран от Държавния бюджет
на страната. Целта му е да приложи устойчив обществен модел за повишаване степента на информираност, нивото на знания и уменията за използване на перспективни технологии от селскостопанските производители в общините Първомай и Перущица. Основните изводи от проекта
бяха, че: (1) професионалните селскостопански гимназии могат да играят
важна роля в направлението „Развитие на човешкия потенциал”, заложено
в модела; (2) има търсене на краткосрочни специализирани курсове, които
тези гимназии могат да организират по ефективен начин; (3) е необходимо
да се разработи система за обучение на възрастни.
Снимка 2: Информационни центрове

Информационен център в Перущица

Информационен център в Първомай

Присъединяването на България към ЕС откри нови възможности за
развитие на двете основни направления за прилагане на модела чрез използване на европейските фондове и програми. През 2008 г. беше потър-

Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив
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сена възможност за осигуряване на финансова подкрепа за дребните
фермери чрез изграждащите се Местни инициативни групи (МИГ) по
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Фондацията подпомогна разработването на два проекта за създаване на МИГ в няколко
общини от Пловдивска област със значително ромско население. За развитие на направлението „Човешки потенциал” фондацията изпълни проект
по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Допълнителни
средства за това направление бяха осигурени и по проект ”SUNRISE” на
Програма "Леонардо да Винчи".
Проект "SUNRISE" (2007-2009) беше финансиран по програма
“Обучение през целия живот” на Европейската комисия. Неговата цел бе
да се изследват съществуващите добри практики за професионално обучение на възрастни.
Снимка 3: Изучаване на системата за валидиране на компетенциите
във Финландия

Снимка 4: Специалисти от Финландия и Холандия се запознаха с
обучението в България и проблемите на ромите в
гр. Перущица

Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив
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Снимка 5: Експериментиране на системата за валидиране на
компетенциите в България

В проекта “SUNRISE” участваха шест партньорски институции, занимаващи се с професионално образование, от пет страни в Европа
(Испания, Холандия, Финландия, Латвия, България). В него бяха включени
три компонента: (1) обучение в автентична среда; (2) признаване на квалификация, придобита чрез формалната образователна система и чрез опита
на работното място; (3) обучение на работното място. Проектът бе важен
поради факта, че значителен брой лица от ромското население имат различни професионални умения в земеделието, строителството и други дейности, но не притежават документи, които да удостоверяват тези квалификации. Екип от фондацията и от две професионални гимназии по селско
стопанство в Пловдивска област проучи опита на Финландия и Холандия в
тази област и изпробва две системи за валидиране на компетенциите с
няколко от участниците в програма „Земята - източник на доходи”. Екипът
разработи и модел за прилагане на системата в България, който бе
предоставен на Министерството на образованието, младежта и науката.
Проектът съдейства за изграждане и на стратегическо партньорство с
професионалните селскостопански гимназии в общините Перущица и
Първомай за експериментиране на успешни европейски практики за
професионално обучение.
Проектът “Осигуряване на достъп до професионално образование и
обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” (2008-2009) бе финансиран от оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”. Неговата цел бе да повиши капацитета на ромските
семейства в селските райони на Пловдивска област за успешната им
реализация като земеделски стопани. В рамките на проекта бяха организирани: (1) обучения на учителите в средните училища за работа в мултикултурна среда; (2) фолклорни състави и извънкласни форми, в които бяха
включени деца от различни етноси; (3) агроконсултации и консултации по
Програмата за развитие на селските райони.
Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив
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Снимка 6: Обучение на учителите от средните училища за работа в
мултикултурна среда

Снимка 7: Фолклорни състави към читалищата в Перущица и
Първомай

През периода 2009-2011 г. бяха разработени и подадени три бизнес
плана по мярка „Млад фермер” на трима младежи от ромски семейства и
един по мярка „Полупазарни стопанства” на ПРСР. През 2010 и 2011 г.
бизнес плановете бяха одобрени и така общата сума, която четирите
ромски семейства ще могат да инвестират през следващите 5 години, е 165
хиляди лева. Тази стойност е близка до инвестициите, които Фондация
"Земята - източник на доходи" успя да осигури в селата, в които работи
през десетте години на своята работа. Това определи и новата насока в
дейността на фондацията – засилване на консултантската и техническата
подкрепа за млади и дребни земеделски стопани в Пловдивска област при
разработване и изпълнение на бизнес планове по някои от мерките на
ПРСР.

Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив
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РАЙОНИ
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Фигура 4: Опитът на Фондация „Земята - източник на доходи” за използване на Европейски фондове

Европейски социален
фонд - ЕСФ

ОП
"ТРАНСПОРТ"

Мерки

Приоритетни оси

Финансов инструмент
Европейски
за ориентиране на
селскостопански фонд
рибарството – ФИОР за развитие на селските
райони

Операции

Приоритетни оси

Европейски фонд за
регионално развитие ЕФРР

ОП
"РАЗВИТИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА
ИКОНОМИКА"

Приоритети

Приоритетни оси

ОП
"РИБАРСТВО"

ОП
"РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ"

Приоритетни оси

ОП
"ОКОЛНА СРЕДА"

Приоритетни оси

ОП
"АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"

Приоритетни оси

Области на интервенция

ОП
"РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ"

Приоритетни оси

Операции

Индикативни операции

Подприоритети

"ЗЕМЯ И ДОХОДИ" ЕООД

ФОНДАЦИЯ "ЗЕМЯТА-ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ"
АГРОИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Услуги за
целевата група

Подготовка на проекти по мерки "Млад фермер" и
"Полупазарни стопанства"

Области на интервенция

Проект по ОП
"Човешки ресурси"
Проект по Програма
"Леонардо да Винчи"
Проект от Фондация
"Америка за България"

РОМСКИ СЕМЕЙСТВА ОТ СЕЛАТА НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
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Финансиране на проекти по мярка "Mлад
фермер"
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Проектът „Интеграция на ромски общности чрез икономически
инициативи” (2010-2013) е финансиран от Фондация „Америка за България”. Насочен е към намаляване на безработицата сред ромски общности в
предимно селски райони на страната чрез прилагане на модел, съчетаващ
повишаване на уменията за селскостопанска дейност и предприемачеството с финансова подкрепа. Състои се от два основни компонента.
Целта на първия е да се разшири дейността на Фондация "Земята – източник на доходи" в Пловдивска област, а на втория - да се подпомогнат
други местни организации в страната да извършват подобна дейност.

Снимка 8: Обучение на партньорски организации за прилагане на
модела (Пловдив - 15-16 април 2011 г.)

Снимка 9: Обучение на партньорски организации – "Лидерство в
общността" (Пловдив - 19-20 май 2011 г.)

Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив
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Снимка 10: Обучение на партньорски организации – "Развитие на
човешкия потенциал" (Пловдив - 17-18 юни 2011 г.)

Снимка 11: Обучение на партньорски организации – "Достъп до
материални активи" (Пловдив - 1-2 юли 2011 г.)

3. Агроинформационен център
Агроинформационният център е вътрешна структура на Фондация
"Земята - източник на доходи" и осигурява достъп до знания и умения за
семействата, включени в програмата. Основни насоки в неговата дейност
са:
Предоставяне на специализирани консултации (агротехнически,
икономически, финансови и правни) на безимотни и малоимотни ромски
семейства, препитаващи се чрез земеделие. Семействата могат да получат
необходимата помощ в офиса на Агроцентъра или да бъдат посетени на
място от експерти на центъра. Специално ангажирани агрономи наблюдават селскостопанската дейност на ромските семейства, участващи във финансовите схеми на програмата. Агрономите периодично посещават участФондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив
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ниците и дават съвети как да се подобри състоянието на отглежданите от
тях култури. Всяко семейство получава икономически, финансови и юридически консултации за инициативите, които желае да осъществи. Икономистите към Агроцентъра изготвят анализ на предложените идеи и препоръчват подходящи начини за тяхното реализиране. Ако те са перспективни
и семейството притежава възможности да ги осъществи, инициативите се
подкрепят и финансово от програмата. Юридическите съвети също са
безплатни за ромските семейства. Те получават необходимата юридическа
помощ при сключване на договори за наемане или покупка на земя и
инвентар, разрешаване на възникнали проблеми с държавни и общински
институции и др.
Снимка 12: Специализирани консултации на място

Специализираните обучения се организират поне веднъж годишно
за всички участници в програмата. При заявено желание от тяхна страна се
организират и кратки тематични семинари по зеленчукопроизводство,
растителна защита, лозарство, овощарство и др. Целта на специализираните обучения е да се повиши теоретичното ниво на участниците в програмата, а на кратките тематични семинари – да се реагира на важен текущ
проблем. Част от специализираните обучения се организират в професионалните гимназии по селско стопанство в гр. Първомай и гр. Перущица,

Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив
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като целта е ромските семейства да припознаят тези местни институции
като центрове, в които могат да получават съвети и консултации.

Снимка 13: Обучения на ромски семейства, организирани от Фондация
"Земята - източник на доходи" в хотел "Родопи" –
гр. Пловдив и ПГЛВ ”Хр. Ботев” - гр. Перущица

За разпространение на специализирана информация в областта на
селското стопанство, както и за програмите, подпомагащи дейността на
земеделските стопани, се използват различни издания, които са специално
адаптирани за семействата, занимаващи се с дребно земеделие и са с
недостатъчен селскостопански опит. През май 2001 г. беше публикувана
първата брошура от поредицата "Земята - източник на доходи". До края на
2010 г. бяха издадени над 18 брошури с технологии за отглеждане на
различни култури.

Фигура 5: Брошури, издадени по програма „Земята - източник на
доходи”

Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив
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Разпространение на информация за процеса “оземляване” и осигуряване на техническа и правна помощ за безимотни ромски семейства,
желаещи да участват в него. Тази дейност обхвана 6 общини от Пловдивска област, в които голяма част от ромските семейства се препитават чрез
земеделие. В над 20 населени места бяха проведени срещи с кметовете и
ромското население относно прилагането на Наредбата за оземляване и
бяха разпространени листовки с информация за този процес. От тези срещи бе събрана информация за повече от 1000 ромски семейства, проявяващи интерес към процеса на оземляване, и бяха разпространени над 7000
листовки, изясняващи процедурите за неговото прилагане. През лятото на
2003 г. стартира процесът на оземляване. Екип на Агроцентъра помогна на
ромските семейства в попълването на заявленията за кандидатстване и в
подаването им в Общинските служби „Земеделие и гори”.
Насърчаване на младежи от безимотни семейства в Пловдивска
област за прилагане на ефективни практики в бъдещата им селскостопанска дейност. Целта е да се подпомогне професионалното обучение на деца
от безимотни ромски семейства в професионалните гимназии по селско
стопанство чрез включването им в различни ученически инициативи. Придобитият от младежите опит има важна роля за успешната селскотопанска
дейност на техните семейства. В периода 2000-2010 г. Агроцентърът
осъществи контакти с пет професионални гимназии в Пловдивска област.
Осигурена им бе специализирана литература за обучението и стартираха 9
ученически инициативи. В едно от учебните заведения в гр. Перущица бе
създадено и моделно стопанство за отглеждане на трайни насаждения.

Снимка 14: Младежки и ученически инициативи

През последните 2 години бяха реализирани и 28 младежки инициативи с участници от семействата, включили се в програмата „Земята – източник на доходи”. При тези инициативи на младежите се осигуряват
средства за отглеждане на перспективни породи животни, нови сортове
Фондация " Земята - източник на доходи" - Пловдив
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зеленчукови култури и овощни дръвчета в семейното стопанство. За
участниците в инициативите се организират и учебни посещения на водещи стопанства, научни институти, панаири и изложби със селскостопанска
тематика.
4. "Земя и доходи" ЕООД
Дружеството предоставя достъп до материални активи на участниците
в програмата. Основните схеми са за: (1) покупка на земя, (2) дълготрайни
материални активи (малки трактори, стопански инвентар, трайни насаждения и др.) и (3) краткотрайни материални активи (торове, препарати и
др.). Всички схеми имат три основни компонента: (1) собствено участие;
(2) оскъпяване; (3) гаранция за отпуснатите средства.

Таблица 1: Условия на финансовите схеми

Земя

Условия

Дълготрайни Краткотрайни
материални материални
активи
активи

Собствено участие

(%)

20

30

50

Оскъпяване

(%)

6

7

7

( години )

До 5

До 3

До 1

Земя

Земя,
Запис на
заповед

Земя,
Запис на
заповед

Срок на
възстановяване
Гаранция

Целта на изискването за собствено участие е да се изберат сериозните кандидати за участие в програмата, които са склонни да вложат и
собствени средства в начинанието. С начисляване на оскъпяване се
осигурява запазването на фонда от инфлационни процеси и покриване на
възможно по-голяма част от разходите по изпълнение на схемите. За
гаранция на отпуснатите средства се използва земята, закупена по
програмата, или собствените средства на участника. Изискването на
гаранция има за цел запазване на средствата дори и когато участниците не
могат да извършват плащанията.
Тъй като участниците в програмата са предимно безимотни и
малоимотни семейства, които нямат собственост, която да послужи като
гаранция на отпуснатите средства, основна схема за участие е тази за
покупката на земя. Първият етап започва със закупуване на земя. След като
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семействата започнат да изплащат имота, те могат да кандидатстват по
схемата за краткотрайни активи, но само до размера на изплатените вече
вноски. През втория етап, след пълното изплащане на земята, участниците
в програмата могат да участват във финансовата схема за покупка на
селскостопанска техника.

Снимка 15: Трактори и инвентар, закупени по програмата

Юридическа форма на договорите. Активите, осигурени по програмата, се заплащат напълно на продавача, като в момента на закупуване
семейството внася собственото участие, а “Земя и доходи” ЕООД плаща
останалата част. След това между участниците в програмата и дружеството
се подписва договор за покупка на принципа "отложено изплащане", в
който отпуснатата сума е увеличена с оскъпяването. В договора се определят датите, на които участниците трябва да направят своите вноски,
гаранциите за отпуснатите средства и санкциите при неизпълнение на
задълженията. Договорите са в два екземпляра, като единият остава в
участниците, а другият – в “Земя и доходи” ЕООД. За всяка направена
вноска се издават документи, пак в два екземпляра, удостоверяващи внасянето на суми по задължението.
Отпуснати средства по програмата. За периода 2000-2011 по
програмата са отпуснати около 221 хиляди лева. Основната част, около
102 хиляди, са отпуснати за земя, 79 хиляди за селскостопанска техника и
39 хиляди за оборотни средства. С увеличаване на частта на изплатената от
участниците земя се увеличава и сумата на отпуснатите средства за
дълготрайни и краткотрайни активи.
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Фигура 6: Отпуснати средства за селскостопански инициативи по
програмата
Брой ромски семейства,
включени в програмата
за периода 2000 - 2011 г.

Отпуснати средства за земя,
ДМА и КМА (2000-2011)

Брой сключени договори
за периода (2000 - 2011 г.)

Отпуснати средства за земя,
ДМА и КМА по години (2000-2011)

Подпомагане на неселскостопански инициативи за дребен семеен
бизнес. Земеделието може да осигури сравнително добър доход за ромските семейства, но той се получава един или два пъти годишно. При лоша
реколта или ниски цени в дадена година семействата изпитват сериозни
финансови проблеми. Освен това те трябва да имат сигурност, че ще могат
да посрещнат месечните си разходи през годината, затова до 2010 г. "Земя
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и доходи" ЕООД подкрепи неселскостопански икономически инициативи
за малък семеен бизнес на стойност 26 хиляди лева.

Фигура 7: Отпуснати средства за неселскостопански инициативи по
програмата

Финансовите схеми на ЕООД и членството на България в ЕС.
През последните три години размерът на закупената земя намалява. Една
от основните причини за това е възможността за получаване на субсидии
на декар, които земеделските стопани могат да получават след 2007 г. като
директни плащания. Изискването е да имат сключен договор със собствениците на земя. Към настоящия момент значителна част от земята е блокирана с 5-годишни арендни договори, сключени основно от големите
земеделски производители. Подпомагането на декар до известна степен
разви арендния пазар, но затруднява пазара на земеделска земя. Това
ограничава използването на земята като средство за гарантиране на отпуснатите средства и прави разширението на програмата по-трудно. Блокирането на земята от големите фермери с арендни договори би могло да
породи социални конфликти в бъдеще, тъй като те са специализирани в
екстензивни култури (зърнопроизводство). Тези култури изискват сравнително малко труд и възможностите на местните хора да си осигурят доходи, като работят за по-големите фермери, са ограничени. Значителна част
от хората, живеещи в селата, нямат други алтернативи освен земеделието.
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III.

ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА

На база на натрупания опит по програма „Земята - източник на
доходи” считаме, че може да бъде изведен модел за подпомагане на лица в
неравностойно положение да започнат собствен дребен бизнес. Този модел
би подпомогнал решаването на един от основните проблеми на тези общности - ниските доходи.

Фигура 8: Развитие на модела

МОДЕЛ
Ефект от приложението при
различни условия

МОДЕЛ
Свързване на инструментите в
система

ИНСТРУМЕНТИ
Решаване
на
конкретен
проблем

Локално ниво

Прилагане на
инструментите на
локално ниво

Локално ниво

Адаптиране към
условията на
партньорските
организации

Локално ниво

Моделът е развит на няколко етапа, всеки от които започва с наблюдение на реални проблеми на хората в неравностойно положение, разработване на инструменти за тяхното решаване и прилагането на инструментите в практиката.
Обхват, цели и компоненти на модела
Моделът подпомага развитието на икономически инициативи,
осъществявани от семейства в неравностойно социално положение. Достъпът до финансови ресурси на такива семейства е ограничен, тъй като те не
отговарят на условията за получаване на заеми/кредити от финансовите
институции. В целевата група на модела се включват основно семейства,
които:
• Не притежават достатъчно активи, гарантиращи получаване на постоянни доходи;
• Поемат риск при осъществяване на собствена стопанска дейност;

1.
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• Имат желание да станат независими производители, придобивайки
собственост върху материалните ресурси, които да използват в стопанската дейност;
• Могат да предложат собствено финансово участие за придобиване на
материални активи;
• Участват със собствен труд и взимат самостоятелни управленски решения.

Фигура 9: Компоненти на модела
ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА ПОДКРЕПА НА ДРЕБЕН БИЗНЕС ПРИ ОБЩНОСТИ В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
ЦЕЛ: Семействата от общности в неравностойно положение да се превърнат в устойчиви икономически
единици, интегрирани в социално-икономическата система

ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ

ДОСТЪП ДО АКТИВИ

ЦЕЛ: Семействата да придобият знания и
умения за ефективно използване на активите в
официалната социално-икономическа среда

ЦЕЛ: Семействата да натрупат активи
ЦЕЛ: Превръщане на
активите в капитал

Формиране на производствени знания и умения за
ефективен бизнес

Закупуване на дълготрайни активи за
натрупване на собственост

Изграждане на доверие в представителите на
изолираните общности към действащата социалноикономическа система

Достъп до оборотни средства за
извършване на стопанска дейност

Изграждане на разбиране от обществото към
проблемите на изолираните общности и готовност
за подкрепа (доверие).

Основната цел на модела е семействата да станат независими
икономически единици, като превърнат натрупаните активи в капитал,
който носи доходи за тях. Това се постига чрез осигуряване на възможност
да развият устойчив бизнес, като станат собственици на материални активи
и придобият умения за ефективното им използване. В дългосрочен план
това им увеличава шанса за достъп до предлаганите от финансово-кредитните институции инструменти и до програмите на ЕС за подпомагане и
развитие на бизнеса.
Моделът е изграден от два основни компонента – развитие на човешкия потенциал и достъп до материални активи (схема 1). Първият компонент развива умения за ефективно използване на ресурсите, докато вторият
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помага на семействата да натрупат активи. Двата компонента се прилагат
едновременно.
Инструменти за прилагане на модела
За развитието на човешкия потенциал е необходимо да се осигури
специализирана експертна помощ: (1) специализирани консултации, (2)
специализирани обучения и (3) достъп до информация. Специализираните
консултации в процеса на работа (учене чрез правене) са най-активно
прилаганото средство в модела. Чрез тях се формират технологични знания
и умения посредством решаване на конкретни практически проблеми.
Специализираните обучения се провеждат под формата на тематични
курсове и семинари. Така се преследват по-дългосрочни цели, свързани със
запознаване с нови производства и технологии, методи и средства за планиране и управление на бизнеса. Достъпът до актуална информация се
осигурява чрез разпространение на специализирани технологични, икономически и правни издания. Те се използват за насърчаване на самостоятелното разширяване на знанията.
Достъпът до материални активи се осигурява чрез финансови
схеми. Средствата се предоставят възмездно и със собствено финансово
участие на подпомаганите семейства. Този подход има няколко предимства. Първо, условията, при които работят семействата, се приближават до
реалните пазарни условия в страната. Второ, рискът се разпределя между
организацията, предоставяща средствата, и участниците в модела. Съществуват две основни схеми: схема за дълготрайни активи, които се използват многократно в производствения процес (земя, машини, сгради); и
схема за краткотрайни активи, които се използват еднократно (торове, препарати, консумативи). За участниците във финансовите схеми периодичните консултации на място осигуряват възможности за непрекъснат мониторинг на тяхната дейност.
Основна роля в модела играе финансовата схема за придобиване на
дълготрайни материални активи. Тя се реализира при следните параметри:
(1) първоначално осигурени от семействата средства за собствено участие;
(2) годишно оскъпяване; (3) срок на изплащане не повече от 5 години; (4)
закупеният ДМА се използва като гаранция за възстановяване на средствата.
2.
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Годишна среща с успешните участници

Национални срещи - конференции

Публикации, филми, и други PR
материали
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Предоставяне на
информация

Подпомагане на хора от групи в
неравностойно положение за достъп до
Европейските фондове

Инициативи с училищата

Участие на национални и
международни форуми

Специализирани обучения

Младежки инициативи

Инициативи с читалищата

Специализирани
консултации

Формиране на производствени
знания и умения за ефективен
бизнес

Срещи с институциите

Изграждане на доверие в представителите на
изолираните общност към действащата
социално-икономическа система

Адаптиране към съществуващата система
за по-добро посрещане на нуждите на
групи в неравностойно положение и
създаване на нови модели

Изграждане на разбиране от обществото
към проблемите на изолираните
общности и готовност за подкрепа
(доверие).

Развитие на човешкия капитал

ИНСТРУМЕНТИ

Гаранция е собствен
ДМА или изплатената
част на заема за ДМА
Гаранция е закупеният
ДМА

30

Срок на изплащане - един
производствен цикъл

Годишно оскъпяване

Собствено участие

Срок на изплащане до
5 години

Годишно оскъпяване

Собствено участие

Схеми за краткотрайни
материални активи (КМА)

Достъп до материални активи

Схеми за дълготрайни
материални активи (ДМА)

Фигура 10: Инструменти за прилагане на модела

Интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес

Интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес

30

Интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес

Условие за осигуряване на достъп до средствата за закупуване на
краткотрайни активи е предварителното участие в схемата за дълготрайни
активи. Основните характеристики на финансовата схема за достъп до
краткотрайни активи са: (1) собствено участие минимум 30%; (2) годишно
оскъпяване; (3) срок за изплащане - един производствен цикъл, но не повече от 1 година. Схемата стартира само ако: (1) семейството може да
гарантира предоставените финансови средства чрез собствен ДМА, или (2)
ако участва във финансовата схемата за покупка на ДМА. При втория
случай максималният размер на предоставяната помощ е стойността на
изплатения вече дял от ДМА.
Изискването за собствено финансово участие съдейства за правилния
избор на семействата и осигурява стабилност на финансовите схеми.
Осигуряването на собствено участие показва готовност да се поеме риск
при осъществяване на производствената дейност.
С начисляване на годишно оскъпяване се цели запазването на финансовите средства от инфлационни процеси, приближаване до изискванията
на кредитния пазар и евентуално частична или пълна издръжка на модела.
Желателно е оскъпяването да се приближава до пазарния лихвен процент
или поне до процента на сходни програми за подпомагане на бизнеса,
прилагани в нормална пазарна среда.
Конкретните параметри на всеки един от елементите на схемата
може да варира в определени граници. Те се определят в зависимост от
вида на актива, от степента на риска за неговото изгубване и от срока му на
полезен икономически живот.
По принцип достъпът до материални активи може да се реализира
чрез един от следните финансови инструменти: (1) кредит; (2) лизинг; (3)
продажба на изплащане; (4) дарение под условие. Подробна характеристика на всеки един от тях е дадена в приложение 5. От досегашната
практика по прилагането на модела и отчитайки специфичните законови
изисквания, съществуващи в България в момента, най-подходяща форма е
продажбата на отложено плащане.
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IV.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА
НА МОДЕЛА

Моделът интегрира два вида подкрепа - обучителна и финансова,
насочена към постигане на комплексно и трайно подобряване на стопанската практика на подпомаганите семейства. Това изисква използването на
три типа организационни форми със специфични функции и задачи:
• За цялостно прилагане и управление на модела
• За развитие на човешкия потенциал
• За осигуряване на достъпа до материални активи
Дейностите, свързани с цялостното управление на модела, развитието на човешкия потенциал и достъпът до материални ресурси могат да се
реализират по различни начини, като например: (1) в една организация с
вътрешни структури; (2) в една организация със специално създадени
отделни структури; (3) отделни организации, работещи в партньорство.
Примерни схеми са представени на фигури 11-15.

Фигура 11: Организационно осигуряване на модела
ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЯВАЩА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛА
ЗАДАЧИ:
1. Управление на модела
2. Изграждане на доверие в представителите на изолираните общности към действащата социалноикономическа система
3. Изграждане на разбиране от обществото към проблемите на изолираните общности и готовност за
подкрепа (доверие).

СТРУКТУРА, РАЗВИВАЩА
ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
ЗАДАЧИ:
1. Формиране на производствени
знания и умения за ефективен бизнес

СТРУКТУРА ЗА ДОСТЪП ДО
АКТИВИ
ЗАДАЧИ:
1. Закупуване на дълготрайни активи за
натрупване на собственост
2. Достъп до оборотни средства за извършване
на стопанска дейност
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Фигура 12: Организационно осигуряване на модела в една организация
Организация, управляваща цялостното прилагане на модела
Звено в организацията,
осигуряващo развитието на
човешкия капитал

Звено в организацията,
осигуряваща достъпа до
материални активи

Фигура 13: Организационно осигуряване на модела при собствена
структура за предоставяне на финансови средства (ООД, и др.)
Организация, управляваща цялостното прилагане на модела
Звено в организацията,
осигуряващо развитието на
човешкия капитал

Собствена структура,
осигуряваща достъпа до
материални активи

Фигура 14: Организационно осигуряване на модела при отделни
структури за консултации и предоставяне на финансови средства
(ООД, и др)
Организация, управляваща цялостното прилагане на модела

Собствена структура,
осигуряваща развитието на
човешкия капитал

Собствена структура,
осигурявща достъпа до
материални активи
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Фигура 15: Организационно осигуряване на модела при работа със
специализирани партньорски организации
Организация, управляваща цялостното прилагане на модела

Партньорска организация,
осигуряваща развитието на
човешкия капитал

Партньорска организация,
осигуряваща достъпа до
материални активи

1. Организация, осъществяваща цялостното прилагане на
модела
Цялостното прилагане на модела се осъществява от организацията,
осигуряваща (привличаща) финансирането. Тя трябва да разполага с необходимите ресурси и опит в управлението на проекти, насочени към създаване на доходи и развитие на човешкия потенциал. Нейните основни
функции са свързани с осигуряване на: (1) координация между различните
организационни структури, ангажирани с развитието на човешкия потенциал и достъпа до материални активи; (2) контрол и наблюдение върху
изпълнение на дейностите по прилагане на модела и постигане на поставените цели. Тези функции могат да се изпълняват както от неправителствена организация (НПО), така и от общинска или държавна институция
(приложение 1).
2. Структура, осигуряваща развитието на човешкия капитал
При реализирането на този компонент могат да се използват три
стратегии: (1) организацията, извършваща цялостно управление на модела,
да организира вътрешно звено; (2) организацията, извършваща цялостно
управление на модела, да организира дейностите по развитие на човешкия
потенциал чрез самостоятелна структура; (3) партньорство със специализирана институция.
Независимо от избраната стратегия, организацията трябва да разполага с потенциал за провеждане на обучения и предоставяне на специализирани консултации и информация. Реализирането на тези дейности трябва
да е съобразено със спецификата на целевата група и по-специално с
липсата на опит при осъществяването на стопански инициативи и ограничения достъп и интерес към специализирана информация и самостоятелна подготовка. В началния етап от прилагането на модела най-подходяща организационна форма е НПО или създаване на специализирана
структура към НПО. В крайния етап целта е участниците в модела,
развивайки своя потенциал, да ползват услугите на специализираните за
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това организации - консултантски фирми, държавни организации, учебни
заведения. Всяка от изброените организационни форми има свои предимства и недостатъци, които са представени в сравнителна таблица в приложение 2.
3. Структура, осигуряваща достъпа до материални активи
При реализирането на този компонент от модела също могат да се
използват три стратегии: (1) организацията, извършваща цялостно управление на модела, да организира директно и достъпа до материални активи;
(2) създаване на собствена стопанска структура от организацията, извършваща цялостно управление на модела; (3) партньорство с финансовокредитна институция или специализирана фирма.
Предимството на първата стратегия е, че всичко се извършва от една
организация (НПО, консултантска фирма и др.). В този случай обаче е
необходимо и отделно счетоводство на финансовите схеми.
Предимството на собствената стопанска структура е в приближаването на модела към реалните условия, при които ще работят представителите на целевата група след тяхното интегриране в социално-икономическата система. Запазват се възможностите за експериментиране и адаптиране на прилаганите финансови схеми, както е и при първата стратегия.
Затова първата и втората стратегии са подходящи в началния етап от
прилагането на модела. Възможностите за избор на юридическа форма при
създаване на собствена стопанска структура са няколко: (1) Събирателно
дружество; (2) ЕООД или ООД с дял над 50% на координиращата организация; (3) Командитно дружество с неограничено отговорен съдружник
/избран от координиращата организацията/ и ограничено отговорни
съдружници /участниците във финансовите схеми/; (4) Кооперация на
семействата, включени в модела, подпомогната от координиращата организация. От изброените организационни форми най-подходяща за прилагане на финансовите схеми на модела е ЕООД на координиращата организация. Допълнителна информация за всяка една от тези форми и
сравнителен анализ са представени в приложение 3.
Предимство на партньорството със специализирана организация е в
по-големия професионализъм при обслужване на финансовите схеми. Тази
стратегия е подходяща, когато се разширява териториалният обхват и
броят на участниците.
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V. МОДЕЛЪТ И ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС
След присъединяването на България към ЕС се откриват нови възможности за подкрепа на семействата в неравностойно положение от
структурните фондове чрез оперативните програми. Всяка оперативна
програма е съставена от мерки. Мерките са инструменти на икономическата и социалната политика. Една мярка представлява един инструмент
на въздействие. Част от мерките на оперативните програми са насочени
към развитие на човешките ресурси, а друга - към подпомагане на инвестициите в различни сектори на икономиката. Прилагането на модела за
подпомагане на семействата в неравностойно положение обаче изисква
едновременното прилагане на два инструмента: (1) развитие на човешкия
потенциал; (2) подпомагане на процеса на инвестиране. Това означава
подготовка на проекти по най-малко две мерки. Оперативните програми
създават нови възможности за развитие на модела, но изправят организациите, прилагащи подхода, пред нови предизвикателства.
Организацията, осъществяваща цялостното изпълнение на модела,
може да осигури финансиране за специализираните консултации, обучения
и предоставяне на информация от Европейския социален фонд с проекти
към оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Средства за материални активи могат да бъдат осигурени от
Европейския фонд за регионално развитие чрез проекти към оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони с
проекти към Програмата за развитие на селските райони. В този случай
обаче проектите за подпомагане се подготвят и подават от името на
семействата в неравностойно положение и при спечелване на проекта средствата се превеждат директно на тях. Организацията, реализираща модела,
трябва да подкрепи семействата при идентифицирането, разработването,
изпълнението и отчитането на проектите.
Възможни организационни решения за прилагането на модела в
условията на членството на страната в ЕС са дадени на фигури 16 – 20.
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Фигура 16: Европейските фондове като източници за финансиране на компонентите на модела
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Фигура 18: Приложение на модела със стопанска структура след
присъединяването на България към ЕС
Средства за развитие на човешкия потенциал,
привлечени от ОП "Развитие на човешките ресурси"

Организация, управляваща цялостното прилагане на модела

Консултантска подкрепа за
изпълнение на бизнес плановете
(технически консултации)

Стопанска структура

СЕМЕЙСТВА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Подкрепа за разработване на бизнес
планове

Средства за
акумулиране на
активи

Бизнес планове по
Оперативните програми и
Програмата за развитие на
селските райони

Фигура 19: Приложение на модела без стопанска структура, след
присъединяването на България към ЕС
Средства за развитие на човешкия потенциал,
привлечени от ОП "Развитие на човешките ресурси"

Организация, управляваща цялостното прилагане на модела
Звено, осигуряващо развитието
на човешкия потенциал

Подкрепа за разработване
на бизнес планове

Консултантска подкрепа за
изпълнение на бизнес плановете
(технически консултации)

Подкрепа за акумулиране на активи чрез

СЕМЕЙСТВА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Средства за
бизнес планове по Оперативните програми
акумулиране
и Програмата за развитие на селските
на активи

райони
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Фигура 20: Приложение на модела директно от Водещата
организация след присъединяването на България към ЕС
Средства за развитие на човешкия потенциал,
привлечени от ОП "Развитие на човешките
ресурси"

Звено, осигуряващо
развитието на човешкия
потенциал

Звено, осигурявщо достъпа до
материални активи

Консултантска подкрепа за
изпълнение на бизнес плановете
(технически консултации)

Консултантска и финансова
подкрепа за изпълнение
на бизнес плановете

Подкрепа за
разработване
на бизнес
планове

Организация, управляваща цялостното прилагане на модела

Подкрепа за акумулиране на активи чрез

СЕМЕЙСТВА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Средства за
бизнес планове по Оперативните
акумулиране
програми
и Програмата за развитие на
на активи

селските райони
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VI.

РЕЗЮМЕ

В момента в страната действат много и различни схеми за подпомагане на предприемачеството. За съжаление почти всички поставят
трудни условия пред потенциалните кандидати, които нямат постоянни
доходи и не притежават необходимата собственост като гаранция за
получаване на кредити. В програмите, предоставящи преференциални
условия за закупуване на материални активи, не се осигурява експертна
подкрепа за стартиращите стопански инициативи, какъвто е подходът при
модела за интегрирана подкрепа на дребния бизнес. Програмите, които
финансират експертната подкрепа, обикновено не предоставят средства за
закупуване на материални активи. Затова представеният модел може да се
приеме като новаторски за България, тъй като до момента не съществуват
подобни програми, насочени към семействата с ниски и непостоянни
доходи, които искат да започнат собствен бизнес. Основните елементи на
модела са:
• Развитие на човешкия потенциал чрез комбиниране на обучение в
процеса на работа с обучение в специализирани курсове и ползване
на литература. Този елемент на модела създава нематериалните
предпоставки за развитие на успешен собствен бизнес.
• Придобиване на собственост от безимотните и малоимотни семейства и превръщането й в капитал. Този елемент на модела създава
материалните предпоставки за устойчиво развитие на собствен бизнес и възможност за приобщаване на тези семейства в икономическата система.
Вторият елемент на модела се реализира чрез гъвкави и лесно приложими форми за финансово подпомагане. Те трябва да са съобразени
с действащото законодателство в страната и да балансират риска с
ефективността при тяхното прилагане. Ето защо сроковете, оскъпяването и размерът на собствено участие могат да бъдат определяни в
зависимост от особеностите на целевата група и целите на организацията, осъществяваща интегрираното управление на модела.
Основните моменти при организационното осигуряване на модела са:
•

Избор на координираща организация. Въпреки че моделът е осъществен от НПО, той може да се прилага и от общински и държавните
организации (на централно, областно и общинско ниво).
• Избор на обучаваща организация. В началния етап се препоръчва
организирането на обучения да се извършва от НПО, като постепенно
се разширява участието на учебни заведения и специализирани фирми.
• Избор на организация, осъществяваща финансовите схеми. Първоначално е възможно НПО директно да предоставя средствата за матеФондация "Земята - източник на доходи" - Пловдив
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риални активи, но с увеличаване на оборота е добре да се създаде стопанска структура, контролирана от координиращата организация. С
натрупването на активи от участниците в програмата те постепенно ще
имат възможност да станат клиенти и на специализираните институции
за финансово подпомагане на стопански инициативи.
• Извършване на дейностите по обучение и финансиране от различни организационни структури. Когато участниците в програмата имат
нужда от съвет, те се отнасят към организацията, отговорна за обучението. Когато те се нуждаят от финансово подпомагане, се обръщат към
структура, осигуряваща финансиране. Така се внася яснота в отношенията между осъществяващите модела структури и целевата група. С
ясното разграничаване на разходите по отделните й дейности се цели
постигането на финансова дисциплина и отчетност.
За успешното разпространение на модела е необходимо да се съчетаят три основни елемента: (1) наличие на организации и хора с определени
нагласи за прилагане на модела; (2) подкрепа за развитие на човешкия
капитал и (3) подкрепа за придобиване на материални активи.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Фондация "Земята - източник на доходи" - Пловдив

43

Интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес

Фондация "Земята - източник на доходи" - Пловдив

44

Интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес

Приложение 1: Европейски контекст за приложение
на модела
В „Общностни инструменти и политики за приобщаване на
ромите” (2008) Комисията на Европейския съюз набляга на необходимостта от използването на фондовете на съюза за решаване на проблемите
на изолираните групи, в това число и ромите. Процесът на програмиране
на фондовете започва с разработването на Националната стратегическа
референта рамка (НСРР). В нея държавите членки посочват основните
предизвикателства, за разрешаването на които ще се използват фондовете.
В НСРР на всички държави членки със значително ромско население е
необходимо да са разгледани предизвикателствата, свързани с интеграцията на ромското население, и да са предложени решения. Оперативните
програми развиват по-подробно тези стратегии и чрез мерките организациите и хората могат да използват фондовете за практически проекти.
През 2009 год. (08.06) Съветът на Европейския съюз прие Десет
общи основни принципа за включване на ромите. Тези принципи
формират подхода за приобщаване на ромите, по който ще се ръководят
европейските институции и държавите членки в прилагането на нови
политически програми и дейности. Те са необвързваща декларация на
Съвета на ЕС, но приемайки ги, държавите членки показват готовността си
да съобразяват бъдещите си инициативи с тях. Основните моменти, заложени в принципите, са, че политиките за приобщаване на ромите трябва да
следват основните ценности на Европейския съюз (права и достойнство на
човека, недискриминация и равни възможности) и че те са част от основните политики. При проектирането и провеждането им е необходим
междукултурен подход, който да включва както роми, така и хора с
различен етнически произход, и в максимална степен да се използват
общностните инструменти (Директивата за расовото равенство, Рамковото
решение относно расизма и ксенофобията) и финансовите инструменти
(Структурните фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони, предприсъединителните инструменти). Участието на
гражданското общество е от важно значение за мобилизацията на експертен опит и разпространяването на знания, необходими за постигането на
публичен дебат и отчетност на политическия процес. И не на последно
място, необходимо е участие на ромите на всеки етап от процеса на
формиране н прилагане на политиките.
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Десет общи основни принципа за включване на ромите
Принцип № 1. Конструктивни, прагматични и недискриминационни
политики
Политиките за приобщаване на ромите спазват и осъществяват основните
ценности на Европейския съюз, между които права и достойнство на
човека, недискриминация и равни възможности, както и икономическо
развитие. Политиките за приобщаване на ромите са част от основните
политики, особено в областта на образованието, заетостта, социалните
въпроси, жилищното настаняване, здравеопазването и сигурността. Целта
на тези политики е ромите да получат действителен достъп до равни
възможности в обществата на държавите членки.
Принцип № 2. Ясно определена, но не изключителна насоченост
Ясно определената, но не изключителна насоченост към ромите е от
съществено значение в инициативите за приобщаване. Тя има за цел
съсредоточаването върху ромите като целева група, но не за сметка на
други хора, поставени при сходни социално-икономически условия. Този
подход не отделя насочените към ромите действия от по-широките
инициативи на политиката. Наред с това, когато е уместно, следва да се
отчита вероятното въздействие на по-общите политики и решения върху
социалното приобщаване на ромите.
Принцип № 3. Междукултурен подход
Налице е необходимост от междукултурен подход, който да включва както
роми, така и хора с различен етнически произход. От основно значение за
ефективната комуникация и политика е да се насърчават междукултурното
обучение и умения, наред с борбата с предразсъдъците и стереотипите.
Принцип № 4. Приобщаване към мнозинството
Всички политики на приобщаване имат за цел извоюването на място за
ромите сред общественото мнозинство (по отношение на образователни
институции, работни места и жилища). В случай,че все още съществува
пълна или частична сегрегация в образованието или жилищното настаняване, това наследство трябва да бъде преодоляно чрез политиките за
приобщаване на ромите. Развитието на изкуствени или отделни „ромски“
пазари на труда трябва да се избягва.
Принцип № 5. Осъзнаване на измерението за равенство между половете
Инициативите за приобщаване на ромите трябва да вземат предвид потребностите и положението на ромските жени. Те следва да отчитат въпроси
като различните видове дискриминация и проблемите на достъпа до
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здравно обслужване и детска издръжка, но също и домашното насилие и
експлоатацията. с предразсъдъците и стереотипите.
Принцип № 6. Трансфер на основани на фактите политики
От съществено значение е държавите членки да се учат от опита си при
разработването на инициативи за приобщаване на ромите и да обменят
своя опит с останалите държави членки. Признат факт е, че разработването, прилагането и контролът върху политиките на приобщаване на
ромите изискват солидна база от редовно събирани социално-икономически данни. Когато е уместно, се вземат предвид примери и опит, свързани с политики на социално приобщаване на други уязвими групи, както
от ЕС, така и извън него.
Принцип № 7. Използване на общностни инструменти
От решаващо значение е при разработването и прилагането на своите
политики за приобщаване на ромите държавите членки да използват в
максимална степен общностните инструменти, в т.ч. правни инструменти
(Директивата за расовото равенство, Рамковото решение относно расизма
и ксенофобията), финансови инструменти (Европейския социален фонд,
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони, предприсъединителните инструменти),
както и инструменти за координация (отворени методи на координация).
Държавите членки трябва да гарантират, че използването на финансови
инструменти е съобразено с настоящите общи основни принципи, и да се
възползват от експертния опит на Европейската комисия по отношение на
оценката на политиките и проектите. Партньорските оценки и обменът на
добри практики се улесняват на експертно равнище и от EURoma (Европейската мрежа за социално приобщаване на ромите в рамките на структурните фондове).
Принцип № 8. Участие на регионалните и местните власти
Държавите членки трябва да разработват, развиват, прилагат и оценяват
инициативите на политиката на приобщаване на ромите в тясно сътрудничество с регионалните и местните власти. Тези власти играят ключова
роля в практическото осъществяване на политиките.
Принцип № 9. Участие на гражданското общество
Държавите членки също така трябва да разработват, развиват, прилагат и
оценяват инициативите на политиката за приобщаване на ромите в тясно
сътрудничество с факторите на гражданското общество, като например
неправителствените организации, социалните партньори, учените и изследователите. Участието на гражданското общество е от решаващо значение
за мобилизацията на експертен опит и разпространяването на знания,
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необходими за постигането на публичен дебат и отчетност в хода на
политическия процес.
Принцип № 10. Активно участие на ромите
Участието на ромите на всеки етап от процеса засилва ефективността на
политиките. Ромите трябва да участват както на национално, така и на
европейско равнище чрез споделяне на опит от страна на ромски експерти
и държавни служители и посредством консултации с множество фактори
от ромските среди, свързани с разработването, прилагането и оценката на
инициативите на политиката. От решаващо значение е политиките на
приобщаване да се основават на отвореност и прозрачност и да разглеждат
деликатните и неудобни въпроси по подходящ и ефикасен начин. От не помалко съществено значение са и подкрепата за пълноценното участие на
ромите в обществения живот, насърчаването на активната им гражданска
позиция и развитието на човешките им ресурси.
Council of the European Union, Council Conclusions on Inclusion of the Roma.
Council meeting Luxembourg, 8 June 2009
Източник: За различност срещу дискриминацията - Инициатива на
Европейския съюз, Ръководство "10 общи основни принципа за
приобщаване на ромите"
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Приложение 2: Национален контекст за приложение
на модела
Националният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси (НССЕДВ) е създаден с Постановление № 333 на
Министерския съвет от м. декември 2004 г. Той е консултативен орган на
Министерския съвет и осъществява сътрудничество между държавните
структури и неправителствени организации, които работят в областта на
междуетническите отношения. Със същото постановление е създадена и
Дирекция по етническите и демографските въпроси, която подпомага
Министерския съвет при формиране на държавната политика за интеграция на уязвимите малцинствени групи и разработване на мерки за тяхното
интегриране в българското общество. Също така почти във всички министерства съществуват дирекции или отдели, занимаващи се с интеграционни
проблеми.
По данни на института „Отворено общество” (2008) в България
съществуват около 102 ромски неправителствени организации. Голяма
част от тях са специализирани в социални и образователни дейности.
Национален план за действие „Десетилетие на ромското включване 2005-2015” е национален документ, отразяващ дейности за подпомагане на интеграцията на ромското население. В плана са отразени пет
основни приоритета: (1) образование; (2) здравеопазване; (3) жилищни
условия; (4) заетост; (5) защита от дискриминация и осигуряване на равни
условия и култура. В приоритет "Заетост" втората цел е “Насърчаване на
предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес”. За
изпълнението на тази цел в плана се поставят няколко задачи: (1)
повишаване на предприемаческата култура на ромите чрез организиране
на мотивиращи курсове: (2) подкрепа за започване на собствен бизнес чрез
обучения за стартиране и управление на бизнес инициативи, оземляване на
безимотните ромски семейства, създаване на експериментални ромски
кооперации и малки семейни ферми; (3) развитие на традиционни ромски
занаяти чрез разработване на специализирани програми.
Рамкова програма за интегриране на ромите в Българското
общество (2010-2020) е базирана на 10-те принципа за интегриране на
ромите. Тя е стратегически документ, който формулира основните приоритети, области и направления за равноправно интегриране на ромите в
българското общество. В нея са формулирани шест приоритетни области:
(1) образование; (2) здравеопазване; (3) жилищни условия; (4) заетост; (5)
недискриминация и равни условия; (6) култура. Към приоритетна област
„Заетост” в програмата са формулирани 11 направления за действие.
Третото направление е свързано с мотивиране на ромите за включване в
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обучение по предприемачество и управление на собствен бизнес и
стимулиране на самостоятелната заетост.
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
(ОПРЧР). Мерките по ОПРЧР основно осигуряват средства за развитие на
човешкия капитал. Управляващ орган на програмата е Дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” към Министерството
на труда и социалната политика. Междинни звена, към които се кандидатства с проекти, са: (1) Агенция по заетостта; (2) Агенция за социално
подпомагане; (3) Министерство на образованието и науката.
Основната цел на ОПРЧР е да подобри качеството на живот чрез
подпомагане на заетостта, достъпа до висококачествено образование и
обучение през целия живот и социална интеграция. Социално-икономическият анализ на програмата разглежда следните основни проблеми,
които срещат хората от уязвимите групи в България: (1) ограничен достъп
до пазара на труда и до ресурсите на обществото, (2) невъзможността за
преодоляване на бедността, (3) пречките пред реализирането на гарантирани от закона права и пред ползването на основни услуги. В анализа също
се посочва и необходимостта от индивидуален подход към различните
групи уязвими хора.
“Въпреки законодателните възможности, произтичащи от Закона за
социално подпомагане и Закона за интеграция на хората с увреждания,
за социалното включване и интеграция на хората с увреждания, на
ромското население и продължително безработните лица, обект на
социално подпомагане, голяма част от тях са поставени в „сивата
област” между пазара на труда и социалната политика. Тези уязвими
групи все още се нуждаят от индивидуален подход за повишаване на
мотивацията и подобряване качествените характеристики на труда
им, както и от диференцирани и целенасочени действия за разширяване
на възможностите им за независим и самостоятелен живот.” (стр. 40
ОПРЧР)
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Фигура 21: Програмиране на Европейските фондове на национално
ниво
ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА НИВО ЕС

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА
РАМКА
ПРИОРИТЕТИ

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

ОБЛАСТНИ СТРАТЕГИИ

ПРОЕКТИ

ОБЩИНСКИ ПЛАНОВЕ

НПО
Други бенефициенти

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
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Част от мерките по ОПРЧР, включени в програмата, са насочени към
разрешаване на основни проблеми на групи в неравностойно положение и
на етническите малцинства, включително ромското население. В точка 6
от програмата са разгледани сферите на действие по отношение на
ромската общност.
Проблемите, изпитващи групите в неравностойно положение, като
висока безработица и ниска квалификация, често са свързани с недостатъчно ниво на образование. Част от мерките по ОПРЧР са насочени
именно към осигуряване на по-широк достъп до образователни и квалификационни услуги и разширяване на достъпа до пазара на труда.
1.1. Интегриране на уязвимите групи на пазара на труд
1.2. Заетост чрез развитие на предприемачеството
4.1. Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно
положение
4.3. Развитие на системата за учене през целия живот
5.1. Подкрепа на социалната икономика
5.2. Социални услуги за превенция на социалното изключване
и преодоляване на неговите последици
Не малка част от представителите на уязвимите групи имат нужните
умения, но не притежават документ, удостоверяващ тяхното ниво на квалификация. Например много от ромите работят като строителни работници
и имат много добри умения в тази област, но малко могат да представят
документ, удостоверяващ тази тяхна квалификация. Също е положението и
на работещите в земеделието ромски семейства. Някои от тях се занимават
със земеделие повече от 20 години и имат натрупан значителен опит в
отглеждане райни насаждения, зеленчуци, животновъдство, но също нямат
документ, удостоверяващ тяхното ниво на квалификация. Поради това
развитието на система за валидиране на компетенциите, независимо как те
са придобити, чрез системата на формално обучение или чрез натрупан
опит, ще разшири възможностите на хората от уязвимите групи да
участват пълноценно в развитието на икономиката на страната.
В повечето случаи представителите на уязвимите групи не могат
директно да кандидатстват за услугите, предоставяни по ОПРЧР. В тази
връзка неправителственият сектор играе важна роля на медиатор. Чрез
проектите, с които НПО кандидатстват и изпълняват, се доставят услуги до
представителите на маргинализираните общности.
Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Мерките по
ПРСР са основни за подпомагане достъпа до активи и отчасти за развитие
на човешкия капитал. Управляващ орган на програмата е Дирекция
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“Развитие на селските райони” на Министерство на земеделието и храните.
Прилагането на програмата се осъществява от Управляващия орган (ос 4
"Лидер" и “Техническа помощ”) и от Разплащателната агенция (другите
мерки от програмата ).
В анализа на ситуацията на ПРСР се приема, че нивото на бедност
сред ромското население в страната е 62%, сред турското – 21%, а сред
българското население – 6%. Наред с това ромите са изложени на повисок риск от социална изключеност (ПРСР стр. 14). За групите в
неравностойно положение, като ромските общности, програмата предвижда дейности за предоставяне на информация относно насоките и възможностите за подпомагане.
111. Обучение, информационни дейности и разпространяване на
научни знания 2007-2013
(1) Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи.
(2) Размерът на финансовата помощ за обучението на едно лице се
формира на база брой обучавани в една дейност.
112. Създаване на стопанства на млади фермери 2007-2013
Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от
левовата равностойност на 25 000 евро.
121. Модернизиране на земеделските стопанства
(1) Финансовата помощ е в размер на определен процент от общите
допустими разходи.
(2) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е
левовата равностойност на 3 500 евро.
(3) Максималният размер на общите допустими разходи за целия период
на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на
1 500 000 евро.
141. Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на
преструктуриране 2007-2013
Финансовата помощ е в размер левовата равностойност на 1500 евро
годишно за период максимум 5 години.
311. Разнообразяване към неземеделски дейности 2007-2013
(1) Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи,
но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.
(2) Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 5 000 евро.
(3) Максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 400 000 евро.
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(4) За проекти за производство на енергия от възобновяеми източници
максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства
по проект, е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
312. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 20072013
(1) Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи,
но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.
(2) Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 5 000 евро.
(3) Максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 400 000 евро.
(4) За проекти за производство на енергия от възобновяеми източници
максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства
по проект, е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
Ос 4 – „Лидер”
Мерките в ПРСР могат условно да се разделят на две групи. Първата
група са мерки, при които представителите на уязвимите групи не могат да
кандидатстват директно. Такива са мерките като 111. „Обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания” и дейностите по
оста "Лидер". При тези мерки НПО или друга организация разработва
проект, а представителите на уязвимите групи получават планираните
услуги.
При проекти по оста "Лидер" местните общности, включително и
НПО, подготвят предложения за създаване на местна инициативна група
(МИГ), спазвайки строго определени правила. При одобряване на проекта
се отпускат средства за разработване на стратегия на МИГ. След създаването МИГ могат да кандидатстват за средства за изпълнение на своите
стратегии. Представителите на уязвимите групи могат да подадат проекти
пред МИГ за финансиране.
При втората група мерки представителите на уязвимите групи могат
да кандидатстват директно. Такива са мярка 112 „Създаване на стопанства
на млади фермери”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес
на преструктуриране”. За тези две мерки службите за съвети в земеделието
изготвят безплатно бизнес плановете, с които се кандидатства. При мерките 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”; 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”; 312 „Подкрепа за създаване и развитие
на микропредприятия” обаче, бенефициентите поемат разходите по изготвяне на бизнес плана за кандидатстване. Те се ползват основно от поголеми производители поради това, че се изискват много документи при
кандидатстване и значителни разходи за подготовка.
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Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика. Управляващ орган на програмата е Министерство на икономиката и енергетиката. Целта на програмата е развитие на
динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен
пазар, чрез насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на
предприятията и подобряване на бизнес средата.
Програмата би могла да се използва при работа с уязвими групи само
при много ограничени случаи. Въпреки че включва възможности за подкрепа, както за развитие на човешкия потенциал, така и за придобиването
на активи, на практика тя не стимулира представители на уязвими групи да
кандидатстват. Тази програма е от изключителна важност за развитието на
икономиката като цяло и поради това за следващия планов период е
необходимо мерките да бъдат по-добре прецизирани.
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Приложение 3: Доходи, заетост и нагласи на ромските
семейства в България
През декември 2006 фондация СЕГА публикува концепция за подпомагане на икономически инициативи сред ромски общности. Спред тази
концепция значителна част от ромите в България са заети в строителството
и земеделието. Повечето работят като наемни работници и малка част
имат собствен регистриран бизнес. В голяма степен ромите с добри трудови умения и навици са по-скоро склонни да бъдат наемани, но не и да
предприемат нещо самостоятелно.Основният източник на доходи в бюджета на ромските семейства са доходи от заплати, а само около 3% от доходите се формират от собствен бизнес.

Таблица 2: Участие на трите основни етнически групи в сектори на
пазара на труда
ОТРАСЪЛ
Роми Българи Турци
Строителство
22,4
10,2
16,4
Земеделие
20,1
10
37,6
Комунални услуги
11,1
2,3
4,2
Търговия на дребно/
8,7
16,6
8,3
ресторантьорство
Услуги
6,5
9
3,2
Тежка промишленост и металургия
5,7
5,3
4,3
Хранително-вкусова промишленост
4,4
3
2,3
Транспорт и съобщения
2,5
7,6
3,9
Образование и наука
2,5
7,7
2,2
Администрация и управление
2,5
6,2
4,1
Събиране на гъби и билки
1,9
0
0,1
Здравеопазване
1,8
6,8
2
Финанси
0,3
4,7
0,2
Друго
9,8
10,6
11,3
Източник: Институт „Отворено общество“ – София (2008),
Ромите в България- Информационен справочник"
Като цяло броят на лицата в общността с намерения за стартиране на
собствен бизнес е изключително малък и в повечето случаи бизнес идеите
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са крайно неориентирани и несъответстващи на основни изисквания за
осъществимостта им. Сериозен проблем, който е характерен за ромите и
има многопосочно влияние, е ниското образователно ниво сред голяма
част от тях, като особено пагубно е това за младото поколение, което по
принцип е по-склонно да поема рискове и да опита собствен бизнес.

Таблица 3: Типове заетост при ромите
Типове заетост при ромите

%

Работодатели

0,9

Самонаети

6,7

Наети работници на заплата

78,2

Платени семейни работници

2,4

Неплатени семейни работници

11,8

Източник: Институт „Отворено общество“ – София (2008),
Ромите в България - Информационен справочник"

Таблица 4: Основен източник на доход за ромските домакинства в
България
%
Източник на доходи
Доходи от заплата от основна работа
49
Доходи от пенсия за прослужено време и старост
13,1
Доходи от случайна или временна работа
9,9
Доходи от пенсия за инвалидност
7
Социални помощи, пенсия
6,3
Майчински и/или детски – семейни добавки
5,7
Доходи от личен бизнес
3,2
Обезщетение за безработни
1,8
От събиране на гъби, билки и вторични суровини
1,8
От работа в чужбина
1,3
Помощ от роднини извън домакинството
1,1
Източник: Институт „Отворено общество“ – София
(2008), Ромите в България - Информационен справочник"
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Таблица 5: Предпочитания за работа
Къде биха предпочели да
работят
В държавна фирма

Българи

Турци

Роми

54,4

55,3

66,6

В частна фирма

7,2

5,3

5

В кооперативна фирма

1,8

2,3

1,2

Надомна работа

1,2

0

2

Работа “на парче”
Да имат собствен семеен
бизнес
Работа в чужбина

0,9

0

2

18,7

15,2

8,3

6,5

8,3

6,8

Изобщо да не работят

3,7

3

2,7

Не отговорили
5,7
10,6
5,4
Източник: “Ромите – другото измерение на промените”,
София, 2004, Фондация “Партньори - България”
Силно влияние в цялостната предприемаческа нагласа сред ромите
имат установените специфични традиции и правила в общността на родовете, на семейството, на другите от “махалата” и т. н. Затвореността на
ромския етнос и тенденцията към автосегрегация е сериозна пречка за
стартиране и развитие на икономически инициативи. По правило те трудно
допускат до себе си хора от друг произход, а от своя страна мнозинството
също не разбира и не приема ромите и тяхната култура, традиции, поведение. Несъмнено успехът на какъвто и да е бизнес неизбежно е свързан с
установяване на различни контакти – с доставчици, потребители, посредници и т. н. (разбира се, голяма част от тях извън собствената малцинствена група), а това често води до сблъсък или неустановяване на връзка на
основата на предразсъдъци и наслоено недоверие и от двете страни.
Не бива да се забравя и съществуващото, макар и неофициално, пренебрежително отношение на различни институции, а и на другите етноси
като цяло, към ромите и особено по отношение на нагласите им за сериозен, легален бинес. Много често представители на тази общност се сблъскват със “специфично” бюрократично или личностно поведение при търсене на информация, консултации, финансиране и др. Това отношение води
до ниско самочувствие относно етническата принадлежност и наслоено
усещане за “аутсайдери” в обществото, включително и липса или много
плаха увереност за успех при започване на собствена бизнес инициатива.
Сериозен проблем има и с информираността на ромите относно възможностите за предприемачески действия. Липсват или са силно ограниФондация "Земята - източник на доходи" - Пловдив
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чени структурите, които могат да съдействат в тази посока в полза на
общността. В повечето случаи информация, подкрепа и съдействие се
осигурява в социалната сфера под формата на различни държавни, общински и донорски програми и дейности.
Съществена пречка се явява и масовата бедност сред ромското
малцинство, включително при образовани представители на общността,
което води до никакви или скромни финансови възможности. А почти без
изключение, стартирането на собствена бизнес инициатива изисква да се
разполага с известни собствени средства. Ето как изглеждат резулатите от
проучване на потребностите сред ромското малцинства за стартиране на
собствен бизнес:
Таблица 6: Необходими ресурси за започване на собствен бизнес от
ромите
Малък
Голям
От какво имате нужда, за да
Село
развивате собствен бизнес
град
град
Начален капитал
76,0
65,3
61,1
Късмет
22,0
14,3
11,1
Информация
24,0
8,2
11,1
Знания/образование
6,0
2,0
5,6
Практически умения
10,0
4,1
5,6
Връзки
18,0
16,3
11,1
Земя
16,0
8,2
0,0
Основни средства за
12,0
6,1
0,0
производство
Други неща
2,0
4,1
0,0
Източник: “Ромите – другото измерение на промените”,
София, 2004, Фондация “Партньори - България”. (Процентите
са повече от 100, тъй като са давани повече от един отговор)
Най-голям процент от ромите са заявили, че имат нужда от начален
капитал, но голяма част от тях не са запознати с възможностите и
условията за кредитиране от банкови институции или с други начини и
форми за финансиране. Преобладаващият дял от тези, които желаят да
стартират собствен бизнес, предпочитат да получат средства от държавни
институции, тъй като ги считат за по-надеждни. Много от ромите се
затрудняват да посочат откъде другаде биха могли да набавят начален
капитал, особено ако средствата не се дават безвъзмездно.
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Приложение 4: Организационни форми за интегрирано
управление на модела и развитие на човешкия потенциал
НПО - сдружение и фондация. Според българското законодателство съществуват две основни организационни форми на НПО: сдружение
и фондация. Те са различават съществено по своята организационна
структура и механизми на управление, но с еднакъв успех могат да изпълняват функциите на организация, отговаряща за цялостното прилагане на
модела. През своята пилотна фаза предлаганият модел е подходящ за
реализация от НПО. За този експериментален етап се изисква индивидуален подход, гъвкавост при вземането на решения, по-дълъг период от
време и влагане на повече средства за постигане на достоверни резултати.
Това ограничава прилагането на модела на регионално ниво и го прави
ниско ефективен през неговата първа фаза. От двете форми на НПО
сдружението е подходящо за прилагане на модела на места, където: (1)
инициативата идва от целевата група, (2) отделни нейни членове имат
изградени организационни умения и (3) между членовете на целевата
група съществуват отношения на взаимопомощ. Фондацията е подходяща
форма на координираща организация, когато инициативата за прилагането
на модела е провокирана от външни експерти, притежаващи необходимия
опит за работа с целевата група.
Местни и централни органи на държавната власт. Функциите на
координираща организация могат да се изпълняват и от институциите на
централната или местната власт. Те имат съществени предимства при
осъществяване на интегрираното управление на модела, като по-ниски
разходи за неговото обслужване и наличие на по-голям експертен потенциал. Структурата на държавната администрация обаче е силно централизирана и създадена за бързо и ефективно прилагане на решенията, приети
от държавните органи. Моделът, който се дискутира тук, изисква индивидуален подход, при който резултатите не винаги са еднозначни и бързо
постижими. От тази гледна точка прилагането на интегрирания модел не е
приоритетно за организациите от държавната и местната администрация,
особено през неговата пилотна фаза. Те могат да се включат на по-късен
етап, когато организационната схема, подходите и методите са уточнени и
има яснота за времето и средствата, необходими за постигане на обществено значими резултати. Т.е., държавните организации могат да изпълняват координираща функция при разпространението на модела на регионално и национално ниво. Неговото прилагане може да е особено полезно за
органите на местната власт, които са пряко ангажирани с решаване на
социалните проблеми в отделен регион. Сравнителният анализ по отношение интегрираното управление на модела между държавните структури и
НПО е представен в таблица 1. НПО превъзхожда държавните институции
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основно с по-голяма гъвкавост и приоритетност. Прилагането на модела от
държавна институция, или поне осигуряване на тяхната подкрепа, ще внесе
повече професионализъм и ще позволи той да стане достъпен в национален
мащаб. Изпробваната до момента схема е чрез НПО-фондация. Дейностите, свързани с консултациите, обученията и разпространението на литература, могат да се организират от НПО, държавни структури, специализирани фирми, учебни заведения. Специализираните фирми имат съществени
предимства при осигуряване на обучението и консултантската дейност, но
те, в повече от случаите, са тясно специализирани и имат сравнително
ограничени възможности за партниране с други организации. Същото, до
голяма степен, важи и за научните и учебните заведения. От гледна точка
на специализираните държавни институции, дейностите, свързани с обучение, не са приоритетни.

Таблица 7: Сравнителен анализ на организациите, осигуряващи
координацията
N

Критерий

НПО

Разходи по обслужване на схемата
Оперативна гъвкавост
Степен на компетентност
Осигуреност с човешки ресурси
Възможност за осигуряване на средства
Изграждане на партньорства
Териториален обхват/ Представителност
Възможност за влияние върху държавната
политика
10 Приоритетност на дейността за организацията
1
2
3
4
5
6
8
9

***
****
*
**
***
***
***
**

Държавна
институция
*
**
***
***
****
**
****
****

****

*

Легенда: * степен на положително влияние

Фондация "Земята - източник на доходи" - Пловдив

62

Интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес

Таблица 8: Сравнителен анализ на организациите за осигуряване
достъп до нематериални активи
Критерий

1 Разходи по обслужване на
схемата
2 Оперативна гъвкавост
3 Степен на компетентност
4 Осигуреност с човешки
ресурси
5 Съобразност с нуждите на
потребителите
6 Приоритетност на дейността
за организацията
7 Качество на услугата
8 Изграждане на партньорства
9 Териториален обхват/
Представителност

Държав Специали- Учебно
ни
зирана
заведеНПО
структу фирма
ние
ри
****
*
*
**
***
*
**

*
***
***

****
****
**

**
****
****

***

*

****

**

****

**

*****

**

***
***
***

**
**
****

****
*
*

***
**
*

Легенда: * степен на положително влияние

Фондация "Земята - източник на доходи" - Пловдив

63

Интегриран модел за подкрепа на дребен бизнес

Приложение 5: Стопански структури за осигуряване на
достъп до материални активи
Събирателно дружество (СД). Събирателно дружество е фирма,
образувана от две или повече неограничено отговорни лица, за извършване
на сделки. Учредители могат да бъдат физически и юридически лица. При
учредяването на СД съдружниците подписват учредителен договор с
нотариална заверка на подписите. След това се подава заявление за регистрация, което също се подписва от учредителите и към него се прилага
Учредителният договор и образци от подписите на лицата, които ще
представляват дружеството. По отношение на СД няма изискване за
минимален размер на капитала. Задължението на съдружниците за вноски
е задължение спрямо СД. При регистрацията обаче съдът изисква в учредителния договор да се впише размерът на вноските и дяловете на съдружниците. Разпределението на печалбата се регулира в дружествения договор, ако в него обаче няма специален текст, се приема, че печалбата се
разпределя поравно. Управлението на СД се извършва по правила,
определени от дружествения договор. При вземане на решения всеки
съдружник има право на един глас. Всеки съдружник може да представлява СД, ако в дружествения договор не е предвидено друго. СД може да
се представлява и от лице, което не е съдружник.

Фигура 23: Управленска структура на СД
Неограничено
отговорен съдружник

Неограничено
отговорен съдружник

Структури и дейности
към СД

СД може да прекрати дейността си: с решение на самото СД, с решение на един от съдружниците (с писмено предизвестие най-малко 6 месеца
преди това, ако в дружествения договор не е предвидено друго); по решение на съда или друг компетентен орган. Поради неограничената отговорност на съдружниците и възможността то да се представлява от всеки един
от тях, а отговорността да е солидарна, СД е сравнително рядко срещана
форма. Поради това съдебната и икономическата практика относно прео-
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бразуване, решаване на спорове и други е недостатъчно развита. Това внася несигурност при нейната работа. Основните характеристики на СД са:
• Може да се образува от физически и юридически лица
• Неограничена отговорност на съдружниците
• Няма изискване за минимален размер на капитала
• Всеки съдружник има право на един глас
• Сравнително рядко срещана организационната форма – недостатъчна юридическа и икономическа практика
СД може да бъде създадено от: (1) координиращата организация
(юридическо лице) и най-малко един член на екипа, осъществяващ модела;
(2) от най-малко двама членове на екипа, натоварени с управлението на
финансовите средства. От гледна точка на модела СД има предимства и
недостатъци. Предимствата са: (1) съдружниците, които са създали СД по
препоръка на координиращата организация, са отговорни за действията си
и с личното си имущество, а не само с дела си в СД, и това е силна
гаранция срещу злоупотреби с отпуснатите средства; (2) неограничената
отговорност на съдружниците в СД, поне теоретично, поражда и по-голямо
доверие от страна на външните контрагенти. Недостатъците са: (1) при
възникване на проблем цялата дейност на координиращата организация
може да бъде блокирана, когато тя е единият от съдружниците; (2) моделът
може да стане силно зависим от личността на двамата съдружници; (3) потрудно би могло да се намерят членове на екипа, които да са съгласни да
извършват рискова дейност и да бъдат отговорни с личното си имущество;
(4) при промяна в съдружниците то трябва да се пререгистрира; (5) сравнително недостатъчна юридическа и икономическа практика. От направения
анализ на СД като организационна форма за осъществяване на финансовата дейност може да заключим, че СД е възможна, но не много
подходяща организационна форма за приложение в модела.
Дружество с ограничена отговорност (ООД). ООД може да се
образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията му с
дяловата вноска в капитала на дружеството. За учредяването на ООД е
необходимо съдружниците да подпишат дружествен договор помежду си.
С дружествения договор се определят целта на дружеството, разпределението на дяловете и отношенията между съдружниците. Управлението на
ООД се извършва от общото събрание на съдружниците. Всеки съдружник
има толкова гласа, колкото е неговият дял в капитала. Друго разпределение на гласовете може да бъде уточнено в дружествения договор.
Кворумът и изискуемото мнозинство при вземане на решения се регламентират от Търговския закон и дружествения договор.
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Фигура 24: Управленска структура на ООД
Общо събрание на съдружниците

Надзорен съвет

Управител/Управители

Структури и дейности към ООД

Управител (или управители) на ООД се избира от Събранието на
съдружниците. Той организира дейността и представлява дружеството.
Управителят може да не е съдружник. Името му се регистрира в търговския регистър, публикува се в Държавен вестник, предоставя се в съда
нотариално заверен образец на неговия подпис. Надзорният съвет се избира от Събранието на съдружниците. Той не е задължителен орган. Законът предвижда дял в капитала и дружествен дял за съдружниците. Капиталът на ООД се формира от вноските на съдружниците. Той може да се
променя, но това трябва да се отразява в Търговския регистър. Печалбата
на дружеството се разпределя между съдружниците в зависимост от техния
дялов капитал, но в договора може да се уточни и друг принцип на
разпределение. Дружественият дял е делът на съдружника в имуществото
на дружеството, който е порпорционален на дела на капитала, но може в
дружествения договор да е уговорено и друго разпределение. Дружественият дял може да се прехвърля както на друг съдружник, така и на трето
лице чрез продажба, замяна или дарение. ООД може да прекрати дейността
си при основания, залегнали в дружествения договор; актове на самото
дружество (решения за вливане в други организационни форми); принудително прекратяване. Основните характеристики на ООД са:
• Може да се образува от физически и юридически лица;
• Ограничена отговорност на съдружниците до размера на дяловата
вноска;
• Възможност да се създаде от едно лице ЕООД;
• Всеки съдружник има толкова гласа, колкото е неговият дял в
капитала;
• Промяната в състава не води до прекратяването му и е допустимо
прехвърляне на дялове;
• ООД не защитава интересите на кредиторите, поради ограничената
отговорност на съдружниците.;
• Широко разпространена организационна форма - достатъчна юридическа и икономическа практика;
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• Може да се създаде еднолично (ЕООД) от организацията, осъществяваща координацията на модела.
От гледна точка на модела ЕООД има предимства и недостатъци.
Предимствата са: (1) Възможност на координиращата организация директно да контролира използването на финансовите средства, без значителен
риск за блокиране на другите дейности; (2) Координиращата организация
може сравнително лесно да назначи или освободи управителя/управителите; (3) Не е необходим дялов капитал при регистрирането; (4) Добре
развита съдебна и икономическа практика. Недостатъците са: (1) поради
ограничената отговорност, поне теоретично, доверието на външните
контрагенти е по-малко; (2) необходимо е да се развие система за вътрешен
контрол. От направения анализ на ООД като организационна форма за
осъществяване на финансовата дейност може да заключим, че ЕООД е
подходяща организационна форма за приложение в модела
Командитно дружество (КД). КД е лично дружество, при което две
или повече лица извършват търговска дейност; един или повече съдружници са неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а
останалите до размера на вноската. От правна гледна точка КД е близко до
събирателните дружества и поради това за неуредени въпроси в правната
уредба на КД се прилагат правилата за събирателните дружества. За
учредяването на КД е необходимо да се сключи учредителен договор
между съдружниците. Учредители могат да бъдат както физически, така и
юридически лица. Командитното дружество има следните предимства. КД
притежава предимствата на СД: неограничена отговорност на поне един от
съдружниците и предимствата на ООД - ограничена отговорност на останалите съдружници. Управлението на КД се извършва от неограничено
отговорния съдружник (или съдружници). Неговото име се вписва в името
на фирмата. Ограничено отговорният съдружник (или съдружници) отговаря до размера на дяловата вноска. Неограничено отговорният съдружник
в КД може да бъде и ООД. Тази организационна форма има една основна
цел - ограничава се отговорността на неограничено отговорния съдружник,
но при нея структурата на управление се усложнява.
КД е сравнително рядко срещана форма и съдебната и икономическата практика относно преобразуване, решаване на спорове и други е
недостатъчно развита. Това внася несигурност при неговата работа. Основните характеристики на КД са:
• Неограничена отговорност за поне един от съдружниците и ограничена за останалите;
• Неограничено отговорният съдружник представлява КД и може
да взема решения независимо от ограничено отговорните съдружници;
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• Съществува възможност за участие на ООД като неограничено
отговорен съдружник;
• Сравнително рядко срещана организационната форма – недостатъчна юридическа и икономическа практика.

Фигура 25: Управленска структура на КД и Управленска структура
на КД с ООД неограничено отговорен съдружник
Неограничено отговорен
съдружник ци

Ограничено отговорни
съдружници

Структури и дейности към КД

ООД

КД
Неограничено отговорен
съдружник ООД

Ограничено отговорни
съдружници

Структури и дейности към КД
КД може да бъде създадено от (1) организацията, осъществяваща
финансирането или от (2) един от членовете на екипа като неограничено
отговорен и един или няколко - ограничено отговорни. От гледна точка на
модела КД обединява предимствата и недостатъците на двете разгледани
преди организационни форми СД и ООД, но същевременно открива и
допълнителни възможности. При КД е възможно включването като
съдружници на участници в програмата. С това може да се постигне поголяма информираност и съпричастност на участниците към нейните цели.
Освен това, използвайки тази форма, представители на целевата група
могат да се обучат да управляват финансови средства.
От направения анализ на КД като организационна форма за осъществяване на финансовата дейност може да заключим, че тя е ограничено
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подходяща при: (1) наличие на организационен потенциал поне на част от
участниците в програмата, който би могъл да се развие постепенно; (2) не
голям брой участници, живеещи в едно или няколко близки населени
места.
Кооперация. Кооперацията е доброволно сдружение на 7 или повече физически лица, което чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществява търговска дейност. В кооперацията не могат да членуват юридически
лица. За да се създаде кооперация, е необходимо да се проведе учредително събрание, на което да се приеме устав и избере управителен съвет.
Протоколът от проведеното заседание и уставът се подписват от учредителите. Капиталът на кооперацията се формира от встъпителните и дяловите вноски на кооператорите, доходи от дейността и др. При земеделските
кооперации правата върху земята не се внасят в имуществото на кооперациите. Членовете на кооперацията отговарят ограничено до размера на
направените вноски. Печалбата на кооперацията се разпределя по решение
на Общото събрание за дивиденти.

Фигура 26: Управленска структура на кооперация
Общо събрание

Контролен съвет

Управителен съвет

Председател
Структури и дейности към кооперацията
Върховен орган на управление при кооперациите е общото събрание.
То се състои от всички негови членове. Всеки член има право на един глас
независимо от направените дялови вноски. Общото събрание избира управителен съвет и контролен съвет. Управителният съвет направлява дейността на кооперацията в периода между свикванията на общото събрания.
Той избира председател, който представлява кооперацията и ръководи
текущата дейност. Контролният съвет проверява дейността на кооперацията и се отчита пред общото събрание. Кооперациите са разпространени
в селското стопанство, но по-рядко се използват в другите отрасли на
икономиката. Тези кооперации, в повечето случаи, обработват землището
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на едно или няколко съседни села. Поради специфичните социалноикономически условия, в тях членуват хора с различни интереси и голяма
част от тях живеят в градовете. Като резултат, в значителна част от
случаите, Общото събрание, което е върховен орган на управление, не
функционира поради невъзможността на членовете да се съберат. При
липса на ефективен външен контрол много от кооперативите дефакто се
управляват еднолично от председателя. Това създава предпоставки за лошо
управление и компрометиране на тази, иначе полезна, организационна
форма. Основните характеристики на кооперацията са:
• Ограничена отговорност на член-кооператорите до размера на
техните вноски;
• Всеки кооператор има право на един глас независимо от размера
на дяловите вноски;
• Управлението се извършва от управителния съвет и председателя,
а тяхната дейност се контролира от контролен съвет;
• Широко използвана организационна форма в земеделието, но не с
добра репутация.
Основните предимства на кооперацията са: (1) демократичност в
управлението; и (2) съществуваща практика. Основните недостатъци са: (1)
проблеми с репутацията; и (2) по-трудно управление. Поради специфичната форма на управление, един член - един глас, реално и ефективно
действаща кооперация може да изградят член кооператори, които имат
установен собствен бизнес и се обединяват в организирането на отделни
услуги или обособени части от производствения процес. Затова кооперацията като организационна форма е подходяща на места, където има изграден производствен и организационен потенциал.
Сравнителен анализ на организационните форми е даден в таблица 6.
Всяка от организационните форми има свои предимства и недостатъци.
Изборът на конкретната форма зависи от капацитета на координиращата
организация и броя на участниците в програмата.
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Таблица 9: Сравнителен анализ между организациите за достъп до
материални активи
N

Критерий

Собствена стопанска
структура

Специализи
рана фирма
-партньор

СД

1 Разходи по обслужване на
управлението
2 Бързина при вземане на
стратегически решения
3 Бързина при вземане на
оперативни решения
4 Риск за използваните
средства
5 Риск от прехвърляне на
задължения към
координиращата организация
6 Гъвкавост при включване на
нови участници
7 Включване на участници в
управлението
8 Стимулиране на
инициативността на
участниците
9 Възможност за включване на
нови схеми
10 Възможност за формиране
на управленски екип
11 Изисквания за предварителна
квалификация на
бенефициентите
Обща оценка

КД ООД Коопера
ция
*** *** ***
**

*

**

*

***

**

**

**

**

***

***

***

*** *** ***

***

***

*** *** ***

*

****

*

*

****

**

****

**

***

*

****

*

*** ***

*

****

*

****

*

**

*** ****

**

*

***

***

n.a.

**

**

*

****

*

*

**

***

*

**

Легенда: * - степен на положително влияние
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Приложение 6: Финансови инструменти за достъп до
материални активи
Кредит. Договорът за кредит се причислява към изключителните
банкови сделки и поради това може да се сключи само от банка. Нормативно кредитът се регламентира в Търговския закон - в частта банкови сделки.
Включването на специализирани банкови институции в инструмента
"Достъп до дълготрайни материални активи" има редица предимства.
Първо, за дейността кредитиране банките имат сравнително ясна правна
регламентация. Второ, процесът на отпускане на кредити от банките е
рутинен и поради това се извършва със сравнително по-малки разходи.
Трето, заемът се отпуска по правилата на банката, поради което и рискът за
използваните средства е по-малък. Четвърто, този подход подготвя участниците в програмата за ползването на финансово-кредитни услуги при
пазарни условия. Наред с предимствата, включването на банкови институции има и недостатъци. Първо, банките изискват солидни гаранции при
отпускане на кредита, които трудно могат да се предоставят от представителите на целевата група. Второ, банките понастоящем предпочитат да
отпускат по-големи кредити, а представителите на целевата група имат
нужда основно от дребни кредити. От всичко казано може да се направи
заключението, че използването на кредита като форма за достъп до
материални ресурси от целевата група и включването на банкови институции при прилагането на модела е желателно, но трудно реализуемо.
Продажба на изплащане. Продажбата на изплащане се регламентира
в Закона за задълженията и договорите и в Търговския закон. При този вид
продажба задължението на купувача се разсрочва във времето. Собствеността върху продадената вещ може да не се прехвърли веднага върху
купувача, а това може да се договори да стане след изплащането на
последната вноска. В този случай рискът за повреда преминава върху
купувача от момента на предаване на вещта. Продажбата на изплащане е
действителна, ако е сключена в писмена форма. От всичко казано може да
се направи заключението, че използването на продажбата на изплащане
като форма за достъп до материални ресурси от целевата група е сравнително лесно приложима форма. Собствеността върху материалния актив
може да се запазва от организацията, осъществяваща управлението на
финансовите ресурси, до момента на изплащане на задължението от
участника в програмата.
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Фигура 27: Страни и отношения при продажбата на изплащане
Разсрочено плащане

ПОЛЗВАТЕЛ
на МА
(Участник в програмата)

Предаване на МА; Договор за
продажба с отложено плащане

КУПУВАЧ
Организация,
осъществяваща УФР

закупуване на МА

ПРОДАВАЧ

проучване

проучване

Лизинг. Лизингът се класифицира като "допълнителна" банкова или
небанкова дейност и поради това може да се извършва и от небанкови
институции. Необходимо е обаче регистрация на небанковите институции
в БНБ в 14-дневен срок след започване на дейността. Нормативно лизингът
се разглежда в Търговския закон. Лизингът може да се осъществи в две
основни форми: оперативен и финансов. В търговския закон оперативният
лизинг е означен само като "лизинг" (Герджиков, 2000, стр. 99). При
оперативния лизинг лизингодателят предоставя за ползване вещ на
лизингополучателя срещу възнаграждение. В този случай договорът за
оперативен лизинг има основните черти на договора за наем и лизингодателят има задълженията на наемодател съгласно Закона за задълженията и
договорите.

Фигура 28: Страни и отношения при оперативния лизинг
доставка на актива на
лизингополучателя

Имуществен парк на
лизингодателя

Лизингова вноска

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ
Участник в програмата

Предоставяне право на ползване.
Договор за лизинг

ЛИЗИНГОДАТЕЛ
Организация осъществяваща
УФР
проучване

ПРОИЗВОДИТЕЛ
доставчик/собственик

закупуване, договор за покупкопродажба
доставка на актива в склада на
лизингодателя

Източник: Адаптирана от Найденов (1998),
Герджиков (2000)
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При финансовия лизинг лизингодателят се задължава да придобие
вещ от трето лице при условия, определени от лизингополучателя, и да му
я предостави за ползване срещу възнаграждение. При финансовия лизинг
участват най-малко три лица: лизингополучател, лизингодател и доставчик. Между тях се сключват два договора: (1) договор за продажба между
лизингодателя и доставчика; (2) договор за лизинг между лизингодателя и
лизингополучателя. По този начин собствеността остава на лизингодателя.
А съгласно ТЗ рискът при повреждане на вещта е за сметка на лизингополучателя.

Фигура 29: Страни и отношения при финансовия лизинг
Лизингова вноска

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ
Участник в програмата

Предоставяне право на ползване.
Договор за лизинг

доставка на МА
проучване

ЛИЗИНГОДАТЕЛ
Организация,
осъществяваща УФР

Договор за покупко-продажба

ПРОИЗВОДИТЕЛ
доставчик/собственик

проучване

Източник: Адаптирана от Найденов (1998),
Герджиков (2000)
Финансовият лизинг е близък като форма до продажбата на изплащане, тъй като лизингополучателят може да придобие собствеността след
изпълнение на задълженията по договора. Финансовият лизинг може също
да се разглежда и като форма на кредитиране, при която кредитът се
изплаща чрез лизинговите вноски. От гледна точка на организацията,
осъществяваща управлението на финансовите ресурси, и при двата типа
лизинг тя трябва да сключи два договора: (1) за доставка на МА и (2) за
отдаване на лизинг. При оперативния лизинг обаче участникът в програмата не влиза в контакт с доставчика, докато при финансовия той има
активна роля при избора на ДМА. Освен това за прилагането на оперативен лизинг организацията, осъществяваща управление на финансовите
ресурси, трябва да разполага със собствена или наета складова база.
Поддръжката на собствена складова база, от една страна, е свързано с
допълнителни разходи, но, от друга, създава възможност за покупка на
активите на по-изгодна цена. Поради това кой тип лизинг ще се избере за
приложение, зависи от конкретните условия. От всичко казано може да се
направи заключението, че използването на лизинга като форма за достъп
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до материални ресурси от целевата група е сравнително лесно приложима
форма. Собствеността върху материалния актив се запазва от организацията, осъществяваща управлението на финансовите ресурси, до момента
на изплащане на задължението от участниците в програмата. Това прави
лизинга подходяща форма при закупуването на ДМА.
Дарение под условие. Нормативно даренията се регламентират в
Закона за задълженията и договорите. Дарението под условие е специфична форма, при която дарителят поставя условия за ползване на вещта от
друго лице и директно не се третира в ЗЗД. Дарението под условие е найдостъпната за целевата група форма, но при нея съществува значителен
риск за използваните средства и неясна правна регламентация. Поради
това тя не се препоръчва в модела.
Сравнителен анализ. Всеки един от възможните финансови инструменти има своите предимства и недостатъци. Изборът на конкретен
инструмент зависи от имотното състояние на участниците в програмата.
Дарението под условие е най-малко подходящ инструмент, тъй като имаме
не добра правна регламентация, слаба подготовка на участниците в
програмата за ползване на средства от други финансово-кредитни институции. Освен това наименованието "дарение" е подвеждащо и това намалява мотивацията за коректно поведение от страна на целевата група.
Кредитът има най-добри оценки по всички показатели, но законодателно
той се класифицира като изключително банкова сделка, която могат да
извършват само банкови институции и по закона за банките. При кредита
се изискват и солидни гаранции, които не могат да се предоставят от
представителите на целевата група. Създаването на банка е трудно, а
съществуващите банки имат малък интерес да отпускат малки заеми.
Поради това този финансов инструмент трудно може да се използва при
прилагането на модела. Лизингът също има оценки близки до тези на
кредита, но той може да се използва само при закупуване на ДМА. Освен
това организацията, извършваща лизингова дейност, трябва да се
регистрира в БНБ. Това усложнява донякъде процеса на стартиране на
модела, тъй като трябва да се изготвят два типа договори - един за лизинг
на ДМА и един за КМА Продажбата на изплащане на ДМА е близък до
лизинга, тъй като при него собствеността върху актива може да се
прехвърли, след като е направена последната вноска. Проблем обаче е
обезпечаването на заема при оборотните средства. Този проблем може да
бъде решен, като за обезпечение се използват изплащани или вече
закупени ДМА.
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Таблица 10: Сравнителен анализ между експериментираните форми
№ Критерий

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Кредит

Продажба
Лизинг
на
изплащане

Дарение
под
условие

Разходи по
обслужване на
*
**
*
***
схемата
Бързина при
вземане на решения
**
***
****
***
за отпускане на
средства
Ясна правна
****
***
***
*
регламентация
Риск за
използваните
*
**
***
****
средства
Изисквания за
****
***
*
*
гаранция
Мотивация за
коректно поведение
****
***
*
*
от страна на
участниците
Подготовка на
участниците за
ползване на
средства от
****
***
***
*
финансовокредитните
институции
Законови
изисквания за
****
**
*
*
започване на
дейността
Възможности за
ДМА/КМА ДМА ДМА/КМА ДМА/КМА
придобиване на:
Обща оценка
*
**
****
*

Легенда: * - степен на положително влияние
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