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Предприятия в обществен интерес 

Доклад на Euricse в съкратен вид



Компании, които произвеждат стоки и/или услуги по стабилен и 
непрекъснат начин, включително стоки от обществен интерес.

Те имат "кооперативен" характер, защото се управляват от членовете си на 
основата на приобщаващи и демократични принципи. 

Те имат здрави корени в собствената си общност и чрез извършваните
дейности целят да подобрят условията на живот и да отговорят на нуждите 

на хората, които са в тази общност (Euricse, 2016).

Какво представляват предприятията в обществен интерес (ПОИ)?



„Приобщаващият“ модел на управление гарантира на всички хора в общността 
възможността за безплатен и недискриминационен достъп до стоките и услугите, 

които тя произвежда или доставя, както и до социалната база (принцип на 
„отворени врати“).

Този аспект е основен, тъй като се отнася до начините, по които ПОИ съумява да 
създава и преследва т. нар. „полза за общността“ или да изпълнява дейности, 
които пряко или косвено имат за цел да отговорят на потребностите на дадена 

територия. (Mori e Sforzi, 2018)

Кои са основните характеристики на ПОИ?



Чрез бизнесите в общността отново възниква необходимостта от ново 
свързване на бизнес моделите с местните общности.

Компаниите възникват в отговор на необходимостта на част от 
гражданското общество посредством работа в нетипични за социалното 

сътрудничество области да отговори на конкретни потребности, за 
които няма решение в съществуващите организационни модели.



Процесите на взаимодействие между жителите, местните публични органи и 
самоуправлението на общностите са тясно свързани с тези на управлението, тъй като 

мениджмънтът от страна на общността по отношение на стока или услуга от общ интерес 
предполага анализ и познаване на субектите и интересите, които са свързани с 

въпросната стока или услуга. 

Стартираните до момента инициативи показват, че е възможно да се започне нов цикъл 
на развитие на дейността в общността, но този процес следва да се осъществи по 

подходящ начин. Различните форми на самоуправление също трябва да бъдат укрепени 
и поддържани от местните власти чрез политически интервенциии.

Сътрудничество между публичния и частния сектор



Туризмът и всички свързани с него дейности представляват сектор, в който са 
концентрирани най-много активности. Повечето от тези бизнес модели са създадени в 
контекст, в който те по-конкретно трябва да отговорят на обедняването на териториите, в 

които липсва солидна производствена структура. 

Следователно ПОИ се ражда с предложения за проекти, които имат за цел да преоткрият
и подобрят по иновативен начин природното, историческото и художественото 

наследство в селото или областта. 

Пример: Социалният кооператив "Cadore SCS" (Veneto) и the Castel del Giudice (Molise), 
както и "Scherìa Comunità Cooperativa di Tiriolo" (Calabria) и Социалният кооператив "La 

Paranza" в Неапол (Sforzi, 2018a). 

Сфери на интерес



Налице са и всички останали инициативи, свързани с културата, особено във връзка с 
популяризирането на местните специфики – от художественото наследство до 

преоткриването на древни селскостопански хранителни продукти. 

Културните дейности се оказват особено подходящо средство не само за преоткриване 
на маргинални и селски райони, но и за създаване на взаимоотношения и повишаване 

на социалното сближаване в градски райони в затруднено положение.

Пример: кооперативът "Anonima Impresa Sociale" и неговото кино PostModernissimo в 
Перуджа (Sforzi, 2018a)



Селското стопанство от своя страна също включва проекти за социално земеделие, 
осъществявани в някои общности с цел да се стимулира назначаването на работа на 

хора в неравностойно положение. Следователно  то също се свързва с дейности, които 
са част от персоналните услуги. 

В допълнение, селскостопанският сектор е един от тези с дейности, силно свързани с 
туристическия и културния сектор. Тези дейности имат за цел да предадат знания за 

традициите и да насърчат сътрудничеството между местните участници, за да се 
адаптират към постоянните промени в икономическите и социалните условия. Следва да 

се отбележи, че броят на услугите, свързани с грижата за зелените площи, е по 
релевнатен за градските райони отколкото за планинските или селските, особено що се 

отнася до споделената грижа за общите блага. 



И накрая са персоналните услуги. Те включват транспортни услуги, образователни 
услуги и такива, имащи за цел да отговорят на специфичните потребности на определени 

категории, като възрастни хора, лица с увреждания и други, живеещи в несигурни 
условия. 

По отношение на този сектор си струва да се припомни, че когато не приемат правната 
форма на социално сътрудничество, ПОИ срещат много трудности във връзка с 

управлението и поверяването на услугите си на отговорността на местните власти. Това 
се дължи на липсата на правила, които да улесняват тези практики, както и на 

наличието на сложни процедури. Удълженото време за такива задачи често се отразява 
негативно на работата на тези организации. 



Като цяло, ПОИ се създават главно по четири причини: необходимост от 
възстановяване/укрепване на социалната тъкан на дадена територия; за борба с 

обезлюдяването; необходимост да се отговори на специфични нужди на населението и 
накрая - за осъществяване на липсващи услуги в общността. 

Изпълнението на интервенции, насочени към гарантиране на основни услуги за 
общността – от транспорт, през доставка на стоки за дома, до създаването и 

управлението на места за отдих за децата – е свързано с мотивацията да се компенсира 
липсата на услуги за населението, основната причина за учредяване на ПОИ.

Мотивиращи фактори



Стимул за създаване на предприятие в обществен интерес е необходимостта 
от възобновяване на икономическите дейности, които вече съществуват в 
района, но имат нужда от обновяване и ново, по-продуктивно обсъждане за 
укрепване на местните ресурси. Важни фактори са и събития, настъпили в 

рамките на общността, които рискуват да я отслабят, като природно бедствие 
или аварийна здравна ситуация. При подобни събития, в опит за преодоляване 
на доминиращата условна потребност, е необходимо да се активизира самата 

общност и силата на нейните вътрешни връзки. 

Други фактори



В повечето организации съществува група хора с общи идеали в качеството и на група на 
поддръжниците. Това са хора, които първоначално  се събират неформално, за да 

отговорят на възникваща потребност в тяхната общност.

В повечето случаи причините, които подтикват тези хора да си сътрудничат, зависят от 
необичайно събитие, което прави необходимо обединението на част от гражданите за 

решаването на общ проблем, например затваряне на място за обществен достъп 
(например бар) или магазин в малък град или огромни съкращения на финансирането за 

основни услуги за възрастни хора или младежи. Всички такива събития изострят 
феномена на обезлюдяването. 

Група на поддръжниците



В други случаи публичните органи се ангажират с някои инициативи, а не само с тези, 
които се намират под техния пряк контрол. Въпреки това следва да се подчертае, че 

понастоящем повечето предприятия в обществен интерес стартират дейността си без 
подкрепа или диалог с публичната администрация. 

Ако тази връзка не се подобри с течение на времето, съществува риск – в някои случаи –
от отрицателно въздействие върху стабилността на ПОИ и способността му да развива 

определени дейности, които ефективно допринасят за процеса на местно развитие.



И накрая, важно е да се отбележи наличието на набор от професионални 
умения във всяка инициативна група, която включва хора с общи идеали, но 

с умения, вариращи от барман до адвокат, от инженер до музикант, от 
химик до шивач. Такава хетерогенност е подобна на тази между местните 

жители и приходящите в населеното място.



Производствено-трудовата кооперация е най-разпространената правна форма, следвана от модела „друга кооперация“ и социалната 
кооперация. В последната някои предприемачи са избрали смесената социална кооперация и именно затова са се ориентирали към 

работните места за лица в неравностойно положение, а други са се спрели на тази от тип А. 

Основните причини, с които може да се обясни това множество от правни форми, се отнасят до културата на учредителите, 
социално-икономическия контекст, в който са съдадени съответните ПОИ и преди всичко функциите, които изпълняват и 

различните преследвани цели. 

Останалите категории (например селскостопанска или потребителска кооперация) обикновено биват избирани, като се започне от 
основните налични местни ресурси, върху които учредителите са решили да окажат въздействие. Това въздействие е за икономическо и 

социално съживяване на тяхната общност, например възстановяване и използване за производствени цели на изоставени или лошо 
експлоатирани земеделски земи. Или може да става дума за повторното отваряне на търговски обекти за доставка на храна и стоки от 

първа необходимост, или малки пунктове за продажба, които често са единствени в общността. 

Правни форми:
А: занимават се с управление на социални и здравни услуги, обучение и образование през целия живот;
Б: занимават се с управление на дейности, насочени към наемане на работа на хора в неравностойно положение в секторите индустрия, търговия, 
услуги и селско стопанство. 

Модели на управление



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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