
Стратегии за набиране на 
средства

Как да финансирате бизнес идеята си



Какво се разбира под набиране на 
средства?

• Набирането на средства е стратегически 
ориентиран метод за постигане на 
устойчивост на социален проект във 
времето.

• Това е непрекъсната и комплексна дейност, 
насочена към стабилност и устойчивост на 
организацията с оглед постигане на 
нейната социална мисия.



Инструменти за набиране на средства

1. Публични търгове
2. Краудфъндинг (групово финансиране)
3. Дялово участие
4. Членски внос
5. Събития за набиране на средства
6. Спонсорства
7. Дарения
8. Бизнес ангели

Контактите са важен ресурс за набирането на средства.



Собствен капитал
Преди да търсите други средства, е важно да 
имате собствен капитал.

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ = СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Той показва, че вярвате в проекта до такава степен, че 
да инвестирате в него собствените си ресурси.

Той осигурява надеждност на останалите.



1. Краудфъндинг (групово 
финансиране)

Краудфандингът може да се дефинира като колективно 
усилие на множество хора, които създават мрежа и чрез 
интернет обединяват своите ресурси, за да подкрепят 
други хора или организации в изпълнението на проекти.

Индивидуалните проекти и бизнеси се финансират с 
малки вноски от голям брой лица.
Когато традиционните кредитни институции не могат да 
разпознаят стойността на инициативата, финансирането 
чрез краудфъндинг може да се окаже реална и 
конкретна възможност за реализиране на проекта.



Елементи на краудфъндинга
- „Тълпа“ (от англ. “crowd”): Главното действащо лице е 

тълпата или групата. Това е общност от хора, които, 
присъединявайки се към онлайн платформи, спонтанно 
решават колективно да подкрепят изпълнението на 
проект или инициатива.

- „Финансиране“ (от англ. „funding”): Голям брой много 
малки суми – дори от по няколко евро – от лицата в 
„тълпата“ формират значителна обща сума средства, 
която може да се използва за финансиране на 
значителни капиталови ресурси.

- „Уеб“: Платформата за краудфъндинг е виртуално място, 
в което притежател на идеята и поддръжник могат да се 
срещнат и да обединят усилия за създаване на 
споделено чувство за собственост при финансирането на 
проекти, културни събития и социални инициативи.



Видове краудфъндинг

a) Базиран на възнаграждения

b) Базиран на дарения

c) Базиран на кредитно финансиране

d) Базиран на собствения капитал



a) Краудфъндинг, базиран на 
възнаграждения

- Участниците получават символична награда, която 
може да бъде продукт, за който се събират 
средствата, или просто признание (напр. сувенир, 
публично обявяване на името на дарителя – нещо 
просто...);

- Инициирането може да се осъществи в 
сътрудничество с организации, които възнамеряват 
да съфинансират проекти (в т.ч. общини, 
асоциации, банки и т.н.) и организират търгове за 
определяне на необходимите условия.

- Възможно е кампанията за набиране на средства 
да стартира чрез онлайн платформи.



Два типа кампании за набиране на 
средства чрез онлайн платформи

1. Получаваш всичко: собственикът на кампанията 
може да използва събраните средства дори в 
хода на самата кампания и дори планираната 
сума да не е достигната, като по този начин 
намалява първоначално предвидените амбиции 
по отношение на проекта.

2. Всичко или нищо: цялата сума е налична само до 
края на кампанията и само при достигане на 
планираната стойност. Това е по-сериозният и 
надежден тип кампания.



Разходи за краудфъндинг

1. Разходи за платформата
2. Трансакционни разходи за всяко дарение
3. Разходи за реализацията и доставката на 

наградите
4. Разходи за популяризиране на кампанията

Важно е планирането на бюджета за кампанията по 
набиране на средства.



b) Краудфъндинг, базиран на 
дарения

Този тип групово финансиране се използва 
най-вече от организации с нестопанска цел 
за финансиране на инициативи, които не 
преследват печалба. 



c) Крауфдъндинг, базиран на 
кредитно финансиране

● Частни лица предоставят малки суми за 
осигуряване на микрокредити за хора и 
предприятия.

● Тези, които предоставят парите си, се 
разглеждат като инвеститори.

● Тези, които получават средствата, 
преминават през процес на оценка, който 
много наподобява този, използван от 
банките.



d) Крауфдъндинг, базиран на 
собствения капитал 

• Този тип групово финансиране се 
свързва с капиталови инструменти, 
емитирани от някои компании.

• В замяна на заема инвеститорите 
получават пълноправно членство.



Разработване на кампания за
групово финансиране

ПЛАТФОРМАТА
- Не може да се определи кои са по-добрите 

платформи. При избора на платформа следва да се 
отчетат няколко фактора:

- "Получаваш всичко" или „Всичко или нищо“; 
- Специализирана или универсална платформа; 
- Национално или международно покритие.



Разработване на кампания за
групово финансиране

ПЛАНИРАНЕ НА ВРЕМЕТО
- Изберете продължителност не такава, с която няма да 

губите ентусиазма си за проекта, а такава, която ще 
позволи на общността да се запознае с проекта и да го 
подкрепи.

- „Повече дни онлайн = повече събрани средства“ не 
важи при краудфъндинга.

- Една кампания за краудфъндинг продължава средно 40 
дни.



Митове за краудфъндинга
„Всичко може да получи финансиране“
- Само малка част от предложенията постигат целите 

си и получават адекватно финансиране, защото 
хората често вярват в този мит.

- Необходимата подкрепа получават само каузи, 
продукти и услуги, които пораждат достатъчно 
интерес, за да генерират участие.

- Попитайте колегите и сътрудниците си: “Бихте ли се 
включили в това предложение по начина, по който 
е представено?"



Митове за краудфъндинга

„Просто трябва да представя добра идея, за да 
проработи“
- Идеята никога не е достатъчна сама по себе си.
- Човек трябва да има конкретно предложение.
- Предложението трябва бързо да провокира 

въображението и да бъде лесно разбираемо.



Митове за краудфъндинга
„Мога да стартирам кампанията и просто да чакам 
резултатите“
- Предприемачът и екипът, ангажиран в кампанията, 

трябва да идентифицират поддръжници и да ги 
мотивират.

- Трябва да се внедри добре подготвена програма за 
регулярна комуникация, с помощта на която да се 
изпращат известия и положителни новини, 
свързани с кампанията. 

- Те трябва до последния ден активно и постоянно да 
зареждат кампанията с енергия – от началото до 
края.



Митове за краудфъндинга
От идеята към проекта
- Формулирайте идеята кратко и ясно;
- Идентифицирайте и анализирайте целевия пазар;
- Дефинирайте силните и слабите страни на проекта;
- Определете основните и спомагателните цели, 

които ще преследвате.
Надеждна и редовна комуникация
- Базирайте максимално кампанията онлайн. 

Интернет е естествената среда за достъп до
„тълпата“.



Полезни съвети
Предстартов маркетинг
- Планирайте възможно най-детайлно съдържанието 

на кампанията.
- Таргетирайте всички заинтересовани страни и 

останалите хора, които биха били склонни да се 
включат.

- Картографирайте взаимоотношенията си, за да 
осигурите ангажираност.

- Не забравяйте, че около 50 – 70% от финансирането 
на Вашия проект ще дойде от общността, с която 
успешно се ангажирате.



Полезни съвети
Референтна общност
- Използвайте карта на физическите и виртуалните 

пространства, в които можете да срещнете Вашата 
референтна група.

- Увеличете знанията на екипа за гамата от интереси, 
които групата проявява.

- Осигурете разбиране от страна на групата за 
съществуването на ‘допирни точки’ между 
предложения проект и техните интереси.



Полезни съвети
Присъствие офлайн:
- Промотирайте активно проекта и офлайн - особено 

в случаите, когато постигането на онлайн 
ангажираност сред важна част от заинтересованата 
общност е по-трудно 

- Опитайте да се представите на тази публика 
присъствено и лично, по време на срещи и събития

- И ако е абсолютно наложително, обмислете 
възможността да посетите на място някои лица, 
които биха могли да разпространят добри думи за 
проекта, въпреки че това също изисква ресурси.



Краудфъндингът е нещо средно между официалните търгове и 
останалите подчертано неформални инструменти за набиране 
на средства, като посещенията от врата на врата.
Формални елементи:
- Краудфъндингът изисква екипът за набиране на средства да 

разработи средно структуриран проект.
- Екипът следва да обясни подробно целите и задачите на 

проекта на своя уебсайт, както в писмена форма, така и с 
видео.

- Представянето следва ясно да опише контекста на 
организацията и това, което иска да постигне с търсения 
финансов ресурс.

- Представянето трябва да бъде надеждно, прецизно и 
убедително, тъй като екипът адресира както тези, които до 
известна степен познават организацията, така и нова 
аудитория.

Степен на формалност



Формални елементи:

- Екипът трябва да се отчита за харченето на събраната сума 
както във връзка с прозрачността, така и за да 
засвидетелства уважение към общността, която има принос 
за събирането на средствата.

- Кампанията изисква ангажирането на специален екип, който 
систематично да работи по нея, дори и в рамките на 
ограничен период от време (най-често около 2 месеца).

- Събраната сума е предназначена и се разпределя за 
постигане на набелязаната цел.

- Организацията използва ресурсите само, когато 
необходимата сума е събрана и проектът може да бъде 
реализиран.

Степен на формалност



Неформални елементи:

- Краудфъндингът може да се използва за набирането на 
различни по размер суми за широк диапазон от инициативи.

- Сумата може да бъде от няколкостотин евро до няколко 
хиляди, в зависимост от контекста на проекта и естеството на 
целевата аудитория, която се адресира.

- Екипът може да започне кампанията във времето, в което 
прецени, а не следвайки определен график с наложени 
срокове.

- Екипът може свободно да избира кои разходи да покрие със 
събраната сума, вместо това да бъде определено по волята 
на финансиращия донор.

Степен на формалност



3. Дялово участие
- Дяловото участие е инструмент за подкрепа на проекти със 

силно социално въздействие. Състои се в закупуването на 
акционерен капитал от компанията от страна на поддръжници 
на проекта, които след това се превръщат в акционери;

- Основната особеност е, че финансирането се осъществява 
„отдолу-нагоре“– от общността, гражданите, основата на 
обществото;

- Дяловото участие развива наситена мрежа от взаимоотношения 
с местната общност;

- Това е инструмент за взаимно финансиране, основан на етиката 
на солидарността;

- Важно е чрез набрания капитал да се демонстрира добавената 
стойност за общността.



4. Членски внос
При учредяване на сдружение могат да се генерират 
доходи от:
- Членски внос: дължим първоначално и/или ежегодно, 

срещу който лицето придобива статут на член и право 
на участие в дейностите на сдружението, както и право 
на глас.

- Допълнителен членски внос: членът на сдружението 
плаща допълнителна сума за услуга, която му дава 
възможност за участие в специфични дейности (напр. 
курс или концерт).

Членският внос се различава от даренията по това, че 
дарения могат да бъдат правени и от лица, които не са 
членове.



5. Събития за набиране на средства

- Сдружението може да събира дарения по всяко време, 
когато пожелае.

- То може също да организира набиране на средства срещу 
продажбата на стоки или услуги по време на събития.

- Тези събития не трябва да са много чести и за набраните 
средства по време на всяко от тях следва да се дава отчет. 

- Събитията се одобряват от членовете на сдружението и 
информация за тях се пази в регистъра на организацията.



5. Събития за набиране на средства

Примери:

– Продажба на вещи втора употреба
(напр. дарени от членовете или от поддръжници, 
или закупени).

– Вечер за игри, викторини или др. забавления за 
присъстващите
(напр., бинго, викторина, караоке и др. подобни).

– Официални вечери.

– Плащане за участие в колоездачно състезание, крос
или пешеходен тур.



6. Търговско спонсорство

- Представлява договор между две страни.

- Спонсориращата организация се съгласява да 
предостави определена финансова сума срещу 
търговски обмен.

- Търговският обмен може да се изразява в 
промотиране и връзка с добре приета от 
общността услуга или проект.

- Промоцията може да бъде предоставена във 
всяка медийна форма, определена от 
спонсорираната организация.



6. Търговско спонсорство
- Промоционална среда могат да бъдат уебсайтът на 

сдружението, електронни издания, печатни 
материали или рекламни табла за конкретно събитие.

- В случаите на оповестяване на спонсорството по 
време на събитие спонсориращата организация може 
да изпрати свой представител, който да изтъкне 
нейната роля. 

- Всяка от формите на промоция може да 
популяризира името, имиджа и марката на спонсора, 
както и други детайли.

- Основен момент е, че спонсорството е търговски
обмен, а не благотворителност и трябва да се третира 
като такъв с цел гарантиране ангажираността на 
спонсора.



7. Дарения
- Организация с нестопанска цел получава дарение от трета 

страна като обикновен акт на щедрост и не дължи 
насрещното осигуряване на нещо.

- При все това, организацията може да предложи да го 
направи като израз на добра воля.

- За целта тя може да предложи да постави логото на 
донора върху своите материали или да идентифицира 
дарителя на своя уебсайт.

- Винаги се интересувайте дали това би се оценило от 
дарителя, тъй като много донори биха предпочели да 
останат анонимни.



8. Бизнес ангели

- Това са инвеститори, които търсят бизнес 
възможности сред регистрирани фирми.

- „Бизнес ангелите“ инвестират средства в 
началната фаза на развитие на стартиращи 
бизнеси. 

- Срещу инвестицията те получават дял и 
идентифицирано участие в капитала на фирмата.

- „Бизнес ангелите“ могат да играят и менторска 
роля в стартиращите предприятия с липса на опит 
в бизнеса.



8. Бизнес ангели

- В допълнение към менторството „бизнес 
ангелите“ дават достъп на компанията до тяхната 
мрежа с контакти и знания. 

- Те следва да се разглеждат като активни 
заинтересовани страни в компанията.

- „Бизнес ангелите“ целят увеличение на 
добавената стойност за кратко време, като 
спомагат за бързото развитие на компанията.



Заем

- Заемът е един от основните инструменти за 
стартиращите фирми, които се стремят да 
изпълнят капиталовите изисквания и да 
финансират свързаните с тях дейности.

- Въпреки това този инструмент е подходящ само за 
проекти, които вече имат добра устойчивост.

- Това означава, че те могат да гарантират доход и 
да изплатят заема в момента, в който той стане 
изискуем.



Заем

- Фирмите кандидатстват за заем, тъй като се 
нуждаят от ‘първоначален тласък’ за проекта. 

- Надеждата след това е проектът да се превърне в 
устойчив, без да е необходима допълнителна 
подкрепа отвън.



Микрокредитиране
- Микрокредитирането е заемна дейност за 

набиране единствено на малък по размер 
финансов капитал.

- То е предназначено за физически лица и малки 
предприятия, които не могат да посрещнат 
нуждите си от кредит в традиционната банкова 
система.

- Невъзможността за получаване на кредит може 
да бъде резултат от множество фактори.



Микрокредитиране
- Тези фактори могат да включват например:

○ липса на необходимите банкови гаранции;
○ искане на малка сума, която не осигурява  на 

заемодателя желаната възвръщаемост от лихви;
○ липсата на гъвкавост на банковите процедури, които не 

отчитат комплексността на житейските ситуации.

- Границите на традиционната кредитна система водят до 
изключване на голяма част от местното население.

- Така нараства броят на тези, които кандидатстват за 
субсидии за социални услуги.



Микрокредитиране
- Търсещите микрокредити са физически лица и 

малки предприятия.

- Микрокредитът за предприятия е насочен към 
лица, които искат да осъществят проект, свързан с 
работа.

- Целта е с помощта на курсове за обучение хората 
да се насочат в посока на:
○ реализацията на проект;
○ консолидирането на вече започнат бизнес.



Микрокредитиране
- Целта на микрокредитирането за предприятия е:

○ Повишаване на осведомеността, свързана с 
отговорностите при стартиране на бизнес.

○ Идентифициране на отговорностите при организациите 
с конкретен етичен, морален и данъчен ангажимент;

○ Оценка устойчивостта на проекта с помощта на 
предоставящия микрокредита.

○ Насочване на бизнес идеята към добри практики в 
проектната работа.

- Получаването на микрокредит може да направи 
получателя по-надежден в очите на по-големите кредитни 
институции от гл.т. финансирането на проекта.



Как да изберем дали да прибегнем 
до търг или друга форма на 

финансиране?



Идентифициране размера на необходимата сума
- Нисък възможна вечеря за набиране на средства
- Среден възможен краудфъндинг
- Висок възможни търгове

Причини за набирането на капитал
Например: 
– За покриване на оперативните нужди през годината.      

Членски внос, обикновени дарения, 
дялово участие

– За покупка на конкретен актив
Набиране на средства аd-hoc, възможно по време
на събития или с помощта на спонсори

– За стартиране на нов проект
Търгове, краудфъндинг

Адресиране на ключовите въпроси



Въпроси:
- Може ли организацията да предвиди успешен 

търг и да продължи да рискува сумата да се 
покрие на следващ етап?

- Колко служители или доброволци могат да 
работят по евентуалния търг?

Бележки:
- Някои инструменти изискват единствено 

спорадична работа, а други налагат редовна 
ангажираност.

- Някои инструменти изискват технически 
познания.

Адресиране на ключовите въпроси



- При всички случаи е полезно да познавате 
пълната гама инструменти.

- Често е препоръчително да използвате 
комбинация от различни инструменти, за да 
максимизирате техния ефект.

- Екипът може да комбинира търсенето на 
съфинансиране по покана за участие в търг или да 
се стреми да изгради устойчивост на дейностите 
във времето.

Адресиране на ключовите въпроси



Организациите използват търгове, за да осъществят
структуриран проект с цел посрещане на
идентифицираните потребности.

Търгове или други инструменти за 
набиране на средства

Търгове Други инструменти

Разработете добре структуриран проект. 

Опишете контекста на потребностите, 
идентифицирайте конкретните цели, 
обяснете как възнамерявате да ги 
постигнете, в какви времеви граници, 
какви са индикаторите за успех и т.н.

Необходими са специфични познания с 
цел коректно разбиране на това, което се 
изисква от търга. Важно е тази 
информация да бъде описана.

Обяснете на членовете и дарителите 
каква е целта на набирането на средства.

Колкото по-прецизно бъде обяснението, 
толкова по-правдоподобно ще бъде то. 

Не се изисква дълго и сложно описание 
на проекта както при търга.

Обикновено се използва за събиране на 
големи суми (но и броят на  
финансираните дейности ще е голям).

Обикновено се използва за събиране на 
малки и средни суми.



Търгове Други инструменти

Идеята трябва да се вписва в рамките на 
проектните линии, предложени от 
финансиращия орган.
Организациите трябва да се адаптират 
към времето на обявяване на търговете (в 
някои периоди може да няма никакви 
покани, подходящи за Вашата идея).

Разполагате с повече свобода да
поискате от дарителите каквото и 
когато Ви е необходимо.

Често трябва да сте готови да работите в 
партньорство, тъй като понастоящем това 
е тенденцията при много покани.

По-лесно е да се избере дали да се 
направи връзка с други опции
(например дали да се организира или 
не голямо събитие)

Дейностите трябва да са добре 
структурирани и детайлизирани. Трябва 
да има времеви график и бюджет с 
остойностени разходи за всяка  
необходима дейност.

Необходим е бюджет, детайлизиращ 
разходите, които трябва да се покрият 
с набирането на средства. При все 
това, рядко се изисква той да е толкова 
подробен, колкото налага тръжната 
покана.

Търгове или други инструменти за 
набиране на средства



Търгове Други инструменти

Не всички разходи са допустими да бъдат 100%-во
финансирани. Това зависи от търга.
(обикновено разходите за обичайните човешки 
ресурси и традиционните дейности са изключени)

Можете свободно да избирате 
кои разходи да посрещнете с 
набраните средства в зависимост 
от това, от което сдружението 
действително се нуждае.

Изразходваният бюджет изисква много точно 
отчитане. Тази процедура има свои собствени 
правила, свързани с времевия график, възможните 
авансови разходи, начините на плащане и т.н.
Верифицираните отчети удостоверяват 
целесъобразността на разходите. 

Винаги е препоръчително да се 
отчитате пред дарителите как е 
изразходвана сумата, но това е 
основно за целите на 
прозрачността. 

Много от търговете изискват предварително 
покриване на разходите и позволяват 
възстановяване на съответната сума само след 
представяне на доказателство за плащане. Много 
важно е да помислите как да намерите 
необходимите средства за подобни авансови 
плащания – вътрешни ресурси или с използване на
други инструменти за набиране на средства.

Организациите правят покупката 
само ако и когато съберат 
необходимата сума.

Търгове или други инструменти за 
набиране на средства



Търгове Други инструменти

Поканите за участие в търг са 
структурирани така, че изискват 
организацията да има един или 
повече хора, които се занимават 
с процеса по координация.

Реализирането на конкретните 
дейности може да се 
осъществява и с помощта на 
доброволци, както е и при 
краудфъндинга.

Останалите методи за набиране на средства 
често са еднократни и краткосрочни (напр. 
вечеря, лотария, заявка за спонсорство и т.н.) и 
следователно е възможно в тях да се включат и 
доброволци.
Въпреки това, дори доброволците трябва да 
притежават поне елементарни умения за 
набиране на средства. В допълнение, 
кампанията за набиране на средства изисква 
всички в организацията да участват на някакво 
ниво – от хората в управляващия борд до 
доброволците.

Връзката се осъществява между 
отговорните лица в 
организацията и фондацията 
или финансиращия орган.

Взаимоотношенията с донорите органично се 
ръководят от отделни лица, така че връзките са 
по-обогатяващи и по-дълбоки, което може да 
бъде особено полезно в бъдеще.

Търгове или други инструменти за 
набиране на средства



Благодаря за вниманието!


	Стратегии за набиране на средства
	Какво се разбира под набиране на средства?
	Инструменти за набиране на средства
	Собствен капитал
	1. Краудфъндинг (групово финансиране)
	Елементи на краудфъндинга
	Видове краудфъндинг
	a) Краудфъндинг, базиран на възнаграждения
	Два типа кампании за набиране на средства чрез онлайн платформи
	Разходи за краудфъндинг
	b) Краудфъндинг, базиран на дарения
	c) Крауфдъндинг, базиран на кредитно финансиране 
	d) Крауфдъндинг, базиран на собствения капитал 
	Разработване на кампания за�групово финансиране
	Разработване на кампания за�групово финансиране
	Митове за краудфъндинга
	Митове за краудфъндинга
	Митове за краудфъндинга
	Митове за краудфъндинга
	Полезни съвети
	Полезни съвети
	Полезни съвети
	Степен на формалност
	Степен на формалност
	Степен на формалност
	3. Дялово участие
	4. Членски внос
	5. Събития за набиране на средства
	5. Събития за набиране на средства
	6. Търговско спонсорство
	6. Търговско спонсорство
	7. Дарения
	8. Бизнес ангели
	8. Бизнес ангели
	Заем
	Заем
	Микрокредитиране
	Микрокредитиране
	Микрокредитиране
	Микрокредитиране
	Как да изберем дали да прибегнем до търг или друга форма на финансиране?
	Адресиране на ключовите въпроси
	Адресиране на ключовите въпроси
	Адресиране на ключовите въпроси
	Търгове или други инструменти за набиране на средства
	Търгове или други инструменти за набиране на средства
	Търгове или други инструменти за набиране на средства
	Търгове или други инструменти за набиране на средства
	Slide Number 49

