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увреждания чрез заетост в 

социални предприятия и 

подобряване на качеството им на 

живот
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СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКО 

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРАДИЦИОННИ 

ЗАНАЯТИ „МОРСКИ ЗНАЦИ“ ОБЩИНА БУРГАС



Социалното предприятие се изгради по проект по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз“

Име: "Общинско социално предприятие "Морски знаци" -

Нови възможности в подкрепа на социалното включване" 

Обща сума на проекта: 294 894, 35 лева 

Продължителност на проекта: 18 месеца



Обща информация за проекта:

Проектът имаше за цел: създаване и функциониране на 

Социално предприятие за традиционни занаяти „Морски 

знаци“ в Община Бургас, което да отговори на 

необходимостта от подкрепа за социално включване и 

реализация на пазара на труда на хора в неравностойно 

положение от следните целеви групи – самотни или 

многодетни майки и хора с трайни увреждания. 

Основната дейност на предприятие е изработка на 

сувенири.



Цели на проекта:

 Обща цел:

 Подобряване качеството на живот и повишаване

възможностите за социално включване на лица от

уязвими групи на територията на община Бургас.



Специфични цели:

 Да се създадат условия за придобиване на умения за активно

поведение и самостоятелност на лица от уязвимите групи,

допринасящи за повишаване на трудоспособността и

продължителността на трудовия им живот.



 Да се създаде Социално предприятие за традиционни

занаяти „Морски знаци“, допринасящо за повишаване

равнището на социалния капитал.



 Общинското помещение, 

предвидено за откриване на 

социалното предприятие беше 

ремонтирано в рамките на 

проекта. То се намира на 

партерния етаж на блок 47 в 

бургаския жилищен комплекс 

„Славейков“ и към момента е

изцяло обновено и съобразено с 

нужните условия за работа на 

хора в неравностойно 

положение. 



Общинското помещение се 

състои от 2 стаи, санитарен 

възел, кухненски бокс и 

коридор. 

Общата му площ е 107 кв. м. 

преди ремонта



По време на ремонта бяха 

подменени ел.- и ВиК-

инсталациите, старата и износена 

дограма и врати бе сменена с 

нова PVC, полoжени са 

шумоизолационни плоскости по 

таваните, нова шпакловка на 

стени, боядисване, изграждане и 

оборудване на санитарен възел 

за хора с увреждания, нова 

подова настилка с теракот и 

монтаж на нови осветителни 

тела. Достъпът до помещението е 

осигурен с изграждане на рампа 

за хора с физически увреждания.

по време на ремонта



Ето така изглеждат изцяло 

обновените помещения в блок 

47 в к-с „Славейков“. 

След извършените ремонтни 

дейности те са напълно

готови за доставка на 

оборудването.

след ремонта



след ремонта



след ремонта



след ремонта



Обзавеждане и 

оборудване

Помещенията са 
оборудвани с 
необходимата 

техника:

• права шевна 
машина, 

• шевна машина 
за тежки материи, 

• оверлог, 

• парогенератор, 

• ютия,

• маси за гладене

• работни маси и 
плотове.





В момента в предприятието 

работят:

12 човека от две целеви 

групи:  

- хора с трайни увреждания

- самотни и многодетни 

майки.

Работен процес в Общинско 

социално предприятие 

“Морски знаци”



Общият числен състав 

на предприятието е 13

човека:     

директор, социален 

работник, счетоводител 

и хигиенист.

За разработването на 

асортимента и неговото 

промотиране се грижи 

дизайнер – приложен 

специалист.



През декември 2012г. 

Официално беше даден 

старт на новото 

предприятие в 

присъствието на 

министъра на труда и 

социалната политика, 

заместник-министри, 

кмета на община Бургас  

и много гости.

Откриване на Общинско 

социално предприятие 

“Морски знаци”
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До момента има 

разработени над 150 

артикула и произведени 

минимум по 3000 

бройки от всеки.

• Производствен процес :                        
Плат      
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• Естествена кожа



• Керамика



• Стъкло



Доставка на материали

• Доставката на материали става чрез 

избор на доставчик по процедури 

съобразени със Закона за обществени 

поръчки.



Ателиета и 

благотворителни базари

 Проект “Включи града”



• След откриване предприятието все още не 
извършваше търговска дейност.

• През този период екипът участваше в детски 
ателиета и базари с благотворителна цел 

организирани от Община Бургас,  клуб  „Зонта“ и 
различни Неправителствени организации .

• Благотворителен базар организиран от Българска 
академия на науките



• Първа голяма поръчка от 
Община Бургас за изработване 
на сувенири за 
Международното 
математическо състезание, на 
което Община Бургас беше 
домакин.

• За тази поръчка екипът на 
предприятието подготви над 
3000 броя от различни 
артикули.Така сувенирите 
достигнаха до различни краища 
на света.



Проектът приключи на 15.09.2013 година.

След това бе запазена числеността на персонала в 

предприятието, като стремежът е да се увеличи броя на 

работещите.

Запазени са всички дейности  на проекта като се 

наложи и обособяването на още една дейност –

търговската. Тази дейност не беше предвидена и 

разработена в проекта, но това е пътя на развитие на 

Социалното предприятие.



 След приключване на проекта Общинското социално

предприятие “Морски знаци” се обособи като

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към

Община Бургас.

 Периодът на устойчивост е минимум пет години.

 Принципът на дейност на такъв тип предприятия е

регламентиран с правилник приет от Общинския съвет

Бургас.

 Предприятието получава бюджет от Община Бургас.

 Реализираните приходи се внасят в бюджета на

Община Бургас.



Целта на ръководството на предприятието  за 

следващите пет години е:

• да се наемат още лица от целевите групи, 

• да се осигурява надомна работа, 

• да се повишава производителността 

• да  се търсят нови пазари. 



• За периода от 15.09.2013 година до сега 

предприятието е разработило осем търговски 

обекта: 1. От ноември 2013 година  функционира 

първият търговски обект в центъра на града.



2. От месец април 2014 година работят и търговските обекти в 

Морската градина и на Остров Света Анастасия, който е и 

най-новата туристическа атракция на Бургас.



• Специално за остров Света Анастасия разработихме и 

цялостна концепция за сувенири.



През 2015 година се разкриха и още пет търговски обекта, 

някои от които сезонни:

Два обекта обособени като Коледни базари

Сезонен обект на “Фестивала на пясъчните фигури”.

Сувенири с тематична концепция за туристическа атракция 

на Бургас, намираща се в Минерални бани, кв. Ветрен –

Светилището на Трите Нимфи – Акве Калиде.

Най- новият обект е разположен в сградата на скоро 

откритата “Автогара Юг”.
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За четвърта 

поредна година 

социалното 

предприятие 

участва и в 

Европейски панаир 

на предприятията и 

кооперациите от 

социалната 

икономика, който се 

провежда в град 

Пловдив.



Награди
През 2015 година социалното предприятие бе  удостоено с награда в 

КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО от Национален 

алианс за социална отговорност

Община Бургас и Общинско социално предприятие "Морски знаци"

– Бургас бяхме наградени за активна социална политики и развитие

на социалното предприемачество и предоставяне на възможност за

трудова реализация на хора с увреждания, самотни и многодетни

майки чрез производство на сувенири с името и логото на Бургас,

които от една страна популяризират града по целия свят, а от друга

страна осигуряват работа на хора в неравностойно положение,

което им дава възможност да се чувстват полезни в развитието на

града.



През 2016  и през 2018 

година социалното 

предприятие получи 

награда  в категория 

“Иновативен продукт” 

на Петия европейски 

панаир на социалните 

предприятия в град 

Пловдив и на Седмия 

Европейски форум в 

град София.



• Социалното предприятие «Морски знаци» 

осигурява работа на хората в неравностойно 

положение, като им помогна да се чувстват 

полезни в развитието на града и запълни 

една празна досега ниша в туристическия му 

облик, тъй като до момента Бургас нямаше 

собствени сувенири, пуснати в продажба на 

пазара.



Социалното предприятие "Морски знаци" 

произвежда сувенири с българска шевица, които се 

раздават като подаръци на гостите по време на 

Българското председателство на Съвета на 

Европейския съюз. 700 несесера и още толкова 

ключодържатели са изработени в ателието на 

„Морски знаци“. Сувенирите, които се правят са от 

естествени материали, а мотивът е избран 

неслучайно. Целта е, на гостите да бъде 

представено част от културното богатство на 

страната ни.



Реализирана е и идеята на предприятието - производство на рекламни 

материали с името и логото на града, които да популяризират и да носят 

славата и красотата на Бургас по целия свят. Така туристите и гостите на града 

ще могат докато посещават културни прояви, исторически забележителности и 

фестивали да си закупят и сувенир за спомен от пребиваването си в Бургас, 

изработен с много вдъхновение  и талант от хора с увреждания.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


