
 
 

 
 

 
 

 
 

Социалното предприемачество в Босна и Херцеговина 
 
 

1. Дом за стари хора - Баня Лука 
 

За изграждането на този дом голям принос има правителството на Хърватия (в 

подкрепа на католиците, които в Република Сръбска са малцинство). 

Обзавеждането е от мебелната работилница на 

„Каритас Баня Лука“. Капацитетът е 85 души. Таксата е 

400 евро. Безплатно приемат 5 души, отстъпка от 15% 

правят на индивидуални случаи. Постигнали са печалба 

от 25.000 евро годишно. Част от нея даряват на „Каритас 

Баня Лука“, друга реинвестират, а трета пазят в 

резервен фонд. Има малко души персонал, част от 

които са жени в напреднала възраст, т.е. защитена 

заетост. 

 

2. Ферма - Баня Лука 
 

Фермата е създадена през 2002 г. Сега имат 170 крави за мляко 

и месо. В 2006 г. регистрират кооператив, като Каритас Баня 

Лука е един от учредителите заедно с монасите траписти. 

Промотират кооперирането. Провеждат обучения за 

производство на сирене. 

Сътрудничат с агро университет. Отглеждат различни 

видове царевица. Нямат много техника, защото искат да създават работни места. 

Промотират работата във фермата. Организират посещения за деца. Електрическа 

енергия произвеждат от биогаз, което е пилотен проект, но още не могат да я 

продават и я даряват на държавата. На ден произвеждат 40 киловата. Произвеждат 

сирене от 2008 г. Имат 2 оранжерии по 1 дкар и произвеждат 

био зеленчуци. 180 хектара земя ползват под наем. Половината 

е на Църквата, а другата е държавна. Произвеждат 2000 л. мляко 

на ден. Половината продават, а останалото използват за 

направата на сирене. Навремето трапистите са произвеждали 

10 000 л. на ден. Развиват туризъм - организират посещения за 

хора да видят как се прави сиренето. Искат да направят музей и 

да покажат какво правят трапистите. Мандрата им е напълно 

лицензирана. В Босна и Херцеговина е забранено да се 

продава прясно издоено мляко. Имат пастьоризиране на 

различна температура. Трапистите изнасят сирене за Франция 

още от 18 в. и са 

известни в цяла Европа. Те имат 110 манастира по света. До 

1996 г. самите траписти са произвеждали сирене в Босна и 

Херцеговина, а сега съхраняват тайната рецепта. Във 

фермата са започнали скоро със сиренето рикота по 

традиционен начин, както го правят в Италия. Това е прясно 

сирене, затова им е трудно с опаковането. Трудности имат с 

конкуренцията, защото се внася сирене от не млечни 

продукти. Санкциите срещу 

Русия също ги затрудняват, както и това че не са в ЕС. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Социално-образователен център - Баня Лука 
 

Това е единствена по рода си институция в Босна и Херцеговина. Целите им са 

3: да има образователна програма за конкретни специалности, да подобрят 

уменията на хората, да дадат възможност на безработни. Трудно им е да се 

самоиздържат, 

затова правят 40 различни вида обучения за банки и 

предприемачи - намират обучители и курсисти. СОЦ има 

два клона - в Травник и Мостар. И в трите са наети общо 5 

души. Създали са обучителна програма за 4 специалности 

(болногледач, личен асистент и 

други подобни), която е 

призната от държавата. Досега 

са завършили 400 души. Дават под наем пространство 

за организиране на конференции и конгреси. 

Държавата не финансира, но признава обучението. 

Имат закон за образованието на възрастните. Таксата 

участие се плаща 50:50 от участника и от австрийската 

агенция за международно развитие.  

 

4. Манастир на трапистите - Баня Лука 
 

Началото на ордена на трапистите е 1663 г. в Солини ла 

Трап (Франция). В 1868 г. трапистите идват на Балканите и 

създават манастира. Първата 

църква е от 1871 г., където сега 

им е пивоварната. Имали са 

много земя - 4 мил. квадратни 

метра са им взели комунистите.  

Много малка част от нея им е върната. В най-добрите 

времена е имало 250 монаси - най-много от всички 110 

манастира по света. Сега са само трима монаси. 

Мотото им е „Молитва и работа”. Молят се заедно 7 пъти на ден. Започват деня в 5 

сутринта.  

Правили са хубаво вино. В 1899 г. са имали своя електро- 

централа (Лондон има улично осветление 8 години по-

късно).  

Сега произвеждат билки и правят 

тинктури от тях. Трапистите 

съхраняват тайната рецепта на 

тяхното сирене. То се 

произвежда във фермата на „Каритас Баня Лука“. 

 

Сакристията на църквата е от 1927 г. и е направена само от 

орехово дърво. Един път е лакирана тогава и оттогава се изтрива само със суха 

кърпа. Всичко е естествено – само с билки съхраняват дрехите за 

богослужение. Имали са 27 различни занаятчийски работилници (за тухли, 

керемиди, кожа, сапун, фурна, камъни, сирене, бира ...) Имали са училище с 

общежитие. 4500 момчета са били техни възпитаници. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Младежки център „Йоан Павел II” - Сараево 
 

Центърът работи от 11 години. До 2016 г. се е помещавал 

в една стара къща. Всичките 

дейности, които са извършвали в 

миналото, продължават и сега, 

но имат и много нови, заради по- 

големите възможности на 

сградата. Сега разполагат с 3 

големи обучителни зали, имат хотелска част (стаи за 

нощувка), ресторант, фитнес, паркинг (гараж с 15 места), пералня, спортна зала и 

детска градина. Пари от държавата не получават. Имат 

солидни дарители, основно от Германия и Италия. 

Покриват 30% от разходите си 

чрез бизнеса, а останалите чрез 

младежки проекти. В Сараево 

90% са мюсюлмани, но в 

младежкия център идват хора от 

различни религии. Доверие градено с години. Имат 

екуменичен проект с Православната църква. Искат да 

включат и мюсюлманската общност чрез различни 

дейности, да бъдат заедно с другите. Детската градина 

има отделна регистрация, заради законовите изисквания. 

Самият Център е регистриран като НПО - юридическо 

лице на Католическата църква. Сега обмислят да 

регистрират търговско дружество. Засега не мислят да  

регистрират отделните бизнеси като отделни фирми. 

Месечните им текущи разходи са 10.000 евро. Освободени са от ДДС. 

Разнообразието от бизнеси ги прави по-малко уязвими. Хотелът и ресторантът са най-

печеливши. Дават под наем помещения и на други организации – например, дават 

зала на една организация, която прави neurofeedback за аутисти. 
 

6. Детска градина - Сараево 
 

Детска градина, кухня и семейно консултиране са 

дейностите. В съседната сграда има училище, което 

пак е на Католическата църква. Имат 

много чакащи за детската 

градина. Капацитетът ѝ е 300 

деца. Месечната такса е 125 

евро. Изискванията на държавата са големи, а пари от   

нея няма. Това е най-голямата частна детска градина в 

столицата. Има 12 детски градини на Католическата църква в цялата страната.  

Социалната кухня е финансирана от държавата. Кухнята е 

обща за градината и за социална кухнята. Споделят и чистач. 

Понякога учителките помагат в социалната кухня, когато 

децата спят. За празниците организират децата да правят  

правят пакети за други деца. За уикендите организират 

събития за сплотяване.



 

7. Фондация „Мозаик” - Сараево 
 

Фондацията подкрепя организации и личности в сферата на социалния бизнес. 

Акцентират върху това да задържат младите хора, дори когато няма проект/пари. 

Крайната цел им е 500 нови бизнеси. Имат кампания от 9 стъпки: 

1. Записваш се в мудъл платформа им, ако имаш идея. 

2. Правиш екип от 3/7 души и започваш да посещаваш курс. 

3. Конкурс за социална иновация - кандидатстваш за 3000 марки (оценителната 

комисия е от млади хора) 

4. Разработваш проекта. 

5. Най-добрите влизат в бизнес инкубатора. 

През цялото време в мудъл платформата вървят курсове, в които можеш да 

участваш. 

6. Представяш прототипа в демо ден. 

7. Тестваш прототипа 

8. Регистрираш бизнеса 

9. Влизаш в клуба на предприемачите. 
 

 

Тамара разказа за своя проект - да помогне на 130 жени без образование и работа. 

Наели са ги за домакинска работа. Част от приходите са за образованието и 

социализирането им. За 3 години планира да наеме още 33 жени. 

 
Тимур има бизнес за слепи хора. Целта е да помогнат на хората да работят. 

Направили са колан, който търси препятствия на 5 метра - заместител на белия 

бастун. Има 39 милиона слепи хора, от които 6 милиона са им потенциални 

клиенти. Предвиждат да разработят и други устройства. 

 

 

 

Изготвил: 

Цветомир Думанов 


