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Маркетингова стратегия  

по проект № BG05M9OP001-2.010-0309-C01  

„Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство в община Аврен“ 

 

1. Въведение 
 

     Настоящата маркетингова стратегия е разработена в рамките на проект № 
BG05M9OP001-2.010-0309-C01 „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство в община Аврен“ и в изпълнение на поддейност 7.2 – 
„Маркетингова стратегия“. Приема се, че маркетинговата стратегия показва по 
какъв начин дадена компания смята да постигне своите пазарни цели. Тя 
включва избор на целеви пазари и създаване на специфични програми по 
отношение на маркетинг-микс елементите: продукт, дистрибуция, промоция и 
цена) с цел посрещане на нуждите на тези пазари. Крайната цел на 
маркетинговата стратегия е да покаже как дадената компания ще реализира 
своите пазарни предимства по отношение на един, няколко или всички 
елементи от микса. Важно е също дадената фирма да се стреми към 
устойчивост по отношение на поддържането на своите конкурентни 
предимства. 

     За целите на проекта маркетинговата стратегия цели да се изведат фактори, 
които въздействат на пазара, свързан с предлагане и търсене на услуги по 
озеленяване и по-конкретно да се постигне успех при функционирането на 
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“ 
като икономическа единица. В тази връзка като единна част от настоящия 
документ се разглежда и определената концепция на предлагания продукт, 
ценовото справедливо образуване, спазващо принципите за „ценообразуване“ 
в социалната икономика, дистрибуцията и промоцията на предлаганите услуги.  

     Във връзка с изработването на маркетинговата стратегия екипът от експерти 
извърши задълбочено проучване какви услуги по озеленяване и 
благоустройство, почистване на домове, дворове и градини и извършване на 
дребни текущи ремонти на частни и бизнес клиенти се търсят на територията на 
община Аврен и на съседните общини. Екипът направи проучване на услугите, 
които търсят различните видове клиенти - частните, обществените и  
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представителите на бизнеса, според спецификата на предмета им на дейност 
(хотелиерство, ресторантьорство, земеделски производители и 
преработватели). В последствие бе извършен обстоен анализ на получените 
резултати и  бяха селектирани подходящите, според търсенето видове услуги. 
На следващ етап бяха изготвени и пакети от услуги, които да удовлетворяват 
конкретни нужди на потребителите. 

     В хода на изпълнение на дейността бе проучена конкуренцията в региона, 
предоставяща сходни услуги, извършени бяха предварителни калкулации, бяха 
формирани цени, както и изработен ценоразпис на услугите. Респективно, бе 
оказана практическа помощ на ръководството на социалното предприятие при 
извършване на маркетинговите дейности. Разработената маркетингова 
стратегия цели да подпомогне ръководството  и в процесите на търсене на нови 
клиенти, представяне на услугите пред тях и разработване на дистрибуционни 
канали. 

     В процеса на изпълнение на заданието екипът осъществи контакт с 
проектанти по ландшафтен дизайн и озеленяване с цел те да предлагат услугите 
на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“ 
пред своите клиенти. Във връзка с реализиране на идеята за насърчаване на 
продажбите бе разработен план за промоционални действия, предхождащи и 
съпровождащи покупко-продажбата на услугите. 

     Маркетинговата стратегия на „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство в община Аврен“ засяга следните елементи: 

- „Продукт“ – селектиран е най – добрия комплекс от услуги в сферата на 
озеленяването, съобразно нуждите на потребителите на територията на 
Община Аврен и в региона.  

- "Цена" – ценообразуването за предлаганите услуги от социалното 
предприятие се формира на база социално приемлива и справедлива цена под 
конкурентните на пазара за Областите Варна, Добрич, Бургас и Шумен, 
възползвайки се от субсидираната заетост и признати по проекта разходи по 
издръжката на социалното предприятие.  

- "Дистрибуция" – разработени са канали за предоставяне услугите по 
озеленяване на клиентите на територията на общината, както и на съседните 
общини. 

- "Промоция" – разработени и приложими разнообразни методи за промоция 
на дейността на социалното предприятие.   
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2. Любопитно 
 

      
В съвременните пазарни условия конкуренцията между фирмите става особено 
жестока, пред вид на това, че разгърналата се глобална финансова криза донесе 
като следствие наличието на ограничаване на платежоспособността на 
клиентите, съставляващи всеки пазар. 

      Конкуренцията се извършва основно в две насоки икономическа 
ефективност и качеството на стоките и услугите, които се предлагат на пазара. 
По отношение на всяко от тези две направления може да се каже, че фирмите 
следват различни маркетингови стратегии част, от които обхващат въвеждането 
на нови продукти на пазара. Принципно тези стратегии са по-печеливши, но и 
по-рискови за фирмите. Но възможността да се извлекат изгоди от 
внедряването на продуктите иновации се реализира още в началото на 
жизнения им цикъл.  

Маркетинговата стратегия се разработва в три части: 

 Първата част включва описание на релевантния пазар; размера и 
потребителския профил на целевия пазар; планираните пазарни дялове, които 
фирмата смята да заеме; начина за навлизане в пазара и позициониране на 
продукта; планираните печалби и продажби през първата година. 

 Втората част от плана за маркетингова стратегия включва разработване на 
цената; стратегия за дистрибуция, комисионните на дистрибуторите; разходите 
за промоция и цялостния маркетингов бюджет. Тя се разработва също за 
период от една година. 

 Третата част представлява описание на продажбите, печалбата и стратегия 
по целия маркетингов микс за следващите няколко години. 
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3. Социален маркетинг 

     

 Социалният маркетинг е приложение на концепциите на комерсиалния 
маркетинг и инструментите на програми, създадени да повлияят на 
доброволното поведение на целевите общности, където основната цел е да се 
подобри благосъстоянието на целевите общности и/ или обществото, от което 
са част те. Социалният маркетинг се опитва да повлияе на човешкото поведение 
върху голям мащаб от социални ползи – не за частна печалба.  

     Социалните маркетолози изучават нуждите и желанията на целевата 
общност, която от своя страна е сегментирана според демографски показатели, 
начин на живот и други релевантни социални фактори.  

     Това е многомерен подход, който се използва за подпомагане на решаването 
на различни проблеми на обществото – подобряване на здравето, екологията, 
социална интеграция, човешки права и др.  

     Като ползи от социалния маркетинг могат да се изведат, че той се ползва от 
широк кръг неправителствени организации с нестопанска цел, организации в 
нестопанския сектор (държавни агенции и министерства) и нови социални 
предприятия.  

     Това предполага широко сътрудничество между местната общественост, 
медиите, вземащите решения, академични институции, различни 
професионалисти и заинтересовани страни.  

     Процесът на изпълнение трансформира маркетинговите стратегии и планове 
в маркетингово действие, за да се набележат цели на социалния маркетинг. 
Поведенческата промяна е обратим процес. Програмата за социален маркетинг 
трябва да ангажира определена издръжливост/ периодични промоционални 
елементи, за да се поддържа положително/ желаното поведение в дългосрочен 
план.  
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    Във връзка с изпълнението на социалния маркетинг се отчитат и 
някои негативни аспекти – той може да работи в интерес на „една“ политика, 
която по своята същност е редукционистка и премахва други интереси. Той 
може да фокусира нашето внимание и да повлияе на нашите възприятия с 
изопачаване на социалната реалност. Има по-малко място за обществен диалог 
и критичен анализ на твърденията на социалния маркетинг от независими 
изследователи. При социалния маркетинг е налице ограничен бюджет, 
ограничени човешки ресурси и оскъдни агенции за определяне на времевия 
ресурс за некритична адаптация и експлоатация на неподходящи инструменти 
на комерсиален маркетинг.  

     Социалният маркетинг има способността и задължението да работи за 
социално и екологично благосъстояние на обществото. В глобализиран свят с 
множество ефекти от всяко действие, социалните маркетолози трябва да 
разработят многостепенна отговорност: екологична, социална, на самите 
поколения и между поколенията.  

 

 

4.„Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство в община Аврен“ 

 

 

     Прието е да се използват 2 ключови процеса за очертаване бъдещо 
стратегическо планиране и маркетингов процес. 
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 Стратегическото планиране е управленски процес, чиято цел 
е адаптирането на фирмата към изменящите се пазарни възможности. Разчита 
на разработката на ясна мисия, цели, задачи, стратегия на растежа, продуктов 
асортимент и др. 

 

 Маркетинговият процес е управленски процес на идентифициране, 
анализиране, избор и реализиране на маркетингови възможности, 
изпълнявайки мисията и целите на компанията.  

 

4.1. Мисия и визия  

     Мисията на социалното предприятие за озеленяване и благоустройство е 
облагородяване на околната среда и разкрасяване на жизненото пространство в 
община Аврен и околностите. Визията се изразява в развиване на стопанска 
дейност, имаща изразен социален ефект спрямо лица от уязвими групи за 
подобряване на жизненото им равнище, осигуряване на заетост, предоставяне 
на услуги и / или други форми на подкрепа, с цел преодоляване на тяхната 
социална изолация. Предлаганите услуги са насочени към широк кръг от 
клиенти в лицето на общински, частни и бизнес клиенти.  

4.2. Цели, задачи и стратегия за растежа на социалното предприятие  

     Социалното предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен 
е организация със стопанска цел, приела да се развива в силно конкурентната 
среда в областта на озеленяването и поддръжката на зелени площи. Целите на 
социалното предприятие са в съответствия изискванията за запазване чиста 
екологична среда.  

     Качествената поддръжка е гаранция за естетически издържана паркова площ. 
Поддръжката при дърветата, храстите и др. растения започва непосредствено 
след засаждането им и включва интензивни агротехнически мероприятия. 
Растителността изисква редовно запасяване с необходимите количества воден 
субстрат и съответното подхранване. Със съответното количество изкуствени 
торове като се отчита вредното въздействие върху околната среда. 

     Стратегията се изразява в привличане на повече клиенти, разширяване на 
пазарния дял и увеличаване на приходите. Без да е основна цел печалбата, 
формирането ще е предпоставка за израстване на пазара. Маркетинговата 
стратегията се основава на факта, че озеленяването и благоустройството 
допринася не само за красива природа, а и за превръщането на община Аврен и 
съседните местности в населени места с европейски облик. Настоящата  
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маркетингова стратегия е жизненоспособна и ще доведе до 
положителни икономически резултати. 

 

4.3. Продуктов асортимент   

Общинско предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Аврен 
1. Почистване и поддържане на сгради и общи площи   

1.1. 
Измиване на дограми, врати, прозорци и витрини - 
едностранно 0.70 лв./кв. м. 

1.2. Измиване на дограми, прозорци, врати, витрини - двустранно 1.20 лв./кв. м. 
1.3. Измиване на ламелни щори 0.50 лв./кв. м. 
1.4. Измиване на външни щори 0.50 лв./кв. м. 
1.5. Комплексно почистване на бани и санитарни възли 40 лв./бр. 
1.6. Почистване на теракот  /фаянс + фуги/ 0.50 лв./кв. м. 
1.7. Почистване на складови помещения 1.00 лв. /кв.м. 

1.8. 
Почистване на площи от строителни материали,  храсти,  
треви 0.50 лв./кв. м. 

1.9. 
Комплексно вътрешно почистване на сгради, офиси, домове и 
др. -  еднократно 0.50 лв./  кв. м. 

2. Техническа поддръжка   
2.1. Боядисване на метални повърхности - двукратно 1.00 лв./кв. м. 
2.2. Боядисване на дървени повърхности - двукратно 1.00 лв./кв. м. 
2.3. Лакиране на дървени повърхности - двукратно 1.00 лв./кв. м. 
2.4. Лакиране на метални повърхности - двукратно 1.00 лв./кв. м. 
2.5. Грундиране на стени и тавани преди боядисване - двукратно 0.80 лв./кв. м. 
2.6. Боядисване с латекс/фасаген - двукратно 1.60 лв./кв. м. 
2.7. Демонтаж на стари дървени огради 1.20 лв. /л.м. 
2.8. Демонтаж на оградна мрежа 1.20 лв. л.м. 
3. Озеленяване   
3.1. Зацветяване 0.80 лв./кв. м. 
3.2. Затревяване 0.80 лв./кв. м. 
3.3. Засаждане на дървета 2 лв./бр. 
3.4. Засаждане на храсти 0.80 лв./ бр. 
3.5. Резитба/ подкастряне на храсти 0.80 лв. /бр. 
3.6. Косене на райграс 0.10 лв./кв.м. 
3.7. Косене на трева 0.10 лв./кв.м. 
3.8. Почистване на паркове и градини 0.10 лв./кв.м. 

3.9. 
Оформяне и почистване на цветни площи, включително 
почистване на прецъфтели цветове, окопаване. 0.20 лв./кв.м. 

3.10. Оформяне и почистване на жив плет, включително резитби, 1.50 лв./л.м. 
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плевене. 

3.11. 
Оформяне и почистване на единични растения, плевене и 
окопаване 0.50 лв./бр. 

3.12. 
Оформяне и почистване на храсти, резитби, плевене, 
окопаване. 1.50 лв./кв. м 

      
     Следва да се отбележи, че предлаганите услуги и съответната ценова листа 
към тях са съобразени и отговарят на мисията, визията и целите на социалното 
предприятие по озеленяване и благоустройство в община Аврен. За улеснение 
на потребителите и клиентите на услугите на социалното предприятие е 
разработена бланка на заявление за ползване на услуги предоставяни от 
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“. В 
нея те се уведомяват, че ще им бъде изготвен график за изпълнение, като за 
услугата се задължават да заплатят необходимата цена, съгласно Ценоразпис на 
услугите предоставяни от социалното предприятие, както и ще осигурят 
материалите и консумативите нужни за изпълнението на исканите от тях услуги. 
     Със създаването на социалното предприятие се очаква да се постигнат 
няколко ефекта:  
1. Предприемачески модел, който се управлява по прозрачен начин и при 
осъществяване на основната дейност на предприятието съществува баланс 
между стремежа към реализиране на печалба и прякото подпомагане на 
уязвими групи лица. 
 2. Социален ефект –наетите  лица са от социално уязвими групи, които се 
нуждаят от помощ за връщане на трудовите си навици, мотивация за работа и 
подпомагане за повишаване на жизнения и социалния им статус.  
3. Има специфично предназначение на стопанската дейност - насочена е към 
подобряване на жизненото равнище, осигуряване на заетост, предоставяне на 
услуги и други форми на пряка подкрепа с цел преодоляване на социалната 
изолация на съответната целева група.  
 
4.4. Целеви пазари 

Пазара на социалното предприятие зависи от от няколко основни положения : 
- представлява сфера на реализация на услуги, задоволяващи специфични 
потребности на погребителите;  
- той е и съвкупност от икономически отношения и механизми, свързана с 
участниците, мястото, времето, условията и обхвата на тази реализация. 
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      Изборът на целеви пазар е тясно свързан с изпълняваната 
услуга. Той определя възможните начини за обвързване на интересите на 
предприятието с тези на неговите клиенти при определени обстоятелства.  
      В този смисъл маркетинговите усилия обхващат следните дейности:  

- Предлагане на услуга, отговаряща на специфичните потребности и 
характеристики на клиентите, формиращи целия пазар; 

- Разработване на цени, които съответстват на платежните възможности и 
на бюджета на разходите на същите тези клиенти; 

- Достъпност и условия за ползване на услугите, които също са пригодени 
към изискванията на клиентите; 

- Обвързване на рекламните съобщения, на каналите и средствата за 
тяхното разпространение с традициите и културата на избраните клиенти. 

     В повечето случаи при избор на целеви пазар се взимат предвид и 
допълнителни критерии за сегментиране, като: 

- оценките, вкусовете и предпочитанията на клиентите; 
- личностните характеристики на потребителя; 
- създадени връзки между клиенти и посредници, осигуряващи 

продажбите; 
- начинът на регистриране на цените и на рекламата. 

  
 
4.5 Пазарни позиции 

     Гъвкавото предлагане на услуги за озеленяване и поддръжка , разширяване 
на обхвата от услуги е една от най-важните предпоставки за запазване на 
пазарни позиции за социалното предприятие, оформяне на имидж като начин 
за справяне с безработицата на уязвими групи и осигуряване на стабилни 
темпове на ползване на усругите през следващите години.  
     Към момента в община Аврен  няма фирма, която да предлага сходни услуги. 
За разширяване на пазара и в съседните общини Долни чифлик, Провадия, 
Девня, Белослав и Варна е  необходима целенасочена политика 
популиризиране на услугите и социалната мисия на Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство в община Аврен.  
3. Сравнителни конкурентни предимства  
Конкурентните предимства на Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство в община Аврен се изразяват най-вече в конкурентните ценина 
услугите, наличието на разнообразни услуги , социалната мисия. 
     Предизвикателство пред общинската администрация и заинтересованите 
страни в Община Аврен за развитието на успешно и устойчиво социално 
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предприятие е как да се предложи по-голямо разнообразие на 
услугите  и подходящи цени,  за да се осигури заетост на повече хора от уязвими 
групи. 
      Поради разликите в изискванията на потенциалните клиенти, подходът за 
различните целеви пазари следва да е различен, предлагайки атрактивни 
пакетни услуги за потенциалните клиенти. 
4. Основни цели и приоритети 
Основните цели и приоритети за превръщането Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство в община Аврен в успешно и устойчиво 
социално предприятие са следните: 
1. Привличане на фирми, институции и частни стопани от община Аврен и 
съседните общини с пакетни услуги  на атрактивни  цени. 
2. Повишаване на заетостта  в  социалното предприятие и повишаване на 
мотивацията  и квалификацията наетите кадри. 
 
     Социалното предприемачество в национален мащаб е много слабо 
презентирано. В това отношение съществуват и допълнителни възможности за 
маркетинг и реклама на това социално предприятие на общинско и областно 
ниво. Желателно е по-сериозно присъствие в интернет, използване на 
информационни табла, брошури, участия в панаири и други материали, които 
да се разпространяват периодично сред заинтересованите страни.  
     Предизвикателствата, които следва да се преодолеят са слабата популярност 
на социалното предприятие сред потенциални клиенти в общината и съседните 
общини. 
     Всички служители, заети в социалното предприятие, трябва да са наясно, че 
равнището на изпълнение на ежедневните трудови задължения от всеки 
работник и служител трябва да покрива изискванията на клиентите. Всеки 
работник и служител трябва да разбира, че със своята ежедневна работа гради 
имиджа на социалното предприятие  
     От друга страна, заетите социалното предприятие трябва да имат усещането, 
че мениджмънтът на предприятието прави всичко възможно да осигурява 
устойчива заетост и непрекъснато осигурява клиенти. За тях трябва да е ясно, че 
мениджмънтът на социалното предприятие ще се отнася с необходимото 
уважение и достойнство и ще възнаграждават справедливо всички усилия на 
работниците и служителите, които са насочени към положителни резултати, и 
ще се подпомага тяхното лично и професионално развитие. 
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     5. SWOT анализ на „Социално предприятие 
за озеленяване и благоустройство в община Аврен“  
 

 

SWOT анализ на „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство в община Аврен“ 

 Силни страни  Слаби страни 

-Опит на организацията в работа с 
представители на уязвими групи;  

-Познаване на потребностите на 
представителите на целевата група;  

-Закупуване на материални активи, 
необходими за упражняване на 
дейността;  

-Мотивация на наетите лица да 
работят;  

-Добър имидж на община Аврен, в 
качеството й на работодател;  

-Наличие на частни домакинства, 
чийто имоти имат нужда от 
поддръжка и озеленяване;  

-Готовност за промени, с цел 
предоставяне на конкурентни услуги;  

-Наличие на бизнес идеи;  

-Приемливи пазарни цени; 

-Наличие на бизнес идеи;  

-Приемливи пазарни цени; 

-Облагородяване на площите;  

-Създаване на естетически вид 

-По – приятни места за отдих 

-Перспектива за по – красиво и зелено 
бъдеще за подрастващото поколение 

-Липса на достатъчно бизнес- знания и 
умения;  

-Недостатъчно познаване на пазара;  

-Липса на опит в стопанската дейност 
от екипа на социалното предприятие;  

-Недостатъчен финансов ресурс след 
приключване на европейското 
финансиране;  

-Недобре развита маркетингова и 
продуктова политика, която да 
поддържа добър имидж на 
социалното предприятие;  

-Липса на трудови навици сред част от 
представителите на целевата група;  

-Ниска приемственост; 
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 Възможности  Заплахи 

-Създаване на финансова стабилност 
и устойчиви приходи, чрез развитие 
на услуги за частни клиенти;  

-Запазване на ресурсите за 
продължаване на дейността по 
идеалните цели;  

-Създаване на доверие в клиентите и 
нарастване на престижа;  

-Възможности за диверсификация на 
дейността  - Добавяне на нов продукт;  

-Изграждане на нови сътрудничества;  

-Възможност за разработване на 
добър маркетинг микс и пазарна 
стратегия, която да бъде следвана;  

-Възможност за обслужване на частни 
клиенти на територията на община 
Аврен и областта; 

-/Нелоялна/ конкуренция на пазара;  

-Свиване на пазара;  

-Промяна в нормативната уредба;  

-Промяна на обществената нагласа;    

-Липса на работна ръка;  

-Липса на клиенти;  

-Липса на финансиране; 

-Склонност на хората сами да 
облагородяват площите около 
блоковете си;  

-Възможно неблагоприятни 
климатични условия;  

 

     Следва да се отбележи, че е редно да се работи в насока да се използват 
силните страни и възможностите, като едновременно с това ръководството на 
социалното предприятие се стреми да елиминира слабите страни и заплахите. 
Социалното предприятие има потенциал за бъдещо развитие. Необходимо е да 
бъдат използвани всички възможности за привличане на допълнително 
финансиране за развитие на социалното предприятие, наемане на нови лица от 
уязвими групи, повишаване на мотивацията им за работа и включването им в 
обучения за квалификация. 

     Мениджмънтът трябва да има високи изисквания към персонала си, както и 
да го съобрази с целевите си пазари.  

      Необходимо е да се следва единен маркетингов подход, развивайки 
рекламната политика на социалното предприятие като предприятие, което 
осигурява заетост на хора от уязвими групи.  

Заинтересованите страни са следните: 
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Целеви групи: 

• Общинските власти в област Варна и по-конкретно в съседните общини: 
Долни чифлик, Провадия, Девня, Белослав и Варна; 

• Институции на територията на Община Аврен и съседните общини; 

• Представители на бизнеса в Община Аврен и съседните общини; 

• Частни стопани. 

 

Крайни бенефициенти: 

• Населението на Община Аврен и съседните общини 

 

 

   6. Услуги по озеленяване и благоустройство, 
почистване на домове, дворове и градини и 
извършване на дребни текущи ремонти на частни и 
бизнес клиенти на територията на община Аврен и на 
съседните общини. 
     Във връзка с изготвянето на настоящата маркетингова стратегия бе 
извършено проучване какви услуги по озеленяване и благоустройство, 
почистване на домове, дворове и градини и извършване на дребни текущи 
ремонти на частни и бизнес клиенти се извършват на територията на община 
Аврен и на съседните общини. Установено бе, че на територията на община 
Аврен на съществува подобна икономическа структура, която да предлага 
подобни услуги. По тази причини бяха разгледани подобни дейности в съседни 
и близки общини. Кметът на Община Варна ръководи, координира цялостната 
дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на 
общината, организира изпълнението на бюджета по дейност "Озеленяване" и 
на дългосрочните програми за развитието на зелената система. Ежегодно в 
бюджета на Община Варна се предвиждат финансови средства за поддържане 
на зелените площи въз основа на определения интензитет. 

     Дейностите по озеленяване на територията на община Варна се осъществяват 
след проведени процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП 
и сключени договори с изпълнители, за дейности по поддържане и изграждане 
на зелени площи, резитба и отсичане на дървета. 
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    В община Варна е изготвен Регистър на озеленените площи, дълготрайните 
декоративни дървета с историческо значение в община Варна, включващ 
отделни детайлизирани регистри за: 

- Улично озеленяване, квартални и градски градини, микрорайони и районни 
паркове. 

- Озеленени площи с ограничен достъп, комплексно застрояване, 
вътрешноквартална зеленина. 

- Градски и градски специализирани паркове. 

- Извънградски и крайградски паркове. 

- Извънселищни територии, включващи земеделски и горски площи и 
промишлени зони способства възможността от поетапното му актуализиране и 
надграждане. 

- Мелиоративно озеленяване на деретата. 
- Превръщане на озеленените дерета в места за отмора, транзитно пешеходно 

движение и развиване на велоалеи към тях. 

- Извънградска зелена зона и стръмни скатове. 

- Предвиждане на земеделски терени за отглеждане на бързо-растящи 
биоенергийни култури (посеви за биомаса). 

     На територията на община Варна функционира стопанска единица – „Новена“ 
ЕООД, която е специализирана в цялостно проектиране, изграждане и 
поддръжка на зелени площи. Предлагат услуги по озеленяване, поливни 
системи, дворни настилки, огради, градинско осветление, водни градини, 
градински конструкции и почистване на парцели. Фирмата предлага безплатен 
първоначален оглед и консултация в рамките на гр. Варна и вилните зони. 
Услугата по затревяване до 500 м. е на стойност 4.50 лв/м², а над 500 м. - 4.10 
лв/м², което значително по-скъпо от ценоразписа на социалното предприятие – 
0,80 лв/м².  

     Друга фирма, която предлага почистване е „Клийн Мастърс 2016“ ЕООД. 
Упражнява дейност в района на Варна и Добрич. Предлага услуги по почистване 
на домове, почистване след ремонт, почистване при смяна на жилище, пране 
килими и мокети, абонаментно почистване, пролетно и есенно почистване, 
почистване след събитие, почистване и пране на мека мебел, почистване на 
хотел, машинно почистване на твърди повърхности, почистване на прозорци и 
почистване на офиси. За услугата почистване на прозорци и дограма цената е 
1.99лв/кв.м, докато в социалното предприятие за измиване на дограми,  
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прозорци, врати, витрини – двустранно се заплаща 1.20лв/кв.м. Отново се 
отчита по-ниска цена в социалното предприятие.  

     В хода на изработване на маркетинговата стратегия бе проведено проучване 
на услугите, които търсят различните видове клиенти - частните, обществените и 
представителите на бизнеса, според спецификата на предмета им на дейност 
(хотелиерство, ресторантьорство, земеделски производители и 
преработватели). След това направиха анализ на получените резултати. В 
обобщен вид на база направена телефонна анкета бе установено, че 90% от 
респодентите не са запознати с дейността на социалното предприятия. 
Останалите 10 % са познати, но никога не са ползвали услугите му. 5 % от 
лицата, които бяха анкетирани са на мнение, че въпреки, че не са информирани 
за предприятието са на мнение, че подобни услуги са от голямо подходящи и 
нужни на гражданите и учрежденията (предимно със сезонна ангажираност), 
както на територията на община Аврен, така и на съседните. Експертите не 
успяха да съберат конкретна информация за видовете услуги, които биха 
предпочели потенциалните клиенти, тъй като анкетирани лица не споделиха за 
свои специфични нужди, които да бъдат задоволени, посредством 
предлаганите услуги.  

6.1. Списък с анкетирани организации: 

- Общински детски комплекс, гр. Аврен  

- Фирма „Секаста“ 

- Цех за производство на сладки изделия „Велинда“  

- Цех за производство и шиене на платна за яхти, с. Бенковски  

- Фирма за производство на мебели – с. Бенковски  

- Къща за гости в с. Аврен  

- Къща за гости Трите чешми, гр. Аврен 

- Къща за гости Атанасови  

- Къща за гости Мериди  

- НЧ „Зора-1-1937”, с. Бенковски   

- НЧ „Пробуда-1927”, с. Казашка река  

- Крест Груп Ко   

- "Стадион Спартак" ЕАД  

- Таньо Добрев 78, гр. Варна  

- Мидима, ЕООД  



 

                                                    

17 
Проект: № BG05M9OP001-2.010-0309-C01 „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“ 

- Екохим, ЕООД  

- Къща за гости Вила Моника  

- Зоопарк – Варна  

- Дом за медико-социални грижи за деца – Варна  

- Хотел „Персей“  

 

     7. Елементи на Маркетингова стратегия 

  

   Маркетинговата стратегия служи за идентифициране и задоволяване на 
потребностите на клиентите. В тази връзка основната цел на „Социалното 
предприятие за озеленяване и благоустройство в община Аврен“ е да се 
създаде здравословна и красива околна среда, която радва обитателите си и 
повишава качеството на живот. Екипът се стреми да внесе крастотата на 
природата в дома и посочените места за работа от потребителите на услугите на 
социалното предприятие. Служителите и ръководството вярват, че качественото 
обслужване говори за себе си и осигуряват това качество на техните клиенти на 
достъпна цена. Практиката на Социалното предприятие е свързана с висок 
професионализъм, качество и точност на изпълнение. Екипът подхожда с 
внимание и професионализъм към всеки отделен проект, като винаги се взимат 
под внимание най-новите тенденции в градинско-парковото изкуство.  

     Разликата от доставчици на подобни услуги се изразява на първо място в 
знанията и опита на служителите в предприятието. На следващо е в доброто  
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обoрудване, тъй като „Социалното предприятие за озеленяване и 
благоустройство в община Аврен“ притежава и поддържа богат избор от 
качествени машини, оборудване и инструменти за широк спектър от дейности 
по озеленяването, поддържането и изграждането на градини и дворове. На 
трето място разликата се състой в използваните качествени материали – най-
добрите почви, тор, растителни материали, семена и други продукти за 
обогатяване на почвата и грижа за растенията. Не на последно място по важност 
служителите щадят околната среда чрез биологични мерки, които в известна 
степен затрудняват поддръжката, но намаляват нуждите от торене. 
Растителната защита се извършва чрез IPM (интегриран вредителен 
мениджмънт).  

     Маркетинговата стратегията се изразява в привличане на повече клиенти, 
разширяване на пазарния дял и увеличаване на приходите. Без да е основна 
цел печалбата, формирането ще е предпоставка за израстване на пазара.           

     В хода на упражняване на стопанската си дейност социалното предприятие 
ще прилага стратегията към стабилизиране, с оглед запазването на позициите 
на услугите, които се предлагат. Стратегическата задача е съхраняването на 
конкурентните позиции. Тази стратегия е свързана с умерено поддържане на 
равнището на инвестициите. На следващо място ще се търсят резултати от 
прилагането на конкурентна стратегия. Тя ще послужи за създаване, запазване 
или подобряване на стратегическите позиции на пазара на социалното 
предприятие. Ръководството на социалното предприятие прилага механизма на 
триъгълника: цена, срок, качество, като мерило за прилагането на успешна 
стратегия.  

     Основната бизнес идея, заложена в маркетинговата стратегията на 
социалното предприятие е да се задоволяват потребностите на пазара 
потребители на услуги по озеленяване и то чрез предлагане на екологично 
чисти продукти. За това има благоприятни условия поради две причини: от една 
страна налице позитивно отношение към потреблението на такъв вид продукти 
на местния пазар, от друга страна разглежданото социално предприятие се 
намира във Варненския регион, където има благоприятни природо климатични 
условия за осигуряване на екологично производство. 

     Основната цел на настоящата маркетингова стратегия се определя като се 
вземе пред вид, че предлаганите услуги са отчасти непознати за пазара. Затова 
тази цел е: да се позиционира по-добре предлаганите услуги на пазара. Това 
означава да се предлаганите услуги да се въведат на пазара като по-добре 
удовлетворяващи потребностите на потребителите, в сравнение с конкурентите.  
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     В този смисъл при позиционирането му се набляга на специфичния характер 
на тяхната същност – облагородяване на околната среда и разкрасяване на 
жизненото пространство в община Аврен и околностите и изразен социален 
ефект спрямо лица от уязвими групи за подобряване на жизненото им равнище, 
осигуряване на заетост, предоставяне на услуги и / или други форми на 
подкрепа, с цел преодоляване на тяхната социална изолация. В същото време 
на налагането на предлаганите услуги в съзнанието на потребителите като по-
добре удовлетворяващи техните потребности от сходните конкурентни 
продукти. 

     Реализирането на тази цел и тези видове позициониране е свързано с 
оформянето на специализирана стратегическа бизнес единица, която следва да 
се разположи в рамките на гр. Аврен, област Варна. Районът е подбран като 
такъв с екологично чисти природо климатични условия, а също така и 
благоприятни за осъществяване на различните частични процеси по 
озеленяване и благоустройство – климатът предполага виреенето на различни 
целогодишни растителни видове. Социалното предприятие разполага с 
необходимото техническо, технологично и цялостно материално осигуряване, 
както и с управленски състав, който в рамките на „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство в община Аврен“, осъществява мениджмънта, 
маркетинга на бизнес единицата. Специфичният пазар на предприятието са 
граждани, институции и различни стопански единици, които имат 
предпочитания към красивото озеленяване и благоустройство. В сегмента се 
включват както мъже, така и жени. Специфичното качество на сегмента е 
положителното отношение към красивите природни гледки, оформените 
паркове и градинки, както и ремонтираните съоръжения. Като пазарна ниша 
може да бъде определена групата на ценителите на природата и естетическата 
визия. В тази ниша може да се включат преобладаващо чужди туристи, които 
идват в региона, в който се намират множество морски курорти. Разглежданата 
ниша е много перспективна, защото по принцип потребителите в нея са по-
платежоспособни от българските потребители, което позволява да се разчита на 
по-голяма поглъщателна способност и по-големи обеми на продажбите в 
нишата. 

7.1. Продукт 

    По отношение на продукта – предлаганите услуги, може да се отбележи, че 
той следва да е на равнището на качеството, което имат конкурентните 
продукти, но да услугите да се изпълняват в пълната си цялост и двата аспекта а  
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социалното предприятие - облагородяване на околната среда и разкрасяване на 
жизненото пространство и социален ефект спрямо лица от уязвими групи за 
подобряване на жизненото им равнище, осигуряване на заетост, предоставяне 
на услуги и / или други форми на подкрепа, с цел преодоляване на тяхната 
социална изолация. Това е много важно с оглед на това продукта да се 
позиционира като различен от конкурентните и с по-добро качество.  

 

7.2. Цена  

    В маркетинговата стратегия по отношение на ценообразуването е заложено 
да се постигне равнището на продажбите, заложено в стратегията като цяло. 
Цената е единственият елемент на маркетинговия микс, който реализира 
печалба; другите елементи реализират разходи. Цената, също така, е един от 
най-гъвкавите елементи на този микс поради това, че може бързо да бъде 
променяна, за разлика от характеристиките на услугите или от задълженията 
към дистрибуторските канали. В същото време, ценообразуването и ценовата 
конкуренция са първостепенни проблеми за маркетинговите мениджъри. В този 
смисъл цената следва да се определи като се формира пълната себестойност и 
печалбата се изчисли след съобразяване с цената на сходните продукти, 
предлагани на пазара. Това е валидно за сегмента на българските потребители, 
които са по-малко платежоспособни от чужденците. При последните цената 
може да се определи и като се съобрази с международните цени на такива 
продукти. Цената на продукта да е съобразена с тази на сходни продукти на 
пазара и може да варира за обикновените потребители и за корпоративните 
клиенти. Заложени са отстъпки за заявки за услуги в големи количества в 
гъвкави размери според размера на количеството. Предвижда се да е прилага и 
промоционално ценообразуване.  

 

7.3. Дистрибуция 

     Във връзка с дистрибуцията в настоящата маркетингова стратегия се залага на 
предлагане във всички общински звена и учреждения, така и за конкретни 
поръчки, пред вид на идеята за селски туризъм за конкретни места, които се 
посещават от туристите. Предвидена е възможност за поръчки по Интернет, 
което да увеличи достъпа до услугите на социалното предприятие.  

      Социалното предприятие към момента използва директната дистрибуция 
чрез контакти с партньори на Община Аврен.  
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7.4. Продажби 

      Стратегията, към която следва да се ориентира социалното предприятие е 
контрактивен подход, което означава продажби на услуги чрез предварително 
сключени договори. По този начин се разширява обхвата на информираност на 
потенциалните клиенти и размера на пазарната мрежа. Този е именно пътят, 
който трябва да се поддържа от всички заинтересовани страни, с цел да се 
увеличат продажбите. 

     За да се реализира всичко това, социалното предприятие следва да използва 
съществуващата си дистрибуторската мрежа като предложи допълнителни 
проценти комисионна на своите потенциални търговски агенти срещу 
предлагането на услугите на различни потребители. 

     Разработването и прилагането на продуктова стратегия или такава за 
предлаганите услуги неизбежно е свързано със съобразяване с различните 
видове пазари. Видове пазари относно работата на Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство в община Аврен биват: 

• Услуги, предназначени за Община Аврен;  

• Услуги, предназначени за съседни Общини;  

• Услуги, предназначени за фирми и земеделски кооперации на 
територията на Община Аврен;  

• Услуги, предназначени за фирми и земеделски кооперации в съседни 
общини;  

• Услуги, предназначени за частни стопани в община Аврен и съседни 
общини. 

     Услугите, които Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в 
община Аврен, предлага, може да се определят като комплекс от услуги. 

 

7.5. Комуникации и реклама 

      Социалното предприятие следва да осъществи агресивна рекламна 
кампания за промотиране на предлаганите услуги на пазара. Целта е да се 
повиши осведомеността за продукта, за неговия природосъобразен и социален 
ефект и предимствата му пред другите сходни продукти на пазара. В 
рекламната кампания следва да се включат поредица от акции в различните 
населени места в община Аврен.  

     В интернет да тече непрекъснато реклама за предлаганите услуги със 
снимков материал от социалното предприятие и мнения на клиенти. 
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     Във връзка с реализирането на секцията по комуникации и реклама се 
предвижда да се „атакува“ рекламната аудитория с телевизионен клип, който 
да показва чистотата и красотата на природата във Варненския регион и самото 
социално предприятие. Звуковото оформление на клипа може да се пусне по 
различните радиа. Кампанията може да се проведе най-напред във Варненска и 
Добричка област и постепенно да обхване цялата страна. 

     Предвижда се да публикува рекламна статия за социалното предприятие за 
предлаганите услуги в тематични печатни издания. 

      Във връзка с постигане на заложените цели се планира участия в тематични 
изложения и базари в страната, поради факта, че изложенията дават достъп до 
различни видове фирми и потенциални потребители.  

 

7.6. Мониторинг 

      Настоящата маркетингова стратегия предвижда и прилагането на мониторнг. 
Целта на контрола на маркетинговата стратегия на Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство в община Аврен е да се провери дали 
предприятието е постигнало заложените цели, дали има промени по отношение 
на продажбите и печалбите от предлаганите услуги. Основата на контрола е 
управлението чрез цели. То включва четири стъпки: 

1. Определяне на месечни или тримесечни цели . 

2. Проследяване на тяхната реализация на пазара. 

3. Определяне на причините за по-сериозните отклонения в резултатите. 

4. Предприемане на мерки за преодоляване на различията между целите и 
резултатите. 

Този модел за контрол следва да се прилага на всички нива. 

     Управителят на Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в 
община Аврен трябва да използва следните инструменти  за проверка 
действието на маркетинговата стратегия : 

• Анализ на продажбите - измерване и оценка на реалните продажби 
сравнени с поставените цели.  

• Анализ на пазарния дял - продажбите на предприятието  не разкриват до 
колко добре работи тя в сравнение с конкурентите и за тази цел е редно да се 
следи пазарния дял. Той бива: общ пазарен дял, обслужван пазарен дял, 
относителен пазарен дял спрямо водещия конкурент. 
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• Маркетингов анализ на разходите спрямо продажбите - изисква проверка 
на това, дали не се изразходва прекалено много за постигането на целите за 
продажбите. Основният показател, който трябва да бъде наблюдаван е 
отношението маркетингови разходи - продажби. 

• Финансов анализ - специалистите по маркетинг все повече използват 
финансовия анализ за откриване на печеливши стратегии, а не само на 
стратегии за увеличаване на продажбите. 

• Отчитане на потребителското поведение - чрез системи за отчитане на 
мнението и удовлетворението на клиентите, да се отчетат променящите се нива 
на предпочитание и удовлетворение и да се предприемат навременни 
действия, преди да са засегнати продажбите. 

 

 

     8. Заключение 
     Чрез въвеждането на предложената маркетингова стратегия по отношение 
упражняване на икономическа дейност на социалното предприятие за  

 

озеленяване и благоустройство в община Аврен ще се създадат предпоставки за 
изпълнението на Програма за развитие на социалното предприятие и по-
конкретно на заложените цели в 5 – годишния план за развитие, а именно на 
петата година от своето създаване и функциониране да се реинвестират 
минимум 51% от печалбата, реализирана по време на изпълнението на проекта, 
за постигане на основната цел на организацията; да се запази заетостта на 
пълен работен ден на 12 лица от целевата група; да се работи върху 
повишаване на социалния ефект и ползите за целевата група и населението като 
цяло в общината и не на последно място да се разработи програма за 
представяне на спецификите на дейността като добра практика на 
заинтересовани страни. С прилагането на настоящата маркетингова стратегия се 
очаква да се постигнат и следните резултати: 

 

1. Разработени и утвърдени комплексни услуги на Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство в община Аврен; 

2. Разработени нови атрактивни допълнителни услуги; 

3. Подобрено промотиране на услугите на социалното предприятие; 

4. Увеличаване на клиентите на социалното предприятие. 
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      Продуктовата стратегия и политика на Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство в община Аврен е насочена към завоюването на 
достойно място на пазара във Варненска област  и конкурентоспособност на 
услугите. 

     Осъзнаването на значението на социалната мисия на Социално предприятие 
за озеленяване и благоустройство в община Аврен поставя въпроса как трябва 
да се въздейства за повишаване търсенето на услугите на предприятието. 
Затова основната задача на промоцията на социалното предприятие трябва да 
бъде насочена към социалния ефект от предлагането на услугите. 
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Източници: 
1. Социален маркетинг - Мая Хавлина, 2012г. - 
https://www.slideshare.net/bardabg/ss-12076767 ;  

2. Маркетингова стратегия за навлизане на нов продукт на вътрешния пазар, 
Димитрина Костадинова Михайлова - http://www.referati.org/marketingova-
strategiq-za-navlizane-na-nov-produkt-eko-vino-na-vytreshniq-pazar/16735/ref ;  
3. Програма за опазване на околната среда на община Варна – 2019 – 2023 - 
https://varnacouncil.bg/wp-content/uploads/2017/01/Proekt-Program-OOS-
Varna.pdf ;  
4. Интернет страница на „Клийн Мастърс 2016“ ЕООД  - 
https://www.mstclean.com/ ;  
5. Интернет страница на „Новена“ ЕООД - http://novena.bg/ ;  
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