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Успешни семейни компании 



Дефиниция 

•  семейството контролира значителен дял 
от собствеността върху бизнеса; 

•  контролиращото семейство има силно 
влияние върху управлението; 

•  някои членове на контролиращото 
семейство участват активно в 
управлението; 

•  семейната фирма има значителен принос 
към семейния доход; 

•  внимание върху приемствеността и 
унаследяването на бизнеса.  



Дефиниция 
Единна европейска дефиниция (ЕК, 2009): 
•  мажоритарният пакет от собствеността върху 
бизнеса е собственост на физическото лице, 
основало фирмата или придобило съответния 
дял от капитала, или на негови съпруг/а, деца, 
родители или други преки наследници; 

•  поне един член на семейството участва активно 
в работата на фирмата; 

•  ако фирмата е листвана на борсата - 
семейството притежава поне 25% от 
собствеността. 



Значение за икономиката 

Семейните фирми в ЕС: 

•  между 60% - 90% от всички фирми в частния 
сектор в отделните страни-членки; 

•  до 40% от БВП в отделните-страни членки; 

•  40% - 50% от заетостта в частния сектор в 
отделните страни-членки; 

•  голяма част от семейните фирми са МСП; 

•  концентрирани в традиционни сектори на 
икономиката. 

 



Значение за икономиката 

Семейните фирми в България: 

 

•  42% от всички фирми; 

•  28% от заетостта в частния сектор; 

•  голяма част от семейните фирми са МСП; 

•  концентрирани в секторите услуги и търговия. 
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Модел на развитие на семейната 
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Характеристики 
•  дългосрочна устойчивост; 

•  прехвърляне на собствеността и управлението между поколенията;  

•  ценностите на семейството се възприемат в семейната фирма; 

•  фокус върху местната общност и местния бизнес; 

•  предпазливост при поемане на рискове; 

•  силна корпоративна социална отговорност; 

•  трансфер на управленски знания и умения между поколенията; 

•  бързо вземане на решения; 

•  не допускат външни инвеститори; 

•  висок потенциал за възникване на конфликти; 

•  липса на професионализъм; 

•  смесване на семейни и бизнес взаимоотношения. 



Институционални противоречия 

БИЗНЕС НОРМИ 
Гл. изп. директор/ 

управителят трябва да: 
 

ПОДБОР 
Наема на работа най-
компетентните. 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
Разпределя работните 
заплати и други 
придобивки в 
съответствие с 

резултатите и пазарната 
стойност. 

АТЕСТАЦИЯ 
Прави разлика между 

служителите в зависимост 
от тяхното представяне. 

ОБУЧЕНИЕ 
Предоставя възможности 
за обучение и развитие с 
цел задоволяване на 
нуждите на фирмата. 

 

 
СЕМЕЙНИ НОРМИ 
Родителите трябва да: 

 
ПОДБОР 

Предоставят възможности 
на деца/роднини, които са 

в нужда. 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
Разпределят ресурсите в 
съответствие с нуждите и 
добруването на индивида. 

АТЕСТАЦИЯ 
Не правят разлика между 
децата/наследниците. 

ОБУЧЕНИЕ 
Предоставят възможности 
за обучение и развитие с 
цел задоволяване на 
потребностите на 

индивида. 

ОСНОВАТЕЛЯТ 
Какво да правя? 



Предизвикателства 

•  “невидимост” на семейния бизнес; 
 

•  прехвърляне на управленския контрол и 
собствеността; 
 

•  балансиране на личния живот и управлението на 
семеен бизнес; 

•  развитие на специфични компетенции за 
управление на семеен бизнес; 

•  достъп до финансиране; 

•  имидж на пазара на труда. 



Унаследяване 

I етап: Установяване на правила и първи стъпки в 
процеса 
 
II етап: Отглеждане и развитие на подходящ 
наследник 
 
III етап: Избор на наследник 
 
IV етап: Преходен период и трансфер на властта  





БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


