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Каталогът предлага над 60 продукта и изделия на български 
социални предприятия, част от платформата ДарПазар. Това са 
организации с мисия, които развиват бизнес в подкрепа на 
различни каузи – опазване на природата и биоразнообразието, 
подкрепа на хората с различни възможности, на възрастните 
хора, които предават знание и мъдрост на поколенията, 
бежанците и мигрантите, съхраняване на културното и 
историческо наследство.
 
Мисията на ДарПазар е да помага на тези малки и големи 
социални предприемачи да стигат до повече хора. Да са смели, 
да разказват за това, което правят и да откриват тези, които са 
готови да се свързват със смислени неща и да ги подкрепят.

Повече за тях ще научите в края на каталога.



Свещи и сапуни
1.

2.

3.

1. Ароматни свещи
“Jamba Essentials”  

Размери: 160 гр., 320 гр., 360 гр., 450 гр. 

Aромати: бор, коледни подправки, 
канела, кедър и канела, шоколад,
ванилия, мед, ябълков пай, 
тамян и подправки.  

Цена: 7 лв., 18 лв., 20 лв., 23 лв.

Социално предприятие: Jamba

Социално предприятие: Работилница
на Каритас 

2. Ароматна свещ в буркан 
Размери: 
малка – 185 гр. тегло на целия продукт
голяма - 500 гр. тегло на целия продукт 
 
Aромати: ябълка и канела, 
джинджифилов сладкиш, 
мандарина, мента и шоколад.

1.

Цена: 5 лв. и 14 лв.

Социално предприятие: Работилница
на Каритас 

3. Ароматна свещ „Елхичка“ 
Налични са различни аромати и цветове.

Aромати: Предлага се в
различни аромати. 

Цена: 4 лв.



2.

4.

5.

4. Глицеринов сапун „Снежинка“
Размери: 
3,5х7 см, тегло - 95 гр.

Налични са различни аромати 
и цветове. 

Цена:  4,50 лв.
Социално предприятие: Работилница на Каритас

Социално предприятие: Ателие Конкордия 

5. Свещ “Елегант” 
Размери: 12 см. 

Цена: 12 лв.

Социално предприятие: Ателие Конкордия 

6. Свещ “Елха” 
Размери: 12 см. 

Цена: 10 лв.

Социално предприятие: Социални работилници
КаритАрт 

7. Свещ с кожен етикет 
Размери: 7х5,5 см. 

Етикетът може да бъде брандиран с лого/картинка/
дата/дума. 

Цена: 9 лв.

Социално предприятие: Социална чайна 

8. Ръчно изработен сапун 
Състав: кокосово, бадемово и био етерично масло
и цвят от лавандула. 

Цена: 8 лв.

6.

7.

8.
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Коледна украса

9. Глицеринов сапун
Налични форми: Дядо Коледа, снежен 
човек, коледна елха, коледен венец, 
коледен елен, коледна звезда.  

Цена: 5 лв.
Социално предприятие: Творилница Добрини 

10. Комплект дървени играчки
Весела Коледа, 4 броя

Цветове: жълт, зелен, червен, лилав, оранжев, розов
и син цвят. Фино украсени с брокат. 

Цена: комплект: 11,20 лв. 
Социално предприятие: Неща с душа 

11. Комплект играчки Злато
или Сребро, 4 броя

Цветове: злато, сребро

Цена: 12, 90 лв.

Социално предприятие: Неща с душа 

12. Коледна играчка “Снежко” 
Цветове: Предлага се в различни цветови комбинации. 

Цена: 3,20 лв.
Социално предприятие: Неща с душа 

9.

10.

11.

12.
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13. Коледна играчка “Елха със свещи” 

Цена: 3,20 лв.
Социално предприятие: Неща с душа 

14. Коледна играчка “Елхичка в кръг” 

Цена: 2,90 лв.
Социално предприятие: Неща с душа 

15. Коледна играчка “Коледно чорапче” 

Цена: 2,90 лв.
Социално предприятие: Неща с душа 

16. Коледни късмети с декорация 

Цена: 4 лв.
Социално предприятие: Общество 528

17. Коледна щипка 

Цена:  2 лв. за 1 бр. / 5 лв. за 3 бр. 
Социално предприятие: Общество 528

14.

13.

15.

16.

17.
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18. Коледен гном 
Размери: 20 см. височина

Цена: 19 лв.
Социално предприятие: Социални работилници
КаритАрт 

19. Керамични фигурки за елха 

Цена: 5,50 лв.

Социално предприятие: Социални работилници
КаритАрт 

20. Коледен венец 
Размери: 33 см. диаметър

Цена: 29 лв.
Социално предприятие: Направено с любов 21 

21. Коледно венче 
Размери: 10 см. диаметър

Цена: 11 лв.
Социално предприятие: Направено с любов 21 

22. Коледни ангелчета за елха 

Цена: 13,50 лв.
Социално предприятие: Направено с любов 21 

18.

19.

20.

21.

22.
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23. Прозрачни коледни топки 
с различни фигури 

Размери: 13 см. височина

Цена: 18 лв.
Социално предприятие: Направено с любов 21 

24. Ангелче от филц 

Цена: 15 лв.
Социално предприятие: Рождество Христово 

Размери: 10 см.

25. Топки за елха от филц

Цена: 15 лв.
Социално предприятие: Рождество Христово 

Размери: 15 см. височина

26. Филцова кукла 

Цена: 15 лв.
Социално предприятие: Рождество Христово 

27. Късмети с пожелания за 
Нова година (15 броя) 

Цена: 22 лв.
Социално предприятие:  Работилница “Светове” 

23.

24.

25.

26.

27.
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Размери: 21 см. 

28. Висулка от естествени материали 

Цена: 8 лв.
Социално предприятие: Работилница “Светове” 

Материали: мек, вълнен плат
Предлага се в червен и зелен цвят с опция за 
окачване с висулка или захващане с щипка. 

29. Коледна декорация “Коледна звезда”

Цена: 8 лв.

Социално предприятие: Работилница “Светове” 

Материали: мек, вълнен плат 
Размер: 10 см. дължина

30. Висулка Коледна елхичка

Цена: 8 лв.
Социално предприятие: Работилница “Светове” 

Материали: скандинавски мъх 
Размер: 18 см.

31. Kоледен венец от мъх 

Цена: 40 лв.
Социално предприятие: Творилница Добрини 

Материали: рециклирана хартия и скандинавски мъх 
Размер: 5,5, см. диаметър

32. Коледна топка от мъх 

Цена: 8,40 лв.
Социално предприятие: Творилница Добрини 

28.

29.

30.

31.

32.
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Книги

Автор: проф. д-р Христо Пимпирев 
Университетско издателство “Св. Климент Охридски” 

Страници: 256

33. Книга “Антарктически дневници“

Цена: 10 лв.
Социално предприятие: Асоциация на младите 
полярни изследователи (АПЕКС България) 

Автор: Мануела Саркисян

34. Детска книга “Джобни чародейства” 

Цена: 18 лв.
Социално предприятие: Център за неформално
образование и културна дейност АЛОС 

Автор: Марий Росен 
Описание: поетична книга на Марий Росен, в която 
кратките му стихове си партнират с минималистичните
илюстрации на Александра Георгиева. 

35. Книга “Трохи на хартия” 

Цена: 14 лв.
Социално предприятие: Център за неформално
образование и културна дейност АЛОС 

Размери: 17x17 см. 

Описание: картини от морски камъни и стъкло,
по стихове от книгата на Марий Росен – „Трохи на хартия“. 

36. Картини Трохи на хартия 

Цена: 38 лв.

Социално предприятие: Център за неформално
образование и културна дейност АЛОС 

33.

34.

35.

36.
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Храна и напитки

Съдържание: 250 гр. медени, джинджифилови или
маслени бисквитки + 1 декорирана бисквитка 

Съдържание: домашно приготвено сладко (100 гр.),
подправка за греяно вино (15 гр.), домашен мед
с джинджифил (100 гр.). 

37. Коледна кутия с бисквитки 

Цена: 13,80 лв.
Социално предприятие: Работилничка “Бисквитките” 

Медена бисквитка с коледна декорация. Предлагат се в
различни форми. 

38. Коледна декорирана бисквитка 

Цена: 3 лв.
Социално предприятие: Работилничка “Бисквитките” 

39. Сладка природа в кутия 

Цена: 26,50 лв.
Социално предприятие: Българска природа 

Съдържание: натурална моркса сол „Цвете на солта“,
натурална морска сол с подправки за риба,
натурална морска сол подправки за месо. 

Размери: всяко бурканче е по 90 гр. 

40. Природа в кутия “Цвете на солта” 

Цена: 24 лв.
Социално предприятие: Българска природа 

Описание: Шоколад “Гайо” с натурална морска сол 

41. Шоколад със сол от Атанасовско
езеро 

Цена: 6,50 лв.
Социално предприятие: Българска природа 

37.

38.

39.

40.

41.
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Съдържание: микс от подправки - сушени плодове, канела,
карамфил, анасон подходящи за греяно вино и чай. 

42. Коледни меденки с канела
и джинджифил, 4 броя 

Цена: 15 лв.
Социално предприятие: Кетъринг “Бон Апети” 

43. Сет с подправки за греяно вино 

Цена: 7 лв.
Социално предприятие: Кетъринг “Бон Апети” 

Съдържание: 50 гр. шипка, мента, мащерка, бял равнец.

44. Чай “Билков елексир” 

Цена: 10 лв.
Социално предприятие: Социална чайна 

Съдържание: 50 гр. ябълка, лавандула, 
шипка, арония, хибискус, стевия. 

45. Чай “Лавандулови ябълки” 

Цена: 10 лв.
Социално предприятие: Социална чайна 

Съдържание: 50 гр. ройбос, корен джинджифил, 
плод кокос.

46. Чай “Ройбос и ягода” +
картичка “Чаена коледа”

Цена: 13 лв.
Социално предприятие: Социална чайна 

42.

43.

44.

45.

46.
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Кожени изделия

Размер: 350 гр.

Предлага се в различни нюанси на червено и кафяво.  
Възможност за брандиране с топъл печат. 

Цена за изработка на индивидуално преге за брандиране – 60 лв. еднократно. 

47. Лавандулов мед 

Цена: 8 лв.
Социално предприятие: Социална чайна 

48. Вино Мерло 2020, 0,75 литра 

Цена: 25 лв.

Социално предприятие: Социална чайна 

49. Вино Каберне Фран 2020, 0,75 литра 

Цена: 25 лв.
Социално предприятие: Социална чайна 

50. Книгоразделител “Сърце”

Цена: 4,50 лв.

Социално предприятие: Ателие Дъбрава 

47.

48.

49.

50.
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Предлага се в червен, кафяв и черен цвят. 
Възможност за брандиране с топъл печат. 

Цена за изработка на индивидуално преге за брандиране – 60 лв. еднократно. 

51. Кожен калъф за лични 
документи и карти  

Цена: 20 лв.

Социално предприятие: Ателие Дъбрава 

Описание: 3 вътрешни джоба, тефтер А6 и химикалка.  
Предлага се в кафяв цвят. Възможност за брандиране 
с топъл печат. 

Цена за изработка на индивидуално преге за брандиране – 60 лв. еднократно. 

52. Тефтер А6 с брандиран кожен калъф 

Цена: 45 лв.

Социално предприятие: Ателие Дъбрава 

Предлага се в кафяв, черен, тюркоаз цвят. 
Възможност за брандиране с топъл печат. 

Цена за изработка на индивидуално преге за брандиране – 60 лв. еднократно. 

53. Кожена подложка за 
компютърна мишка

Цена: 28 лв.

Социално предприятие: Ателие Дъбрава 

Предлага се в оранжев, кафяв, червен, бордо цвят. 

Цена за изработка на индивидуално преге за брандиране – 60 лв. еднократно. 

54. Ключодържател 

Цена: 4,80 лв.

Социално предприятие: Ателие Дъбрава 

51.

52.

53.

54.
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Игри
55. Настолна игра “Барабар”   

Цена: 68,75 лв.

Социално предприятие към Сдружение 
Възможности без граници

Игра с карти, която съчетава кооперативен и 
съревнователен момент, докато разказва истории. 
Играта съдържа 15 предизвикателства, 5 клана с по 15 
героя и 14 Х-фактор карти, които внасят допълнителен 
съспенс в борбата с края на света. Участниците 
научават детайли за постиженията и проектите на 
членовете на различните кланове и търсят синергия по 
между си за разрешаване на значими проблеми на 
нашето време. Характеристики: брой играчи: 2-8; 
възраст: 10+. Едно предизвикателството се преодолява 
за средно 20 минути при игра с 4 участника. 
Разнообразието от герои в петте клана позволява едно 
и също предизвикателство да се разиграва отново и 
отново, всеки път с нови герои и техните супер сили. 

56. Настолна игра “Алкерк” 

Цена: 45 лв.
Социално предприятие: Ателие Дъбрава 

Стратегическа игра, използвана за възпитаване 
на бойни умения, позната в Египет, около 1000 
години пр. Хр. Играта е част от серия 
възстановки на исторически игри. Играта се 
свива и връзва в лека кесийка, удобна за 
съхранение и носене. Играта развива 
стратегическо мислене, търпение и 
концентрация. Характеристики: брой играчи: 2; 
възраст: 7+; игрално табло - 42 см., кожен велур; 
12 светли и 12 тъмни пулове от стъкло,  15 -18 мм; 
листовка на български и английски език; 
цветове: керемидено оранжево, пясъчно бежово, 
синьо. 

55.

56.
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Картички

57. Настолна игра Римски шах “Рота” 

Цена: 45 лв.

Цена: 20 лв.

Социално предприятие: Ателие Дъбрава 

Играта е част от серия възстановки на 
исторически игри. Орнаментите по таблото са по 
мотиви от подова мозайка от IV век, разкрита в 
Епископската Базилика на Филипопол – днешен 
Пловдив: лоза, бръшлян (древен символ на 
безсмъртието) и кантарос (символ на Извора на 
живота). Играта се свива и връзва в лека 
кесийка, удобна за съхранение и носене. Играта 
развива стратегическо мислене, търпение и 
концентрация. Характеристики: брой играчи: 2; 
възраст: 6+; игрално табло - 42 см., кожен велур; 
3 светли и 3 тъмни пулове от стъкло,  15 -18 мм; 
листовка на български и английски език; 
цветове: керемидено оранжево, пясъчно бежово, 
синьо. 

58. Комплект от 10 коледни картички
+ 2 подарък

Социално предприятие: Семеен магазин Карин дом 

Описание: 0.15 кг.; 10 x 15 x 2 см. - комплектът се 
състои от 10 броя различни модела картички, 
комплектовани на случаен принцип + 2 картички 
изненада. Към всяка картичка има и плик. 

Цена: 10 лв.
59. Коледни картички 

Социално предприятие:  Сдружение
Направено с любов 21 

57.

58.

59.
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Аксесоари

Цена: 13 лв.

60. Коледни картички

Социално предприятие: Сдружение
Направено с любов 21 

Цена: 6,80 лв.

61. Творчески комплект 
Коледна картичка с елха 

Социално предприятие: Неща с душа 

Описание: Комплект за изработване на дървена 
коледна картичка. Включва: гравирана дървена 
картичка; краченца; филцови елементи - топки в 
различни цветове и звезда; две дървени 
снежинки. 

Цена: 22 лв.

62. Пъстър шал

Социално предприятие: Семеен магазин на Карин дом 

Материал: висококачествена вълна   
Цвят: предлага се в различни цветове
Размер: универсален  

60.

61.

62.



16.

Цена: 11,50 лв.

63. Текстилна торбичка с коледен принт 

Социално предприятие към Сдружение за подкрепа 
на лица с умствени затруднения

Предлагат се с различни коледни принтове. 
Възможност за добавяне на фирмено лого. 

Цена: 18 лв.

64. Бъф/Бандана 

Социално предприятие: Българска природа 

Универсален размер

Цена: 12 лв.

65. Чорапи “1+1” 

Социално предприятие: Социална чайна 

Материал: 80% памук 17% полиамид 3% еластан 
Размери: 35-38 номер / 39-42 номер 

Цена: 12 лв.

66. Чорапи “Тhose are my… socks” 

Социално предприятие: Социална чайна 

Материал: 80% памук 17% полиамид 3% еластан 
Размери: 35-38 номер / 39-42 номер 

Цена: 16 лв.

67. Граждански терлици 

Социално предприятие към 
Български център за нестопанско право 

Размери: Мъжки – 23 см. / Дамски – 18 см.   

63.

64.

65.

66.

67.



17.

Цена: 16 лв.

68. Текстилен панер „Коледна звезда“ 
или „Коледен имел“

Социално предприятие: Арт ателие „Творилница“

Описание: Овален панер от висококачествен 
естествен текстил. Може да се пере в пералня, 
без опасения за промяна в цвета или формата
Размери: 12х20 см.

Цена: 14 лв.

69. Текстилни салфетки „Коледна звезда“

Социално предприятие: Арт ателие „Творилница“

Описание: Комплект от 2 броя текстилни ленени 
салфетки. 
Размери: 40х40 см.

Цена: 19 лв.

70. Тишлайфер в коледен десен

Социално предприятие: Арт ателие „Творилница“

Предлага се със зелени или червени орнаменти, 
както и в десен „дървени пънчета“. 
Размери: 140х45 см.

68.

69.

70.



Jamba e кауза на неправителствената организация Фондация “Сошъл Фючър”, която 
подкрепя хора с различни възможности при тяхното  включване в пазара на труда и в 
спорта. Предлагат 100% натурални, ръчно изработени свещи и сапуни, за да развиват 
обучителния и кариерен център за младежи с различни възможности - “JAMBA - хъб на 
възможностите”.   

Работилница на Каритас е социално предприятие в гр. Раковски за изработка на свещи и 
сапуни, основано от Фондация „Благотворителна Католическа организация Каритас 
Витания“ . Там работят хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара 
на труда. 

Ателие “Конкордия” е работилница за ръчно изработени свещи, социално предприятие 
на Фондация “Конкордия България”. В изработването на свещите участват млади хора от 
уязвими групи, за които това често е първото работно място, на което с много желание и 
старание те упражняват своите умения и трудова дисциплина.  

Социални работилници КаритАрт е част от голямото семейство на Сдружение Каритас 
София. В него получават подкрепа жени бежанки и търсещи закрила, които ръчно 
изработват уникални изделия от текстил и кожа, в спокойна и сигурна среда. 

Общество 528 е малка организация в гр. Шумен, чиято кауза е устойчивият начин на 
живот и рециклирането на отпадъци от човешката дейност. Фокусът им е насочен към 
децата и младежите и обучението им именно в това. Продуктите им са изработени 
изцяло или частично от остатъчна хартия и текстил, дарени в “Зона за свободна 
размяна” от  хора от цяла България. 

Работилничка “Бисквитките” е част от Сдружение “Бъдеще за децата” и е кулинарно 
социално предприятие за бутикови сладки и бисквитки в гр. Казанлък. Създадено е, за 
да подкрепя порасналите деца с увреждания, като им осигурява условия да изграждат 
трудови умения и навици и възможности за трудова реализация.  

Българска природа е социалното предприятие на Българска Фондация 
Биоразнообразие, в което се „събират на едно място“ хора, които обичат природата. 
Продуктите им подкрепят съществуването на малки ферми и производители и защитени 
природни територии като Атанасовското езеро, Сакар, Странджа. 

Социално предприятие Творилница „Добрини“ е социално предприятие от с. Челопек на 
Сдружение „Книгини“. В него жени със здравословни проблеми от Северозападна 
България изработват сувенири от скандинавски мъх, сапуни и свещи. Сдружението 
развива и книжарница с мисия „Извор“ в селото.

Арт ателие „Творилница“ е част от фондация „Глобална инициатива в психиатрията – 
София“. В социалното предприятия работят хора с психично-здравни трудности и 
изработват изделия от висококачествен текстил и кожа.

А ето ги и творците ...



Център за неформално образование и културна дейност АЛОС подкрепя развитието на 
деца, младежи и млади артисти в програмата им „Образование чрез изкуство“. Реализира 
техни книги и други художествени произведения. Част от продуктите се изработват в 
Ателие “Дъбрава”. 

Неща с душа е социално предприятие от гр. Варна с двойна кауза, което наема на работа 
хора с увреждания, за да изработват образователни играчки, игри и материали за деца в 
предучилищна и начална училищна възраст и деца със специални образователни 
потребности.  

Работилница “Светове” и кетъринг “Бон Апети”  са социалните предприятия на Фондация 
“Светът на Мария”, в които млади хора с интелектуални затруднения развиват трудови 
умения и творческия си потенциал. 

В социалното предприятие на Сдружение за подкрепа на лица с умстени затруднения 
работят млади хора с интелектуални затруднения. Те имат много умения, но най-вече имат 
въображение и страст да създават нови неща и да се развиват като творци. 

Семеен магазин на Карин дом е в гр. Варна и е в подкрепа на каузата на „Карин дом“ – 
терапевтичен център за работа с деца със специални нужди. В изработката на голяма 
част от продуктите се включват семействата на децата, с които работят в Карин дом, 
доброволци, приятели дизайнери, фотографи и творци в различни области. 

Рождество Христово е социален център, в който жени в неравностойно положение и 
самотни майки получават подкрепа. Освен това създават и уникални ръчно правени 
играчки и сувенири от филцова вълна, от продажбата на които получават доходи. 

Социално предприятие “Направено с любов 21“ има магазин в гр. Перник, където предлага 
ръчно изработени изделия на хора с увреждания – творци и майки на деца със 
специфични потребности. Работейки в комфорта на дома си, те получават 
възнаграждение като допълнителен доход за труда си. 

Социалната чайна в гр. Варна е пространство за чай, ароматно specialty coffee, събития, 
работилници, но най-вече е първо работно място на младежи, израснали в държавни 
институции. Мисията на Чайната е да подкрепя младите хора да работят и да развиват 
социални умения. 

Асоциация на младите полярни изследователи (AПЕКС България) обединява млади 
университетски учени, които са част от българските експедиции на Антарктида. Серията 
им антарктически продукти подкрепя мисията им  - да разказват и образоват децата и 
учениците за ледения континент и неговото опазване.   
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