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Определение за социално 
предприятие

 Определение на Европейската комисия
Предприятие, чиято основна цел е по-скоро 

оказването на благотворно социално влияние, 
отколкото реализирането на печалба за 

собствениците или за партньорите. То работи 
на пазара като доставя стоки и услуги по 
предприемачески и иновативен начин и 

използва ревизираната печалба основно за 
социални цели. То е обект на отговорно и 

прозрачно управление особено чрез обвързване 
на своите служители, клиенти и заинтересова 

страни с икономическата му дейност;



Възприето определение в България

В закон за предприятията от социалната и
солидарна икономика (ЗПССИ) от 2018 г.
 форма на предприемачество, насочена

към една или няколко социални
дейности и/или социални цели,
осъществявани от предприятия,
включително чрез производство на
различни стоки или предоставяне на
услуги, в сътрудничество с държавните
или местните органи или самостоятелно



Принципи на социалната икономика

 Член 4 от закона дава формулировка на
основните принципи за социалната и солидарна
икономика, които са свързани с основополагащи
европейски ценности на Европейския социален
модел, а именно:

• преимущество на социалните пред
икономическите цели;

• сдружаване в обществена и/или колективна полза;
• публичност и прозрачност;
• независимост от органите на държавната власт;
• участие на членовете, работниците или

служителите при вземане на управленски
решения.



Ключови измерения на социалната 
икономика



Нови форми на социална икономика 
в България

 Основни организационни форми в България:
кооперации, специализирани предприятия на хора
с увреждания, общински предприятия, търговски
дружества и нестопански организации (ЮЛНЦ).

 Тенденции от последните години – формите на 
социалната икономика са основен инструмент за 
социално включване и създаване на заетост на 
рискови групи на пазара на труда;

 Засилване на ролята на местните власти за 
използване на социалните предприятия за 
създаване на заетост на лица от уязвимите групи;

 Хибридни форми за предоставяне на социални
услуги (комбинация с трудова терапия);



Европейски контекст за развитие на 
СП за заетост

 Един от всеки шест човека в ЕС е
човек с увреждане, което варира
от лека до тежка форма;

 30% oт хората с увреждания са в
риск от бедност, сравнено с 21.5%
от населението;

 35,9% oт трайно безработните
лица са хора с увреждания;



Социално предприятие за заетост 

 Популярни в Европа като Социални 
предприятия за трудова интеграция -
Work integration social enterprises 
(WISE);

 СП за заетост е един от основните
оперативни модели на социално
предприятие;

 Една от разновидностите на модела в
България е известна като социално
предприятие за създаване на заетост и
развитие на работната сила;



СП за заетост и развитие на 
работната сила

 Икономическата логика се основава на възможността
да се създадат работни места за хора в неравностойно
положение, които са изключени от трудовия пазар.

 Този модел се свързва с така наречената защитена
заетост, където социалното предприятие се явява
работодател на хора с увреждания - специализирани
предприятия и кооперации на хора с увреждания,
изискване за процент от наетите лица да са хора с
увреждания.

 Наред с тях в практиката има и редица социални
предприятия, регистрирани като юридически лица, по
Търговския закон или Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, които също наемат на работа лица от
уязвимите групи с цел развитие на трудови и социални
умения.



Дефиниция на ЕК за социално 
включване чрез стопанска дейност

 Предприятия, целящи социална и
професионална интеграция на лица в
неравностойно социално и професионално
положение, поради изключване или
маргинално участие в обществения живот;

 Избрали да осъществяват стопанска дейност в
икономическата система, която често е
причина за изключването;

 С определена образователна насоченост и по-
специално, изпълнение на програми за
обучение, целящи развитието на личния
потенциал, в професионален и обществен
план, в самото предприятие.



СП за заетост в България

 осъществява социална дейност, която произвежда 
социална добавена стойност, определена съгласно 
методика, издадена от министъра на труда и социалната 
политика;

 управлява се прозрачно с участие на членовете, 
работниците или служителите при вземане на решения 
по установена в учредителния договор, устава или друг 
устройствен документ процедура;

 не по-малко от 30 на сто и не по-малко от три лица от 
наетите в предприятието към датата на възникването на 
трудовото правоотношение са лица от уязвимите групи, 
които в чл. 7 от закона са дефинирани като: хора с 
трайни увреждания, продължително безработни лица, 
лица, които отглеждат деца с трайни увреждания и др. 



Форми на социално предприятие за 
заетост

 Различни измерения на социалната икономика 
по отношение на заетост на хора с увреждания

 СП за трудова интеграция;
 Включваща заетост;
 Подкрепена заетост;
 Защитена заетост;
 Формата на заетост, която ще се прилага

зависи от видовете дейности на социалното
предприятие и възможностите на хората с
увреждания за самостоятелно справяне с
трудовия процес.



Предимства на СП като работодател на 
лица с увреждания

 Комбинация от подкрепящи услуги, с фокус върху 
лицето с увреждане и индивидуален подход;

 Включване в обучение и адаптация на работното 
място;

 Подкрепа за интеграция в реална работна среда;
 Компенсиране на социални и професионални 

дефицити при справяне с трудовите задължения;
 Социална добавена стойност от трудовата заетост 

за хората с увреждания – реално социално 
включване в обществото;



Трудово-производствени кооперации 
в България

 В България функционират близо 2 000 кооперации, които
имат половин милион членове и осигуряват 50 хил. работни
места, като 50 % от тях са заети от хора с увреждания.

 Трудовопроизводителните кооперации (ТПК) в България
функционират като кооперации на сдружени производители
в областта на занаятите, индустрията и услугите, като
спазват принципите на доброволност, взаимопомощ и
сътрудничеството.

 Основни сфери на производство и предлагане на услуги от
ТПК са на първо място производство на детска, мъжка и
дамска конфекция и текстилни изделия за бита, следвани от
печатни, книговезки и рекламни услуги, както и социални
услуги, информационни услуги, обучения, насочени към
децата, младежта, безработните граждани и имигранти;
помощ за училищни и домашни грижи; услуги за хора с
увреждания .



Специализирани предприятия 
на хора с увреждания

 Нормативно уредена форма на социални предприятия за 
заетост на хора с увреждания в България са специализирани 
предприятия и кооперации на хора с увреждания, които са 
регламентирани в чл. 48 от Закона за хората с увреждания.  

1. регистрирани са по Търговския закон или по Закона за 
кооперациите;

2. произвеждат стоки или извършват услуги;
3. имат относителен дял на хората с трайни увреждания, както 

следва:
 а) за специализирани предприятия и кооперации за слепи или 

лица с интелектуални затруднения – не по-малко от 20 на сто 
от списъчния брой на персонала;

 б) за специализирани предприятия и кооперации на лица с 
увреден слух или други увреждания – не по-малко от 30 на 
сто от списъчния брой на персонала;



Разпределение по райони за 
планиране

 Към м. Октомври 2019 г в Регистър на специализирани
предприятия към Агенция за хората с увреждания са
регистрирани общо 238 специализирани предприятия, които
осигуряват заетост на хора с увреждания и функционират
като кооперации или търговски дружества;



Общински социални предприятия

 Специфична организационна форма на СП в
България;

 Най-често срещана правна форма - създаване
на общинско предприятие по реда на Закона
за общинската собственост (чл. 52 и чл. 53);

 Общинските предприятия са специализирани
звена на общината, финансирани от
общинския бюджет, които изпълняват
дейности по предоставяне на други услуги или
осъществяване на други местни дейности,
необходими за задоволяване на потребностите
на населението на общината.



Проучване на общински социални 
предприятия

 Общо 68 общини в България са създали и
управляват общински социални предприятия
от 265 общини, което прави 25,6% от всички
общини;

 Водеща цел - осигуряване на възможности за
трайно социално включване на лица в
неравностойно положение чрез заетост;

 Водещ източник на финансиране на
първоначалните разходи за създаване на
общински социални предприятия са процедури
по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”;



Сектори на дейност на общински 
социални предприятия



Проучване на СП за заетост на 
ENSIE

 Европейска мрежа на предприятията за
социално интегриране - ENSIE по настоящем
обединява 27 национални и регионални мрежи
от 19 държави-членки на Европейския съюз,
Сърбия и Швейцария.

 Тези мрежи изпълняват цели, свързани със
социалното включване на хората в
неравностойно положение, съгласно
националните специфики. Представляват общо
3170 предприятия и повече от 270 000
служители.



Често срещани трудности и 
предизвикателства

 Осигуряване на адекватно възнаграждение;
осигуряване на възможности за кариерно
израстване; баланс на разходите за подкрепящи
услуги;

 Основна трудност за социалните предприятия –
генериране на достатъчно приходи за
осигуряване на реални трудови възнаграждения,
съпоставими с традиционната заетост;

 Сигурност (продължителност на заетостта) -
трудност за запазване на работните места за
хора с увеждания при промяна на пазарната
конюнктура или в условия на икономическа
криза;

 Осигуряване на безопасни условия на труд и
адаптирана работна среда за хората с
увреждания;



Сектори за развитие на СП за 
заетост в Европа

Социални предприятия за трудова 
интеграция са активни в производства 
с голям обем ръчен труд 
(строителство, дърводелство и др.)

Събиране и рециклиране на 
отпадъци;

Поддръжка на зелени обществени 
площи и паркове;

Опаковъчни услуги.



Тенденции за развитие на 
социалната икономика в България

 Социалното предприемачество има огромен
потенциал за растеж в пазарни ниши, които не са
заети и експлоатирани до момента;

 Развитие на нови финансови инструменти в това
число социално инвестиране

 Ориентация към ефективност на публичния сектор -
засилен стремеж към ефективност на политиките и
оптимизация на разходите в публичния сектор,
прилагане на бизнес практики

 Подем на развитието на социалната икономика в
политиките на Европейската комисия и ясна
тенденция за отделяне на сериозен ресурс чрез
ЕСИФ за новия програмен период 2021- 2027 г.;

 Нарастващ интерес сред общините и местните
власти в България за създаване на социални
предприятия като активна форма на заетост
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