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Национална концепция за социална 

икономика, приета от МС, 04.2012 г.;

План за действие по социална икономика 2014 

– 2015 г., приет от МС, 01. 2014 г. 

План за действие по социална икономика 

2016-2017 г.р приет от МС, 03. 2016 г.

Междуведомствена работна група към 

министъра на труда и социалната политика –

постоянно действаща, (от юли, 2014 г.)

http://seconomy.mlsp.government.bg/

Политическа рамка 
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НАЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ И 

ПЛАНОВЕТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ са разработени 

от междуведомствена работна група, включваща 

широк кръг заинтересовани страни 

(38 участника от различни сфери)
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Приоритети в Плана за действие

Приоритет1: Повишаване осведомеността на

заинтересованите страни относно същността и

функционирането на социалната икономика

Приоритет2: Създаване на подкрепящи структури за

социалната икономика и социалните предприятия

Приоритет3: Информационно осигуряване на социалната

икономика

Приоритет4: Създаване на благоприятни условия за

образование, обучение и изследвания в подкрепа на

социалната икономика

Приоритет5: Създаване на благоприятна среда,

стимулираща развитието на социалната икономика
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Приложение на Плана

Постоянно действаща работна група към министъра на
труда и социалната политика по въпросите на
социалната икономика;

Национално финансиране

Действаща база данни за социалните предприятия в
страната - усъвършенстван модул, интегриран с
интернет страницата по социална икономика

http://seconomy.mlsp.government.bg/

http://seconomy.mlsp.government.bg/


База данни за социалните предприятия 

Вашето предприятие „социално предприятие“ ли е?

ДА НЕ
„Социалното предприятие“ се определя като оператор в

социалната икономика, чиято основна цел е постигането на

положително измеримо социално въздействие, а не генерирането на

печалба в полза на собственици или акционери. То работи на пазара

като предоставя социални услуги или стоки на лица в неравностойно

положение или използва метод на производство на стоки или услуги, в

който е заложена социалната му цел. Предприятието Ви е „социално“

когато:

1. Над 50% от печалбата регулярно се инвестира за

постигането на социални цели: - Подпомагане на социално уязвими

групи и/или лица в изолация; - Опазване на околната среда с

въздействие върху обществото; - Социална иновационна дейност; -

Осъществяване на други дейности, предоставяне и/или производство

на услуги и стоки със социална цел; и/или

2. Над 30% от наетия персонал е от социално уязвими групи.



Нефинансови предприятия, самоопределили се като 

„социални“ - 2046 общо за страната (2013 г.); 32 561 бр. лица 

заети; 31 158 наети.

По области: София (столица); Пловдив; Варна и Бургас

• До 9 заети в тях    1 588 

• Между 10-49  327

• Между 50-249          112

• 250+ - 19

Предприятия с нестопанска цел, самоопределили се като 

„социални“ – 1 566 общо за страната (2013 г.); 5 985 бр. лица 

заети; 4 955 наети.

По области: София (столица); Варна; Стара загора; Пловдив

• До 9 заети в тях – 1435

• Между 10-49 - 119

• 50+ - 12 

2014 г. – близо 50% повече самоидентифицирали се 

социални предприятия
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Международен контекст 
• солидна подкрепа от страна на европейското законодателство:

– Регламент на ЕС за фондове за социално предприемачество;

– Регламент относно Програма на ЕС за заетост и социални

иновации;

- реформа в законодателството за обществените поръчки –

включване на по-широки параметри при възлагане и оценяване на

обществените поръчки (съображения, свързани с околна среда,

социално въздействие и иновации);

– Европейски конкурс за социални иновации (European Social

Innovation Competition (награден фонд 30.000 euro)

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-

innovation/competition/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_en.htm
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Законодателна рамка 

• Фрагментарно правно регулиране (съществува правна

регламентация, на тя е по-скоро секторна – доставчици на

социални услуги, специализирани предприятия и кооперации на

хора с увреждания…), следователно е необходимо:

 Ясно регламентиране на реда за придобиване на статут и

функциониране на социалните предприятия;

 Легална дефиниция – регламентиране на социалните

предприятия с определени характеристики (а не изрична

правна форма);

 Улесняване на достъпа на социалните предприятия до

обществените поръчки (съобразяване с подхода на

социалноотговорно възлагане на обществените поръчки);
ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА

СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и

за отмяна на Директива 2004/18/ЕО

 Данъчни облекчения ?
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• Възприет подход: отдолу –

нагоре (участие на всички

заинтересовани страни в рамките

на работната група при

разработването и обсъждането

на текстове от закона)

• Обхват на закона – за

социалната икономика или за

социално предприятие/

предприемачество

• Дефиниции

 Социална икономика

 Социално предприятие –

характеристики, не нова

правна форма

(реинвестиране на печалбата)

(независимост от местната и

централната власт)

• База данни (Каталог,

Регистър на социалните

предприятия)

• Органи на управление

Дискусионни въпроси



Благодаря за вниманието 

tdemireva@mlsp.government.bg

8119 -547

0882 825 474 

mailto:tdemireva@mlsp.government.bg

