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Принос към целите на социалната 
политика на ЕС



РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ДОСТЪП 
ДО ПАЗАРА НА ТРУДА

• Образование, обучение и учене 
през целия живот

• Равенство между половете
• Равни възможности
• Активна подкрепа за заетост

СПРАВЕДЛИВИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

• Сигурна и адаптивна заетост
• Възнаграждения
• Информация за условията на 

труд и закрила в случай на 
уволнение

• Социален диалог и участие на 
работниците 

• Баланс между работа и живот
• Здравословна, безопасна и 

добре адаптирана работна среда

АДЕКВАТНА И УСТОЙЧИВА 
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

• Грижи и подкрепа за децата
• Социална защита
• Обезщетения за безработица
• Mинимален доход
• Доходи за старост и пенсии
• Здравни грижи
• Включване на хора с увреждания
• Дългосрочни грижи 
• Жилища и помощ за бездомните
• Достъп до основни услуги

НАСТОЯЩА ПРОГРАМА НА ЕС:
Европейски стълб от социални права



ЕФЕКТИВНОСТ НА СОЦИАЛНАТА 
ИКОНОМИКА: 

ДА ПРАВИМ БИЗНЕС РАЗЛИЧНО  

Може ли да достави това, което 
другите не могат? 

Може ли да доставя на по-
добра цена?

Може ли да осигури по-добро 
качество?

Може ли да доведе до по-
широко въздействие?

Неизползвани 
ресурси: 

икономически 
решения!

Съответстваща 
информация: 

по-добро 
качество!

Гражданско 
участие: 

справедливи 
условия на труд и 

обществено 
доверие!

Не само за пари: 
нови възможности!

Да, може!



Развитие на програмата на ЕС

• Достъп до финансиране
• Видимост
• Регулаторна рамка

Инициатива за социално 
ориентиран бизнес 

2011

• Достъп до финансиране
• Достъп до пазари
• Рамкови условия
• Нови технологии и бизнес модели
• Международна програма

Инициатива за 
стартиране и увеличаване 

на мащаба
(2016)

• Средствата на EFSI се мобилизират за изграждане
на социални финансови пазари

• Важен политически сигнал

EFSI инструменти за
социално въздействие

2016



Инициативата за социално
предприемачество за 2011 г .: 
програма с три акцентни области

• Очертаване на реалностите в 28 
държави-членки на ЕС + Швейцария

• Интегриране на социални предприятия в 
програмите на ЕС

Видимост и 
разпознаване

•Програма за финансиране на EaSI с 
конкретно съоръжение за социални
предприятия
•Инвестиционен приоритет на ЕСФ
•Регламента на EUSEF относно фондовете
за социални предприятия

Финанси

•Обществени поръчки
•Насоки за благоприятни рамкови условия

Регулаторна
среда



Очертаване на
социални предприятия

SBI през 2011 г .: трябва да се 
познава ландшафта и потенциала в 
Европа.

2013-2014: 28 EU + Шфейцария
първата сравнителна картина на ЕС

2016: Актуализиране на Италия, 
Белгия, Франция, Испания, 
Ирландия, Словакия, Португалия

2018-2019: Актуализиране на
оставащите 21 доклада на страните
от ЕС + 6 фишове на страни извън
ЕС (БЮРМ, Исландия, Черна гора, 
Норвегия, Сърбия, Турция) 



Очертаване на социални предприятия: 
Тенденции и предизвикателства

Тенденции
- Растящото търсене на услуги от общ интерес
- Увеличаване на броя и разширяване на социалните предприятия в 

нови области на ангажираност
- По-широко използване на понятието социално предприятие и 

тенденция към правно признаване
- Повишаване на осведомеността и търсене на по-етичен бизнес

Предизвикателства
- Концептуална яснота
- Потенциал на кооперациите
- Отношения с държавните органи
- Публични схеми за подпомагане и финансиране от ЕС 
- Законодателство
- Ръководни умения



Сътрудничество с ОИСР
Политически съвети: 

• Социално предприемачество, измерване на социалното
въздействие на социалната икономика, измерване на влиянието
на социалната икономика

Задълбочен преглед на държави:
• 2015-2016: Хърватска и Чешката република
• 2018-2019: Швеция, Литва, Холандия и _______

Компендиум на добрите практики

По-добър инструмент за предприемачество: октомври 2018 г.

Ресурси: http://www.oecd.org/cfe/leed/social-entrepreneurship-oecd-
ec.htm

http://www.oecd.org/cfe/leed/social-entrepreneurship-oecd-ec.htm


Действия за подобряване на достъпа до финансиране по
Програмата за заетост и социални иновации (EaSI) и 

Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI)

EaSI Гаранция

Финансови 
инструмент

и

EaSI Изграждане на
капацитет

EFSI Социален ефект на 
собствен капитал

Финансови 
посредници

Финансирани (заеми) от
EaSI

Други продукти

Безвъзмезд
ни средства

Действия за засилване на предлагането/ търсенето на
социалните финансови пазари

Социални 
предприятия

до 500 000 
евро 

Микропредпр
иятия в ЕС

до 25 000 евро 

Все още не е в процес на разработване

Поддръжка на разходите за транзакция за финансиране на 
социални предприятия



В процес на подготовка: Програми 
в рамките на следващата 

многогодишна финансова рамка 
(2021-2027 г.)

 - Въз основа на предишния опит

 - Синергии и по-силен ливъридж

 - Социални предприятия и влияние на
инвестициите, видими в картината.



Благодарим ви!

dana-gabriela.verbal@ec.europa.eu

mailto:dana-gabriela.verbal@ec.europa.eu
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