


Какво е социална и солидарна 
икономика?

 Специфична форма на предприемачество, която е насочена 
към намиране на решения на обществени, социални или 
екологични нужди, които не могат да бъдат решени само с 
пазарни или административни механизми.

 Основен принцип е постигането на цел в обществена полза 
и в интерес на участниците.

 Цялостната идея на социалната и солидарна икономика и 
предприемачество е да подпомогне нуждаещите се и хората в 
неравностойно положение в даден момент, да засили 
чувството за общност и единство и даде възможност на 
креативни хора да развиват алтернативни бизнес начинания, 
които едновременно да носят печалба и добавена, социално 
измерима, стойност за обществото.



Роля на социалната и солидарна 
икономика и на социалното 

предприемачество 
 Решава важни социални проблеми 
 Стимулира предприемаческата активност  и овластява 

групи в уязвимо положение
 Развива се на основата на и доразвива ценности като: 
равенство – борбата срещу неравенствата е в основата 

на този вид икономика и предприемачество;
 свобода – на предприемаческата дейност;
 социална справедливост;
 солидарност



Правна рамка – представяне на 
проект на Закон за предприятията 

на социалната и солидарна 
икономика
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Закон за предприятията на социалната
и солидарна икономика(ЗПССИ)

 Законът урежда отношения, свързани със социалната и 
солидарна икономика, условията, организацията и реда, по 
които работят социалните предприятия, взаимодействието с 
държавата и общините и мерките за тяхното насърчаване.

 Цел: Развитието на социалната и солидарна икономика като 
стопански отрасъл със специални правила:

Подобряване достъпа до заетост и обучение;

Оказване подкрепа на уязвимите групи от обществото за 
социално включване и самостоятелен живот;

Намаляване на социалното неравенство;



 Субекти: кооперациите, юридическите лица с 
нестопанска цел и социалните предприятия. 

 Социалните предприятия са основен субект на ССИ. Те се 
вписват в Национален регистър на социалните 
предприятия. Социалното предприятие осъществява 
своята икономическа дейност като част от персонала са 
хора от уязвими групи или като печалбата 
преимуществено се разходва за социална дейност. 

 Социалните предприятия са клас А и клас А+.



 Клас А има социална дейност със социално добавена 
стойност, измерима съгласно Методиката (МТСП). 
Финансовият резултат след данъчно облагане се 
разходва 50% и не по-малко от 7500 лева за социална 
цел. Не по-малко от 30% и не по-малко от 3 лица, 
работещите в предприятието са: хора с увреждания; 
безработни; лица до 29 години; безработни лица над 
55 години; лица, отглеждащи деца с увреждане; лица, 
зависими от алкохол или наркотици; бездомни; 
бежанци и др. 



 Клас А+ отговаря на всички условия на т.н. идеално 
социално предприятие или на условията за клас А, 
както и на поне едно от изброените по-долу: 
Социално добавената стойност се осъществява в 

административните граници на общини с висока 
безработица. 
Разходва 50% и не по-малко от 75000 за социална 

дейност.
Най-малко 30 от работниците са лица от уязвими 

групи и са работили без прекъсване през 
последните шест месеца.



Елементи от проекта на Закон за 
предприятията на социалната и 

солидарна икономика
 Въвежда легални дефиниции;
 Извежда насърчителни мерки – а) за всички субекти на 

социалната и солидарна икономика; б) за отделните класове 
социални предприятия, съобразно  степента на развитие на 
социалното предприятие, социалното въздействие и мащаб

 Води до подобряване на статистическата информация –
Национален регистър на социалните предприятия

 Обосновава категориите социални предприятия и 
уязвими групи лица в обхвата на социалното 
предприемачество;

 Отличителна марка „Продукт на социално предприятие“;
 Оценка и измерване на социалната добавена стойност – по 

Методика



Принос на проекта на Закон за 
предприятията на социалната и 

солидарна икономика

 Създава правната рамка за включване на пазара на 
труда и за социално приобщаване на лица от 
уязвими групи чрез социално предприемачество



За да имаме проспериращо общество в България е 
необходим не само икономически напредък, но и 

сплотеност, споделен интерес, сигурност, законност и 
ред.

Когато се  задоволяват потребностите и на малката 
общност и индивидите, когато се обърнем към доброто, 

към възраждане на духовността,  културата, 
ценностите, можем да очакваме промяна за цялото 

общество.
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