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1. Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика в 
България 

 

В България социалното предприемачество все още е сравнително на ранен етап 

на развитие, като доскоро социалното предприемачество беше почти 

нерегламентирано. В сила от 02.05.2019 г. е настоящият „Закон за предприятията на 

социалната и солидарна икономика в България“. Основната цел на нормативния акт е 

правната регламентация на реда и начина, по който ще бъдат разкривани и ще 

съществуват социалните предприятия. Законът урежда обществените отношения, 

свързани със социалната и солидарна икономика, видовете субекти и мерките за 

тяхното насърчаване. Той дава определение на понятията социална и солидарна 

икономика, социално предприятие и социално предприемачество.  

ЗПССИ, Чл. 3. Социалната и солидарна икономика е 

форма на предприемачество, насочено 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. 
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(ЗПССИ, Допълнителни разпоредби, § 1., 5. )  

"Социално предприятие" е предприятие, което 

независимо от правноорганизационната си форма има за 

предмет на дейност производство на стоки или предоставяне на 

услуги, като съчетава икономически резултати със социални 

цели, постига измерима, положителна социална добавена 

стойност, управлява се прозрачно с участието на членовете, 

работниците или служителите при вземане на управленски 

решения, осъществява своята икономическа дейност, като част 

от средносписъчния брой на персонала са лица по чл. 7, т. 

4 и/или като печалбата преимуществено се разходва за 

осъществяване на социална дейност и/или социална цел 

съгласно учредителния договор или устав. 

 

(ЗПССИ, Допълнителни разпоредби, § 1., 6. )  

"Социално предприемачество" е форма на 

предприемачество, която съвместява стопанска дейност с 

преследването на социални цели, в резултат на което се 

произвежда социална добавена стойност, определена съгласно 

методиката по чл. 7, т. 1. 
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С чл. 7, т. 4 от закона за предприятията на социалната и солидарна икономика 

се определят уязвимите групи, които биват включени в социалните предприятия. Това 

са продължително безработни лица, лица до 29-годишна възраст, които нямат 

предходен професионален опит, безработни лица над 55 години, лица, настанени извън 

семейството, хора с трайни увреждания, родителите на деца с трайни увреждания, 

лица, изтърпели наказание лишаване от свобода за срок, не по-кратък от 5 години, 

лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества, бездомни лица, чужденци, 

получили закрила в Република България, лица, пострадали от домашно насилие, лица, 

получили статут на специална закрила по реда на Закона за борба с трафика на хора. 

Принципите на социалната и солидарна икономика предполагат 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. 

В закона се определят два вида социални предприятия – Клас А – социални 

предприятия с не по-малко от трима служители с увреждания или от уязвимите групи 

или инвестиция не по-малко от 7500 лв. от печалбата на конвенционалното 

предприятие в социални публични цели. Другата категория е Клас А +, в която влизат 

социални предприятия с минимално изискване от 30 наети служители от уязвимите 

групи или инвестиция от не по-малко от 75 000 лева от печалбата на конвенционалното 

предприятие за осъществяване на социална дейност.  
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➢ Специална регистрация  

СП действащо в рамките на разгледаните по-горе правно-организационни форми 

само по себе си не изисква специална регистрация, за да бъде „признато” за такова. В 

различни закони са предвидени редица допълнителни регистрации, които следва да се 

извършат в зависимост от конкретните стоки и услуги, които ще предоставя СП. Такива 

са например: регистрация като посредник по заетост пред Агенция по заетостта (АЗ), 

регистрация на доставчици на социални услуги пред Агенция за социално подпомагане 

(АСП), регистрация на лечебни заведения в регионалната здравна инспекция, 

регистрация на обучителни организации пред Национална агенция за професионално 

образование и обучение (НАПОО). 

 

➢ Данъчно облагане 

Независимо от правно-организационната форма, под която е създадено социалното 

предприятия, няколко основни данъци имат отношение към неговата дейност. Приходът 

от икономическата дейност на СП подлежи на облагане с годишен корпоративен данък 

в размер на 10% върху печалбата. В определени от закона случаи социални и 

представителни разходи на СП ще подлежат на облагане с данък върху разходите, 

данък при източника и данък добавена стойност. 

 

➢ Данъчнипреференции 

Българското законодателство предвижда различни категории преференции, които 

имат отношение към дейността на СП. Някои от тях могат да се ползват независимо от 

правно-организационната форма на СП. Такива са например данъчните облекчения за 

дарителите на определени уязвими групи (хора с увреждания, включително и за 

технически средства за тях, социално слаби лица, деца с увреждания или без родители, 



 

6 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, 

участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. 

С подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-

България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Якоруда и по никакъв 

начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в 

Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат. 

наркозависими лица за тяхното лечение), данъчни облекчения за работодатели на 

трайно безработни лица или на хора с увреждания, възможност за освобождаване от 

облагане с ДДС на определени доставки на стоки и услуги. 

СП като ЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза са освободени от заплащане на 

местен данък дарение. СП-специализирани предприятия и кооперации на хора с 

увреждания могат да поискат преотстъпване на дължимия от тях годишен корпоративен 

данък и да го използват изцяло за интеграция на хората с увреждания или за 

поддържане и разкриване на работни места за трудоустроени лица в следващите две 

години. 

Предвидени са също така и данъчни облекчения за дарителите на СП, регистрирани 

като ЮЛНЦ в обществена полза, като лечебно заведение или като специализирано 

предприятие или кооперация на хора с увреждания. 

 

➢ „Запазени“ обществени поръчки 

Националното законодателство регламентира възможността за „запазване“ на 

обществени поръчки само по отношение на специализираните предприятия и 

кооперации на хора с увреждания. Ако предмет на поръчката е някоя от посочените в 

нарочен списък на Министерски съвет или тя се изпълнява по програми за защита на 

заетостта на лица с увреждания, възложителят на поръчката е длъжен да запази само 

за специализираните предприятия/кооперации на хора с увреждания правото да 

кандидатстват за изпълнители на поръчката.  

 

➢ Възможности за финансиране дейността на СП 

Наличните механизми за финансиране на СП, наред с посочените по-горе данъчни 

преференции, са: 
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 Банкови кредити - изключително затруднени, без особени облекчения за някои 

категории СП; 

 Рисково финансиране чрез дялово участие – достъпно само за търговци, 

предимно малки и средни предприятия. ЮЛНЦ нямат достъп до подобно 

финансиране. 
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2. Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 

 

В „Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград“ за 

периода 2014 – 2020 година е заложено „намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване чрез: повишаване на достъпа до образователни, здравни и 

социални услуги, интеграция на маргинализирани групи и насърчаване на социалните 

предприятия“. Това е едно от основните направления, в които се насочват действията 

по комплексната стратегическа цел 2. „Цялостно повишаване качеството на живот на 

населението в област Благоевград“, с приоритет 2. „Подобряване качеството на живот“. 

Тази стратегическа цел показва същественото значение за развитието на областта, 

ориентирано към населението и развитие на човешкия потенциал в областта. В нея са 

вградени и част от поетите регионални ангажименти по стратегия «Европа 2020». 
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3. Източници на финансиране на социални предприятия 

 

Източниците на финансиране на социалното предприятие са няколко типа - 

собствен капитал, заемен капитал от банка или друга финансова институция и 

субсидия, осигурена от държавно финансиране или от международен донор, който 

подкрепя развитието на социални предприятия.  

Програмите, даващи най-големи възможности за държавно финансиране на 

социални предприятия, са оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 

2014-2020 и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.  

Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 е 

разработена в съответствие с подкрепяните от Европейския социален фонд дейности и 

е насочена към областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното 

изключване. В рамките й социалното предприемачество е подкрепено от реализирането 

на процедура "Развитие на социалното предприемачество", част от приоритетна ос №2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”. Процедурата цели 

да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социалното включване на 

уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална 

интеграция в сферата на социалната икономика.  

Допустими бенефициенти по програмата са социални предприятия, 

работодатели, специализирани предприятия на хора с увреждания, кооперации на хора 
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с увреждания, общини, райони на общини, доставчици на социални услуги и 

неправителствени организации.  

 

В рамките на предходния програмен период на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ – 2007-2013г., две от схемите са били насочени към социалното 

предприемачество: „Социално предприемачество – популяризиране и подкрепа на 

социални предприятия /Пилотна фаза/“ и „Нови възможности“. Били са подкрепени 77 

нови предприятия в сферата на социалната икономика и 87 действащи такива. Към 

30.09.2013 г. по програмата 3 681 лица са започнали работа в сферата на социалната 

икономика.  

Подкрепени в рамките на ОП РЧР 2007 – 2013г. са 5 социални предприятия в 

област Благоевград. Те действат на територията на общините Благоевград, Разлог, Гоце 

Делчев, Сатовча и Кресна. Три от тях стартират в края на 2009г., а останалите две – в 

края на 2011г. Размерът на насочените по процедурата средства за разкриване на тези 

5 социални предприятие е 1 076 938.32лв. Средно периодът на изпълнението им е 

около 15 месеца и половина.  
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4. Форуми за социално предприемачество в област Благоевград и 
Югозападния район 

 

През последните 2 години са проведени няколко форума за социално 

предприемачество в Благоевград, които инициират диалога за развитието на 

социалната икономика в региона. В края на 2018 година е проведен форум 

„Съвременни предизвикателства пред регионалното развитие на социалната 

икономика“. Той е съвместно организиран от Националния съюз на трудово-

производителните кооперации и Министерството на труда и социалната политика 

(МТСП). Дискусионният форум е бил повод за среща и осъществяване на диалог между 

експерти от МТСП, представители на местната власт, представители на бизнеса, 

Сдружението на Югозападните общини (СЮЗО), учебни заведения, неправителствени 

организации и синдикати. Форумът е послужил като средство за стимулиране на 

социалните предприятия и кооперации, които предоставят локално своите продукти и 

услуги. 

През 2019г. са проведени други два форума с фокус върху социалното 

предприемачество. В края на септември са се състояли Регионален форум „Социално 

предприемачество“ и изложение на социални предприятия от Югозападна България, 

организирани от Сдружение на Югозападните общини. Форумът и изложението на 

социални предприятия са част от дейностите по проект "Моето хоби е моя професия – 

предоставяне на услуги за интернет бизнеси", изпълняван от СЮЗО и финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура 
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„Развитие на социалното предприемачество“. Целта на форума е да се популяризира 

концепцията за социална икономика и да се подпомогне развитието на социалното 

предприемачество в Югозападна България. Дискутираните теми обхващат: 

подобряването на нормативната база, касаеща дейността на социалните предприятия; 

подпомагането на социалното сближаване в региона; популяризирането на добрия 

европейски опит в областта на социалното предприемачество и възможностите за 

прилагането му в България; възможностите за мобилизиране на вътрешни и 

привличане на външни ресурси за развитие на социалното предприемачество. Участие 

във форума са взели над петдесет представители на общини и социални предприятия 

от региона.  

В края на октомври е проведен и Вторият регионален форум за социално 

предприемачество – Благоевград. Организатори на събитието са Министерството на 

труда и социалната политика и Националния съюз на трудово-производителните 

кооперации, в партньорство с ЮЗУ "Неофит Рилски". Форумът цели разпространяване 

на добри практики в сферата на социалното предприемачество. 
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5. Реализирани и предстоящи политики в сферата на социалната и 
солидарна икономика 

 

Към момента, с приемането на Закона за предприятията на социалната и 

солидарна икономика (ЗПССИ), е дефинирано мястото и ролята на социалните 

предприятия с ясно изразен ефект върху хората от уязвимите групи и са поставени 

основите на нормативната рамка, уреждаща правните въпроси, отнасящи се до 

социалната икономика и социалните предприятия в България. Предстои разработването 

на двугодишен План за действие по социална икономика (2020-2021 г.), в който да 

бъдат включени нови мерки и инициативи, развиващи цялостната рамка на политиката 

по социална и солидарна икономика. Изграден е и Регистър на социалните предприятия 

към МТСП. „Чрез специална платформа български социални предприемачи ще могат да 

се свързват с фирми от други страни в Европейския съюз, които се занимават със 

социална икономика, за да обменят добри практики“.  

В изпълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика 

(ЗПССИ) е заложено създаването, регистрирането и поддържането на отличителна 

сертификатна марка за социалните предприятия. През 2019г. тя е регистрирана, като с 

въвеждането й се цели повишаване на осведомеността на заинтересованите страни 

относно същността, функционирането на социалната икономика и развитие на активна 

подкрепяща среда за субектите на тази икономика. Социалното предприятие получава 

безвъзмездно сертификатната марка, след вписване в Регистъра на социалните 

предприятия, с цел отличаване на продуктите и услугите на социалното предприятие 

на пазара.  
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Регистрираните предприятия в регистъра на МТСП за социални предприятия ще 

имат възможност да кандидатстват по програмите/проектите на МТСП. В новия 

програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ отново ще 

бъдат отделени и насочени средства към подпомагане на развитието на социалната и 

солидарна икономика в България. Социалните предприятия в България ще имат 

възможност да кандидатстват за финансова помощ и чрез Фонд „Социална закрила“.   

На регионално ниво община Благоевград също така подготвя и наредба за 

насърчаване и подпомагане на социалното предприемачество.  

 

 


