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СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ – ИНСТИТУТ НА ПРАВОТО. СТАТУС И ВИЗИЯ.

+

ПРОБЛЕМИ

 Разнообразни

обществени отношения

 Мултисекторни
 Множество

взаимодействия

специфични юридически режими

+ СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ

Регистрационни и разрешителни с оглед привилегирован
статут и специфични сфери на дейност



Специализирани търговски предприятия и кооперации на хора с
увреждания



Специализирани търговски предприятия и кооперации, извършващи
здравни услуги



Лица предоставящи социални услуги



Лица предоставящи социални услуги на деца



Лица предоставящи посреднически услуги по заетост



Лица предоставящи услуги в областта на образованието

+ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ – НЕ/СВЪРЗАНА СТОПАНСКА

ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИ
ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
/граждански дружества по ЗЗД,
предприятия организирани по
занаятчийски начин и др./

+ ПРАВНИ МОДЕЛИ /1/

Класически (кооперации и търговски дружества) –
придаване на статус на социални предприятия на
съществуващи правноорганизационни форми.



ИТАЛИЯ
Социална кооперация (Cooperativa sociale ) – 1991 г.



ПОРТУГАЛИЯ
Кооперация социална солидарност (Cooperativas de solidariedade social) – 1997 г.



ИСПАНИЯ
Кооперация социална инициатива (Cooperativas de Iniciativa social) – 1999 г.



ПОЛША
Социална кооперация – 2006 г.



ФРАНЦИЯ
Кооперативно дружество в интерес на общността (Société coopérative d’intérêt collectif )
– 2001г.



БЕЛГИЯ
Дружество със социална цел (Société à finalité sociale) – 1995 г.



ИТАЛИЯ
Социално предприятие (Imprese sociali) – 2005/2006 г.



ФИНЛАНДИЯ
Социално предприятие (Sosiaalinen yritys) – 2004 г.

+ ПРАВНИ МОДЕЛИ /2/

Модерни – хибридни форми на социални предприятия със
специфичен статут с нови правноорганизационни форми.



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Дружество в интерес на общността (Community interest company) - 2004 г.



КАНАДА
Дружество в полза на обществото (Community contribution company) – 2013 г.



САЩ
Дружество с ограничена отговорност и невисоки нива на печалба (Low profit limited
liability company – L3C) – 2008 г.
Общественополезна корпорация
(Benefit corporation ) – 2010 г.

+ ИЗВОДИ


Предмет на дейност
Постигането на определна общественополезна цел
Произвеждащо стоки или предоставящо услуги в интерес на общността
Дейността трябва да осигурява въздействия върху нуждаещите се от подпомагане сектори



Участие, управление и капитал
Равно участие при вземането на решения
Участие на заинтересуваните (целеви групи) или работещите
Възможност за капиталово участие
Отговорност на управителните органи
Забрана или ограничаване разпределението на печалбата или имуществото



Роля на държавата
Определя секторите на въздействие
Разрешителен/регистрационен режим
Изисквания за отчетност
Подкрепа – данъчни облекчения, грантове и др.
Взаимодействие с органите на Европейския съюз, местна власт и бизнеса

+ ВИЗИЯ


Инвестиции в социални иновации и въздействие



Рисково инвестиране в уязвими и непазарни сектори



Промяна чрез въздействие вместо печалба

+ ПРЕПОРЪКИ


Хармонизиран правен статут и юридически режим – приемане и прилагане на политики в областта на социалното
предприемачество чрез промени в съществуващата нормативна рамка, вкл. чрез институционализиране на междинна
организация или орган за наблюдение върху дейността на социалните предприятия (допълване на правомощията на
съществуващи органи – регистър или агенция)



Легално дефиниране на социалното предприятие – обединение на лица, чийто предмет на дейност е производство на стоки
и предоставяне на услуги за постигане на определена в закона общественополезна цел без да разпределят цялата печалба
с равно участие на заинтересуваните при вземането на решенията



Намаляване и облекчаване на регистрационните и разрешителните режими, вкл. за нововъзникващи и преобразуващи се
организации



Въвеждане стандартизиране на процесите по управление на качеството



Оценка на въздействието от дейността



Разнообарзни форми на финансиране, вкл. чрез припознаване на социалните иновации и ноу-хау, директни (глобални)
грантове и микрофинансиращи организации, публично – частно партньорство, рисково инвестиране, кроуд и peer-to-peer



Подобряване достъпа до обществените поръчки, вкл. е-поръчки, въвеждане оценката за въздействие като критерий, общ
портал за възлаганите общестевени поръчки с въздействие върху уязвимите групи



Подобряване на конкуренцията чрез въвеждане на пазарни механизми за привличане на инвестиции и насърчаване на
социалните предприятия



Данъчни облекчения, съответстващи на въздействието

+ БЛАГОДАРИМ ВИ!

адв. МИХАИЛ БОЯДЖИЕВ
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адв. ЯНА ДАСКАЛОВА
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