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Презентацията 

 Малко за правната рамка 
 Възможни препоръки 
 Програмата на БЦНП 



Правна рамка 

 Има държавна политика за подкрепа на 
социалната икономика и социалните 
предприятия 

 Няма изрична правна регламентация 
 Действащите социални предприятия 

съществуват под различни форми: ЮЛНЦ, 
специализирани предприятия, кооперации. 
 



Правна рамка 

 Национална концепция за социална икономика: 
“стопанска дейност с изразен социален ефект спрямо 
лица от уязвимите групи в най-широк смисъл: 
подобряване на жизненото им равнище, осигуряване 
на заетост, предоставяне на услуги и/или други 
форми на пряка подкрепа, чиито краен резултат е 
активното им социално включване” 

 Практиката показва, че това най-често са ЮЛНЦ 
 Потенциала на специализираните предприятия и 

кооперации на хора с увреждания 

 
 



„Видове“ СП 

 Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) 
 Регламентация 
 Предимства и критерии за качество 

 Търговски дружества с участие  
 Специализирани предприятия и кооперации на хора 

с увреждания: 
 Регламентация 
 Количествени измерения на наетите служители 

 
 
 



Някои данъчни облекчения 

 Данъчни облекчения за дарители 
 Данъчни облекчения за ЮЛНЦ и за 

специализирани предприятия 
 Данъчни облекчения за предприятия за 

наемане на работа на трайно безработни 
 ЗОП: „позитивна“ дискриминация, но само 

за специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания  
 



Между-секторни връзки 

Бизнеса и нестопанския сектор 
Публичната власт и нестопанския 

сектор 
Има ли сектор “социално 

предприемачество” в България? 
 



Социалните предприятия в България: време 
за изводи и препоръки 

 Определяне на законодателно ниво на спецификите на 
социалните предприятия; 

 Разширяване на сферите за дейност на СП; 
 Разширяване на категориите уязвими групи, спрямо 

които държавата има насърчителна политика; 
 Предвиждане на разнообразни форми на финансово 

стимулиране на СП; 
 Улесняване достъпа на СП до обществени поръчки; 
 Улесняване на процедурите за предоставяне на 

държавно и общинско имущество на СП; 
 Обезпечаване събирането на статистическа 

информация за СП 



 
 
Добри примери и практики 
 
 България: Програмата за социално предприемачество на НПО  

единствена по рода  
си в България  
Програма, която вече  
трета поредна година  
подкрепя успешни  
бизнес идеи със  
социални цели  
 БЦНП и ПАЦЕП; 
 Америка за България 
 УниКредит  Булбанк 

 



 
 
 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
Надя Шабани: nadya@bcnl.org  

mailto:nadya@bcnl.org
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