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Национална концепция за социална икономика, приета от МС, 04.2012 г.;

Планове за действие по социална икономика 2014 – 2015 г., 2016-2017 г., 2018-2019 г., 2020-
2021 г., приети МС; 

Междуведомствена работна група към министъра на труда и социалната политика –
постоянно действаща, (от юли, 2014 г.)

 Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, ДВ бр. 91 от 02.11.2018 г.

Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Методика за оценка на социалната добавена стойност, произвеждана от дейността на 
социалните предприятия по чл. 7 и чл. 8 от ЗПССИ.

ПОЛИТИЧЕСКА РАМКА



 Специализирана страница по социална икономика към МТСП:
https://seconomy.mlsp.government.bg/

 Годишна национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика), 
12.2015 г.

 Създдена е отличителна сертификатна марка за социалните предприятия, която се предоставя 
за безвъзмездно ползване от социалните предприятия, вписани в Регистъра на социалните 
предприятия в Република България.

МТСП отбеляза 10-години от стартиране на политиката по социална и солидарна икономика, 
като постави в комплекс „Камбаните“ гр. София с логото на социалната икономика и надпис „ 
Социалната икономика за по-добър свят“

Подкрепяща среда

https://seconomy.mlsp.government.bg/


 слаба регионална застъпеност на политиката по социална и солидарна икономика; 

 техническа изостаналост на процесите по производство на стоки и услуги в предприятията, 
дължащо се на хибридния им социално-икономически модел 

липса на достатъчен капацитет, знания и умения за внедряване на дигитални процеси 

 намалена пригодност за заетост на наетите в предприятията на социалната и солидарна 
икономика

 слаба разпознаваемост, водеща до липса на стратегически партньорства и инвестиции

 слаби координационни връзки на регионално равнище, възпрепятстващи взаимопомощта и 
организирането в мрежи

Предизвикателства



ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Основна цел

Да да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от 
COVID-19 пандемията. В преследването на тази цел правителството групира набор от 
мерки и реформи, които не просто да възстановят потенциала за растеж на икономиката, 
но и да
го развият и повишат, което да позволи в дългосрочен план постигането на 
стратегическата цел на правителството за конвергенция на икономиката и доходите до 
средноевропейските.
Същевременно, Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на 
икономиката в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка. Стълб 1: Иновативна България

 Стълб 2: Зелена България

 Стълб 3: Свързана България

 Стълб 4: Справедлива

България



ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Стълб 4: Справедлива България

Основна цел

Стълбът е със специален фокус върху групите и индивидите в неравностойно 
положение за постигане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен 
просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и 
отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и 
потребностите на гражданите.

 Планирани реформи и инвестиции за Подкрепа на социалната икономика

26.6 млн. лв.



Подкрепа на социалната и солидарна
икономика

 Компонент 1: Развитие на регионален административен капацитет 
за модернизация на предприятията на социалната и солидарна 
икономика и въвеждане на индивидуализирани софтуерни, 
хардуерни, мрежови и пласмент решения.

 Компонент 2: Дигитална платформа (екосистема) за насърчаване 
на социалната и солидарна икономика

Проектът ще подпомогне процеса за изграждане на сектора на социалната и солидарна 
икономика като технологично - приспособен сектор с голяма принадена стойност, изразена 
адаптивност към променящата се икономическа обстановка и способност за 
конкурентоспособност. 



ОСНОВНА ЦЕЛ НА КОМПОНЕНТ 1

Създаване на мрежа от фокус-точки с 

териториално покритие в шестте региона на 

страната (с възможност за създаване на такива 

и в областните центрове). 

Разширяване и модернизиране на 

възможностите за подкрепа на субектите на 

социалната и солидарна икономика чрез 

модернизация на политиката и прилагане на 

индивидуализиран подход спрямо 

потребностите на всеки отделен субект на 

социалната и солидарна икономика

Фокус на 

Компонент 1
Изграждане на 

експертен капацитет 

 за преодоляване дефицитите от 

специализирани умения, знания и 

капацитет, от страна на 

социалните предприятия, за 

стартиране и развитие на 

социално предприемачество и 

иновации

 ще бъдат привличани 

представители на местните 

академични среди, местния 

бизнес, местните медии, 

местната власт и други местни 

организации и институции, с 

необходимата експертиза за 

осъществяване на конкретни 

дейности (консултантски, 

посреднически и др.). 



Очакван резултат на Компонент 1

 Създадена дигитална среда на високо продуктивна и адаптивна 
регионална социална и солидарна икономика и социално 
предприемачество, с наличието на множество малки и средни 
предприятия, произвеждащи продукти и/или услуги за 
потребление.

 Осъществена координация между различните субекти на 
социалната и солидарна икономика на  регионално и местно 
равнище. 

 Развито познание в научната област в различни направления на 
социалната и солидарна икономика, както и подпомагане на 
иновационната и образователната дейност в областта. 

 Въвеждеи оперативни принципи за съвместно производство и 
дистрибуция на стоки, което ще предостави възможност на 
множество малки производители да произвеждат продукти, които 
са с високо качество и конкурентна цена на глобалния  пазар.



ОСНОВНА ЦЕЛ НА КОМПОНЕНТ 2

Изграждане на дигитална платформа. Тя
представлява иновативен инструмент за
модернизиране и дигитализиране на пазарните
процеси и тяхното управление. Тя ще подобри
видимостта, конкурентоспособността и
устойчивостта на предприятията и субектите, 

опериращи в сферата на социалната и солидарна
икономика. 

Пазарното интегриране на платформата чрез
аудио-визуални комуникационни инструменти е
съществен елемент от пазарната реализация на
всеки непознат на пазара /потребители и
инвеститори/ продукт. 

Фокус на 

Компонент 2
Изграждане и поддръжка на
онлайн платформа

 Подобряване видимостта на субектите
на социалната и солидарна икономика;

 Повишаване на капацитета и
конкурентоспособността на ССИ;

 Бърз, лесен начин за управление на
ресурси и достъп до по-далечни и по-

големи пазари и клиенти;

 Достъп до дигитални инструменти.



Очакван резултат на Компонент 2

 Създадена дигитална среда, която ще доведе до видимост на 
социалните предприятия и техните стоки и услуги, ще ги направи 
конкурентоспособни, общодостъпни, интересни и привлекателни.

 Възможност на бизнеса да се свързва директно със социалните 
предприятия, като в същото време ще може да се запознае със 
социалното въздействие, което оказват предприятията и с 
финансовото състояние на предприятието. 



Благодаря Ви за вниманието!


