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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни 

въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

А. като има предвид, че е налице голямо разнообразие от регулаторни рамки за 

социалните и основаните на солидарност предприятия на национално равнище в 

Европа със значителни различия по отношение на правните форми (например 

кооперативи, сдружения, благотворителни организации, взаимоспомагателни 

дружества, фондации и т.н.), бизнес моделите и публичната подкрепа; като има 

предвид, че социалните и основаните на солидарност предприятия са участници в 

социалната икономика, която представлява неделима част от европейската 

социална пазарна икономика в социалната, образователната, културната и 

екологичната сфера; 

Б. като има предвид, че социалните и основаните на солидарност предприятия 

прилагат новаторски подход по отношение на предизвикателствата пред 

обществото и предоставят една много необходима подкрепа на държавите членки; 

като има предвид, че социалните и основаните на солидарност предприятия имат 

ценен принос към новаторството в социалната област; като има предвид, че 

социалната и основаната на солидарност икономика следва да се разглежда като 

една от движещите сили при развитието на социално и екологично устойчива 

пазарна икономика и на европейски вътрешен пазар; като има предвид, че 

социалните и основаните на солидарност предприятия очертават нови пътища за 

справяне със социалните проблеми в бързо променящия се свят; като има 

предвид, че въздействието на социалните и основаните на солидарност 

предприятия, особено по време на икономическата криза, беше изтъкнато във 

връзка със създаването на достойни, приобщаващи и устойчиви работни места на 

местно равнище, насърчаващи икономическия растеж, опазването на околната 

среда и укрепване на социалното, икономическото и регионалното сближаване1; 

В. като има предвид, че цифровизацията, амбициозните цели в областта на 

изменението на климата, миграцията, неравенствата, развитието на общностите, 

особено в маргинализираните райони, социалните и здравните услуги, нуждите на 

хората с увреждания и борбата срещу бедността, социалното изключване, 

дългосрочната безработица и неравенството между половете и специфичните 

екологични задачи предлагат голям потенциал за социалното предприемачество; 

като има предвид, че социалните и основаните на солидарност предприятията 

развиват дейност на пазара по предприемачески начин, поемайки икономически 

рискове; 

Г. като има предвид, че във всички държави членки социалните и основаните на 

солидарност предприятия следва да имат обща идентичност, като същевременно 

се обръща внимание на  важността на признаването на тяхното разнообразие; като 

има предвид, че неотдавнашно проучване, извършено от Генералната дирекция за 

вътрешни политики на ЕС, озаглавено „Европейски устав за социалните и 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611030/EPRS_STU(2017)611030_EN.pdf 
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основаните на солидарност предприятия“ признава добавената стойност на 

действията на равнище ЕС и препоръчва да се създаде устав и свързан с него 

етикет, сертифициране или марка вместо да се въвежда изискване за създаване на 

особен правен субект за социалните и основаните на солидарност предприятия; 

Д. като има предвид, че селските райони предлагат значителни възможности за 

социалните предприятия и че поради това от основно значение е наличието на 

подходяща инфраструктура в селските региони; 

Е. като има предвид, че образованието и обучението трябва да бъдат приоритетни 

области при насърчаването на предприемаческа култура сред младите хора; 

Ж. като има предвид, че във взаимоспомагателните дружества, извършващи дейност 

в областта на здравеопазването и социалното подпомагане в Съюза, са заети 8,6 

милиона души и че те предоставят подкрепа на 120 милиона граждани; тези 

взаимоспомагателни дружества имат пазарен дял от 24% и генерират над 4% от 

БВП на Съюза; 

З. като има предвид, че Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския съюз и на 

Съвета1 определя условията и изискванията за създаването на европейски 

фондове за социално предприемачество; 

1. изтъква жизненоважното значение на приблизително два милиона предприятия на 

социалната икономика в Европа2, в които са заети над 14,5 милиона души3, и 

безценния им принос за създаването на качествени работни места, за социалното 

и регионалното сближаване и за постоянния икономически растеж в рамките на 

вътрешния пазар; 

2. подчертава, че социалните и основаните на солидарност предприятия имат дълга 

история в повечето от държавите – членки на ЕС, и са се утвърдили като 

съществени и важни участници на пазара; 

3. призовава Комисията и националните органи да зачитат историческите и 

правните особености на предприятията от социалната икономика, когато става 

въпрос за регулиране на пазара; 

4. подчертава, че като се има предвид нарастващото търсене на социални услуги, 

социалните предприятия в Съюза придобиват все по-голямо значение при 

предоставянето на социални услуги за подпомагане на хората, изложени на риск 

от или изпитващи бедност и социално изключване; подчертава, че социалните и 

основани на солидарност предприятия не следва да заместват, а по-скоро да 

играят допълваща роля по отношение на публично предлаганите социални 

услуги; обръща внимание на значението на социалните и основаните на 

солидарност предприятия, предоставящи социални, здравни или образователни 

услуги и изпълняващи специфични екологични задачи в сътрудничество с местни 

органи и доброволци; подчертава, че социалните и основаните на солидарност 

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно 

европейски фондове за социално предприемачество (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 18). 
2 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_bg 
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=bg&pubId=7523, стр. 47 
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предприятия потенциално могат да предложат решение на някои социални 

предизвикателства чрез прилагането на подход „отдолу нагоре“; 

5. изтъква, че социалните и основаните на солидарност предприятия предоставят 

възможности за заетост на хора с увреждания, както и на хора от други групи в 

неравностойно положение; 

6. посочва, че социалните и основаните на солидарност предприятия имат силна 

местна и регионална основа, което им дава предимството да познават по-добре 

специфичните потребности и да могат да предлагат продукти и услуги, които се 

търсят в района, като по този начин подобряват икономическото, социалното и 

териториалното сближаване; 

7. отбелязва, че социалните и основаните на солидарност предприятия могат да 

допринесат за по-голямо равенство между половете и за намаляване на разликата 

в заплащането на жените и мъжете; 

8. подчертава значението на изграждането на мрежи сред социалните предприятия и 

призовава държавите членки да насърчават обмена на знания и най-добри 

практики в рамките на държавите членки (например чрез създаването на 

национални органи за контакт) и в целия Съюз, в който да участват не само 

самите социални и основани на солидарност предприятия, но също и традиционни 

предприятия, академичните среди и други заинтересовани страни; призовава 

Комисията, в контекста на експертната група за социалното предприемачество и в 

сътрудничество с държавите членки, да продължава да събира и споделя 

информация относно съществуващите добри практики и да анализира качествени 

и количествени данни относно приноса на социалните и основаните на 

солидарност предприятия за обществената политика и за местните общности; 

9. призовава за създаването на многоезична публична европейска онлайн платформа 

за социални и основани на солидарност предприятия, чрез която те да могат да 

получават информация и да обменят идеи относно създаването, възможностите и 

изискванията за финансиране от ЕС, участието във възлагането на обществени 

поръчки и възможните правни структури; 

10. призовава Комисията да въведе на равнището на Съюза „европейски знак за 

социална икономика“ за социалните и основаните на солидарност предприятия, 

който да се основава на ясни критерии, определени така, че да бъдат подчертани 

специфичните характеристики на тези предприятия и тяхното социално 

въздействие, да се увеличи тяхната видимост, да се насърчат инвестициите, да се 

улесни достъпът до финансиране и достъпът до единния пазар за предприятията, 

желаещи да разширят дейността си в национален мащаб или към други държави 

членки, като същевременно спазват различните правни форми и рамки в сектора и 

в държавите членки; отбелязва освен това, че критериите следва да определят 

както в икономически, така и в социален план, с позовавания на финансовата 

жизнеспособност, изричната цел за принос в полза на обществото или на 

определена група лица; подчертава, че концентрирането върху социалните 

аспекти следва да бъде основна цел за социалните и основаните на солидарност 

предприятия; счита, че предоставянето на такъв знак следва да се извършва след 

отправено искане от предприятия, които отговарят на квалификационните 
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критерии, като например преследване на социална цел, предприемаческо 

измерение, основан на участието процес на вземане на решения и значително 

реинвестиране на печалбите; счита, че „европейският знак за социална 

икономика“ следва да се прилага от предприятията на доброволен принцип, но 

трябва да бъде признат от всички държави членки; 

11. подчертава, че понастоящем съществуват критерии, които спомагат да бъдат 

дефинирани социалните и основаните на солидарност предприятия за целите на 

съществуващото законодателство на Съюза, като например определените в 

Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета1, където 

„социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му 

форма, което: 

a) в съответствие със своя учредителен договор, устав или друг правен документ за 

създаването му има за основна цел постигането на измеримо, положително 

социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, 

членове и акционери, и което: 

i)  предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвращаемост 

и/или 

ii) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава 

неговата социална цел; 

б) използва своята печалба преди всичко за постигането на основната си цел и е 

въвело предварително определени процедури и правила относно всяко 

разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че 

това разпределение не накърнява основната цел; и 

в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез 

включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, 

засегнати от стопанската му дейност; 

12. подчертава необходимостта от широко и приобщаващо определение в рамките на 

Съюза, което да изтъква значението на принципа, че значителен процент от 

печалбите, реализирани от предприятието, следва да бъдат реинвестирани или 

използвани по друг начин за постигане на социалното цел на социалното и 

основаното на солидарност предприятие; подчертава конкретните 

предизвикателства, пред които са изправени социалните кооперации и социалните 

предприятия за трудова интеграция при изпълнението на своята мисия да помагат 

на онези, които най-често са изключени от пазара на труда, и подчертава 

необходимостта тези организации да бъдат включени в новия знак; 

13. счита, че минималните критерии и правни изисквания за придобиване и запазване 

на „европейски социален знак“ трябва да бъдат обществено полезна дейност, 

която следва да бъде определена на равнището на Съюза; подчертава, че тази 

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно 

Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 

283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално 

приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238). 
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дейност следва да бъде измерима от гледна точка на социалното въздействие в 

области като социална интеграция на уязвими лица, интеграция на пазара на 

труда на лицата, изложени на риск от изключване, на качествени и устойчиви 

работни места, намаляване на неравенствата между половете, борба с 

маргинализирането на мигрантите, подобряване на равните възможности чрез 

здравеопазване, образование, култура и достойно жилищно настаняване, борба с 

бедността и неравенството; подчертава, че социалните и основаните на 

солидарност предприятия трябва да спазват в своята дейност най-добрите 

практики по отношение на условията на труд и заетост; 

14. подчертава, че разходите и формалностите, необходими за получаването на знака, 

следва да бъдат минимални, за да се избегне поставянето на социалните 

предприятия в неблагоприятно положение, като се обърне специално внимание на 

малките и средните социални и основани на солидарност предприятия; съответно, 

общите за целия Съюз критерии трябва да бъдат прости, ясни и основани по-

скоро на материални, отколкото на формални фактори, а съответните процедури 

не трябва да бъдат обременяващи; отбелязва, че макар задълженията за 

докладване да са разумен инструмент за проверка на това дали социалните и 

основаните на солидарност предприятия продължават да имат право да използват 

„европейския знак за социална икономика“, честотата на такива доклади и 

задължителната информация, която  следва да бъде включвана в тях, не трябва да 

бъдат прекомерно обременяващи; счита, че разходите за процеса на 

етикетиране/сертифициране биха могли да бъдат потенциално ограничени, ако 

централното управление се осъществява на ниво национални органи, които биха 

могли, в сътрудничество със социалните и основаните на солидарност 

предприятия, да прехвърлят изпълнението и обработването на националното 

самоуправление, следвайки общоевропейско определение на критерии за 

социални и основани на солидарност предприятия; 

15. призовава Комисията и държавите членки активно да насърчават „европейския 

знак за социална икономика“ и да популяризират на социалните и 

икономическите ползи от социалните и основаните на солидарност предприятия, 

включително създаването на качествени работни места и социалното сближаване; 

16. отбелязва, че прилагането на стратегия за корпоративна социална отговорност 

като част от бизнес план не е достатъчно, за да бъде едно предприятие 

класифицирано като социално и основано на солидарност, и поради това 

подчертава значението на това да се прави ясно разграничение между социално и 

основано на солидарност предприятие и предприятие, ангажирано с корпоративна 

социална отговорност; 

17. счита, че инвестиционните приоритети за социалната икономика и социалните 

предприятия не следва да се ограничават само до социалното приобщаване, а 

следва да включват заетостта и образованието, за да се отрази разнообразието от 

икономически дейности, в които те присъстват; 

18. призовава програмата „Еразъм за млади предприемачи“ да бъде продължена, 

нейният бюджет да бъде използван ефективно и информацията за програмата да 

стане по-лесно достъпна; 
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19. призовава процедурите за създаване на социални предприятия да бъдат 

опростени, за да не бъде прекомерната бюрокрация пречка за социалното 

предприемачество; 

20. призовава Комисията да включи по-ефективно социалната икономика в 

законодателството на Съюза с цел създаване на еднакви условия на конкуренция 

за социалните и основаните на солидарност предприятия, от една страна, и 

другите видове предприятия, от друга; 

21. подчертава необходимостта от подкрепа за социалните и основаните на 

солидарност предприятия, като им се предостави достатъчно финансиране, тъй 

като финансовата устойчивост е жизненоважна за тяхното оцеляване; подчертава 

необходимостта от увеличаване на финансовата подкрепа, предлагана от частни 

инвеститори и публични субекти за социалните и основаните на солидарност 

предприятия на регионално, национално и съюзно равнище, като специално 

внимание се отделя на финансирането на иновациите, призовава Комисията да 

укрепва социалното измерение на съществуващото финансиране на Съюза в 

контекста на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021 

– 2027 г., като Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално 

развитие и Програмата за заетост и социални иновации, с цел насърчаване на 

социалната икономика и социалното предприемачество; призовава Комисията да 

укрепи прилагането на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални 

иновации и нейната ос „Микрофинансиране и социално предприемачество“ и да 

повиши осведомеността във финансовия сектор относно характеристиките на 

социалните и основаните на солидарност предприятия, както и икономическите и 

социални ползи от тях; счита, че е необходимо освен това да се подкрепят като 

цяло алтернативните начини на финансиране, като например фондове за рисков 

капитал, финансиране на стартиращи предприятия, микрокредити и колективно 

финансиране, за да се увеличат инвестициите в сектора на основата на 

„европейски знак за социална икономика“; 

22. призовава за ефективно използване на средствата на Съюза и изтъква, че достъпът 

до тези средства трябва да бъде улеснен за бенефициентите, не на последно място 

за да се подкрепят и стимулират социалните предприятия в основната им цел да 

оказват социално въздействие, а не да се стремят към максимизиране на 

печалбата, като това в крайна сметка осигурява възвръщаемост на инвестицията 

за обществото в дългосрочен план; призовава Комисията да преразгледа, в 

контекста на следващата МФР 2021 – 2027 г., регулаторната рамка за социалните 

инвестиционни фондове, за да се улесни достъпът на социалните и основаните на 

солидарност предприятия до финансовия пазар; във връзка с това призовава за 

ефективна европейска кампания за намаляване на бюрокрацията и за насърчаване 

на „европейски знак за социална икономика“; 

23. призовава Комисията и държавите членки да предприемат количествено 

измерими мерки за деблокиране и привличане на публични и частни инвестиции, 

необходими за социалните и основаните на солидарност предприятия, 

включително насърчаване на „европейски знак за социална икономика“; отбелязва 

във връзка с това, че социалната икономика все още среща затруднения в достъпа 

до възлагането на обществени поръчки, като например пречки, свързани с размера 
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и финансовата способност; припомня значението на ефективното прилагане на 

пакета от реформи в областта на обществените поръчки от страна на държавите 

членки с цел да се постигне по-голямо участие на тези предприятия в тръжните 

процедури за договори за обществени поръчки, чрез по-добро разпространяване 

на правилата за възлагане на обществени поръчки, критериите и информацията за 

участниците в тръжните процедури и чрез подобряване на достъпа до договори за 

такива предприятия, включително социални клаузи и критерии, чрез опростяване 

на процедурите и чрез изготвяне на търговете по начин, който да ги прави по-

достъпни за по-малките оператори; 

24. признава значението на предоставянето на финансова подкрепа за предприятията 

на социалната и солидарна икономика; призовава Комисията да взема предвид 

особеностите на социалните предприятия, когато същите получават държавна 

помощ; предлага да се улесни достъпът до финансиране по примера на 

категориите, предвидени в Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията1; 

25. изтъква, че Комисията и държавите членки, както и регионалните и местните 

органи, следва да включват измерението, свързано със социалните предприятия, в 

съответните политики, програми и практики; 

26. подчертава необходимостта да се предлага заетост на онези, които най-често са 

изключени от пазара на труда, чрез реинтегриране на дългосрочно безработните 

лица и борба с безработицата като цяло; 

27. отбелязва, че както и финансирането, предоставянето на услуги за образование и 

обучение за лица, заети в социалните предприятия, особено за насърчаване на 

предприемаческите умения и основните икономически познания в управлението 

на предприятието, както и предоставянето на специализирана подкрепа и 

опростяването на административните процедури, е от основно значение за 

повишаване на растежа на този сектор; приканва държавите членки да въведат 

политики, насочени към установяване на благоприятно данъчно третиране за 

социалните предприятия; 

28. категорично подчертава, че правилата относно дейността на  социалните 

предприятия трябва да спазват принципите на лоялната конкуренция и не трябва 

да позволяват нелоялна конкуренция при развиването на дейност на 

традиоционните малки и средни предприятия. 

 

 

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за 

съвместими с общия пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., 

стр. 1). 
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