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ПРЕДИСЛОВИЕ от Luca Jahier 

 

Като председател на групата „Други интереси“ в Европейския икономически и социален комитет 

(ЕИСК) бих желал силно да приветствам настоящото проучване на състоянието на социалната 

икономика в Европейския съюз, възложено от ЕИСК и проведено от CIRIEC. От 2008 г., когато 

беше публикувано предходното проучване със същия предмет, насам в Европейския съюз 

настъпиха множество промени и беше счетено за необходимо да се извърши преоценка на 

обхвата и въздействието на сектора, както в държавите — членки на ЕС, така и в страните в 

процес на присъединяване/страните кандидатки (съответно Хърватия и Исландия). Освен това 

ООН обяви 2012 г. за Международна година на кооперативите и това предостави възможност 

целият сектор на социалната икономика да демонстрира приноса си към обществото и 

икономиката. 

 

Без съмнение социалната икономика е сектор, който допринася значително за създаването на 

заетост, устойчив растеж и по-справедливо разпределение на доходите и богатството. 

Тя представлява сектор, при който е възможно съчетаването на доходността със социалното 

приобщаване и демократичните системи на управление, и който работи съвместно с публичния 

и честния сектор за постигане на съответствие между услугите и потребностите. От съществено 

значение е фактът, че този сектор устоя на икономическата криза много по-успешно, отколкото 

други и получава все по-голямо признание на европейско равнище. 

 

Въпреки това все още предстои много работа по отношение на увеличаване на разбирането, 

повишаване на осведомеността и изграждане на общественото доверие в сектора. 

Сред първите стъпки в този процес е постигането на пълно разбиране за обхвата и мащаба на 

социалната икономика в рамките на Европейския съюз и това наложи преразглеждане на 

фактите и цифрите. Въоръжени с тази информация, вече трябва да се стремим към единство и 

нова идентичност на сектора, въпреки многобройните му измерения. Необходимо е да 

утвърдим неговото присъствие, като подчертаем икономическия и социалния му потенциал като 

решение на съществуващата икономическа и социална криза и като инструмент за 

положителна промяна. Призовавам всички заинтересовани страни да работят съвместно за 

постигане на тази цел! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luca Jahier 

Председател на групата „Други интереси“ 

Европейски икономически и социален комитет 
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ПРЕДИСЛОВИЕ от Miguel Ángel Cabra de Luna 

 

След четири години с удоволствие публикуваме актуализация на проучването на ЕИСК, 

озаглавено „Социалната икономика в ЕС“. Целта отново е да се даде общ поглед върху сектора 

в ЕС от количествена и качествена гледна точка. Този път проучването обхваща настоящите 

27 държави членки, както и страните в процес на присъединяване/страните кандидатки 

(съответно Хърватия и Исландия). 

 

По този начин ЕИСК потвърждава ангажимента си спрямо признаването и насърчаването на 

социалната икономика — сектор, който не само е важен стълб за заетостта и социалното сближаване 

в Европа, но и е от основно значение за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“. 

 

Както показва настоящото проучване, предприятията на социалната икономика в различните си 

форми (включително социалните предприятия) играят важна роля за повишаване на 

конкурентоспособността и ефективността на европейската икономика по множество различни 

начини: чрез насочване на разпокъсаните и неизползвани ресурси към икономическа дейност, 

мобилизиране на ресурси на местно равнище, засилване на културата на предприемачеството, 

елиминиране на нееластичността на пазара, насърчаване на гъвкавостта на пазарите, на 

производството на множество места, като това са само част от примерите. Предприятия на 

социалната икономика също така разполагат с по-голям капацитет за запазване заетостта и 

предотвратяване на загубата на работни места по време на трудни етапи в икономическия 

цикъл, както и наблюдаваме през настоящата икономическа криза. 

 

През последните няколко години секторът беше обект и на важни подобрения по отношение на 

политическото и правното му признаване, както на равнището на ЕС (чрез Акта за единния 

пазар, инициативата за социалното предприемачество, статута на европейска фондация, 

европейските фондове за социално предприемачество и др.), така и на национално равнище 

(например чрез приетия неотдавна испански закон за социалната икономика). Надявам се, че 

настоящото проучване ще даде своя положителен принос за нов тласък в признаването на 

социалната икономика. 

 

      

 

Miguel Ángel Cabra de Luna 

Говорител на категория „Социална икономика“ 

на Европейския икономически и социален комитет 
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ГЛАВА 1 

ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ 

 

1.1 Въведение и цели 

1.2 Методи 

1.3 Структура и резюме на доклада 

 

1.1 Въведение и цели 

 

Общата цел на настоящия доклад е да актуализира проучването „Социалната икономика в 

Европейския съюз“, публикувано през 2008 г. от Европейския икономически и социален комитет, 

като разшири обхвата му, за да включи всяка от 27-те настоящи държави — членки на ЕС, както и 

страните в процес на присъединяване/страните кандидатки (съответно Хърватия и Исландия), и 

като изследва определенията, състоянието, приноса, правните инструменти и публичните политики 

във връзка със социалната икономика (СИ), както и въздействието на икономическата криза. 

 

За постигането на последната цел докладът използва три междинни цели, или инструменти, 

които до този момент не са били определени в достатъчна степен. Първата е установяването 

на ясно и точно определение за СИ като понятие, както и за различните категории предприятия 

и организации, които се включват в него. 

 

Втората междинна цел е да се определят различните субекти, които, независимо от правната 

си форма, представляват част от СИ във всяка от държавите — членки на ЕС, въз основа на 

определението, установено в настоящия доклад, и да се сравнят отделните национални 

определения, използвани във връзка с понятието „социална икономика“. 

 

Третата междинна цел е да се предоставят макроикономически данни за СИ в 27-те държави 

членки и двете страни кандидатки, да се проучи новото национално законодателство в 

областта на СИ, да се извърши сравнителен анализ на национално равнище на 

съществуващите понятия и възприятия за СИ във всяка държава и да се анализира как 

социалната икономика може и ще допринесе за изпълнението на стратегията „Европа 2020“. 

 

1.2 Методи 

 

Докладът е изготвен от Rafael Chaves и José Luis Monzón от CIRIEC, в консултация с експертна 

комисия, съставена от D. Demoustier (Франция), R. Spear (Обединено кралство), Alberto Zevi 

(Италия), Chiara Carini (Италия) и Magdalena Huncova (Чешка република), които са обсъдили 

със съответните директори цялостния график на работа, методологията и предложения 

окончателен доклад. 

 

Тъй като става дума за актуализиране, в по-голямата си част документът се базира на 

предходния доклад, публикуван през 2008 г., озаглавен „Социалната икономика в Европейския 

съюз“. По отношение на методологията в първата част на доклада определението на 

стопанския или пазарния сектор на СИ, установено в „Наръчник за изготвяне на сателитните 

сметки на фирми от социалната икономика: за кооперации и взаимоспомагателни дружества“, 

се приема като основа за установяване на определение за социалната икономика като цяло на 

базата на широк политически и научен консенсус. 
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Що се отнася до втората цел на доклада, през февруари, март и април 2012 г. се проведе мащабно 

теренно проучване под формата на въпросник, разпратен до 27-те държави членки, страната в 

процес на присъединяване и страната кандидатка. Въпросникът беше изпратен на избрани лица с 

експертни познания относно понятието „социална икономика“ и свързаните с него области, както и 

относно положението в сектора в съответните им държави. Експертите са университетски научни 

изследователи, професионалисти, работещи в обединенията и организациите, представляващи 

СИ, и високопоставени национални държавни служители на правителствено равнище с функции, 

свързани със СИ. Резултатите бяха изключително добри: от 26 страни бяха събрани 

52 попълнени анкети. За запълване на празнините в данните беше получена информация от 

европейски организации като „Кооперации Европа“ (Cooperatives Europe), Общата конфедерация на 

селскостопанските кооперации на Европейския съюз (COGECA) и Международната конфедерация 

на кооперациите и взаимоспомагателните дружества (ICMIF). 

 

Таблица 1.1. Получени попълнени анкети 

 

  Въпросници 

Австрия 1 

Белгия 3 

България 2 

Кипър 0 

Чешка република 3 

Дания 1 

Естония 0 

Финландия 1 

Франция 2 

Германия 4 

Гърция 2 

Унгария 4 

Ирландия 2 

Италия 2 

Латвия 1 

Литва 1 

Люксембург 0 

Малта 1 

Нидерландия 1 

Полша 3 

Португалия 1 

Румъния 2 

Словакия 3 

Словения 2 

Испания 3 

Швеция 1 

Обединено кралство 2 

Страни в процес на присъединяване и 

страни кандидатки 

Хърватия 3 

Исландия 1 
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Що се отнася до третата непосредствена цел на доклада — определяне на публичните 

политики, проучване на новото национално законодателство в областта на социалната 

икономика, анализиране на въздействието на икономическата криза върху социалната 

икономика и изследване на начина, по който социалната икономика може и ще допринесе за 

изпълнението на стратегията „Европа 2020“ — тя беше постигната чрез консултации с 

експертната комисия и експерти от сектора, използване на предоставената чрез въпросниците 

информация и провеждане на дискусии с експертната комисия и с научния комитет на CIRIEC в 

областта на социалната икономика. 

 

1.3 Структура и резюме на доклада 

 

Докладът е структуриран, както следва: 

 

След първата глава, в която са представени докладът и неговите цели, в глава 2 се проследява 

историческото развитие на социалната икономика като понятие, включително най-новата 

информация относно признаването ѝ в националните системи за сметки. 

 

Глава 3 започва с формулирането на определение за социалната икономика, което е в 

съответствие с националните системи за сметки и след това определя основните групи субекти 

на социалната икономика на тази основа. 

 

Глава 4 обобщава основните теоретични подходи към социалната икономика, като посочва 

общото и различното между тях. 

 

Глави 5 и 6 представят общ поглед върху текущата ситуация в областта на социалната 

икономика в ЕС, като предоставят сравнителен анализ на възприемането на социалната 

икономика във всяка страна и макроикономически данни за социалната икономика в 

27-те държави членки, страната в процес на присъединяване и страната кандидатка. 

 

Глави 7, 8 и 9 дават представа за новото национално законодателство в областта на 

социалната икономика и публичните политики, разработени от всяка държава във връзка със 

нея, следвани от преглед на въздействието на икономическата криза и приноса на социалната 

икономика за изпълнението на стратегията „Европа 2020“. 

 

Накрая, глава 10 анализира предизвикателствата и тенденциите и представя някои 

заключения. Докладът завършва със списък на библиографските източници. 
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ГЛАВА 2 

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА „СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА“ 

 

2.1. Народни сдружения и кооперации при историческото възникване на социалната 

икономика 

2.2. Съвременен обхват и сфера на дейност на социалната икономика 

2.3. Съвременно определяне и институционално признаване на социалната икономика 

 

 

2.1 Народни сдружения и кооперации при историческото възникване на социалната икономика 

 

Социалната икономика (СИ) като дейност е исторически свързана с народните 

сдружения и кооперации, които формират нейната основа. Ценностната система и 

принципите на поведение на народните сдружения, отразени в историческото 

кооперативно движение, са същите, възприети от съвременното понятие за СИ, която е 

организирана около три големи групи организации: кооперации, взаимоспомагателни 

дружества и сдружения, като отскоро към тях се добавят и фондациите. В действителност 

в своя исторически зародиш тези големи групи са взаимно свързани изражения на един и 

същ импулс: отговорът на най-уязвимите и беззащитни социални групи, чрез 

самостоятелно организирани форми на помощ, на новите условия на живот, създадени 

от развитието на индустриалния капитализъм през 18. и 19-и век. Кооперациите, 

взаимоспомагателните дружества и дружествата за защита на интересите на определени 

социални групи отразяват трите направления, следвани от този стремеж към сдружаване. 

 

Въпреки че благотворителността (благотворителните фондации, обединения и болници) 

и взаимоспомагателните организации се разрастват значително през Средновековието, 

всъщност народните сдружения, кооперации и взаимоспомагателни дружества получават 

изключителен тласък за развитието си през 19-и век чрез инициативи, подети от 

работническите съсловия. Във Великобритания например т.нар. спомоществувателни 

дружества се умножават през 90-те години на 18-и век. В цяла Европа се учредяват 

многобройни взаимоосигурителни и взаимоспомагателни дружества. В страните от 

Латинска Америка, като Уругвай и Аржентина, взаимоспомагателното движение нараства 

значително през втората половина на 19-и век. 

 

Първите наченки на кооперативни инициативи процъфтяват в Великобритания в края на 

18. и началото на 19-и век като спонтанна реакция от страна на индустриалните 

работници на трудностите, причинени от тежките им условия на живот. 

Социалистическото мислене обаче, развито от Робърт Оуен и антикапиталистите — 

последователи на Рикардо като Уилям Томпсън, Джордж Мади, Уилям Кинг, 

Томас Ходжскин, Джон Грей и Джон Франсис Брей, скоро упражнява значително влияние 

върху кооперативното движение, а от 1824 г. до 1835 г. се създава тясна връзка между 

това движение и синдикатите, като и двете са израз на едно общо работническо 

движение и имат една и съща цел: еманципацията на работническата класа. Осемте 

конгреса на кооперативното движение, проведени във Великобритания в периода 

1831-1835 г., са свързани с координацията както на кооперативното, така и на 

синдикалното движение. Всъщност на един от тези конгреси се учредява Главният 

национален консолидиран синдикат, който обединява всички британски синдикати. 
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Уилям Кинг упражнява пряка и решителна намеса върху развитието на кооперативното 

движение във Великобритания и влияе върху добре познатата кооперация, учредена в 

Рокдейл (Англия) през 1844 г. от 28 работници, шест от които са последователи на Оуен 

(Monzón, 2003 г.). Известните кооперативни принципи, ръководили дейността на 

първооснователите от Рокдейл, са възприети от различните видове кооперации, които 

създават Международния кооперативен съюз (МКС) в Лондон през 1895 г. и които имат 

значителен принос за развитието на съвременното понятие за СИ. 

 

Според конгреса на МКС, проведен в Манчестър през 1995 г., тези принципи определят 

кооперациите като демократични организации, в които решенията зависят от мнозинство 

от членове, които се ползват от извършваната на кооперативен принцип дейност, 

така че дори да участват членове инвеститори или представители на капитала, те нямат 

възможност да формират мнозинство, а разпределението на излишъците не е 

пропорционално на участието в капитала. Равнопоставеното право на глас, ограниченото 

възнаграждение за дела от капитала, който членовете потребители са длъжни да поемат, 

и създаването често пъти на резерви, които не подлежат на разпределяне, дори и в 

случай на прекратяване на организацията, са допълнителни белези, по които 

кооперациите се отличават от другите предприятия. 

 

От Рокдейл насам кооперациите привличат вниманието на различни теоретични школи. 

Всъщност преодоляването на идеологическите граници и аналитичният плурализъм са 

отличителни черти на литературата, която разглежда този феномен. Социалистите утописти, 

последователите на Рикардо, християнсоциалистите (католици и протестанти) и 

социаллибералите, както и видните класически представители на марксизма и 

неокласицизма в икономиката, анализират обстойно този вид неортодоксално предприятие. 

 

Терминът социална икономика се появява в икономическата литература вероятно за 

първи път през 1830 г. През посочената година френският либерален икономист 

Шарл Дюноайе публикува „Трактат за социалната икономика“, в който защитава етичния 

подход в икономиката. В периода 1820—1860 г. във Франция се развива една 

нееднородна теоретична школа, която може да бъде общо наречена школа на 

социалните икономисти. Повечето от тях са повлияни от анализите на Т.Р. Малтус и 

С. дьо Сисмонди, както по отношение на наличието на „недостатъци на пазара“, които 

могат да доведат до нарушаване на баланса, така и по отношение на определяне на 

действителния предмет на икономиката, който според Сисмонди е човекът, а не 

богатството. Повечето от социалните икономисти обаче следва да бъдат отнесени към 

кръга на либералната икономическа мисъл и да се свързват с принципите на ненамеса на 

държавата в икономиката и с институциите, които предстои да бъдат утвърдени от 

възникващия капитализъм, включително капиталистическите предприятия и пазари. 

 

В резултат на това умовете, които стоят зад социалната икономика през този период не 

въвеждат или популяризират, какъвто и да било алтернативен или допълнителен подход 

към капитализма. Вместо това тези икономисти развиват един теоретичен подход към 

обществото и към това, което се определя като „социално“, като се стремят към 

съвместяване на морала и икономиката чрез внасянето на морал в поведението на 

отделния човек, както е в модела на Ф. Льо Пле (Azam, 2003 г.), според когото целта, 

която икономистите трябва да преследват, не е благосъстоянието или богатството, 

а социалният мир (B. de Carbon, 1972 г.). 
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Социалната икономика претърпява съществена преориентация през втората половина на 

19 в. чрез влиянието на двама велики икономисти: Джон Стюарт Мил и Леон Валрас. 

 

Мил обръща значително внимание на икономическото сдружаване на работниците в неговия 

кооперативен и взаимоспомагателен аспект. В най-влиятелния си труд, озаглавен „Принципи 

на политическата икономия“, той подробно изследва преимуществата и недостатъците на 

работническите кооперации, като призовава за насърчаване на този вид предприятия заради 

икономическите и моралните ползи, които носят. 

 

Подобно на Мил, Леон Валрас счита, че кооперациите могат да изпълняват важна 

функция по отношение на разрешаването на социални конфликти, като играят огромна 

„икономическа роля, не чрез елиминиране на капитала, а чрез превръщането на света в 

по-малко капиталистически, както и не по-маловажна нравствена роля, която се изразява 

във въвеждането на демократично начало в производствения процес“ (Monzón, 1989 г.). 

 

Трудът на Валрас, озаглавен „Изследване на социалната икономика: теория на 

разпределението на социалното богатство“, публикуван в Лозана през 1896 г., отбелязва 

сериозно отклонение от първоначалния подход в областта на социалната икономика, 

който се отъждествява с модела на Ф. Льо Пле. С появата на Валрас социалната 

икономика става едновременно част от науката икономика и сфера на икономическа 

дейност, която намира широк израз в създадените кооперации, взаимоспомагателни 

дружества и сдружения, такива, каквито ги познаваме днес. В края на 19-и век се 

оформят основните характеристики на съвременното понятие за социална икономика, 

вдъхновено от ценностите на демократичното сдружаване, взаимопомощ и коопериране. 

 

2.2 Съвременен обхват и сфера на дейност на социалната икономика 

 

Въпреки че през първата третина на 20-и век СИ е сравнително силно изявена в Европа, 

моделът на растеж на Западна Европа в периода 1945—1975 г. се опира основно на 

традиционния частен капиталистически сектор и публичния сектор. Този модел е в 

основата на социалната държава, която обръща внимание на признатите 

несъвършенства на пазара и въвежда пакет от политики, които доказват своята голяма 

ефективност за тяхното коригиране: преразпределяне на доходите, разпределяне на 

ресурсите и антициклични политики. Всички те се основават на кейнсианския модел, в 

който големите участници в социалната и икономическата сфера са съюзите на 

работодателите и синдикатите, заедно с правителството. 

 

В страните от Централна и Източна Европа, които са свързани със съветската система и 

имат централизирани планови икономики, държавата е единственият икономически 

участник, като не оставя място за субекти от социалната икономика. Единствено 

кооперациите имат значително присъствие в някои страни от съветския блок, въпреки че 

са напълно нарушени някои от традиционните им принципи, като доброволното и 

свободно членство и демократично устройство. През последните два века чешките 

икономисти предлагат социално-икономически подходи, при които печалбата не е 

изключителен приоритет. Голям брой организации с нестопанска цел по време на 

Първата чехословашка република следват тази традиция, която възниква през 19-и век. 

 

Укрепването на системите на смесената икономика не пречи на развитието на широк кръг от 

предприятия и организации — кооперации, взаимоспомагателни дружества и сдружения, които 

помагат за справянето с въпроси от обществена значимост и общ интерес, например тези с 

цикличната безработица, географските неравновесия между селските райони и изкривяването на 
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отношенията на влияние между организациите за разпространение на дребно и потребителите. През 

този период обаче СИ на практика изчезва като значима сила в процеса на хармонизиране между 

икономическия растеж и социалната система, при което държавата заема централно място. Едва с 

настъпването на кризата на социалната държава и системите на смесената икономика през 

последната четвърт на 20-и век в някои европейски държави се наблюдава възраждане на интереса 

към типичните за социалната икономика организации като икономически алтернативи на моделите на 

капиталистическия и публичния сектор, каквито са кооперациите и взаимоспомагателните дружества, 

или към непазарните организации — предимно сдружения и фондации. Този интерес произтича от 

трудностите, пред които се изправят пазарните икономики в намирането на задоволителни решения 

на големи проблеми като масовата продължителна безработица, социалната изолация, 

благосъстоянието в селските и западналите градски райони, здравеопазването, образованието, 

качеството на живот на пенсионерите, устойчивия растеж и други въпроси. Това са социални 

потребности, на които не се обръща достатъчно или адекватно внимание от субектите на частния 

капитал или от публичния сектор и за които не може да се намери лесно решение чрез 

саморегулиращите се пазари или традиционната макроикономическа политика. 

 

Въпреки че през последните десетилетия в някои европейски страни се наблюдават 

серия отстъпления от взаимния характер на големи кооперации и взаимоспомагателни 

дружества, като цяло в стопанския сектор на СИ (кооперации и взаимоспомагателни 

дружества) се наблюдава значителен растеж, както признава Европейската комисия в 

своя „Наръчник за изготвяне на сателитните сметки на фирми от социалната икономика“. 

 

В големите научни изследвания се подчертава значителният ръст на СИ като цяло в 

Европа. Едно от най-значимите измежду тях, извършено от CIRIEC за Европейската 

комисия в рамките на пилотната схема „Трета система и заетост“, подчертава все по-

нарастващото значение на кооперациите, взаимоспомагателните дружества и 

сдруженията за създаването и запазването на заетостта и за коригирането на тежките 

икономически и социални неравновесия. 

 

След рухването на съветския блок се разпадат много от кооперациите в Централна и 

Източна Европа. Освен това те са до голяма степен дискредитирани в очите на 

обществеността. Напоследък обаче се наблюдава възраждане на гражданските 

инициативи за развитие на проекти, свързани със СИ, което се отразява в законодателни 

предложения, насочени към подпомагане на организациите в този сектор. 

 

Наблюдава се забележителен ръст на СИ в сферата на организациите, произвеждащи 

т.нар. социални или публични блага, основно трудова и социална интеграция, както и 

социални услуги и домашен патронаж. В тази сфера сдружаването и кооперирането 

изглежда отново намират общ път за разбирателство и сътрудничество в много от своите 

проекти и дейности, както е при социалните предприятия, много от които са кооперации, 

които вече са правно признати в различни европейски държави, включително в Италия, 

Португалия, Франция, Белгия, Испания, Полша, Финландия и Обединеното кралство. 

Характеристиките им са обобщени в параграф 3.2. Г от настоящия доклад. 

 

През 2009 г. в 27-те държави — членки на ЕС активна стопанска дейност развиват над 

207 000 кооперации. Те са стабилно установени във всяка област на икономическата 

дейност и са особено изявени в селското стопанство, финансовото посредничество, 

продажбите на дребно и жилищното строителство, както и под формата на работнически 

кооперации в сектора на промишлеността, строителството и услугите. Тези кооперации 

осигуряват пряка заетост на 4,7 милиона души, а членовете им наброяват 108 милиона. 
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Взаимоспомагателните организации в областта на здравеопазването и социалното 

подпомагане осигуряват помощ и подпомагане на над 120 милиона души. 

Взаимоспомагателните организации в областта на застраховането има пазарен дял от 24 %. 

 

През 2010 г. сдруженията осигуряват заетост на 8,6 милиона души в 27-те държави — членки 

на ЕС, като генерират над 4% от БВП, а техни членове са 50% от гражданите на ЕС. 

 

В заключение, освен значението си в количествен план, през последните десетилетия СИ 

не само доказа способността си да допринася ефективно за решаването на нови 

социални проблеми, но и засили положението си на институция, необходима за 

стабилния и устойчив икономически растеж, за по-справедливото разпределяне на 

доходите и богатството, за предоставяне на услуги, отговарящи на потребностите, за 

увеличаване на стойността на икономическата дейност, която обслужва социални нужди, 

за коригиране на неравновесията на пазара на труда и накратко за задълбочаване и 

укрепване на икономическата демокрация. 

 

2.3 Съвременно определяне и институционално признаване на социалната икономика 

 

Определянето на СИ по познатия днес начин започва през 70-те години на 20-и век във 

Франция, когато организациите, представляващи кооперациите, взаимоспомагателните 

дружества и сдруженията създават Национален комитет за взаимодействие в областта 

на взаимоспомагателните, кооперативните дейности и дейностите по сдружаване 

(CNLAMCA). От края на Втората световна война до 1977 г. понятието „социална 

икономика“ отпада от ежедневна употреба, дори и сред групите на представителите на 

този сектор на икономическата дейност. През 1977 г. и 1979 г. под егидата на 

Европейския икономически и социален комитет се провеждат европейски конференции на 

кооперациите, взаимоспомагателните дружества и сдруженията. На своята десета 

годишнина, през юни 1980 г. CNLAMCA публикува документ, озаглавен „Харта на 

социалната икономика“, в който определя СИ като съвкупност от организации, които не са 

част от публичния сектор, които извършват дейността си по демократичен начин, чиито 

членове имат равни права и задължения и които прилагат специфичен режим на 

собственост и разпределяне на печалбата, като използват излишъците за разрастването 

си и за подобряване на услугите, които предоставят на своите членове и на обществото. 

 

Тези определящи характеристики са широко разпространени в икономическата 

литература и определят СИ като сфера, която се опира на три основни групи организации 

— кооперациите, взаимоспомагателните дружества и сдруженията — като към тях 

отскоро се причисляват и фондациите. През 1990 г. в Белгия докладът на Социално-

икономическия съвет на Валония (CWES) определя сектора на СИ като част от 

икономиката, която се състои от частни организации с четири общи характеристики: 

„a) целта им е да служат на членовете на общността, а не да реализират печалба; 

б) имат независимо управление; в) процесът на вземане на решения в тях е 

демократичен; и г) при разпределянето на приходите в тях отделният човек и работната 

сила се ползват с предимство пред капитала“. 

 

 Най-новото определение на понятието „социална икономика“ от самите 

организации, които я формират, е в „Хартата на принципите на социалната 

икономика“, установена от Постоянната европейска конференция за 

кооперациите, взаимоспомагателните дружества, сдруженията и фондациите 

(CEP-CMAF), която е институцията, представляваща посочените четири групи 

организации на социалната икономика на равнището на Европейски съюз. 
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Възходът на СИ е признат и от политическите и правните кръгове, както на национално, 

така и на европейско равнище. Франция е първата държава, осигурила политическо и 

правно признаване на съвременното понятие за СИ чрез постановление от декември 

1981 г., с който се създава Съвместната делегация на министерствата по въпросите на 

социалната икономика (Délégation interministérielle à l´Économie Sociale – DIES). В други 

европейски страни като Испания терминът „социална икономика“ е включен и в 

законодателството. През 2011 г. Испания става първата европейска страна, приела закон 

за социалната икономика. Гърция също има закон за социалната икономика, а в 

Португалия има представен законопроект в тази сфера. Новото френско правителство, 

чиито мандат започна през юни 2012 г., назначи делегиран министър по социална 

икономика в рамките на Министерството на икономиката, хазната и външната търговия. 

На европейско равнище през 1989 г. Европейската комисия публикува съобщение, 

озаглавено „Предприятията от сектора на социалната икономика: европейски пазар без 

граници“. През същата година Комисията спонсорира първата Европейска конференция 

по въпросите на социалната икономика (Париж) и създава Отдел по социална икономика 

в рамките на ГД XXIII „Политика за предприятията, търговия, туризъм и социална 

икономика“. През 1990 г., 1992 г., 1993 г. и 1995 г. Комисията подпомага провеждането на 

европейски конференции по въпросите на социалната икономика в Рим, Лисабон, 

Брюксел и Севиля. Оттогава насам са проведени многобройни европейски конференции. 

Последните две от тях се проведоха в Толедо (през май 2010 г.) и Брюксел (през 

октомври 2010 г.). Срещата на върха, проведена в Люксембург през 1997 г., призна 

ролята на предприятията от сектора на социалната икономика за местното развитие и 

създаването на работни места, и постави началото на пилотната инициатива 

„Трета система и заетост“, насочена към сферата на социалната икономика. 

 

В Европейския парламент също от 1990 г. насам действа Съвместна група по въпросите 

на социалната икономика. През 2006 г. Европейският парламент призова Комисията „да 

зачита социалната икономика и да представи съобщение относно този крайъгълен камък 

на европейския социален модел“. През 2009 г. Европейският парламент прие основен 

доклад относно социалната икономика и я призна като социален партньор и основен 

участник в процеса на постигане на целите на Стратегията от Лисабон. Съвсем наскоро 

Европейската комисия предприе две важни инициативи относно социалните предприятия, 

които представляват неразделна част от социалната икономика: Инициативата за 

социалното предприемачество (ИСП) и Предложението за Регламент за 

европейските фондове за социално предприемачество. 

 

От своя страна Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) публикува 

множество доклади и становища за приноса на предприятията от сектора на социалната 

икономика за постигането на различни цели на публичната политика. Сред най-новите 

становища по собствена инициатива и проучвателни становища на ЕИСК присъства и 

такова относно разнообразието на видовете предприятия, в което се признава 

значението на социалната икономика за изграждането на Европа, становище относно 

социалната икономика в Латинска Америка (становището на г-н Cabra de Luna), което 

разглежда ролята на социалната икономика за местното развитие и социалното 

сближаване, както и становище относно социалното предприемачество и социалните 

предприятия. Вследствие на допитване от страна на Комисията ЕИСК прие становище 

относно инициативата за социалното предприемачество (ИСП) (становището на г-н 

Guerini) и становище относно предложение за Регламент относно европейските фондове 

за социално предприемачество (становището на г-жа Rodert). 
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ГЛАВА 3 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ГРУПИТЕ, СВЪРЗАНИ С КОНЦЕПЦИЯТА ЗА 

СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА 

 

3.1. Към признаване на социалната икономика в системите на националните сметки 

3.2. Определение за социалната икономика, което е в съответствие със системите на 

националните сметки 

3.3. Пазарен или стопански подсектор на социалната икономика 

3.4. Непазарен подсектор на социалната икономика 

3.5. Социалната икономика: плурализъм и обща основна същност 

 

 

3.1 Към признаване на социалната икономика в системите на националните сметки 

 

Системите на националните сметки изпълняват много важна функция, като предоставят 

периодична и точна информация за икономическата дейност и като позволяват 

терминологична и концептуална хармонизация по икономическите въпроси, което дава 

възможност за извършване на последователни и съществени сравнения в международен 

план. Двете най-важни системи на националните сметки, които се прилагат в момента, са 

„Системата от национални сметки на ООН“ (СНС 1993) и „Европейската система от 

национални и регионални сметки“ (ESA 1995 или ESA 95). СНС 1993 установява 

правилата за водене на националните сметки за всички страни в света. ESA 1995 се 

прилага за всички държави — членки на ЕС и е напълно съобразена със СНС 1993, 

въпреки че има малки разлики. 

 

Хилядите организации (институционални звена), които извършват производствени 

дейности (съгласно определението в СНС 1993 и ESA 1995) във всяка страна, са групирани 

в пет взаимно изключващи се институционални сектора, от които се състои всяка 

национална икономика: 1) нефинансови предприятия (S11); 2) финансови предприятия 

(S12); 3) държавно управление (S13); 4) домакинства (като потребители и предприемачи) 

(S14); 5) организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата (S15). 

 

Това означава, че вместо предприятията и организациите, които са част от понятието 

„социална икономика“, да бъдат признати за отделен институционален сектор в 

системите на националните сметки, кооперациите, взаимоспомагателните дружества, 

сдруженията и фондациите са разпръснати между петте институционални сектора, което 

затруднява анализа им като единна група. 

 

Неотдавна Европейската комисия подготви „Наръчник за изготвяне на сателитните 

сметки на фирми от социалната икономика: за кооперации и взаимоспомагателни 

дружества“, чрез прилагането на които могат да се получават последователни, точни и 

надеждни данни за много важна част от СИ: кооперациите, взаимоспомагателните 

дружества и други подобни предприятия. Въз основа на този наръчник по инициатива на 

ГД „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия през 2011 г. в Испания, 

Белгия, Сърбия и Македония вече се изготвиха сателитни сметки за кооперации и 

взаимоспомагателни дружества. Неотдавна същата Генерална дирекция спонсорира 

инициатива за изготвяне на надеждна статистика за социалните предприятия. 

 



Социалната икономика в Европейския съюз — доклад на José Luis Monzón и Rafael Chaves 

 - 15 - 

Както се посочва в наръчника за сателитните сметки на предприятията от СИ, чрез методите, 

използвани от сегашните системи на националните сметки, които водят началото си от 

средата на 20-и век, са разработени инструменти за събиране на основните национални 

сборни икономически данни в контекста на смесена икономика със силен частен 

капиталистически сектор и допълващ и често намесващ се публичен сектор. Логично, в 

системата на националните сметки, която се върти около двуполюсната институционална 

реалност, има малко място за трети полюс, който не е нито публичен, нито капиталистически, 

като последният на практика може да се отъждестви с частния сектор като цяло. Това е един 

от важните фактори, които обясняват институционалната незабележимост на социалната 

икономика в съвременните общества и, както се признава в наръчника, това не съответства 

на нарастващото значение на организациите, които са част от СИ. 

 

3.2 Определение на социалната икономика, което е в съответствие със 

системите на националните сметки 

 

Друга причина за споменатата по-горе институционална незабележимост на социалната 

икономика е липсата на ясно и точно определение на понятието и обхвата на СИ, което 

да може ползотворно да се прилага от системите на националните сметки. Това 

определение трябва игнорира правните и административните критерии и да се 

съсредоточи върху това да анализира поведението на участниците от сектора на СИ, 

като посочи приликите и разликите между тях и ги разграничи от останалите 

икономически субекти. Същевременно то трябва да съчетава традиционните принципи и 

характерните ценности на СИ с методологията на действащите системи на националните 

сметки, за да се създаде единно понятие, което да представлява работещо определение 

на базата на широк политически и научен консенсус, даващо възможност за количествено 

измерване и видимост на основните сборни данни на организациите от СИ в съизмерим и 

международно стандартизиран вид. 

 

Във връзка с това настоящият доклад предлага следното работно определение за СИ: 

 

Група от частни предприятия с официална структура, независими във вземането на 

решения и със свобода на членството, създадени, за да задоволяват потребностите 

на своите членове чрез пазара, като произвеждат стоки и предоставят услуги, 

застраховане и финансиране, а вземането на решения и разпределянето на 

печалбите или излишъците между членовете не са пряко свързани с вложения 

капитал или вноските на членовете, всеки от които има право на един глас, или 

непременно се извършва при прилагане на демократичен процес на вземане на 

решения с участието на всички. Социалната икономика включва също така и частни, 

официално създадени организации, с независимост при вземането на решения и 

свобода на членство, които произвеждат непазарни услуги за домакинствата и чиито 

излишъци, ако има такива, не могат да бъдат източник на доходи за икономическите 

субекти, които ги създават, контролират или финансират. 

 

Определението е в пълно съответствие с начина, по който е определено понятието 

„социална икономика“ в „Хартата на принципите на социалната икономика“ на CEP-CMAF 

(вж. параграф 2.3 от настоящия доклад). От гледна точка на националните сметки то 

обхваща два основни подсектора на СИ: a) пазарния подсектор, или сектора на 

предприятията и б) подсектора на непазарните производители. Тази класификация е много 

полезна за съставяне на надеждна статистика и анализиране на икономическата дейност в 

съответствие със сега действащите системи на националните сметки. Въпреки това, от 

социално-икономическа гледна точка, очевидно двата подсектора взаимно си влияят и 
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съществуват тесни връзки между пазарните и непазарните дейности в СИ в резултат на 

характеристиката, която е обща за всички организации на СИ: те са организации на хора, 

извършващи дейност, чиято основна цел е задоволяване на потребностите на хората, 

а не осигуряване на възнаграждение за инвеститорите на капитал. 

 

Съгласно горното определение общите характеристики на тези два подсектора на СИ са: 

 

1) те са частни, или иначе казано, не са част от публичния сектор, нито са контролирани от него; 

 

2) те имат официална структура, т.е. обикновено те са юридическо лице; 

 

3) решенията в тях се вземат независимо, което означава, че имат пълното право да 

избират и освобождават своите органи на управление и да контролират и 

организират всички свои дейности; 

 

4) членството в тях е свободно, с други думи, присъединяването към тях не е задължително; 

 

5) разпределянето на печалбата и излишъците между членовете потребители, ако се 

прави разпределение, не се прави пропорционално на капитала или вноските на 

членовете, а в зависимост от техните дейности или сделки с организацията; 

 

6) те извършват същинска икономическа дейност, за да задоволяват потребностите на 

отделни лица, домакинства или семейства. Затова организациите на СИ се наричат 

организации на хората, а не на капитала. Те работят с капитал и други непарични 

ресурси, но не за капитала. 

 

7) те са демократични организации. С изключение на някои доброволни организации, 

които предоставят непазарни услуги на домакинствата, организациите от първо ниво 

или първи ред на СИ обикновено прилагат принципа „един човек — един глас“ при 

вземане на решенията си, независимо от капитала и вноските, които членовете 

правят. Те винаги прилагат демократична процедура на вземане на решения с 

участието на всички. Организациите на другите нива също са организирани 

демократично. Членовете имат мнозинство или изключителен контрол върху 

правомощията за вземане на решенията в организацията. 

 

Много важна отличителна черта на организациите от сектора на СИ, която се корени дълбоко 

в тяхната история, е демократичният им характер. Всъщност в гореспоменатия наръчник за 

изготвяне на сателитните сметки на фирми от социалната икономика, които са пазарни 

производители (класифицирани в институционални сектори S.11 и S.12 на националните 

сметки), демократичният критерий се счита за предпоставка дадено предприятие да се счита 

за част от социалната икономика, тъй като обикновено социалната полезност на тези 

предприятия не произтича от икономическата им дейност, която представлява инструмент, 

използван за постигане на нестопанска цел, а от самата им цел и от демократичните и 

приобщаващи ценности, на които се основава управлението им. 

 

Работното определение за СИ, използвано в този доклад, обаче позволява включването 

и на доброволни организации с нестопанска цел, които са производители на непазарни 

услуги за домакинствата, дори и да не са с демократична структура, тъй като по този 

начин в социалната икономика могат да бъдат включени силно изявени организации от 

третия сектор на социално действие, които произвеждат социални или публични блага 

от безспорна полза за обществото. 
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3.3 Пазарен или стопански подсектор на социалната икономика 

 

Пазарният подсектор на СИ по същество се състои от кооперации и взаимоспомагателни 

дружества, групи от предприятия, контролирани от кооперации, взаимоспомагателни 

дружества и други организации от СИ, други подобни предприятия и от някои институции 

с нестопанска цел, обслужващи предприятията от СИ. 

 

В допълнение към общите за всички организации от СИ характеристики, посоченото в 

параграф 3.2. по-горе и в наръчника на Европейската комисия работно определение 

подчертава три основни характеристики на предприятията от СИ: 

 

а) те са създадени с цел задоволяване на потребностите на своите членове чрез 

прилагане на принципа на самопомощ, т.е. това са предприятия, чиито членове и 

потребителите на резултатите от съответната им дейност обикновено 

съвпадат. 

 

В Наръчника на Европейската комисия се дава подробно определение на обхвата и границите 

на тази характеристика. Главната цел на тези предприятия е да задоволят и отговорят на 

потребностите на своите членове, които са основно отделни лица или семейства. 

 

При кооперациите и взаимоспомагателните дружества членовете и потребителите на 

съответната дейност обикновено (но невинаги) съвпадат. Принципът на самопомощ 

е традиционен принцип на кооперативното и взаимоспомагателното движение. 

Основната цел на тези предприятия е извършването на кооперативна или 

взаимоспомагателна дейност с цел задоволяване на потребностите на типичните за 

тях членове (кооператори или членове на съответната взаимоспомагателна 

организация), които са предимно отделни лица, домакинства или семейства. 

 

Самата кооперативна или взаимоспомагателна дейност определя 

взаимоотношенията между съответните членове потребители и предприятието от 

СИ. В работническата кооперация кооперативната дейност е заетостта на нейните 

членове, в жилищно-строителната кооперация — построяването на домове за 

членовете, в земеделската кооперация — реализирането на пазара на стоките, 

произведени от членовете, във взаимоспомагателното дружество 

взаимоспомагателната дейност е застраховането на членовете и т.н. 

 

Разбира се, за да бъде извършвана кооперативната или взаимоспомагателната дейност 

в полза на членовете, е необходимо осъществяването на спомагателна дейност с 

участието на други лица на пазара, които не са членове. Работническата кооперация 

например продава своите стоки и услуги на пазара (спомагателна дейност), за да 

създаде и запази заетостта на своите членове (кооперативна дейност). 

 

При взаимоспомагателните дружества съществува неизменна и неразривна връзка 

между членството и качеството на притежател на полица (краен адресат на 

взаимоспомагателната дейност). 

 

При кооперациите връзката член — потребител е често срещана, но невинаги 

задължителна. Някои категории „помощни членове“ могат да допринасят за 

дейността на предприятието, без да са потребители на кооперативната дейност. 

Примери за такива членове са инвеститорите в капитала или бившите членове 

потребители, които вече не се ползват от дейността поради логични основателни 
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причини (например пенсиониране). Дори и някои публични органи могат да бъдат 

членове, допринасящи за осъществяване на дейността на предприятието. Ако се 

опрем на характеристиките на предприятията от СИ, установени в работното 

определение, включително на тези относно демократичния контрол от страна на 

членовете потребители, то предприятията, които имат посочените други категории 

членове, които допринасят за осъществяването на дейността, без да са нейни 

потребители, ще бъдат част от стопанския подсектор на СИ. 

 

При други предприятия от СИ, като например при социалните предприятия, може да 

има членове, които да споделят целите им, без да са постоянни членове в тесния 

смисъл на думата, въпреки че имат временна връзка с тях. Тук могат да бъдат 

включени дори някои доброволни дейности. Това, което е типично и от практическо 

значение обаче, е че в разглежданите предприятия винаги съществуват реципрочни 

взаимоотношения, здрава връзка между предприятието и участниците в неговата 

дейност, която се характеризира с определена продължителност, споделяне на 

рисковете и отплата за членството. 

 

Бенефициерите на дейностите на предприятията от СИ играят и водеща роля в тях, 

която се изразява във взаимни солидарни инициативи на групи от граждани за 

задоволяване на техните потребности чрез пазара. 

 

Това не пречи предприятията от СИ да предприемат дейности на солидарна основа 

в много по-широка социална среда, която излиза извън кръга на техните членове. 

Традиционните правила за дейността на кооперациите ги превръщат в пионери по 

отношение на прилагането на принципа на социалната отговорност на 

предприятията, или т.нар. корпоративна отговорност, тъй като споменатите правила 

стимулират и насърчават механизмите на солидарността (принципа на обучението и 

социалното действие, принципа на отвореното членство, създаването на резерви, 

които не могат да се разпределят между членовете и др.). Това обаче не променя 

взаимната основа на предприятията от СИ, които се конкурират на пазара, 

финансират се предимно чрез него и извършват стопанска дейност, която е свързана 

с рискове и води до резултати, от които в крайна сметка зависи предоставянето на 

услуги на техните членове. 

 

б) Предприятията от СИ са пазарни производители, което означава, че продукцията 

им е предназначена основно за продажба на пазара на значителни от икономическа 

гледна точка цени. ESA 95 приема кооперациите, взаимоспомагателните дружества, 

холдинговите дружества, другите подобни предприятия и организациите с 

нестопанска цел, които ги обслужват, за пазарни производители. 

 

в) Въпреки че е възможно те да разпределят печалба или излишъци между своите 

членове потребители, това разпределение не е пропорционално на капитала или 

на вноските, които членовете правят, а е в зависимост от сделките на 

членовете с организацията. 

 

Фактът, че печалбата и излишъците могат да се разпределят между членовете, не 

означава, че това се прави винаги. В много случаи кооперациите и взаимоспомагателните 

дружества по правило или обичайно не разпределят излишъците между своите членове. 

Целта тук е да се подчертае, че принципът за неразпределяне на излишъците между 

членовете не е необходима черта на предприятията от социалната икономика. 
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Въпреки че демократичната структура е обща характеристика за всички организации от 

СИ, някои доброволни организации с нестопанска цел, които предоставят непазарни 

услуги за семействата могат да се причислят към СИ, макар че нямат демократична 

структура, както ще видим по-нататък. 

 

Демократичният критерий обаче се счита се предпоставка дадено предприятие да се 

приема за част от СИ. Според наръчника на Европейската комисия предприятията от СИ 

се характеризират с демократично вземане на решения от членовете, като контролът 

върху процеса на вземане на решения не се определя от участието в капитала. В много 

кооперации и взаимоспомагателни дружества принципът „един човек — един глас“ често 

може да се прилага при определени условия, което да позволява известно 

преразпределяне на тежестта на гласовете, съобразено с участието на всеки от 

членовете в осъществяваната дейност. Възможно е групи от предприятия, образувани от 

отделни предприятия от СИ, да преразпределят тежестта на гласовете не само за да 

отразят различната степен на участие на членовете на групата в дейността, но и за да 

вземат предвид разликата помежду им по отношение на йерархията и броя на техните 

регистрирани членове. Други групи от предприятия също могат да се учредяват и 

контролират от организациите на СИ, за да подобрят изпълнението на целите си в полза 

на членовете си, като контролът на процесите на вземане на решения се осъществява от 

организациите майки. Тези групи също са част от СИ. 

 

В някои държави определени предприятия на социалната икономика, организирани от 

работниците с цел създаване или запазване на работни места за тях, са под формата на 

дружества с ограничена отговорност или публични дружества. Те също могат да се 

считат за демократични организации, прилагащи демократичен процес на вземане на 

решения, при условие че по-голямата част от регистрирания им капитал принадлежи на 

работещите участници в капитала и е разпределен между тях поравно. 

 

Създават се и други предприятия от социалната икономика с правна форма, различна от 

кооперация, с цел извършване на дейност в полза на уязвими, изолирани групи или групи 

в риск от социална изолация. Това са широк спектър от социални предприятия, които 

спазват демократични процедури, изискващи участието на всички. 

 

3.4 Непазарен подсектор на социалната икономика 

 

Преобладаващата част от този подсектор се състои от сдружения и фондации, въпреки 

че се срещат и организации, учредени под друга правна форма. Той включва всички 

организации на СИ, които съгласно критериите на националните сметки се считат за 

непазарни производители, т.е. онези, които доставят по-голямата част от своята 

продукция безплатно или на цени, незначителни от икономическа гледна точка. 

 

Както беше посочено в параграф 3.2 по-горе, това са частни, официално създадени 

организации, с независимост при вземането на решения и свобода на членство, които 

произвеждат непазарни услуги за семействата и чиито излишъци, ако има такива, не могат 

да бъдат източник на доходи за икономическите субекти, които ги създават, контролират 

или финансират. С други думи те са нестопански организации в тесния смисъл на понятието, тъй 

като прилагат принципа за неразпределяне на печалбата и излишъците (изискването за забрана 

за разпределяне), и в които, както при всички организации от социалната икономика, съответните 

лица са реалните бенефициери на услугите, които произвеждат. 
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В националните сметки има специален институционален сектор — S.15, наречен 

„организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата“ (ОНЦОД), за да бъдат 

разграничени от останалите сектори. ESA 95 определя този сектор като съставен от 

организации с нестопанска цел, които са отделни юридически лица, обслужващи 

домакинствата и които са други частни непазарни производители. Основните им ресурси, 

освен тези от нерегулярни продажби, са от доброволни постъпления в пари или в натура 

от домакинствата в качеството им на потребители, от плащания от страна на 

правителството и от приходи от имуществото (ESA 95, точка 2.87). 

 

Секторът на ОНЦОД включва разнообразни организации, повечето сдружения, които 

извършват непазарна дейност в полза на своите членове (взаимоспомагателни 

организации) или на групи от граждани, които не са членове (организации в обществена 

полза). Повечето от тези организации извършват дейността си по демократичен начин и 

притежават отличителните характеристики на СИ. Сред тях са благотворителни 

организации, организации за подпомагане и подкрепа, професионални или научни 

сдружения, сдружения на потребителите, политически партии, църковни или религиозни 

дружества, както и социални, културни клубове, клубове за отдих и спортни клубове. 

 

Както беше посочено в параграф 3.1 по-горе, някои доброволни организации с 

нестопанска цел, които произвеждат непазарни услуги за домакинствата, са включени в 

СИ под названието трети сектор на социално действие, въпреки че нямат 

демократична структура, тъй като предлаганите от тях безплатни услуги представляват 

социални или публични блага от безспорна полза за обществото. 

 

ОНЦОД, които не са юридически лица или не са много големи, които ESA 95 поставя в 

сектора на домакинствата — S.14 (ESA 95, точка 2.76), също са част от СИ. 

 

И накрая, може да има и други частни организации с нестопанска цел (ЧОНЦ), финансирани от 

нефинансови или финансови предприятия, които предоставят културни, развлекателни, 

социални и др. услуги безплатно на лицата. Въпреки че ESA 1995 традиционно ги счита за 

организации, обслужващи съответните нефинансови или финансови предприятия и поради 

това ги включва в съответните (пазарни) институционални сектори (ESA 1995, точки 2.23 и 

2.40), при условие че отговарят на изискванията съгласно определението, те представляват 

част от непазарния подсектор на СИ. 

 

ОНЦОД, които са пазарни производители, предоставящи нефинансови пазарни стоки и 

услуги, финансово посредничество или допълнителни финансови услуги, са изключени от 

тази група, както и сдруженията на предприятия, които се финансират от доброволни вноски 

от нефинансови или финансови предприятия в замяна на услугите, които предоставят. 

 

3.5 Социалната икономика: плурализъм и обща основна същност 

 

В европейското общество СИ е заела мястото на стълб на обществената полезност между 

сектора на капитала и публичния сектор. Тя наистина се състои от множество участници. 

Старите и новите социални потребности съставляват полето на дейността СИ. 

Заинтересованите лица могат да задоволят тези потребности чрез предприятие, което 

извършва дейност на пазара, откъдето почти всички кооперации и взаимоспомагателни 

дружества черпят по-голямата част от своите средства, или от сдружения и фондации, почти 

всички от които предоставят непазарни услуги на отделни лица, домакинства или семейства и 

обикновено получават повечето от средствата си от дарения, членски внос, субсидии, и т.н. 
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Не може да не бъде отбелязано, че разнообразието на ресурсите и субектите на организациите 

на СИ води до различия в динамиката на тяхното поведение и на отношенията им със 

заобикалящата ги среда. Например доброволците са главно в организациите от непазарния 

подсектор (най-вече сдружения и фондации), докато пазарният подсектор на СИ 

(кооперациите, взаимоспомагателни дружества и подобни предприятия) на практика нямат 

доброволци, с изключение на социалните предприятия, които са явен пример за хибрид между 

пазарния и непазарен сектор, с голямо разнообразие на ресурси (пазарни приходи, публични 

субсидии и доброволен труд) и на субекти в организациите (членове, работници и служители, 

доброволци, предприятия и публични органи). 

 

Тази многообразна СИ, която укрепва и затвърждава мястото си в едно плуралистично 

общество, не е разнородна смесица без собствена идентичност или стойност от аналитична 

гледна точка. Напротив, общата основна идентичност на СИ се подсилва от голяма и 

разнообразна група от макроикономически свободни и доброволни организации, създадени от 

гражданското общество, за да задоволят и отговорят на потребностите на отделните лица, на 

домакинствата и семействата, а не да предоставят възнаграждение или да служат за 

прикритие за инвеститори или капиталистически предприятия — с други думи, създадени от 

организациите с нестопанска цел. През последните 200 години този разнообразен спектър 

(съставен от пазарни и непазарни организации от взаимен интерес или от общ интерес) 

оформи третия сектор, който е определен тук чрез подхода на социалната икономика. 
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ГЛАВА 4 

ГЛАВНИ ТЕОРЕТИЧНИ ПОДХОДИ КЪМ СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА 

 

4.1 Третият сектор като пресечна точка 

4.2 Подходът на организациите с нестопанска цел 

4.3 Подходът на солидарната икономика 

4.4 Подходът на социалните предприятия 

4.5 Други подходи 

 

 

4.1 Третият сектор като пресечна точка 

 

Въпреки че понятието трети сектор се използва в англоговорящия свят за 

обозначаване на частния нестопански сектор, който се състои предимно от сдружения и 

фондации, в континентална Европа и в други части на света то се използва и като 

синоним на понятието „социална икономика“ (СИ), описано в предходната глава. 

 

В Съединените щати Левит е един от първите, използвали израза трети сектор, като го 

отъждествява с нестопанския сектор. В Европа това понятие започва да се използва 

няколко години по-късно за обозначаване на сектора, заемащ мястото между публичния и 

капиталовия сектор, който се доближава много повече до понятието за СИ. 

 

Третият сектор (ТС) се очерта като пресечна точка на различни понятия, главно 

нестопанския сектор и социалната икономика, които, въпреки че описват сфери с до 

голяма степен припокриващи се области, не съвпадат напълно. Нещо повече, в 

теоретичните подходи, разработени въз основа на тези понятия, в съвременната 

икономика на ТС се приписват различни функции. 

 

4.2 Подходът на организациите с нестопанска цел 

 

4.2.1 Организацията с нестопанска цел (ОНЦ) като понятие 

 

Основният теоретичен подход, насочен към ТС, освен този на СИ, произхожда от 

англоговорящия свят, както беше посочено по-горе: за първи път литература относно 

нестопанския сектор и организациите с нестопанска цел (ОНЦ) се появява преди 30 

години в САЩ. По своята същност този подход обхваща само частни организации, в 

чиито учредителни актове има забрана за разпределяне на излишъците между техните 

учредители или между лицата, които ги контролират или финансират. 

 

Историческите корени на това понятие са свързани с филантропските и благотворителни 

идеи, които през 19-и век са дълбоко вкоренени във Великобритания и в държавите, в 

които тя упражнява влияние. Широката популярност на британските благотворителни 

организации и на филантропските фондации на САЩ води до възникването на понятия 

като благотворителен сектор и сектор на доброволните организации, които се 

включват в по-широкото понятие за нестопански сектор. 
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Съвременното понятие за нестопански сектор е по-точно определено и получава широко 

разпространение в целия свят посредством един амбициозен международен 

изследователски проект, започнал в началото на 90-те години на 20-и век и ръководен от 

университета „Джонс Хопкинс“ (в Балтимор, САЩ), чиято цел е да установи и определи 

количествено неговия размер и структура, да анализира възможностите за развитието му 

и да оцени въздействието му върху обществото. 

 

Различните етапи на проекта обхващат нестопанския сектор в 36 държави от пет 

континента. 

 

Проектът изследва организации, които отговарят на петте основни критерия на 

„работното структурно определение“ за организациите с нестопанска цел. Съответно те 

са: 

 

а) организации, т.е. имат институционална структура и присъствие. Обикновено те 

са юридически лица; 

 

б) частни, т.е. институционално отделни от държавното управление, въпреки че 

могат да получават публично финансиране и да имат държавни служители в 

органите си на управление; 

 

в) самоуправляващи се, т. е. със самостоятелен контрол на своята дейност и 

свобода да избират и освобождават членовете на органите си управление; 

 

г) не разпределящи печалба, т. е. организациите с нестопанска цел могат да 

реализират печалба, но тя трябва отново да се влага в осъществяване на 

основната мисия на организацията, а не да се разпределя между собствениците, 

членовете, учредителите или органите на управление на организацията; 

 

д) доброволни, което означава две неща: първо, че членството в тях не е 

задължително или наложено от закона, и второ — че в дейността или в 

управлението им трябва да участват доброволци. 

 

4.2.2 Подходът към ОНЦ в СНС от 1993 г. 

 

ООН публикува „Наръчник за организациите с нестопанска цел в системата на 

националните сметки“ (Наръчник за ОНЦ). Определението в наръчника за организации с 

нестопанска цел се основава на определението за нестопански сектор, изведено въз 

основа на подхода на Саламон и Анхайер към ОНЦ, описан в предходния параграф. На 

тази основа Наръчника за ОНЦ определя широк еднороден кръг от организации с 

нестопанска цел, които биха могли да принадлежат към всеки един от петте 

институционални сектора в системата на националните сметки, включително сектора 

„държавно управление“ (S.13). Организации с нестопанска цел има в сектор 

„нефинансови предприятия“ (S.11), сектор „финансови предприятия“ (S.12) и сектор 

„домакинства“ (S.14). И накрая, организациите с нестопанска цел, обслужващи 

домакинствата, или ОНЦОД, (S.15) разполагат със свой отделен сектор в системата на 

националните сметки. Тези организации имат голямо разнообразие от правни форми, 

въпреки че повечето от тях са сдружения и фондации, и се създават с най-различна цел: 

да предоставят услуги на хората или предприятията, които ги контролират или 

финансират, да извършват благотворителна или филантропска дейност в полза на 
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нуждаещи се лица, да предоставят пазарни услуги с нестопанска цел, например в 

сферата на здравеопазването, образованието, заниманията в свободното време и др., да 

защитават интересите на групи за оказване на натиск или политическите програми на 

съмишленици сред гражданите и т.н. 

 

Наръчникът за ОНЦ обаче приема, че такива големи групи като кооперациите, 

взаимоспомагателните дружества, социалните предприятия и други не са част от 

нестопанския сектор. 

 

Както ще видим по-нататък, не всички организации с нестопанска цел, които Наръчникът 

за ОНЦ приема за част от приложната си поле, принадлежат към кръга организации, 

обхванати от понятието „социална икономика“. 

 

4.3 Подходът на солидарната икономика 

 

Понятието солидарна икономика се развива във Франция и в някои латиноамерикански 

страни през последната четвърт на 20-и век и се свързва до голяма степен със 

значителния ръст, който бележи ТС по отношение на организациите, които произвеждат и 

разпространяват услуги, известни като социални или публични блага. Публичните блага 

са тези, за които има широко обществено и политическо съгласие, че са от съществена 

необходимост за един достоен живот и следователно трябва да са достъпни за цялото 

население, независимо от неговите доходи и покупателна способност. Поради това се 

счита, че държавното управление следва да осигури условия за производството и 

разпространението на тези блага, като гарантира, че те се предоставят безплатно, или 

като ги субсидира, така че да бъдат достъпни на значително по-ниски от пазарните цени. 

 

По време на възхода и утвърждаването на социалната държава правителствата на най-

развитите държави в Европа гарантират всеобщо право на ползване на най-важните от 

тези публични блага, като здравните услуги и образованието. През последните 

десетилетия обаче се появиха нови социални потребности, на които нито публичният, 

нито традиционният капиталистически сектор обръщат внимание и които се отнасят до 

множество групи в риск от социална изолация. Тези проблеми са свързани с условията на 

живот на възрастните хора, продължителната масова безработица, имигрантите, 

етническите малцинства, хората с увреждания, реинтеграцията на бившите затворници, 

насилието над жените, хронично болните и др. 

 

Именно в тези области се наблюдава значително разрастване на някои типични за СИ 

организации (кооперации и преди всичко сдружения). Този сектор обединява група нови 

организации и нови сфери на дейност. В сравнение с класическите субекти на СИ, той има три 

отличителни черти: a) обществените потребности, на които се опитва да отговори; б) 

участниците в тези инициативи и в) ясно изявеното желание за обществена промяна. 

 

Въз основа на посочените три аспекта, от 80-те години на 20-и век насам във Франция се 

развива понятието за солидарна икономика. То означава икономика, в която пазарът е 

само един от компонентите, може би най-важният, но не и единственият. Икономиката се 

изгражда около три полюса: пазарът, държавата и реципрочността. Тези три полюса 

съответстват на принципите на пазара, преразпределението и взаимността. Последният 

се отнася до непаричния обмен в сферата на първичната социализация, която се 

изразява преди всичко в сдружаване. 
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Накратко казано, икономиката е плуралистична по своя характер и не може да бъде сведена до строго 

търговски и парични понятия. Подходът на солидарната икономика е безпрецедентен опит за 

свързване на трите полюса на системата, така че конкретните инициативи в сферата на солидарната 

икономика представляват хибридни форми между пазарната, непазарната и непаричната икономики. 

Те не се вписват в пазарния стереотип на традиционната икономическа наука и съответно черпят 

ресурси от множество източници: пазарни (продажби на стоки и услуги), непазарни (държавни 

субсидии и дарения) и непарични (доброволци). 

 

В допълнение към зародилото се във Франция понятие за солидарна икономика, друго 

схващане за нея, което намира определено проявление в някои страни от Латинска 

Америка, я определя като двигател на обществената промяна, носител на идеята за 

общество, алтернативно на неолибералната глобализация. За разлика от европейския 

подход, според който солидарната икономика е съвместима с пазара и държавата, 

латиноамериканското схващане се фокусира върху развитието на това понятие като 

глобална алтернатива на капитализма. 
 

4.4  Подходът на социалните предприятия 
 

През последните години се появяват множество трудове в сферата на социалните 

предприятия, въпреки че не може да се твърди, че използваният в тях подход е единен. 

Могат обаче да се разграничат два основни подхода към социалното предприемачество: 

англо-американският и този на континентална Европа. 

 

Англо-американският подход включва няколко течения, които определят сферата на 

социалните предприятия по различен начин, като се започне от тези, които считат 

социалните предприятия за пазарни предприятия, еквивалент на частните организации с 

нестопанска цел в обществена полза, и се стигне до тези, чието определение за 

социално предприятие е съсредоточено специално върху социалните иновации и 

задоволяването на социални потребности, независимо от вида на собствеността в 

предприятието (публична, частна въз основа на капитала или такава, каквато се разбира 

под понятието „социална икономика“ в Европа). 

 

В европейската континентална традиция основният подход към социалните предприятия 

е обобщен в проучванията и предложенията на научноизследователската мрежа EMES, 

която разглежда тези предприятия като резултат от колективното предприемачество в 

областта на социалната икономика, като ги определя в зависимост от три групи 

показатели (в икономическата, социалната и организационно-управленската сфера). 

Европейската комисия, във вече споменатата Инициатива за социалното 

предприемачество, също определя социалните предприятия като подгрупа в социалната 

икономика (субекти на социалната икономика). 
 

4.5 Други подходи 
 

Във връзка с описания в предходния параграф подход други теоретични разработки направо 

предлагат замяната на моделите на пазарната икономика, при които средствата за производство са 

частна собственост, с други начини на организация на производствената система. Сред тях са a) 

алтернативната икономика, чиито корени се откриват в движенията, насочени против системата, 

които се развиват във Франция след май 1968 г. и б) народната икономика, популяризирана в 

различни латиноамерикански държави от 1980 г. насам, с характеристики, които са толкова сходни 

с латиноамериканската версия на солидарната икономика, че е известна още като солидарна 

народна икономика. Народната икономика изключва всякакъв вид взаимоотношения от типа 

„работодател — работник“ и счита труда за основния производствен фактор. 
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ГЛАВА 5 

 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРЕОБЛАДАВАЩИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С 

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА В ОТДЕЛНИТЕ ДЪРЖАВИ — ЧЛЕНКИ 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СТРАНИТЕ В ПРОЦЕС НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ И 

СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ 

 

5.1 Преобладаващи понятия в отделните държави 

5.2 Участниците в социалната икономика в държавите — членки на ЕС 

 

 

5.1  Преобладаващи понятия в отделните държави 

 

Социалният и икономически феномен, наричан в настоящия труд „социална икономика“, е 

широко разпространен и очевидно се разраства в целия ЕС. Този термин обаче, както и 

свързаното с него научно понятие, не са еднозначни във всички страни от ЕС (а в някои 

случаи се различават дори и в рамките на една и съща държава), като обикновено 

съществуват съвместно с други термини и подобни понятия. Целта на този параграф е да 

хвърли светлина върху разнообразието от понятия и термини, които съществуват за 

означаване на този феномен в Европа. 

 

Част от това проучване е насочено от една страна към оценяване на степента на 

признаване на социалната икономика в три важни сфери — публичната администрация, 

академичния и научния свят, както и самия сектор на социалната икономика във всяка 

държава, а от друга — към определяне и оценяване на други подобни понятия. Този труд 

е разработен съгласно методологията, използвана в първа глава на разработката 

„Предприятията и организациите на третата система. Стратегическо предизвикателство 

за заетостта“ (Vivet и Thiry, CIRIEC, 2000 г.), в който третата система е присъединена към 

социалната икономика. 

 

Събрана е информация от първостепенни източници, въз основа на анкета с „полуотворени“ 

въпроси, насочени към респонденти (вж. приложението), всеки един от които има позиция на 

привилегирован наблюдател и разполага с експертни знания относно понятието „социална 

икономика“ и подобните на него, и относно ситуацията в този сектор в своята държава. 

В анкетата са включени „полуотворени“ въпроси относно социалната икономика и подобни на 

нея понятия в различните държави от ЕС. Респондентите са представители на академичните 

среди, професионалисти от федеративните и представителните организации на сектора в 

съответните държави и висши служители от националните държавни администрации с 

правомощия в сферата на социалната икономика. Степента на признаване е разделена на 

три относителни нива в отделните държави: (*) липсващо или слабо признаване на 

понятието; (**) умерено ниво на признаване; и (***) високо ниво, което означава 

институционализирано признаване на понятието в съответната държава. 

 

Резултатите могат да се видят в таблици 5.1. и 5.2. Те се отнасят съответно до нивото на 

признаване на понятието (и термина) „социална икономика“, признаването на свързаните 

понятия „социално предприятие“, „нестопански сектор“ и „трети сектор“, и накрая — 

признаване на други понятия. 
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Таблица 5.1. Национално приемане на понятието „социална икономика“ 

 

 От публичните органи 

От предприятията от 

социалната 

икономика 

От 

академичните/научни

те среди 

Австрия * ** ** 

Белгия ** *** ** 

България ** ** ** 

Кипър ** ** ** 

Чешка република * ** ** 

Дания ** ** ** 

Естония ** * * 

Финландия ** ** ** 

Франция ** *** ** 

Германия * ** ** 

Гърция ** ** *** 

Унгария * ** * 

Ирландия ** *** ** 

Италия ** ** ** 

Латвия * ** ** 

Литва ** * * 

Люксембург ** ** ** 

Малта ** * ** 

Нидерландия * * * 

Полша ** ** ** 

Португалия *** *** ** 

Румъния * * * 

Словакия * * * 

Словения * ** ** 

Испания *** *** *** 

Швеция ** ** * 

Обединено кралство * ** ** 

Страни в процес на присъединяване и страни кандидатки 

Хърватия * * * 

Исландия ** ** ** 

 

Бележки: Въпрос от анкетата: Понятието „социална икономика“ признато ли е във вашата държава? 

 

Дори ако приемем, че националните условия и идеи, свързани с термина „социална 

икономика“ се различават съществено и може да не са съпоставими, данните, получени по 

време на теренната работа, позволяват държавите да се разделят на три групи, в зависимост 

от нивото на признаване на понятието „социална икономика“ (вж. таблица 5.1.): 

 

— държави, в които понятието „социална икономика“ е широко прието: В Испания, 

Франция, Португалия, Белгия, Ирландия и Гърция понятието „социална икономика“ се 

ползва с най-голяма степен на признаване от страна на публичните органи, сред 

академичните и научните среди и в самия сектор на социалната икономика. Първите две 

страни се открояват: Франция е родината на понятието, а през 2011 г. Испания приема 

първия европейски национален закон за социалната икономика; 
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— държави, в които има умерена степен на приемане на понятието „социална 

икономика“: сред тях са Италия, Кипър, Дания, Финландия, Люксембург, Швеция, Латвия, 

Малта, Полша, Обединеното кралство, България и Исландия. Понятието за социална 

икономика в тези страни съществува съвместно с други понятия, като тези за 

нестопанския сектор, за сектора на доброволните организации и за социалните 

предприятия. Ниското ниво на информираност относно социалната икономика в 

Обединеното кралство контрастира с политиката на подкрепа на социалните предприятия 

от страна на правителството. 

 

— държави, в които признаването на понятието „социална икономика“ липсва или е 

слабо: понятието „социална икономика“ е слабо известно, в процес на установяване или 

неизвестно в следните държави: Австрия, Чешката република, Естония, Германия, 

Унгария, Литва, Нидерландия, Словакия, Румъния, Хърватия и Словения — група, която 

включва предимно немскоговорящите държави и държавите, присъединили се към ЕС 

през последния етап на разширяване. Свързаните понятия „нестопански сектор“, „сектор 

на доброволните организации“ и „неправителствена организация“ са сравнително 

по-познати. 

 

В останалите таблици информацията за всяка държава е представена в съответствие с 

две цели: на първо място, да се разграничат ситуациите в 12-те нови държави в ЕС и 

двете страни кандидатки, което е основна цел на този труд, и на второ — да се 

разграничи ситуацията в 15-те по-стари държави членки. 

 

Таблица 5.2. Национално приемане на други признати понятия във връзка с 

понятието „социална икономика“ 

 

 

Социални 

предприятия 

Нестопански 

сектор Трети сектор 

Австрия ** *** * 

Белгия ** ** * 

България ** ** ** 

Кипър ** ** ** 

Чешка република * *** ** 

Дания ** *** *** 

Естония * ** ** 

Финландия *** ** *** 

Франция ** ** ** 

Германия ** ** *** 

Гърция ** ** * 

Унгария * *** * 

Ирландия ** *** ** 

Италия ** *** ** 

Латвия * *** ** 

Литва * ** ** 

Люксембург * * * 

Малта ** ** * 

Нидерландия *** *** * 

Полша *** ** *** 
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Португалия ** ** *** 

Румъния * ** * 

Словакия ** *** *** 

Словения * ** * 

Испания * * ** 

Швеция *** ** * 

Обединено кралство ** ** *** 

Страни в процес на присъединяване и 

страни кандидатки     

Хърватия * *** ** 

Исландия ** *** *** 

 

Бележки: Въпрос от анкетата: Кои други понятия, свързани с понятието „социална 

икономика“, са научно, политически или обществено признати във Вашата страна? 

 

В Нидерландия, Швеция, Финландия и Полша понятието „социално предприятие“ е 

широко прието. Нидерландия прие Закон за социалните предприятия през 2003 г. 

В допълнение към понятията „социална икономика“, „нестопански сектор“, „социално 

предприятие“ и „трети сектор“, в няколко страни от ЕС успоредно съществуват и други 

широко приети понятия. В страни като Обединеното кралство, Дания, Малта и Словения 

понятията „сектор на доброволните организации“ и „неправителствена организация“, 

които са по-тясно свързани с идеята за организациите с нестопанска цел, очевидно са 

широко научно, обществено и политически признати. Във френскоговорящите европейски 

държави (Франция, Валонския регион в Белгия и Люксембург) понятията „социална 

икономика“ и „социална и солидарна икономика“ също са признати, докато идеята за 

т.нар. Gemeinwirtschaft („икономика от общ интерес“) е известна в немскоговорящите 

държави като Германия и Австрия. 

 

Необходимо е да се подчертае, че в няколко държави определени компоненти на 

понятието „социална икономика“ в неговия най-широк смисъл не са признати за 

неразделна част от този сектор, като вместо това се акцентира върху тяхната 

специфичност и отделеност. Така стои въпросът с кооперациите в страни като Германия, 

Обединеното кралство, Латвия и отчасти Португалия. 

 

5.2  Участниците в социалната икономика в държавите — членки на ЕС 

 

В светлината на положението, описано в предходния параграф от настоящата глава, 

която очертава ясно изразеното многообразие от ситуации в национален мащаб по 

отношение на понятията и степента на признаване на социалната икономика и на 

свързаните с нея понятия, определянето на компонентите на социалната икономика във 

всяка една държава очевидно е нелеко занимание. Задачата е да се определят видовете 

организации, които съставляват социалната икономика или свързаното с нея понятие, 

което е получило най-широко признание във всяка страна. 

 

Резултатите от проучването, след консултация с анкетираните национални експерти, 

са показани в таблица 5.3. 

 

На базата на обобщение могат да бъдат изведени три главни заключения. Първото и 

основното измежду тях е това, че компонентите се различават съществено между 

отделните държави, като има чисто национални форми, които експертите считат за част 
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от социалната икономика в своите държави (вж. X1, X2 и т.н.). В някои страни като Италия 

и Испания съществуват различни идеи относно обхвата на социалната икономика: 

стопанското понятие за социална икономика, според което тя се състои предимно от 

кооперации, съществува редом с непазарното понятие, според което социалната 

икономика включва основно сдружения, социални кооперации и други организации с 

нестопанска цел. 

 

Вторият извод, който може да се направи, е че добре познатото схващане за социалната 

икономика, което включва кооперациите, взаимоспомагателните организации, 

сдруженията и фондациите, е най-широко разпространено именно в групата от държави, 

в които понятието „социална икономика“ е най-широко прието, с изключение на 

Ирландия. В две от тези държави — Франция и Испания, социалната икономика е правно 

призната. 

 

Третият извод е, че съществува общо съгласие, че кооперациите са част от социалната 

икономика. Това изразява сравнително широко разпространеното схващане, че 

кооперациите и взаимоспомагателните дружества са изконните предприятия на 

социалната икономика. За нейни компоненти се считат и сдруженията, фондациите и 

социалните предприятия. Причината за изключването на спомоществувателните 

дружества (взаимоспомагателните организации) от сферата на социалната икономика в 

новите държави — членки на ЕС може е ниското ниво на признаване на самото понятие 

за социална икономика, заедно с липсата на правен статут на взаимоспомагателните 

организации в тези страни. 

Таблица 5.3. Компоненти на социалната икономика 

 

  Кооперации 

Взаимоспомагателни 

организации Сдружения Фондации Други 

Австрия X X X X X1 

Белгия X X X X X2 

България X X X X   

Кипър X н.п. н.п. н.п.   

Чешка република X - - - X11 

Дания X X X X X3 

Естония X н.п. X X   

Финландия X X X X   

Франция X X X X X4 

Германия X - X X X5 

Гърция X X X X X6 

Унгария X - X X X12 

Ирландия X X - - X7 

Италия X X X X X8 

Латвия X X X X   

Литва X - - - X13 

Люксембург X X X X   

Малта X X X X X14 

Нидерландия X X X X   

Полша X - X X X15 

Португалия X X X X X9 

Румъния X X X X X16 
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Словакия X X X X X17 

Словения X X X X   

Испания X X X X X10 

Швеция X X X X   

Обединено 

кралство X X X X   

Страни в процес на присъединяване и страни кандидатки  

Хърватия X - X X  

Исландия X X X X  

 

Бележки: Въпрос от анкетата: Кои от изброените институционални форми считате за част 

от сферата на понятието „социална икономика“ във Вашата страна или, ако е приложимо, 

за част от друго свързано понятие, което според Вас е по-широко прието? 

 

 

Други специфични форми на социалната 

икономика в отделните държави: 

X1: Социални предприятия 

Х2: Sociétés à finalité sociale 

(предприятия със социална цел) 

Х3: Социални предприятия 

Х4: Comités d'entreprise (работнически 

съвети) за доброволна социална 

защита 

Х5: Доброволчески служби и агенции; 

социални фирми за хора в 

неравностойно положение, 

алтернативни предприятия на 

женското движение и движението за 

опазване на околната среда, 

организации за самопомощ, 

обществено-културни центрове, 

дружества за трудова интеграция, 

системи за местен обмен и 

търговия, съседски предприятия и 

предприятия на общността 

Х6: Народни предприятия 

Х7: Кредитни съюзи 

Х8: Доброволчески организации, 

специфични видове сдружения, като 

сдружения за социална подкрепа и 

семейни сдружения, обществени 

фондации, неправителствени 

организации, IPAB: Istituzioni di 

Pubblica Assistenza e Beneficenza 

(институции за обществена 

подкрепа и благотворителност) 

Х9: Misericordias (благотворителни 

сдружения), Instituiçoes Particulares 

de Solidariedade Social (частни 

социални институции за 

солидарност) 

Х10: Sociedades Laborales (акционерни 

дружества с работническо участие), 

Empresas de Inserción 

(интеграционни предприятия), 

Centros Especiales de Empleo 

(специални центрове за заетост), 

специални групи като ONCE 

(национална организация на 

незрящите), Sociedades Agrarias de 

Transformación (селскостопански 

преработвателни предприятия) 

Х11: Сдружения в обща полза 

Х12: Предприятия с нестопанска цел 

Х13: Кредитни съюзи и социални 

предприятия 

Х14: BandClub 

Х15: Центрове за социално-икономическа 

интеграция 

Х16: Unitati Autorizate Proteiate (Одобрени 

структури за защита) 

Х17: Защитени работилници, социални 

услуги 
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Платформи и мрежи на социалната икономика в Европа 

 

При социалните организации съществува естествена тенденция за образуване на групи 

въз основа на споделени икономически и политически пристрастия и интереси. Някои от 

групите и мрежите от предприятия на социалната икономика, създадени в интерес на 

конкурентоспособността, представляват истински корпоративни гиганти. Образуват се 

групи и в политическата сфера. 

 

В сферата на социалната икономика в Европа са учредени множество организации, които 

да я представляват. Чрез тях СИ взема участие в подготовката и изпълнението на 

националните политики и политиките на ЕС, когато в съответните процеси се предвижда 

включването на такъв вид участници в социалния диалог. 

 

 В отделните европейски страни сдруженията, които представляват дружествата и 

организациите от социалната икономика, възникват предимно от страна на сектора, като 

се появяват организации, сдружения и платформи, които представляват кредитни, 

работнически и селскостопански кооперации, наред с другите, както и 

взаимоосигурителни дружества и сдружения и други неправителствени организации за 

социално действие. 

 

Този процес се наблюдава и на европейско равнище, като социалната икономика (било 

под формата на групите, обединяващи видовете организации в нея, или взета като цяло) 

в исторически план изиграва роля по отношение на различни политики на ЕС. Това може 

да се проследи от подписването на Римския договор насам, когато е основана Eurocoop, 

организацията, която представлява потребителските кооперации в Европа, както и в 

процеса на развитие на Общата селскостопанска политика с помощта на Общата 

конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA). 

 

Днес организациите, които представляват социалната икономика в Европа, са: 

 

1. За групата на кооперациите: 

 

 EUROCOOP: Европейска общност на потребителските кооперации 

 CECODHAS: Европейски комитет за координиране на социалното настаняване — 

отдел за кооперации 

 CECOP: Европейска конфедерация на работническите кооперации, социалните 

кооперации и предприятията с участие на заетите в тях лица 

 COGECA: Обща конфедерация на селскостопанските кооперации 

 GEBC: Европейска кооперативна банкова група 

 UEPS: Европейски съюз на социалните аптеки 

 

Cooperatives Europe е организацията, която обединява всички тези представителни 

организации на европейските кооперации. 

 

2. Група на взаимоспомагателните дружества: 

 

 AIM: Международната асоциация на взаимоспомагателните дружества 

 AMICE: Сдружение на взаимозастрахователните дружества и застрахователните 

кооперации в Европа 
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3. Група на сдруженията и организациите за социално действие: 

 CEDAG: Европейски съвет на сдруженията в общ интерес 

 EFC: Европейски център на фондациите 

 Европейска платформа на социалните НПО 

 

4. Платформи за социални предприятия: 

 Social Firms Europe CEFEC: Конфедерация на европейските социални предприятия, 

инициативи за заетост и социални кооперации 

 

Повечето от тези представителни организации на европейско равнище от своя страна са 

членове на Social Economy Europe, Постоянната европейска конференция за 

кооперациите, взаимоспомагателните дружества, сдруженията и фондациите, която 

понастоящем е представителят на най-високо равнище на европейската социална 

икономика в диалога ѝ с европейските институции. Платформата е учредена през 

ноември 2000 г. под названието CEP-CMAF. 

 

В някои страни представителните сдружения са надраснали секторното равнище и са 

създали междусекторни организации, които се отнасят специално до социалната 

икономика. Примери за такива организации са Испанската конфедерация на 

предприятията от социалната икономика (CEPES) и Платформата за социална икономика 

в Люксембург. 

 

Групирането се извършва и въз основа на други критерии: така например през 

последните петнадесет години се наблюдава появата на съвместни мрежи от платформи, 

представляващи социалната икономика, органи на управлението (като градски съвети) 

и/или предприятия и други социални организации. Така е при Евро-средиземноморската 

мрежа за социална икономика (ESMED), която се състои от националните платформи на 

социалната икономика или на кооперациите в Португалия, Франция, Испания, Италия, 

Мароко и Тунис, Европейската мрежа на градовете и регионите за социална икономика 

(REVES), Европейската мрежа на предприятията за социална интеграция (ENSIE) и 

Европейската федерация на социалните работодатели (FEDES), като всички изброени 

организации активно насърчават социалната икономика. От своя страна 

CIRIEC-International представлява необикновен пример за членска организация, която 

обединява организации, представляващи предприятия от публичния сектор, социалната 

икономика и икономиката на кооперациите на много европейски страни, с научни 

изследователи, специализиращи в тази област. 
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ГЛАВА 6 

СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СТРАНИТЕ В ПРОЦЕС НА 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ И СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ В ЦИФРИ 

 

 

Целта на тази глава е да представи основните цифри за социалната икономика в ЕС, по страни и 

в световен мащаб, като разграничава три групи организации: кооперациите и сходните на тях 

приети форми, взаимоспомагателните дружества и сходните на тях форми, и накрая — 

асоциациите, фондациите и други сродни на тях форми на организации с нестопанска цел. 

 

Изготвянето на статистика от теренни проучвания и официални данни от сметки е от основно 

значение. Поради свързаните с това разходи на време и средства обаче тази цел излиза 

извън обхвата на настоящото проучване и трябва да се разгледа на по-късен етап. 

 

Предоставената в настоящото проучване статистическа информация е изготвена въз основа 

на вторична информация, предоставена от респондентите ни във всяка страна (вж. 

приложението). Обхванатият период е 2009-2010 г. По причини, свързани с наличието на 

данни и качеството на статистическото отчитане, информацията за някои страни е отпреди 

няколко години, особено що се отнася до сдруженията, фондациите и подобните на тях 

организации. Поисканите данни се отнасят до броя на заетите лица и където е възможно, до 

равностойността им в заетост на пълно работно време, до броя членове, броя доброволци и 

броя организации и предприятия. За целите на съпоставимостта с данните от предишното 

проучване, извършено от CIRIEC за ЕИСК относно състоянието на социалната икономика в 

държавите от ЕС-25, е обърнато специално внимание на променливата „заетост“. Съставени 

са две конкретни таблици (6.3 и 6.4), за да се сравнят основните цифри от двете проучвания. 

 

В хода на тази работа бяха установени сериозни статистически празнини в данните за 

отделните държави, особено за новите държави — членки на ЕС, но не само по 

отношение на тях. Където е било възможно, празнините са запълнени въз основа на 

наличната информация от други научни изследвания, цитирани в библиографията, от 

ICMIF и AMICE, от проучването на организациите на Cooperatives Europe (2010 г.) и от 

проучвания от други общи организации като COGECA или Eurocoop. Източниците са 

цитирани систематично в таблиците за отделните държави. 

 

Една значителна разлика между настоящото проучване и последното, извършено от CIRIEC за 

ЕИСК, се изразява в усилената работа на националните статистически институти през 

последните години, за да предоставят достоверни данни за различните групи в социалната 

икономика. Като важна стъпка в процеса на признаване на социалната икономика в Европа, 

проучванията бяха извършени при използване на методологията на сателитните сметки в 

Испания, Португалия, Гърция, Чешката република и Унгария. 

 

Като се има предвид използваният метод, особено с оглед на трудностите за сравняване 

на някои променливи в международен план, съмнителната надеждност на данните за 

някои държави, рисковете от двойно счетоводство между „групите“ в рамките на една 

държава, различните години, за които се отнасят данните, и различните източници за 

една и съща „група“ и държава за двата разгледани периода (2002-2003 г. и 2009-2010 г.), 

в последния случай свързани с наличието или липсата на данни, към тази статистическа 

информация следва да се подхожда внимателно. 
 

Таблиците по-долу говорят сами за себе си по отношение на състоянието на социалната 

икономика в страните от ЕС. 
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Основното заключение, което може да се направи, е че социалната икономика в Европа е 

много важна както за хората, така и за икономиката, като осигурява платена заетост на 

повече от 14,5 милиона души, или около 6,5 % от работещото население в 27-те държави 

— членки на ЕС. Тези сборни данни подчертават факта, че това е реалност, която не 

може и не бива да се пренебрегва от обществото и неговите институции. 
 

Второто важно заключение, което трябва да се отбележи, е че с някои изключения 

социалната икономика в новите държави — членки на ЕС е сравнително малка в 

сравнение с „по-старите“ 15 държави членки. Следователно, за да разгърне пълния си 

потенциал в тези страни, социалната икономика трябва да достигне поне същото ниво на 

развитие като това в другите държави в ЕС. 
 

Третото заключение е, че социалната икономика е нараствала по-бързо, отколкото 

населението като цяло в периодите 2002—2003 г. и 2009—2010 г., като бележи 

увеличение от 6 % на 6,5 % заети лица от цялата платена работна сила в Европа и от 

11 милиона на 14,5 милиона работни места. 
 

Таблица 6.1. Платена заетост в кооперации, взаимоспомагателни дружества и 

сдружения в ЕС (2009-2010 г.) 
 

Държава Кооперации 

Взаимоспомагателни 

дружества Сдружения 

ОБЩО 

 

Австрия 61 999 1 416 170 113 233 528 

Белгия 13 547 11 974 437 020 462 541 

България 41 300 н.п. 80 000 121 300 

Кипър 5 067 н.п. н.п. 5 067 

Чешка република 58 178 5 679 96 229 160 086 

Дания 70 757 4 072 120 657 195 486 

Естония 9 850 н.п. 28 000 37 850 

Финландия 94 100 8 500 84 600 187 200 

Франция 320 822 128 710 1 869 012 2 318 544 

Германия 830 258 86 497 1 541 829 2 458 584 

Гърция 14 983 1 140 101 000 117 123 

Унгария 85 682 6 676 85 852 178 210 

Ирландия 43 328 650 54 757 98 735 

Италия 1 128 381 н.п. 1 099 629 2 228 010 

Латвия 440 н.п. н.п. 440 

Литва 8 971 н.п. н.п. 8 971 

Люксембург 1 933 н.п. 14 181 16 114 

Малта 250 н.п. 1 427 1 677 

Нидерландия 184 053 2 860 669 121 856 054 

Полша 400 000 2 800 190 000 592 800 

Португалия 51 391 5 500 194 207 251 098 

Румъния 34 373 18 999 109 982 163 354 

Словакия 26 090 2 158 16 658 44 906 

Словения 3 428 476 3 190 7 094 

Испания 646 397 8,700 588 056 1 243 153 

Швеция 176 816 15 825 314 568 507 209 

Обединено 236 000 50 000 1 347 000 1 633 000 
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кралство 

Страни в процес на присъединяване и страни кандидатки 

Хърватия 3 565 1 569 3 950 9 084 

Исландия н.п. 221 н.п. 221 

ОБЩО ЗА ЕС-15 3 874 765 325 844 8 605 750 12 806 379 

Нови държави членки 673 629 36 788 611 338 1 321 755 

ОБЩО ЗА ЕС-27 4 548 394 362 632 9 217 088 14 128 134 

За Италия данните за взаимоспомагателните дружества и кооперациите са агрегирани. 
 

Таблица 6.2. Платена заетост в социалната икономика спрямо общата платена 

заетост в ЕС (2009-2010 г.), в хиляди 
 

Държава Заетост в СИ Обща заетост % 

Австрия 233,53 4 096,30 5,70% 

Белгия 462,54 4 488,70 10,30% 

България 121,30 3 052,80 3,97% 

Кипър 5,07 385,10 1,32% 

Чешка република 160,09 4 885,20 3,28% 

Дания 195,49 2 706,10 7,22% 

Естония 37,85 570,90 6,63% 

Финландия 187,20 2 447.50 7,65% 

Франция 2 318,54 25 692,30 9,02% 

Германия 2 458,58 38 737,80 6,35% 

Гърция 117,12 4 388,60 2,67% 

Унгария 178,21 3 781,20 4,71% 

Ирландия 98,74 1 847,80 5,34% 

Италия 2 228,01 22 872,30 9,74% 

Латвия 0,44 940,90 0,05% 

Литва 8,97 1 343,70 0,67% 

Люксембург 16,11 220,80 7,30% 

Малта 1,68 164,20 1,02% 

Нидерландия 856,05 8 370,20 10,23% 

Полша 592,80 15 960,50 3,71% 

Португалия 251,10 4 978,20 5,04% 

Румъния 163,35 9 239,40 1,77% 

Словакия 44,91 2 317,50 1,94% 

Словения 7,09 966,00 0,73% 

Испания 1 243,15 18 456,50 6,74% 

Швеция 507,21 4 545,80 11,16% 

Обединено кралство 1 633,00 28 941,50 5,64% 

Страни в процес на присъединяване и страни кандидатки 

Хърватия 9,08 1 541,20 0,59% 

Исландия 0,22 165,80 0,13% 

ОБЩО ЗА ЕС-15 12 806,37 172 790,40 7,41% 

ОБЩО ЗА ЕС-27 14 128,13 216 397,80 6,53% 

 

* Работещо население на възраст 16–65 г., Евростат, 2010 г. 
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Таблица 6.3. Развитие на платената заетост в социалната икономика в Европа 

 

Държава 

Заетост в социалната 

икономика   

2002/2003 г. 2009/2010 г. Δ% 

Австрия 260 145 233 528 -10,23% 

Белгия 279 611 462 541 65,42% 

България н.п. 121 300 н.п. 

Кипър 4 491 5 067 12,83% 

Чешка република 165 221 160 086 -3,11% 

Дания 160 764 195 486 21,60% 

Естония 23 250 37 850 62,80% 

Финландия 175 397 187 200 6,73% 

Франция 1 985 150 2 318 544 16,79% 

Германия 2 031 837 2 458 584 21,00% 

Гърция 69 834 117 123 67,72% 

Унгария 75 669 178 210 135,51% 

Ирландия 155 306 98 735 -36,43% 

Италия 1 336 413 2 228 010 66,72% 

Латвия 300 440 46,67% 

Литва 7 700 8 971 16,51% 

Люксембург 7 248 16 114 122,32% 

Малта 238 1 677 604,62% 

Нидерландия 772 110 856 054 10,87% 

Полша 529 179 592 800 12,02% 

Португалия 210 950 251 098 19,03% 

Румъния н.п. 163 354 н.п. 

Словакия 98 212 44 906 -54,28% 

Словения 4 671 7 094 51,87% 

Испания 872 214 1 243 153 42,53% 

Швеция 205 697 507 209 146,58% 

Обединено кралство 1 711 276 1 633 000 -4,57% 

Страни в процес на присъединяване и страни кандидатки 

Хърватия н.п. 9 084 н.п. 

Исландия н.п. 221 н.п. 

ОБЩО ЗА ЕС-15 10 233 952 12 806 379 25,14% 

Нови държави 

членки 908 931 1 321 755 45,42% 

ОБЩО ЗА ЕС-27 11 142 883 14 128 134 26,79% 
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Таблица 6.4 Развитие на платената заетост в социалната икономика в Европа 

 

Държава 

Работни места през 

2002/2003 г. 

Работни места през 

2009/2010 г. Δ% 

Кооперации Сдружения Кооперации Сдружения Кооперации Сдружения 

Австрия 62 145 190 000 61 999 170 113 -0,23% -10,47% 

Белгия 17 047 249 700 13 547 437 020 -20,53% 75,02% 

България н.п. н.п. 41 300 80 000 н.п. н.п. 

Кипър 4 491 н.п. 5 067 н.п. 12,83% н.п. 

Чешка 

република 90 874 74 200 58 178 96 229 -35,98% 29,69% 

Дания 39 107 120 657 70 757 120 657 80,93% 0,00% 

Естония 15 250 8 000 9 850 28 000 -35,41% 250,00% 

Финландия 95 000 74 992 94 100 84 600 -0,95% 12,81% 

Франция 439 720 1 435 330 320 822 1 869 012 -27,04% 30,21% 

Германия 466 900 1 414 937 830 258 1 541 829 77,82% 8,97% 

Гърция 12 345 57 000 14 983 101 000 21,37% 77,19% 

Унгария 42 787 32 882 85 682 85 852 100,25% 161,09% 

Ирландия 35 992 118 664 43 328 54 757 20,38% -53,86% 

Италия 837 024 499 389 1 128 381 1 099 629 34,81% 120,19% 

Латвия 300 н.п. 440 н.п. 46,67% н.п. 

Литва 7 700 н.п. 8 971 н.п. 16,51% н.п. 

Люксембург 748 6 500 1 933 14 181 158,42% 118,17% 

Малта 238 н.п. 250 1 427 5,04% н.п. 

Нидерландия 110 710 661 400 184 053 669 121 66,25% 1,17% 

Полша 469 179 60 000 400 000 190 000 -14,74% 216,67% 

Португалия 51 000 159 950 51 391 194 207 0,77% 21,42% 

Румъния н.п. н.п. 34 373 109 982 н.п. н.п. 

Словакия 82 012 16 200 26 090 16 658 -68,19% 2,83% 

Словения 4 401 н.п. 3 428 3 190 -22,11% н.п. 

Испания 488 606 380 060 646 397 588 056 32,29% 54,73% 

Швеция 99 500 95 197 176 816 314 568 77,70% 230,44% 

Обединено 

кралство 190 458 1 473 000 236 000 1 347 000 23,91% -8,55% 

Страни в процес на присъединяване и страни кандидатки 

Хърватия н.п. н.п. 3,565 3,950 н.п. н.п. 

Исландия н.п. н.п. н.п. н.п. н.п. н.п. 

ОБЩО ЗА 

ЕС-15 2 946 302 6 936 776 3 874 765 8 605 750 31,51% 24,06% 
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Таблица 6.5. Доброволци в ЕС, 2011 г. 

 

Държава 

% пълнолетно 

население 
Брой доброволци 

Австрия 37% 2 638 255 

Белгия 26% 2 341 994 

България 12% 784 501 

Кипър 23% 153 531 

Чешка република 23% 2 072 862 

Дания 43% 1 949 371 

Естония 30% 341 166 

Финландия 39% 1 740 611 

Франция 24% 12 646 908 

Германия 34% 24 065 072 

Гърция 14% 1 355 390 

Унгария 22% 1 878 243 

Ирландия 32% 1 124 535 

Италия 26% 13 484 222 

Латвия 22% 426 628 

Литва 24% 679 138 

Люксембург 35% 144 534 

Малта 16% 55 975 

Нидерландия 57% 7 787 384 

Полша 9% 2 914 610 

Португалия 12% 1 082 532 

Румъния 14% 2 549 410 

Словакия 29% 1 332 145 

Словения 34% 598 298 

Испания 15% 5 867,518 

Швеция 21% 1 636 160 

Обединено кралство 23% 11 774 457 

Страни в процес на присъединяване и страни кандидатки 

Хърватия н.п. н.п. 

Исландия н.п. н.п. 

Източник: Евробарометър/Европейски парламент 75.2: Доброволческа работа. 
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ГЛАВА 7 

ПРАВНА РАМКА, ОТ КОЯТО СЕ РЪКОВОДЯТ УЧАСТНИЦИТЕ В СОЦИАЛНАТА 

ИКОНОМИКА В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В СТРАНИТЕ В ПРОЦЕС НА 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ/СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ, КАКТО И СЪЩЕСТВУВАЩИ ПУБЛИЧНИ 

ПОЛИТИКИ, С АКЦЕНТ ВЪРХУ НЕОТДАВНА ПРИЕТОТО НОВО НАЦИОНАЛНО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА 

 

7.1. Законодателство, от което се ръководят участниците в социалната икономика в 

Европейския съюз 

7.2. Публична политика спрямо социалната икономика в страните от Европейския съюз 

7.3. Новото национално законодателство относно социалната икономика в Европа 

 

 

7.1 Законодателство, от което се ръководят участниците в социалната икономика 

в Европейския съюз 

 

Институционалната рамка е основен фактор по отношение на размера и видимостта на 

социалната икономика. Законодателните разпоредби, които определят тази рамка, водят 

до три вида признаване в сектора: 

1) Изрично признаване от публичните органи на различната същност на тези 

организации, които изискват специално третиране. Целта на правната система тук е да 

ги институционализира като частни субекти; 

2) Признаване на правото и свободата на тези организации да извършват дейност във 

всяка област на социалния и икономическия живот; 

3) Признаване на ролята им в процеса на преговори във връзка с изготвянето и 

изпълнението на публичните политики, при което те се възприемат като участници във 

вземането на решения и в изпълнението на политиките. 

 

В Европа различните форми на социалната икономика невинаги са институционално 

признати в достатъчна степен в посочените три области. 

 

Що се отнася до първата точка, не всички форми на социалната икономика са признати в 

еднаква степен в правните система на отделните страни на ЕС. 

 

При кооперациите, които са изрично признати в член 58 от Договора от Рим като специален 

вид предприятия, както и в конституциите на различни държави членки, сред които Гърция, 

Италия, Португалия и Испания, въпреки че съществува регулаторна рамка съгласно която 

да извършват дейността си и която да гарантира правата на членовете им и на трети лица, 

невинаги на национално равнище има специален закон, който да урежда правния режим на 

всички кооперации. Всъщност в някои страни като Дания, Чешката република и 

Обединеното кралство липсва общо законодателство относно кооперациите, въпреки че 

съществуват някои закони за отделни видове кооперации, като жилищно-строителните 

кооперации в Дания или кредитните кооперации и кредитните съюзи в Обединеното 

кралство и Чешката република. Това контрастира със ситуацията в други държави като 

Испания, Италия и Франция, които страдат от законодателно пренасищане в тази област, 

като разполагат с отделни закони в зависимост от вида на кооперацията и равнището на 

управление (държавно или регионално). 
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Аналогично е положението по отношение на разликите в правния статут на формите на 

социалната икономика в Европа, както се вижда от таблици 7.1 и 7.2. Разграничават се три 

групи държави: в първата група има специално законодателство за формите на СИ, във 

втората група има някои законодателни разпоредби относно организациите на СИ, пръснати в 

различни закони, а в третата няма никакво законодателство, уреждащо формите на СИ. 

 

Таблица 7.1. Правно признаване на отделните форми на организациите от 

социалната икономика 

 

 Кооперации 

Взаимоспомагателни 

дружества Сдружения Фондации 

Австрия ДА ДА ДА ДА 

Белгия ДА ДА ДА ДА 

България ДА не ДА ДА 

Хърватия ДА не ДА ДА 

Кипър ДА липсват данни липсват данни 

липсват 

данни 

Чешка 

република Р не ДА ДА 

Дания ДА ДА ДА ДА 

Естония не не ДА ДА 

Финландия ДА ДА ДА ДА 

Франция ДА ДА ДА ДА 

Германия ДА ДА ДА ДА 

Гърция ДА - ДА ДА 

Унгария ДА не ДА ДА 

Исландия ДА  не ДА 

Ирландия Р не не не 

Италия ДА ДА ДА ДА 

Латвия ДА не ДА ДА 

Литва ДА не ДА ДА 

Люксембург ДА ДА ДА ДА 

Малта ДА липсват данни липсват данни 

липсват 

данни 

Нидерландия ДА ДА ДА ДА 

Полша ДА ДА ДА ДА 

Португалия ДА ДА ДА ДА 

Румъния ДА ДА ДА ДА 

Словакия ДА ДА ДА ДА 

Словения не не ДА ДА 

Испания ДА ДА ДА ДА 

Швеция ДА не ДА ДА 

Обединено 

кралство Р Р ДА ДА 

 

Бележки: Въпрос от анкетата: Имат ли различните институционални форми на социалната 

икономика ясно разграничен правен статут, напр. чрез специален закон? 
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Р: показва, че в съответната държава има някои законодателни разпоредби, които регулират 

този вид организация от СИ, макар че може да са разпръснати в различни закони. 

 

В няколко от новите държави — членки на ЕС през последните години беше прието 

законодателство от съществено значение в тази област. Тези държави са изброени в 

таблица 7.2. 

 

7.2 Публична политика спрямо социалната икономика в страните от Европейския съюз 

 

През последния четвърт век властите на национално и регионално равнище на някои 

места в ЕС прилагат политики, специално насочени към отделни части от социалната 

икономика или към нея като цяло. Общо взето те са формулирали секторни политики, в 

които изрично се споменават, макар и разпокъсано и разхвърляно, институционалните 

форми, които съставляват социалната икономика. Примери за това са активните политики 

за заетост, в които са включени работнически кооперации и предприятия за интеграция, 

политиките в областта на социалните услуги, в които сдруженията, фондациите и други 

организации с нестопанска цел имат ключова роля, политиките за развитие на селското 

стопанство и селските райони с участието на селскостопански кооперации, както и 

посочването на взаимоосигурителните дружества като компонент на системите за 

социално осигуряване. Съвсем отскоро и като своеобразно развитие възникват политики 

конкретно за социалната икономика, като някои са фокусирани върху предприятията, 

които извършват пазарна дейност, а други са насочени към организациите с нестопанска 

цел, които извършват дейност извън пазара, но рядко обхващат и двата вида организации. 

 

По-конкретно, основните фактори, които определят обхвата и значението на прилаганите 

политики, както и степента и начина на участие на социалната икономика в тях, включват 

общественото и политическото признаване на социалната икономика като 

институционален феномен, видимото присъствие и имиджа на сектора за обществеността 

и органите, разработващи политиките, от гледна точка на ролята, която той играе в 

многоизмерното развитие (икономическо, социално, културно) на нацията, икономическото 

влияние и историята на този феномен, и накрая — способността му да бъде надежден 

представител в различните процеси по изготвяне и прилагане на публичните политики. 

 

Един от тези фактори — ролята, която може да играе социалната икономика в 

многоизмерното национално развитие, е свързан с концептуален модел на обществото и е 

основа за обединяване на различните социални и икономически сили, съществуващи 

едновременно в дадена държава. В този смисъл съществуват три преобладаващи 

обществени модела, в които ролята на социалната икономика е систематично 

противоположна. 

 

В първия модел, при традиционната социална демокрация, въпросът за социалните 

потребности се решава изключително от държавата чрез преразпределяне. Социалната 

икономика се счита за наследство от миналото и заема остатъчни позиции. Поради това на 

социалните въпроси почти изцяло се гледа като на проблеми, изискващи инвестиции от 

страна на държавата. Те се финансират чрез данъци върху капитала, който се счита за 

основния инструмент за генериране на богатство. 

 

При втория или неолибералния модел, икономиката е сведена до пазара, който е зает 

изключително от традиционни предприятия с цел печалба, а социалният елемент се 

свързва само с онези от тях, които не участват в пазарната икономика и поради това 
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представляват неплатежоспособно търсене. Тук социалната икономика не само е 

изключена от определянето на основните предизвикателства пред икономиката, но и 

допринася за социалното и икономическото поляризиране в две области: в пазарните 

дейности, които насърчават зависимостта и нестабилността на все по-големи групи от 

населението в трудовите и производствените отношения, и в непазарните дейности и 

дейностите по преразпределяне, които дават основания за поставяне под въпрос на 

държавата като основен регулатор и преразпределител и насърчават предпочитанията в 

полза на филантропията, доброволния труд и неформалната икономика (Chaves, 2005 г.). 

 

В третия модел, този на социално-икономическата демокрация или на плуралистичната 

икономика, със социалните потребности се занимават едновременно държавата 

(преразпределяне) и обществото, като държавата продължава да бъде основен регулатор 

и преразпределител, а социалната икономика участва както в пазарни, така и в непазарни 

дейности. Съгласно този модел насърчаването на участието на социалната икономика 

изисква адекватни механизми за оценка на нейния потенциал и граници на възможностите 

за генериране на добавена социална стойност, от една страна, и за важни социално-

икономически и институционални промени, от друга (Lévesque, 1997 г.). 

 

Таблица 7.2 Други правни форми на предприятия и организации на социалната 

икономика в Европа.* 

 

Държава Други (посочете) 

Белгия  Закон за sociétés à finalité sociale (предприятия със 

социална цел), 13.4.1995 г. 

Ирландия  Закон за кредитните съюзи, 1997 г. 

Италия  Законодателен акт № 155/2006 Disciplina dell'impresa 

sociale (разпоредби относно социалните предприятия) 

 Onlus (организация с нестопанска цел в обществена 

полза), законодателен акт № 460/1997 г. 

 Закон за развитие на НПО, № 49/1987 г. 

 Закон № 266/1991, Legge Quadro sul volontariato (Рамков 

закон за доброволния труд) 

Португалия  Misericordias DL 119/83, 25.2.1983 г. 

Испания  Закон за sociedades laborales (работнически дружества) от 

1997 г. 

 Centros Especiales de Empleo para minusválidos 

(специализирани центрове за хора с увреждания), 

RD 2273/1985) 

 Empresas de Inserción (предприятия за интеграция): Закон 12/2001, 

девета допълнителна разпоредба, регионални закони 

Швеция  Сдружения за жилищно строителство (икономически 

сдружения), 30.5. 1991 г. 

Финландия  Социални предприятия, 30. 12. 2003 г. 

 Osuuskuntalaki (Закон за кооперативните дружества), 

28.12.2001 г./1488 

Гърция  Закон 2190/1920 се прилага за „народните предприятия“ 

 Закони 2810/2000 и 410/1995 — за „агенциите за развитие“ 

Нидерландия  Кодекс по гражданско право, втора част (юридически 
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Държава Други (посочете) 

лица) от 1850 г., актуализиран през 1992 г. 

Дания  Закон за жилищно-строителните кооперации и други 

колективни жилищно-строителни дружества, актуализиран 

през 2006 г. 

Чешка република  Сдружение в обща полза (NNO), 1995 г. 

 Сдружение на собствениците на жилища, 2000 г. 

Унгария  Предприятия с нестопанска цел 

Латвия  Кредитна кооперация, 15.7. 1993 г. 

Литва  Кредитни съюзи, 1995 г. 

 Социални предприятия, 2004 г. 

Полша  Социални кооперации, 2006 г. 

 Закон за социалната заетост в центрове за социална 

интеграция, 13.6. 2003 г. 

 Закон за дейността в обществена полза и 

доброволческата дейност за организации в обществена 

полза, 24.4.2004 г. 

Обединено кралство  Предприятие в интерес на общността (CIC)  

 

* Правен статут, различен от този на кооперациите, взаимоспомагателните дружества, 

сдруженията и фондациите. 

 

Бележка: Въпрос от анкетата: Разполагат ли институционалните форми на социалната 

икономика, посочени в параграф 5, с ясно разграничен правен статут, напр. чрез специален 

закон? Ако отговорът е „да“, моля конкретизирайте. 
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Таблица 7.3 Специално данъчно третиране на организациите от социалната 

икономика в ЕС 

 

  Кооперации 

Взаимоспомагателн

и организации Сдружения Фондации 

Австрия ДА - ДА ДА 

Белгия ДА ДА ДА ДА 

България - - - - 

Кипър 
ДА липсват данни 

липсват 

данни 

липсват 

данни 

Чешка република - - ДА ДА 

Дания ДА - ДА ДА 

Естония - - - ДА 

Финландия ДА - ДА ДА 

Франция ДА ДА ДА ДА 

Германия - ДА ДА ДА 

Гърция ДА ДА ДА ДА 

Унгария ДА ДА ДА ДА 

Ирландия ДА - - - 

Италия ДА ДА ДА ДА 

Латвия ДА - ДА ДА 

Литва 
липсват 

данни липсват данни 

липсват 

данни 

липсват 

данни 

Люксембург - - - ДА 

Малта ДА липсват данни ДА ДА 

Нидерландия ДА ДА ДА ДА 

Полша - - - - 

Португалия ДА ДА ДА ДА 

Румъния - ДА ДА ДА 

Словакия - ДА ДА ДА 

Словения 
липсват 

данни липсват данни 

липсват 

данни 

липсват 

данни 

Испания ДА ДА ДА ДА 

Швеция - - - - 

Обединено кралство - ДА ДА ДА 

Страни в процес на присъединяване и страни 

кандидатки     

Хърватия - - ДА ДА 

Исландия 
липсват 

данни липсват данни ДА ДА 

 

Бележки: Въпрос от анкетата: Ползват ли се различните институционални форми на 

социалната икономика, посочени в параграф 5, от отделен режим на данъчно третиране в 

сравнение с традиционните частни предприятия? 
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7.3 Новото национално законодателство относно социалната икономика в 

Европа 

 

През последното десетилетие различни европейски държави обръщат специално 

внимание на законотворчеството в областта на социалната икономика. Именно през този 

период дискусиите относно понятието и неговото определение, предмета на 

законодателно уреждане и политиките в подкрепа на този обществен сектор са най-остри. 

Сред най-скорошните примери за това са Румъния, Полша и Франция, в които 

законодателните предложения за регулиране на СИ или не са въведени, или са обект на 

разгорещени спорове. В центъра им е самото определение за сферата на социалната 

икономика, било под посоченото наименование, или под наименованието „социални 

предприятия“. Границите на понятието са определени по коренно различен начин в 

съществуващите три закона за социалната икономика, два национални (на Испания и 

Гърция) и един регионален (на Валония, в Белгия). Разликите са още по-очевидни при 

определяне на сферата на социалните предприятия, за които за приети по-голям брой 

закони (вж. таблица 7.1). 

 

Таблица 7.4. Правно признаване на социалната икономика или на статута на 

социалното предприятие 

 

Държава Закон Наименование на закона/проектозакона 

Испания ДА Социална икономика (2011 г.) 

Гърция ДА Социална икономика и социални предприятия (2011 г.) 

Белгия (Валония) ДА Социална икономика (2008 г., регионален закон) 

Финландия ДА Социално предприятие (2003 г.) 

Литва ДА Социално предприятие (2004 г.) 

Италия ДА Социално предприятие (2005 г.) 

Словения ДА Социално предприятие (2011 г.) 

Португалия Проект Социална икономика (2012 г.) 

Полша Проект Социална икономика (2012 г.) 

Нидерландия Проект Социални предприятия (2012 г.) 

Румъния Проект Социални предприятия (2012 г.) 

Франция Проект Солидарна икономика (изоставен) 

 

Двата закона за социалната икономика, които съществуват в момента, са на двете 

държави, които са най-силно засегнати от кризата: Испания и Гърция. Първият закон е този 

на Испания — 5/2011 от 29 март 2011 г. за социалната икономика, а вторият — на Гърция 

— Закон 4019/2011 за социалната икономика, социалното предприемачество и други 

разпоредби. Законодателният акт на Валонския парламент в Белгия от 20.11.2008 г. за 

социалната икономика е сходен на испанския. 



Социалната икономика в Европейския съюз — доклад на Rafael Chaves и José Luis Monzón 

 - 47 - 

ГЛАВА 8 

 

СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В ЕВРОПА ВЪВ ВРЕМЕ НА СВЕТОВНА КРИЗА 

 

8.1. Социалната икономика във време на циклична и структурна криза 

8.2. Социалната икономика във време на финансова криза 

8.3. Социалната икономика във време на икономическа криза и криза на заетостта 

8.4. Социалната икономика във време на криза на публичния сектор и социалната държава 

 

 

8.1  Социалната икономика във време на циклична и структурна криза 

 

Кризата, която Европа преживява през последните години, се корени в силно изявени 

политически, обществени и икономически процеси, каквито са последиците от 

глобализацията върху националните модели на капитализма и върху моделите на 

социалната държава, върху възможностите за управление на Европа и мисловните 

парадигми за обществените модели. Тези елементи представляват контекста на кризата и 

същевременно я поставят в зависимост от обстоятелствата, като я свързват повече с 

финансови и икономически проблеми и с кризата на публичното финансиране, и ѝ 

придават по-структурен характер. Независимо от гледната точка, социалната икономика 

играе и може да играе важна роля. 

 

Чрез разграничение между един структурен анализ на икономическата криза, според който 

тя е резултат от изчерпването на фордизма в края на 70-те години на 20-и век, и по-

съвременния прочит, който показва серия сътресения в периода 1975-2012 г., които нито 

либералното дерегулиране от 80-те години на 20-и век, нито кейнсианската подкрепа на 

националните правителства (особено през 2007-2008 г.) успяха да овладеят, може да се 

види, че СИ заедно с намеса от страна на държавата (пряко или чрез социалната система) 

осигурява краткосрочен буфер срещу кризата, а и че СИ би могла да бъде част от плана за 

структурен изход от кризата, ако се използват правилно характеристиките, които притежава 

и които изглеждат подходящи за възобновяване на системата на производство в Европа. 

 

СИ като буфер срещу кризата. Тази роля е възможна поради две причини. Едната е, 

че поради специалните правила, на които се подчинява (във връзка с нестопанската цел, 

разпределянето на излишъците, двойствения характер), СИ: не може да бъде изкупена, 

тъй като няма пазар за акциите и дяловете в нея; трудно може да се премести, тъй като 

групите хора, към които е насочена, са трайно свързани с определени места; е по-

устойчива от гледна точка на финансовите резерви, с които разполага, тъй като те не могат 

да се разпределят между участниците в капитала; е по-гъвкава финансово заради 

възможността за арбитраж между преките приходи и разпределянето на излишъка 

(напр. за дялове в работническите кооперации, за възстановяване на средства в 

застрахователните кооперации и взаимоспомагателните дружества). И накрая, социалната 

икономика се стреми към по-дългосрочни стратегии. 

 

Другата причина е, че поради важното значение на поетите социални ангажименти, 

резултат от прилагането на начин на управление, който освен простото осъществяване на 

дейност чрез представителна демокрация дава възможност за определен консенсус по 

време на криза, на СИ е вътрешно присъща гъвкавост по отношение на работното време и 

заплащането (ограничено в малките сдружения, в зависимост от вложения труд в 
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работническите кооперации), по-слаба йерархия при заплащането (с изключение на 

дъщерните предприятия: вж. INSEE Première от февруари 2012 г.) и определена 

стабилност на работните места (по-слабо текучество, запазване на работните места на по-

възрастните, интегриране на жените; обратно, нестабилността на работните места не 

осигурява оцеляване, напр. помощ за домакинствата, спортни или културни сдружения), 

като същевременно във външен аспект, тъй като хората вярват в нея, тя продължава да 

получава дарения и доброволен труд, като осигурява спирачка за рецесията на пазара 

(кооперациите са изгубили по-малко позиции в сравнение с предприятията със стопанска 

цел), както и спирачка пред ограничаването на публичното финансиране (при условие че 

хората се мобилизират зад тази идея). 

 

СИ като двигател на структурния изход от кризата. Освен нефинансовата цел на 

предприятията от СИ (с изключение евентуално на сегмента на дъщерните предприятия 

със стопанска цел, които не следват принципите на учредяване и управление на СИ), 

СИ може да се счита за добре пригодена за намиране на изход от икономическата криза 

въз основа на нови взаимоотношения — между отделните хора и обществото, между 

независимостта и взаимната свързаност, и между индивидуалната и колективната 

отговорност — което е характеристика на едно по-високо ниво на знания и иновации (в 

съответствие с Лисабонската стратегия), наричано понякога четвърти сектор на 

икономиката. 

 

Става дума за икономика на знанието, поради ударението, което се поставя върху 

колективното обучение и уменията, както и поради въвеждането в нея на обучение през 

целия живот в рамките на съответната икономическа дейност (извън формалното 

обучение). 

 

Това е икономика на услугите и отношенията поради съвместното производство на услуги 

от произвеждащите ги и ползващите ги, мобилизирането на заинтересовани страни и 

значението, което се отдава на отношенията по повод на обмена — вж. J. Gadrey. 

 

Това е икономика на функционалността поради политиката на „отворени врати“, която се 

насърчава от характерната за нея колективна собственост заедно с достъпа, свързан с 

индивидуалната собственост, поради факта, че не поставя акцента върху продукта, а върху 

функцията (жилищно строителство, транспорт, храна и т.н.), поради по-високата добавена стойност 

на стоките от услугите („комплексни решения“) и поради обхвата на своя подход — вж. Du Tertre. 

 

Това е икономика на кръговрата: СИ е първопроходник по отношение на рециклирането и 

повторната употреба на стоките (хартия, картон, текстил и др.) и все по-големите 

инвестиции в енергоспестяване, енергия от възобновяеми източници 

(напр. кооперативните паркове за вятърна енергия в Дания, Enercoop във Франция), 

екологичното строителство и рехабилитация на сгради в перспективата на 

децентрализирано производство. 

 

Поради това е очевидно, че СИ играе антициклична и иновативна роля при настоящите 

икономически и обществени сътресения. Изложеното обаче показва и че СИ може да 

участва активно в една нова, по-кооперативна форма на социално-икономическо 

регулиране (заедно с административното регулиране и регулирането на конкуренцията), 

ако властите признаят нейната особеност, свързана със съчетанието на икономическо и 

социално развитие, вместо да третират последните в йерархична зависимост (социалното 

развитие като функция на икономическото). 
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8.2  Социалната икономика във време на финансова криза 

 

Основните характеристики на финансовата криза са добре известни: първо, тъй като 

капиталът е глобализиран и нарасна силата и подвижността на международния капитал, 

централна роля играят държавните инвестиционни фондове (напр. този на Кувейт). Тази 

международна финансова обстановка поставя предизвикателства във връзка с 

регулирането на местно и национално равнище. Второ, все по-голямата сложност на 

финансовите инструменти и на взаимната свързаност на финансовите институции доказа 

нарастващото значение на системите за регулиране и сертифициране (напр. във връзка с 

рейтинговите агенции) и на партньорските финансови организации, но парадоксално 

преобладаващата политика досега е свързана с намаляване на регулирането на 

финансовия сектор на национално и международно равнище. Когато избухна финансовата 

криза през 2008 г., вече беше твърде късно. 

 

Връзката между социалната икономика и кризата е друга, особено във финансовия ѝ 

сектор. На първо място, не социалната икономика и свързаните с нея финансови 

институции станаха причина за кризата: тя се корени в обществени пороци като алчността 

и съперничеството, както между отделните хора, така и между социалните групи, които са 

чужди на социалната икономика. На второ място, финансовите институции на социалната 

икономика усетиха по-слабо въздействието на финансовата криза, поне в началото, тъй 

като имаха по-слаби експозиции, свързани с класовете финансови активи, които станаха 

причина за кризата, и са в по-голяма степен свързани с икономически дейности, 

ограничени на местно равнище. Това, което в крайна сметка засегна финансовия сектор на 

социалната икономика, е продължителността на кризата и ограничаването на 

кредитирането (вж. Palomo, 2010 г.). Трето, в сегашната ситуация на ограничено 

кредитиране и увеличаване на финансовата изолация СИ доказа способността си за 

социална иновация и отговор на социалните потребности чрез прилагане на свои 

собствени алтернативни форми на солидарно финансиране, като етичното банкиране и 

социалните валути, които са не само източник на кредитиране, но и на доверие в 

предоставяните от сектора финансови услуги. Класически пример са банките за 

микрокредитиране, създадени по идея на бангладешкия икономист Мохамед Юнус, 

носител на Нобеловата награда за мир за 2006 г.: освен че са в полза на финансовото 

приобщаване, тези организации предоставиха на жените право на глас и покупателна сила 

и им дадоха права в процеса на водене на преговори в държавите, в които дотогава им 

бяха отредени периферни социални и финансови позиции. Примери за организации в 

Европа, които предоставят малки заеми за жени и уязвими социални групи, или които 

отдават по-голямо значение на етичните цели, са етичните банки (Triodos Bank или 

италианската Banca Etica), френската CIGALES (Clubs d'Investisseurs pour une Gestion 

Alternative et Locale de l'Épargne Solidaire, или „инвестиционни клубове за алтернативно 

местно управление на солидарни спестявания“) и CDFI (финансови институции за развитие 

на общността). Много от тези организации членуват в мрежата на Международната 

асоциация на инвеститорите в социалната икономика (INAISE). 

 

Социалната икономика играе роля в регулирането на капиталовия пазар, доколкото 

приобщава към финансовия сектор големи групи от населението, които са изключени от 

традиционния банков сектор, представлява първостепенен източник на публично 

финансиране и субсидии за хора с малко ресурси и колективно контролира финансовите 

потоци, генерирани от дейността и организациите от СИ (като фондовете за заплати и 

пенсионните фондове, етичните и социалните банки, кредитните кооперации, както и 
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резервните и други фондове от доходоносните дейности на кооперациите и 

взаимоспомагателните организации). Освен това по време на настоящата рецесия 

кредитните кооперации показаха отлични резултати. Те не носят отговорност за текущата 

международна финансова криза и не изпитаха въздействието ѝ така силно, както други 

финансови институции, като вместо това запазиха стабилни балансите си и продължиха да 

изпълняват ролята си, свързана с осигуряване на кредитно и финансово приобщаване. 

 

8.3  Социалната икономика във време на икономическа криза и криза на заетостта 

 

Социалната добавена стойност на социалната икономика е може би най-видима по 

отношение на регулирането от нейна страна на многобройните неравновесия на пазара на 

труда. Неслучайно именно министрите на труда и социалните въпроси от европейските 

правителства обикновено отговарят за насърчаването на социалната икономика. 

 

В исторически план социалната икономика допринесе за създаването и запазването на 

работни места в сектори и предприятия в криза и/или такива, застрашени от закриване, 

като увеличи стабилността на работните места, изважда работни места от сивата в 

прозрачната икономика, поддържа уменията (напр. чрез занаятите), изследва 

възможностите за нови сфери на заетост (напр. чрез фигурата на обществения 

възпитател) и установява пътища за достъп до заетост, особено за групите в 

неравностойно положение и социално изолираните (вж. Demoustier в публикацията на 

CIRIEC, 2000 г.). През последните няколко десетилетия статистическите данни показват, че 

СИ е мощен сектор за създаване на работни места в Европа и е по-чувствителен към 

въпросите на заетостта в сравнение с останалите сектори на икономиката, както може да 

се види от таблиците по-долу. 

 

Социалната икономика подпомага коригирането на три основни неравновесия на пазара на 

труда: безработицата, нестабилността на работните места и невъзможността за започване 

на работа, както и социалната изолация и изключването от пазара на труда на безработните. 

Традиционно работническите кооперации и другите предприятия, контролирани или 

притежавани от работниците, играят по-активна роля в тази сфера. По време на криза, 

изправени пред критичното икономическо състояние на индустриалните предприятия, в 

които работят, многобройни групи работници избраха да трансформират или повторно да 

активират тези дружества под формата на кооперации, за да запазят работните си места. В 

периода, в който се намираме, в контекста на общата загуба на работни места, 

работническите предприятия увеличиха пряката заетост. Беше изтъкнато (Tomás-Carpi, 1997 

г.), че заетостта в сферата на социалната икономика е значително по-слабо податлива на 

колебанията в световното и секторното търсене и предлагане (това, което икономистите 

наричат еластичност на заетостта във връзка с доходите), в сравнение с частния стопански 

сектор по време на спадовете в икономическия цикъл и етапите на достигане на пазарна 

„зрелост“ на стоките. Същевременно обаче на социалната икономика се дължат значително 

по-високи дялове на пряката заетост в сравнение с останалата част от испанската икономика 

в периодите на възход в рамките на икономическия цикъл, като например този, обхващащ 

втората половина на 90-те години на 20-и век. 

 

Новите организации на социалната икономика като социалните кооперации и други 

доброволни организации, работещи в т.нар. „нови сфери на заетост“, каквито са здравните, 

социалните, образователните, културните услуги и услугите във връзка с научни 

изследвания, играят динамична роля на генератори на работни места в Европа. Тези 

организации демонстрират важна способност за създаване на работни места на пазара на 
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труда, като установяват пътища за преминаване от доброволен труд към платена заетост, 

сумиране на работното време, изпробване на нови услуги и регулирането им от гледна 

точка на заетостта (напр. признаване на нови професии, заемане на водеща роля при 

установяването на колективни трудови договори и др.) и създаване на нова пряка заетост. 

 

Не по-маловажна е ролята на социалната икономика, особено на т.нар. „предприятия за 

интеграция“, специализираните центрове за заетост и социалните кооперации, в процеса 

на интегриране на групи с особени затруднения при намирането на работа, като физически 

или умствени увреждания или „дефицити в общуването“, които са били изключени от 

пазара на труда за дълъг период от време и се намират в порочен кръг по отношение на 

социалната и трудовата си интеграция, като често в крайна сметка се оказват 

маргинализирани и бедни. И накрая, СИ има принос и за изграждането на силен сектор на 

услугите и установяването на равенството на половете на европейския пазар на труда. 

 

Въздействието на кризата върху заетостта в Европа като цяло е по-леко в сферата на 

социалната икономика, отколкото в традиционните частни предприятия, според отговорите 

на националните респонденти на това проучване, въпреки че съществуват големи разлики 

между отделните държави и сектори. Като цяло заетостта в социалната икономика устоя 

на първия етап на кризата (2008-2010 г.) по-успешно, отколкото заетостта в традиционния 

частен сектор, макар че по-късно, поради обхвата на депресията, предприятията на 

социалната икономика също загубиха нетна заетост. 

 

В международния контекст на нарастваща глобализация и териториална уязвимост, 

способността за мобилизиране на вътрешен икономически потенциал, за привличане на 

чуждестранни предприятия, за структуриране на тъканта на предприятията и за колективно 

изграждане на нови взаимодействия за общо съживяване на местните области, приема 

стратегическо значение. В тези условия различните видове кооперации (селскостопански, 

работнически, кредитни и интеграционни), сдружения и други социални предприятия са се 

доказали като основни активи. 

 

Наистина, както показват някои от изследваните в предходния параграф на този доклад и в 

много други проучвания случаи (Comeau и др., 2001 г., Demoustier, 2005 г.), социалната 

икономика разполага с огромен потенциал за активиране на вътрешното развитие в 

селските райони, за възстановяване на индустриални сфери и за рехабилитация и 

съживяване на градските райони. Накратко, тя разполага с потенциал за принос към 

вътрешното икономическо развитие, като възстановява конкурентоспособността на големи 

области, улеснявайки тяхната интеграция на национално и международно равнище и 

коригирайки значителни териториални неравновесия. 

 

Не по-маловажна е ролята на социалната икономика в процесите на промяна в 

европейското общество. Прекият контакт на социалния сектор с обществото му предоставя 

специална възможност за установяване на нови потребности, насочването им към 

органите на властта и традиционните частни предприятия, чиято цел е реализиране на 

печалба, и при нужда, за съзидателно структуриране на реакциите. 

 

По-отскоро се забелязва появата на новаторски инициативи от страна на т.нар. 

„нова социална икономика“: така например, в резултат на кризата на заетостта в Европа, 

предприятията за интеграция в многобройните си правни форми (като италианските 

социални кооперации) отговориха по творчески начин на проблемите, свързани с 

интеграцията на пазара на труда, пред които бяха изправени големи групи работници, 
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изпреварвайки активното провеждане на публични политики за заетост. Появиха се 

икономически инициативи на гражданите, насочени към коригиране на неравностойните 

условия в областта на международната търговия между бедните и богатите държави, като 

например организациите, специализирани в сферата на справедливата търговия. 

 

Потенциалът на социалната икономика за иновации обаче не се изчерпва с 

горепосоченото. В областта на технологичните иновации, особено там, където има 

организирани иновативни системи на социалната икономика, създаването и 

разпространението на нови идеи и иновации е по-успешно. Основен фактор в тези системи 

е стабилният съюз между различните субекти от даден регион, участващи в насърчаването 

на социалната икономика, като органите на властта, които отговарят за управлението му, 

университетите, сдруженията и стопанския сектор на самата социална икономика. Някои от 

примерите за това са Квебек, мондрагонското кооперативно предприятие и системата на 

CEPES в Андалусия в южната част на Испания. Накратко, социалната икономика е 

способна да прилага различни видове иновации, които са определени от Шумпетер като 

иновации по отношение на продукта, по отношение на пазара и организационни иновации, 

по-специално последния вид, известен още като „социална иновация“. 

 

8.4  Социалната икономика във време на криза на публичния сектор и социалната 

държава 

 

Кризата оказа особено силно отрицателно въздействие върху публичните финанси, а 

оттам и върху социалните услуги и най-уязвимите групи от населението. Освен факторите, 

задействали кризата и нейното отражение върху публичните финанси, това, на което 

станахме свидетели, е повторната поява на един водещ участник на световно равнище в 

международния финансов капитализъм, наричан евфемистично „пазарите“, със 

стратегически съюзници като рейтинговите агенции, определени централни банки като 

Европейската централна банка, Международния валутен фонд и Европейската комисия. 

Тази повторна поява е резултат от новия начин на регулиране на международните 

финансови пазари, при който ролята им на кредитори на предприятията, домакинствата и 

публичния сектор е рязко променена. Последиците са осезаеми в частния сектор, под 

формата на структурно намаляване на потреблението и инвестициите, и в публичния 

сектор, чрез появата на един нов проблем: държавния дълг. През последните две години 

прилагането на политики за структурни промени в ситуацията на криза, основани на 

реформи на пазара на труда и значителното оттегляне на социалната държава, събудиха 

стари проблеми, които преди се считаха за разрешени след дълги периоди на изобилие и 

икономическа стабилност — масовата безработица, несигурността на работните места и 

драстичните съкращения в равнището на покриване на потребностите от стоки и услуги от 

основно значение като здравеопазване, образование и социални услуги. 

 

Когато държавата включва социалната икономика в политическия и икономическия процес, 

това ѝ дава възможност да се ползва от преимуществата на социалната икономика, което 

води не само до увеличаване на реалната демокрация, но и до по-висока ефективност на 

икономическата политика, поради няколко причини: 

 

a) благодарение на по-голямата близост до гражданите и съответно познаването 

на социалните проблеми, потребностите и възможните им решения, чрез 

включването на социалната икономика в етапа на планиране на икономическата 

политика се улеснява правилният подход при избора на цели и инструменти; 
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б) поради по-голямата си чувствителност към интересите и нуждите на обществото, 

социалната икономика е в състояние по-бързо да разпознае новите социални 

потребности и незабавно да им отговори. Държавата може да се възползва от тази 

изпреварваща функция; 

в) поради частния си характер и социалната си чувствителност, СИ може да разшири 

обхвата на държавната дейност, когато пред нея има ограничения поради различни 

причини. Два примера илюстрират този феномен. Първият са здравните и 

образователните услуги, предназначени за незаконните имигранти: тези услуги не 

могат да се поемат от държавата, докато не бъдат променени правилата, въпреки че 

обществото ги одобрява. Вторият пример се отнася до икономическите действия, 

предприемани от държавата, които макар и законни, не се приемат от обществото 

(или от отделни групи в него), тъй като властта се счита за незаконна 

(напр. британското управление в районите на Северна Ирландия). И в двата примера 

посредничеството на социалната икономика дава възможност за надхвърляне на 

ограниченията на държавата; 

г) благодарение на това, че социалната икономика може да насърчава участието и 

споделената отговорност в обществото, чрез включването ѝ в политическия и 

икономическия процес се дава възможност за увеличаване на степента на приемане 

на мерките на икономическата политика, тъй като страните, които вземат участие в 

изготвянето и изпълнението на тези мерки ги приемат като свои; това дава 

възможност на държавата да мобилизира повече ресурси, отколкото би могла 

самостоятелно, и позволява откриването на нови възможности за прилагане на 

ефективни политики за подновяване на търсенето в отворените икономики, особено 

когато те се осъществяват на местно равнище и в тях централно място заемат 

услугите за местната общност; 

д) и накрая, сътрудничеството между държавата и социалната икономика, като се има 

предвид начинът, по който последната насочва и разпределя ресурсите, може да 

осигури гаранция на държавата, че публичните средства, предназначени за 

различните политики, особено за социалните, няма да бъдат отклонени и присвоени 

от частния интерес. (Vienney, 1994 г.). 

 

Една от най-изявените и важни функции на социалната икономика в Европа вероятно е 

тази, свързана с приноса ѝ за социалното приобщаване в контекста на нарастваща 

изолация. Тази роля ще се увеличава в идните години. 

 

Едно от основните предизвикателства, пред които европейското общество беше принудено 

да се изправи, е борбата със социалната и трудовата изолация в общество, в което 

социалната интеграция по принцип се постига посредством платена заетост. Последната 

осигурява на хората не само икономическа независимост, но и достойнство, участие в 

обществото и достъп до различни услуги и удобства. Поради тази причина изпадналите в 

изолация са предимно социалните групи от населението, които са по-слабо конкурентни 

заради способностите, квалификацията или културата си, като хората с физически или 

умствени увреждания, трайно безработните и някои малцинствени групи (напр. етнически 

малцинства, имигранти). 

 

В тази ситуация социалната икономика, като допълва и преди всичко проправя пътя за 

действия от страна на държавата, насочени към борба със социалната изолация, 

демонстрира големи възможности за социална и трудова интеграция на хора и географски 

области в очевидно неравностойно положение. Това е особено ясно изразено при 

сдруженията, фондациите, предприятията за интеграция и други социални предприятия, 
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които са довели до намаляване на равнището на бедност и изолация (CIRIEC, 2000 г.; 

Spear и колектив, 2001 г.). 

 

В контекста на големи социални и икономически промени социалната икономика дава 

отговор и на новите видове изолация във връзка с достъпа до услуги и дейности, като 

финансовата изолация и изолацията от потребление. СИ представлява и канал, чрез който 

социалните групи, които трудно удовлетворяват своите потребности, могат да участват в 

обществения живот. Следователно чрез социалната икономика обществото е утвърдило 

демократичната си култура, увеличило е степента на социално участие (RedESMED, 

2004 г.) и е успяло да даде глас и способност да преговарят на социални групи, които са 

били изключени от икономическите процеси и от процеса на изготвяне и прилагане на 

държавните политики, особено на онези, формулирани на местно и регионално равнище. 

 

Тази роля на социалната икономика напълно съответства на европейския социален модел. 

Исторически той е характерен с целта си да гарантира високо равнище на благосъстояние 

и социална, икономическа и политическа интеграция на всички европейски граждани чрез 

публични и частни механизми. Това е съображение, което продължава да бъде част от 

дневния ред на разширения ЕС, както е видно от Стратегията за социално сближаване, 

одобрена от Комитета на министрите на Съвета на Европа през 2000 г. и преработена през 

2004 г. В нея социалното сближаване е определено като способността на обществото да 

осигури благосъстоянието на всички свои членове, като се сведе до минимум 

неравновесието и се избегне поляризацията. В нея са разграничени четири измерения на 

благосъстоянието: справедливост на достъпа; достойнство и зачитане; свобода и 

личностно развитие и участие и включване. Социалната икономика помага за 

превръщането на социалното сближаване във фактор на конкурентоспособността. 

 

СИ би могла да играе и още по-важна роля в бъдеще, като се имат предвид ограниченията, 

пред които е изправена държавата при осигуряването на стоки и услуги, свързани със 

социалното благосъстояние, както и ограниченията и неравновесията в предоставянето от 

страна на частния сектор. 
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ГЛАВА 9 

 

ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СОЦАЛНАТА ИКОНИМИКА С АКЦЕНТ 

ВЪРХУ СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020“: ФАКТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

9.1. Социалната икономика в политиките на Европейския съюз: факти и възприемане 

9.2. Социалната икономика в стратегията „Европа 2020“ 

9.3. Неотдавнашни инициативи на Европейския съюз, свързани със социалната икономика 

 

 

9.1 Социалната икономика в политиките на Европейския съюз: факти и възприемане 

 

През последните три десетилетия различните органи на ЕС обръщат все повече внимание 

на социалната икономика, макар и с прекъсвания и с известни разлики между отделните 

институции. Важната роля на социалната икономика в общественото и икономическото 

развитие на Европа, включително положението на крайъгълен камък в европейския 

социален модел, получава все по-голямо признание. 

 

Дългият път към институционалното признаване на социалната икономика и формулирането 

на конкретни европейски политики започва през 80-те години на 20-и век. Този процес 

достига връхната си точка през 1989 г. със съобщението на Комисията до Съвета относно 

„Предприятията в сектора на социалната икономика: европейски пазар без граници“, с който 

се предлага установяването чрез закони на европейска правна основа за кооперациите, 

сдруженията и взаимоспомагателните дружества, както и със създаването на отдел по 

социална икономика в Генерална дирекция XXIII на Европейската комисия. През това 

десетилетие две институции на Общността — Парламентът и Европейският икономически и 

социален комитет (ЕИСК), публикуват поредица от доклади, предложения и резолюции, в 

които се подчертава социалната добавена стойност на социалната икономика, които по 

отношение и на двете институции завършват с доклади със знаменателно значение. 

Парламентът публикува доклади на теми като приноса на кооперациите за регионалното 

развитие (на Avgerinos), ролята на кооперациите за изграждането на Европа (на Mihr) и 

кооперациите и кооперирането с цел развитие (на Trivelli), а резолюцията, предложена от 

Eyraud, Jospin и Vayssade (1984 г.), призовава Съвета и Комисията да проучат възможността 

за създаване на Европейски закон за сдруженията. От своя страна ЕИСК през 1986 г. 

подкрепи провеждането на Европейска конференция по въпросите на социалната икономика, 

заедно с Координационния комитет на кооперативните сдружения на Общността (CCACC), и 

публикува първото европейско проучване за кооперациите, взаимоспомагателните 

дружества и сдруженията. 

 

След 1989 г. започват да се редуват периоди на напредък и изоставане в признаването и 

прилагането на политиките, свързани със социалната икономика. Както беше посочено по-

горе, първият публичен орган, специализиран в областта на социалната икономика, е 

отделът по социална икономика в Генерална дирекция XXIII, създаден от Европейската 

комисия през 1989 г., по време на председателството на Жак Делор. Той си поставя доста 

амбициозни задачи, като се имат предвид скромните финансови и човешки ресурси, 

с които разполага: 
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 да предприема инициативи за укрепване на сектора на кооперациите, 

взаимоспомагателните дружества и фондациите; 

 да изготви европейско законодателство за кооперациите, взаимоспомагателните 

дружества и сдруженията; 

 да анализира сектора; 

 да осигури последователност на политиката на ЕС, засягаща сектора; 

 да поддържа връзки със съществуващите представителни федерации; 

 да установи взаимоотношения с неорганизираните части на сектора; 

 да засили информираността на отговорните за вземането на решения относно сектора 

на кооперациите, взаимоспомагателните дружества, сдруженията и фондациите; 

 да извърши оценка на проблемите, пред които е изправен секторът; 

 да представлява Комисията по свързаните с темата въпроси пред останалите 

институции на ЕС. 

 

През 2000 г. отделът е преструктуриран, като задачите му са разпределени между 

две Генерални дирекции: ГД „Предприятия и промишленост“, в която е създаден отдел 

Б3 — „Занаяти, малки предприятия, кооперации и взаимоспомагателни организации“, чиято 

дейност е насочена специално към „стопанските аспекти“ на кооперациите, 

взаимоспомагателните организации, сдруженията и фондациите, и ГД „Социални въпроси“, 

която отговаря за сдруженията и фондациите. 

 

Освен посочения по-горе отдел, две институции на ЕС са първенци с важно значение в 

областта на социалната икономика: 

 

 Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК), който е основен орган на 

Европейския съюз. В неговата III група има представители на социалната икономика, 

които създават категория „Социална икономика“. През последните години ЕИСК е 

особено активен и излезе с няколко становища. 

 Европейският парламент. Първоначално през 1990 г. Европейският парламент 

създава своя Интергрупа за социална икономика, която е разпусната и отново 

възобновена през 2005 г. 

 

Друг орган беше Консултативният комитет за кооперациите, взаимоспомагателните 

организации, сдруженията и фондациите (CMAF). Създаден през 1998 г., със задача да 

дава становището си по различни въпроси, свързани с насърчаването на социалната 

икономика на равнището на ЕС, Комитетът е закрит при преструктуриране на Комисията 

през 2000 г., но по инициатива на организациите от сектора незабавно се създава 

Постоянната европейска конференция за кооперациите, взаимоспомагателните дружества, 

сдруженията и фондациите (CEP-CMAF) като европейска платформа за взаимодействие с 

европейските институции. 

 

При прилагането на съответните мерки институциите на ЕС продължават да се сблъскват с 

един проблем с две страни във връзка със социалната икономика: недоразвитата правна 

основа и недостатъчното и прекалено общо определение като понятие, което страда 

едновременно от липсата на изрично упоменаване в основните текстове относно ЕС 

(Договора от Рим и Договора от Маастрихт), определение (ако изобщо го има), основано на 

правната форма, вместо на извършваната дейност, и от множество названия (трети сектор, 

гражданско общество и др.), които възпрепятстват постигането на съгласие относно 

термина, който следва да се използва. 
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Що се отнася до правното признаване и видимостта на социалната икономика, основните 

стъпки са следните: 

 

 европейски конференции, организирани от председателствата на Съвета на 

Европейския съюз или в рамките на дадено председателство; 

 поредица от становища на ЕИСК, инициативи и становища на интергрупата на 

Европейския парламент за социална икономика, а в някои случаи и на Комитета на 

регионите и дори на самата Комисия, допринасят за видимото присъствие на сектора 

на социалната икономика и на неговите елементи; 

 Европейската обсерватория за МСП съсредоточава своя шести доклад (през 2000 г.) 

върху сдруженията и фондациите; 

 уставът на Европейското кооперативно дружество, чиято цел е да хармонизира и даде 

предимство на международния аспект, както и да осигури институционална подкрепа 

за определени европейски бизнес инициативи, се оказва положителен пример както в 

новите държави — членки на ЕС, така и в държави, в които липсва специално 

законодателство относно кооперациите, като Обединеното кралство и Дания; 

 неотдавнашното приемане на регламента за социалните клаузи; 

 все по-благоприятната политика по отношение на социалните предприятия. 

 

Целите, свързани със социалната икономика, основно са заетостта, социалните услуги и 

социалното сближаване и поради това се появяват предимно в две основни линии на 

държавната политика: политиките за социална и трудова интеграция и политиките за 

местно развитие и създаване на работни места. Интересът на институциите на ЕС към 

включването на социалната икономика за постигане на тези цели представлява 

фундаментална крачка напред, въпреки че разкрива един ограничен поглед към 

потенциала на СИ и към преимуществата, които тя може да донесе за европейската 

икономика и общество, както беше посочено в глава 9 от настоящия доклад. 

 

Все още не е напълно развита европейската бюджетна политика специално за социалната 

икономика. И двата опита, направени до момента в тази посока, са неуспешни. Първата 

многогодишна работна програма на Общността за кооперациите, взаимоспомагателните 

дружества, сдруженията и фондациите (1994-1996 г.) има за цел да насърчи европейската 

социална икономика чрез конкретни транснационални проекти и чрез вземането под 

внимание в политиките на ЕС (от гледна точка на статистиката, обучението, научните 

изследвания и развойната дейност). Макар и одобрена от Европейския парламент с 

бюджет от 5,6 милиона евро, тя е отхвърлена от Съвета. Второто предложение за 

многогодишна програма относно социалната икономика има същата съдба. Разногласията 

между Съвета и Парламента са очевидни в бюджета за социалната икономика, който през 

1977 г. е орязан от Съвета и възстановен от Парламента. 

 

Участието на социалната икономика в бюджетната политика на ЕС е в рамките на 

политиката за заетост и социално сближаване, по-конкретно в рамките многогодишните 

бюджети за насърчаване на МСП и заетостта, като инициативата ADAPT, инициативата 

EQUAL за социална и трудова интеграция и програмите „Действия на местно равнище за 

заетост“ и „Местен социален капитал“. Участието на СИ се осъществява и чрез 

Европейския социален фонд (ЕСФ) под формата на мерки за подкрепа на местни 

инициативи (подмярка 10б), в които изрично се споменава ролята на социалната 

икономика. Изричното упоменаване е част от начина, по който социалната икономика 

получава признание в рамката на Стратегията от Лисабон за заетост и местно развитие. 
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Тези програми водят до широко структуриращо въздействие, както на национално, така и 

на международна равнище, като обединяват и засилват европейската социална икономика 

чрез федерации, мрежи, научни изследвания, култура и политики. Особено важна е 

програмата EQUAL: тя подкрепя проекти, в които участват организации на социалната 

икономика, например за укрепване на националната социална икономика (третия сектор), 

особено услугите за местните общности, и за подобряване на качеството на заетостта. 

В проектите по тази програма се включват и лекции и дебати, които са от съществено 

значение за разпространение на идеята. Тя оказва решаващо значение в държави като 

Полша, Ирландия и Австрия. 

 

По инициатива на Европейския парламент през 1997 г. Комисията стартира важна пилотна 

схема под название „Трета система и заетост“, която е единствената от съществено 

значение, конкретно насочена към социалната икономика, с цел проучване и насърчаване 

на потенциала на третия сектор по отношение на заетостта. Въведена от 

Генерална дирекция „Заетост и социални въпроси“ и действала до 2001 г., тя поставя 

началото на 81 проекта на стойност близо 20 милиона евро. Схемата не е продължена. 

 

Съществува надежда такова положително въздействие да бъде наблюдавано и в новите 

държави — членки на ЕС. По този начин социалната икономика ще допринесе за 

изграждането на Европа и за европейския проект. 

 

Важно е при изграждането на европейските политики да се подчертае централната роля на 

националните правителства за транспонирането на политиките на ЕС в държавите членки. 

 

Генерална дирекция „Предприятия“ също предприема някои инициативи (Hypsman, 

2003 г.): през 2000 г. Комисията създава група за политиката относно предприятията в 

рамките на ГД „Предприятия“, която да консултира Комисията по всички въпроси, свързани 

с тази област. Този орган, представляващ мозъчен тръст, в който се извършват дискусии и 

консултации и който е съставен от специалисти на високо ниво от бизнес сектора и от 

представители на държавите членки, отговаря за проучването на общи въпроси във връзка 

с политиката относно предприятията и има за задача да подпомага Комисията в 

оповестяването на добрите практики. В него са включени представители на социалната 

икономика. Част от неговата работна програма са зелени книги за предприемачеството и 

социалната отговорност на предприятията, както и доклад относно факторите, които 

обуславят конкурентоспособността в бизнеса. 

 

Плахите стъпки напред по отношение на признаването и прилагането на политики на 

равнището на ЕС контрастира с два въпроса, заемащи централно място в дневния ред и 

политиките на ЕС: на първо място, преградите, създадени от антитръстовите политики, 

съгласно които кооперативните дейности се считат за „споразумения“ или за практики, 

които ограничават конкуренцията и следователно трябва да бъдат забранени; и на второ 

място, текущото преразглеждане на политиките за държавно подпомагане на услугите от 

обществен интерес: единствените бенефициери, които не са подставени под въпрос, 

са социалните клаузи и сдруженията с нестопанска цел. 
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9.2 Социалната икономика в стратегията „Европа 2020“ 

 

През първата половина на 2010 г., когато изглеждаше, че най-лошият период на 

настоящата икономическа криза е отминал, Европейската комисия инициира стратегията 

„Европа 2020“, с цел постигане на устойчиво възстановяване чрез енергично и решително 

впрягане на всички сили и на целия потенциал на нашето общество. Стратегията до 2020 г. 

определя три основни приоритета: интелигентен растеж (развитие на икономика, основана 

на знанието и иновациите), устойчив растеж (насърчаване на по-екологична и 

конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите) и приобщаващ 

растеж (насърчаване на икономика с висока степен на заетост, която води до 

икономическо, социално и териториално сближаване). Като показатели изпълнението на 

тези приоритети са определени пет конкретни цели: увеличаване на заетостта от 69 % на 

75 %; инвестиране на 3 % от БВП в научноизследователска и развойна дейност; 

намаляване на парниковия ефект, развитие на възобновяемата енергия и увеличаване на 

енергийната ефективност; намаляване на процента на отпадналите от училище и 

намаляване на хората, живеещи в бедност, с 25 %. Две години след приемането им, 

в средата на 2012 г., тези цели са по-далечни, отколкото през 2010 г. Бедността и 

безработицата в Европейския съюз са се увеличили (25 милиона безработни), 

а социалното и териториалното сближаване не са отбелязали напредък. Нещо повече, 

държавните политики за балансиране на бюджета на всяка цена намаляват социалния 

трансфер и преразпределянето на доходите и сериозно застрашават социалната държава. 

Разбира се, те затрудняват и връщането към пътя на интелигентното, устойчиво развитие. 

 

Каква роля може да изиграе социалната икономика за постигането на целите на 

стратегията „Европа 2020“? Най-скорошните проучвания и научни изследвания, както и 

емпиричните данни, показват потенциала на социалната икономика за постигане на тези 

цели. Организационната структура на предприятията на социалната икономика и тяхната 

ценностна система обясняват факта, че целевите им функции представляват множествена 

матрица, която обединява и съвместява икономически и социални цели, така че всички 

предприятия на социалната икономика генерират важни макроикономически ползи за 

обществото. 

 

Що се отнася до интелигентния растеж, доказано е, че социалната икономика допринася за 

развитието на икономика, основана на знанието и иновациите. Потенциалът на социалната 

икономика е очевиден по отношение на всички нейни форми и икономически дейности. 

Съществуват множество примери за организационни и социални иновации от страна на 

кооперациите и други подобни предприятия в промишлеността, селското стопанство, 

услугите и финансовия сектор. В рамките на последния изобилстват примерите на етично 

банкиране и микрокредитиране, които оказват изключително положително социално 

въздействие. 

 

Налице са забележителни иновативни системи, свързани с конкретни географски райони, 

захранващи свои собствени иновативни вериги, като тези на италианските кооперативни 

консорциуми, кооперативните вериги за храни от селското стопанство в редица европейски 

държави и добре познатия пример на мондрагонското кооперативно предприятие в 

Испания. Иновативният модел за управление на последната, който включва повече 

участници и е по-демократичен, както и по-голямата ангажираност с предприятието от 

страна на неговите работници в резултат на споделената собственост, са доказали, 

че създават конкурентни предимства на пазара, които подпомагат организацията за 

по-успешното справяне с кризата. 



 

 - 60 - 

 

Що се отнася до устойчивия растеж, предприятията на социалната икономика имат 

ценностни системи, които се изразяват в солидарност спрямо заобикалящата ги среда, 

включване на социалните разходи и генериране на положителни вторични ефекти. 

По отношение на кооперациите, които натрупват неделими активи и прилагат принципа на 

отвореност, солидарността се реализира също в течение на времето, през годините, 

тъй като посочените средства осигуряват на бъдещите поколения продуктивно 

благосъстояние, което им дава възможност да следват посока на устойчив растеж. 

Мондрагонското кооперативно предприятие е добър пример за това. За разлика от 

дружествата, в чиято основа е капиталът, които често преместват производството си, 

като по този начин довеждат до обедняване на районите, които напускат, през последните 

четири години мондрагонските кооперации, развили се в международен план чрез 

прилагането на стратегии за производство на множество места, отбелязаха нарастване с 

10% на нетната заетост във фабриките си в самата Мондрагонска област. 

 

Що се отнася до целите във връзка със заетостта, емпиричните сведения доказват, 

че социалната икономика ефективно допринася за борбата с безработицата, 

нестабилността на работните места и социалната и трудовата изолация сред уязвимите 

групи. В Испания например, която е европейската държава с най-висок процент на 

безработица, заетостта в кооперациите е намаляла с 9% в периода 2008-2012 г., докато 

заетостта срещу заплащане в частния сектор като цяло е намаляла с 19% — над два пъти 

повече. В други страни като Италия през последните години на криза работническите 

кооперации са задържали високи равнища на заетост, много по-високи, отколкото 

традиционните частни дружества. 

 

В специфичната област на борбата с бедността и социалната изолация, възходът на 

социалните предприятия е забележителен, не само в Северна и Южна Европа, но и в 

новите държави — членки на ЕС от Централна и Източна Европа. Не бива да се забравя 

обаче, че не само социалните предприятия, а и всички предприятия на социалната 

икономика, независимо от предмета си на дейност, допринасят ефективно за 

приобщаващия растеж. Обществената полезност на предприятията на социалната 

икономика не произтича от конкретната им производствена дейност, а от тяхната 

организационна система и ценности, които се изразяват в това, че правата на отделната 

личност се ползват с предимство пред тези на капитала и че съществуват механизми за 

гарантиране на справедливото разпределяне не приходите и благосъстоянието, което те 

създават. 

 

Очевидно е, че социалната икономика като цяло играе незаменима роля в изграждането на 

Европа и може да допринесе за осъществяване на приоритетите за интелигентен, устойчив 

и приобщаващ растеж. Мерките в нейна подкрепа, които Европейската комисия 

предприема до този момент, обаче са свити, ограничени до социалните предприятия. Като 

игнорират огромния потенциал на социалната икономика като цяло, те изключват повечето 

предприятия на СИ от официалните инициативи за насърчаване на колективното 

предприемачество, което е характерно за този сектор. 
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9.3 Неотдавнашни инициативи на Европейския съюз, свързани със социалната икономика 

 

Едва в началото на 2011 г. социалната икономика, или по-точно социалните предприятия, 

влязоха в дневния ред на Европейската комисия. Това се случи поради няколко причини: 

дълбочината на икономическата криза и поставянето на европейските институции под 

въпрос във все по-голяма степен накараха Комисията да търси алтернативни решения; 

новата вълна обществени и институционални изисквания, като отвореното писмо на 

европейския академичен свят, озаглавено „ОТ ДУМИ КЪМ ДЕЙСТВИЯ: подкрепа за 

кооперативните и социалните предприятия за постигане на по-приобщаваща, устойчива и 

просперираща Европа“ от октомври 2010 г., резолюцията на Европейския парламент 

относно социалната икономика (доклада Toia) и становището на 

Европейския икономически и социален комитет относно „Многообразие на формите на 

предприятия“, в които се настояваше Комисията да обърне по-голямо внимание на 

социалната икономика. Наложи се преразглеждане на приложението на Закона за малкия 

бизнес (Small Business Act), приет през 2008 г., което доведе до интерес към социалните 

предприятия. И накрая, но не и по-важност, са страничните фактори, като това, че някои от 

отговорните за изготвяне на политиките лица в Европа забелязаха все по-голямото 

влияние на социалните предприятия в публичното пространство. 

 

Новото отношение на Комисията беше повлияно от две различни насочващи сили: 

 

От една страна, на 23 февруари 2011 г. Комисията публикува съобщение до Съвета, 

Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 

регионите — „Преглед на Small Business Act (SBA) за Европа“ (COM(2011) 78 окончателен). 

Основната му цел е да разгледа приложението на SBA и да оцени новите потребности на 

европейските МСП в сегашния икономически климат. В съобщението изрично се 

упоменава „социалната икономика“ и се ангажира Комисията да „приеме до края на 2011 г. 

инициатива за социално предприемачество, която е с фокус върху предприятията, 

които преследват социални цели.“ 

 

В резултат на това на 25 октомври 2011 г. Комисията публикува ново съобщение до 

Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и 

Комитета на регионите, озаглавено „Инициатива за социалното предприемачество. 

Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като 

основни участници в икономиката и социалната иновативност“ 

(COM(2011) 682 окончателен). По същото време, на 26 октомври, Европейският 

икономически и социален комитет публикува становище относно „Социално 

предприемачество и социално предприятие“. 

 

Освен това на 13 април 2011 г. Комисията излезе с ново съобщение до Съвета, 

Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 

регионите, озаглавено „Акт за единния пазар — Дванадесет лоста за насърчаване на 

растежа и укрепване на доверието — „Заедно за нов тип икономически растеж“. Осмият от 

тези лостове е социалното предприемачество, което се отъждествява със социалната 

икономика. Неговата цел е да „благоприятства развитието на предприятията, които са 

избрали да преследват не само законната икономическа печалба, а и цели от общ интерес, 

както и такива, свързани със социалния, етичен или екологичен напредък“. 
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ГЛАВА 10 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

 

10.1 Социалната икономика: нов сектор в плуралистичното общество 

 

Основната и най-важна тенденция, която се наблюдава в развитието на социалната 

икономика в скорошен план, е нейното консолидиране в европейското общество като 

полюс на обществената полезност, който се намира между капиталистическия сектор и 

публичния сектор и е изграден от участници, отличаващи се с голямо многообразие: 

кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения, фондации и други сходни 

предприятия и организации. 

 

Движението за сдружаване на гражданите бележи значителен растеж чрез насърчаване на 

солидарни бизнес инициативи, насочени към производството и разпространението на 

публични или социални блага. Наблюдава се постоянно засилване на сътрудничеството 

между движенията за сдружаване и коопериране в развитието на много от техните проекти 

и дейности, както в случая със социалните предприятия. Способността на тези инициативи 

да отговорят на новите обществени потребности, появили се през последните 

десетилетия, за пореден път подчертава значението на СИ. 

 

СИ не само утвърди способността си да даде ефективен принос в разрешаването на нови 

обществени проблеми, но и укрепи позициите си в традиционни сектори като селското 

стопанство, промишлеността, услугите, продажбите на дребно, банковото дело и взаимното 

застраховане. С други думи, СИ си създава репутация на необходим институт за стабилен и 

устойчив икономически растеж, по-справедливи доходи и разпределение на богатството, 

постигане на съответствие между услугите и потребностите, увеличаване на стойността на 

икономическите дейности, които обслужват обществени нужди, коригиране на неравновесията 

на пазара на труда и задълбочаване и засилване на икономическата демокрация. 

 

Новата СИ се оформя като нов сектор, който е все по-необходим с оглед на 

предоставянето на адекватен отговор на новите предизвикателства на глобалната 

икономика и общество. Тези предизвикателства са в основата на нарастващия интерес към 

ролята, която новата СИ може да играе в социалното общество. 

 

10.2 Необходимостта от определяне на социалната икономика като понятие 

 

Едно от предизвикателствата, с които СИ трябва незабавно да се справи, 

е институционалната незабележимост. Тя се обяснява не само с характеристиките на 

СИ като нов сектор в икономическата система, но и с липсата на идентичност като понятие, 

т.е. липсата на ясно, строго определение за характеристиките, които са общи за 

различните видове дружества и организации, които формират СИ, както и за специфичните 

черти, които ги отличават. 

 

Във връзка с това през последните години се наблюдава постепенен процес на определяне на 

СИ като понятие, в който се включват и самите участници чрез своите представителни 

организации, както и научни институции и публични органи. Настоящият доклад представя 

едно понятие за СИ, изведено въз основа на критериите, посочени в „Наръчника на 

Европейската комисия за изготвяне на сателитни сметки на предприятията от социална 

икономика“, което от своя страна съответства на определенията, дадени в новата 

икономическа литература, както и от самите организации на СИ. 
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10.3 Определяне на социалната икономика от гледна точка на правото и 

признаването в националните сметки 

 

Определянето на СИ като понятие ще даде възможност за преодоляване на 

предизвикателството, свързано с определянето в правните системи на ЕС и на неговите 

държави членки. Въпреки че някои европейски държави и самият ЕС признават СИ като такава 

в няколко правни текста, заедно с някои от съставните елементи, е необходимо постигане на 

напредък по отношение на законовото определение на обхвата на СИ и на изискванията, на 

които трябва да отговарят съставните елементи, за да се предотврати прекалено неясното 

определение на характеристиките, както и загубата на ползата за обществото. 

 

Необходимо е да се въведе Правен статут на СИ, както и ефективни правни бариери за 

включване, така че организациите, които не са част от СИ, да не могат да се възползват от 

икономии поради правната форма, под която са учредени, нито от държавните политики за 

насърчаване на СИ. 

 

Настоящият доклад показа и нарастването на СИ, която предоставя пряко над 

11 милиона работни места и на която се дължат 6 % от общата заетост в ЕС. 

В противоречие с това липсва видимост на СИ в национални сметки — препятствие, което 

представлява друго основно предизвикателство. 

 

Настоящите национални правила за отчитане, които са съставени по време разцвета на 

икономическите системи от смесен вид, не признават статута на СИ на отделен 

институционален сектор, като затрудняват разработването на периодична, точна и 

надеждна икономическа статистика за субектите, които са част от този сектор. 

В международен план критериите за съпоставяне, използвани за изготвянето на 

статистика, не позволяват извършването на сравнителни анализи и отнемат от 

авторитетността на подходите, които насочват вниманието към очевидния принос на СИ за 

постигането на основни цели на икономическата политика. 

 

„Наръчникът за изготвяне на сателитни сметки на предприятията от социалната 

икономика“, публикуван неотдавна от Европейската комисия, представлява важна стъпка 

към институционалното признаване на една част от СИ в националните сметки. 

В Наръчника се обяснява методологията, чрез която може да се състави надеждна и 

хармонизирана статистика в целия ЕС в рамките на националните сметки (ESA 1995 г.) за 

пет основни групи дружества на СИ: a) кооперации, б) взаимоспомагателни дружества, 

в) групи от предприятия на СИ, г) други подобни предприятия от СИ и д) организации с 

нестопанска цел, които обслужват предприятията от СИ. 

 

СИ в Европа е изправена пред двойно предизвикателство в тази сфера. На първо място 

организациите, които представляват СИ, трябва да направят необходимото, за да бъдат 

чути в Европейската комисия и във всяка отделна държава членка, за да се гарантира 

прилагането на предложенията в наръчника. По-конкретно, те трябва да накарат всяка 

държава членка да създаде Статистически регистър на предприятията от 

социалната икономика, въз основа на критериите за разграничаване, включени в 

наръчника, така че да могат да се изготвят сателитните сметки, които се отнасят до 

предприятията в тези регистри. 

 

На второ място, те трябва да насърчават инициативи, които ще дадат възможност за 

изготвяне на надеждна хармонизирана статистика за голямата част от СИ, която не е 

обхваната от наръчника на Европейската комисия. Тази част се състои основно от 
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сдружения и фондации, които са включен в „Наръчника за организациите с нестопанска 

цел в системата на националните сметки“ на ООН. Този наръчник за ОНЦ обхваща 

множество организации с нестопанска цел, които не са част от СИ, но съществува 

възможност за дезагрегиране на статистическите данни за организациите с нестопанска 

цел, които отговарят на критериите за принадлежност към СИ, определени в настоящия 

доклад, от статистиката за сектора с нестопанска цел, съставена съгласно наръчника. 

 

10.4 Координация между федерациите на социалната икономика 

 

Поради факта, че е плуралистична и се изразява в многообразие от форми, СИ се нуждае от 

силни организации, които да представляват отделните групи предприятия и организации, от 

които се състои. Общата идентичност, която те споделят обаче, както и ядрото от общи 

интереси, което споява СИ, предполагат, че са необходими и препоръчителни всеотдайни 

усилия за постигане на координация по отношение на сдружаването в цялата СИ, както на 

национално равнище, така и в международен аспект в цяла Европа. Колкото по-видим и силен 

е колективният образ, който представя СИ, толкова по-големи са шансовете за ефективни 

действия и развитие на всяка една от групите субекти, съставляващи сектора. 

 

10.5 Социалната икономика и социалният диалог 

 

Постигането на признание на СИ като специален участник в социалния диалог е 

съществено предизвикателство. 

 

СИ се превърна в основен институт на гражданското общество, който съществено 

допринася за изграждането на основата на сдружаване, която му е присъща, както и за 

развитието на демокрацията с участието на всички. Същевременно обаче СИ е мощен 

икономически и социален участник със специфични характеристики, които не съответстват 

на класическия двуполюсен модел на отношенията „работник - работодател“ и налагат 

изричното признаване на СИ като участник в социалния диалог. 

 

През втората половина на 20-и век, в разцвета на смесените икономически системи, 

основните фигури на масата за преговори, които участваха в съгласуването на държавните 

политики (особено тези, свързани с доходите) бяха правителството, организациите на 

работодателите и синдикатите. Днес обаче икономиката е по-многолика, което изисква 

пряко участие в социалния диалог на всички засегнати сектори: обединенията на 

работодателите, синдикатите, правителството, както и на голямата група социални и 

икономически участници, предприемачи и работодатели, от които се състои новата СИ и 

която играе все по-изявена роля в развития свят. 

 

Освен класическия диалог за колективно договаряне следва да се предложи социален 

диалог с участието на субектите на СИ, тъй като той би съответствал в по-голяма степен 

на новата икономическа реалност в началото на настоящия век. 

 

10.6 Социалната икономика и публичните политики 

 

В продължение на над две десетилетия европейските институции (Парламентът, Комисията и 

Европейският икономически и социален комитет) признават способността на СИ да коригира 

значителни социални и икономически неравновесия и да подпомага постигането на различни 

цели от общ интерес. Наскоро Европейският парламент определи СИ като фундаментален 

стълб и основа на европейския социален модел (clé de voûte du modèle social européen). 
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В резултат на това дори повече от преди е наложително държавите членки и Европейската 

комисия да поемат конкретни ангажименти за превръщането на СИ не само в ефективен 

инструмент за постигане на определени цели на политиката от общ интерес, но и в цел сама по 

себе си (т.e. коопериране, взаимно подпомагане, сдружаване и инициативи от общ интерес от 

страна на гражданското общество), която е жизнено необходима за консолидирането на развитото 

общество и на ценностите, присъщи на европейския социален модел. На този етап организациите, 

които представляват СИ, следва да изиграят важна роля чрез представянето на инициативи и 

предложения пред институциите на ЕС, политическите партии, синдикатите, университетите и 

други организации, представляващи гражданското общество. 

 

10.7 Социалната икономика и пазарите: конкурентоспособност и социално сближаване 

 

Неотдавнашното и бъдещото развитие на СИ в Европа беше и ще бъде силно повлияно от 

промените в заобикалящата среда, в която СИ оперира — особено по отношение на 

пазарите, които са все по-глобализирани и се характеризират с все по-интензивна 

конкуренция, децентрализация и делокализация на производството, както и от промените в 

начина на действие на правителствата, свързани с ясна тенденция към прогресивно 

дерегулиране и приватизация на публичните услуги. Едновременно с появата на нови 

социални проблеми (застаряване на населението, масова миграция и др.), тези промени 

увеличават не само възможностите за растеж на СИ, но и предизвикателствата и 

заплахите в някои от сферите на дейност. 

 

Различните предприятия и организации, които съставляват СИ, са изправени пред 

предизвикателството да обединят в своята дейност ефективните производствени процеси с 

целите на социалното благосъстояние. Участниците в СИ трябва незабавно да разработят 

стратегии за конкурентоспособност в съответствие с новите изисквания на пазарите с 

постоянно нарастваща конкуренция, за да бъдат полезни инструменти за постигане на 

благосъстояние на своите членове и за засилване на социалното сближаване. 

 

Включването в стопански мрежи и обединения, създаването на нови начини за 

финансиране на предприятията, въвеждането на иновативни продукти и процеси, както и 

стимулирането на политиките за обучение и развитие на знанието трябва да са изявена 

част от стратегиите за конкурентоспособност. 

 

10.8 Социалната икономика, новият разширен Европейски съюз и развитието на 

общо евро-средиземноморско пространство 

 

ЕС отдава голямо значение на целта за насърчаване на общо европейско пространство, 

в което социалните и икономическите неравенства между държавите от ЕС-15 и 

дванадесетте нови държави членки от Източна и Южна Европа да бъдат намалени и 

отстранени възможно най-скоро. Наред с други последствия, тези неравенства са причина 

за масови миграционни потоци от изток на запад в рамките на ЕС. Освен постигането на 

по-голямо социално сближаване в ЕС, друго предизвикателство е насърчаването на общо 

евро-средиземноморско пространство, което да се превърне в зона на просперитет и 

стабилност. За тази цел страните, които граничат със Средиземно море, трябва да 

изградят силни демократични държави, както и да се укрепи продуктивната основа на 

гражданското общество в страните по южните брегове на Средиземно море. 

 

Силното нарастване на населението и други структурни фактори в тези страни пречат на 

постигането чрез икономически растеж на по-висок стандарт на живот за по-голямата част от 

населението, което е причина за превръщането на Евро-средиземноморския регион и на ЕС в 

един от географските области с най-големи миграционни движения, не само по размер, но и по 
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интензивност. В миграционните потоци се вливат големи групи население от Латинска Америка, 

от региона на Африка на юг от пустинята Сахара и от югоизточните азиатски държави. 

 

Поради специфичните си характеристики участниците в СИ могат да играят основна роля 

както за интегриране на имигрантското население, така и за развитието на търговски 

потоци в рамките на ЕС и между Европа и южните брегове на Средиземно море. 

 

10.9 Образователната система, научните изследвания и мрежите, университетите 

и социалната икономика 

 

Счита се, че образователните системи на ЕС следва да играят важна роля за насърчаване 

културата на предприемачество и за демократизация на икономиката чрез проекти за 

обучение, които стимулират предприемачески инициативи, основани на ценностите, 

с които се характеризира СИ. Съответно разработването на нови продукти и иновативни 

процеси от предприятията на СИ изисква от тях да насърчават сътрудничеството с 

университетските центрове, които създават и разпространяват знания. Мрежите за научни 

изследвания и обмен на информация между тези центрове и работещите в сферата на СИ 

ще допринесат, както се случваше през последните години, за разширяване на 

необходимите за специфичните за СИ знания и за разпространението им в цяла Европа. 

 

10.10 Идентичност и ценности на социалната икономика 

 

Новата СИ се формира в ЕС като полюс на обществена полезност в контекста на 

плуралистична икономическа система, заедно с публичния сектор и водения от печалбата 

частен сектор. Предизвикателството, което стои пред СИ, е да преодолее опасността от 

размиване и банализиране на своите определящи характеристики, които носят 

специфичната за нея обществена полза. Поради тази причина участниците в СИ трябва да 

задълбочат разбирането си относно ценностите, които формират общата им отправна 

точка, да използват всички социални и културни лостове, които са в хармония с тези 

ценности, за да утвърдят организационния си образ и да постигнат ефект, който умножава 

икономическия и социалния им потенциал. 

 

Предизвикателствата и тенденциите, изложени по-горе, не са изчерпателно посочени, 

а представляват по-скоро предложение, което подлежи на дискусия, отправна точка за 

размисъл в периода на новата фаза, започнала в Европа с последните разширения на ЕС. 

 

В контекста на тази нова фаза и на новата социална икономика, цялата изява и 

отговорност за определянето на конкретния профил на СИ и на стратегическите цели, 

които тя следва да приеме, за да играе водеща роля в изграждането на Европа, естествено 

принадлежат на самите участници в социалната икономика. 

 

Настоящото проучване е извършено за Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и 

отразява мнението на авторите и организациите, взели участие в него. Изложените становища 

по никакъв начин не са приети или одобрени от ЕИСК и не следва да се считат за 

представителни по отношение на възгледите на СИ. ЕИСК не гарантира точността на 

информацията, представена в проучването, и не поема отговорност за евентуалното използване. 

 

_____________ 


