
 

 

 

 

 

Изх. № 913/19.04.2019 г. 

 

СТАНОВИЩЕ 

на Български център за нестопанско право  

относно проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност, 

публикуван за обществено обсъждане на 2 април 2019 г. 

 

Български център за нестопанско право (БЦНП) подкрепя изработване и прилагане на 

закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и 

доброто управление в България. От 2001г. БЦНП работи за създаване и прилагане на 

възможността за договаряне на публичните услуги към частни доставчици и 

изграждане на публично-частни партньорства
1
. Част от нашите дейности са насочени 

към подкрепа на неправителствени организации за стартиране на предприемачески 

дейности, чрез които да решават важни социални проблеми и така да постигат 

дълготрайно социално въздействие върху различни уязвими групи или обществени 

сфери. В рамките на нашите програми са били подкрепени голям брой социални 

предприятия (над 160 организации), от чиято дейност има явен социален ефект
2
. БЦНП 

участва активно в дебата относно разработването и приемането на законова 

регламентация на социалното предприемачество в България. Като членове на работната 

група сме представяли няколкократно становища
3
 по отделните версии на 

законопроекта, като изразените в тях тези и предложения сме консултирали с 

действащи социални предприятия и организации, които членуват във Форум социални 

предприятия
4
. Основната цел, от която сме се водили при подготовката на 

представените становища, както и в настоящото, е разработването на нормативна 

рамка, която да насърчава развитието и приноса на социалните предприятия към 

постигането на обществено значими резултати.  

БЦНП подкрепя усилията на екипа на МТСП да бъде разработена правна рамка, която 

да насърчи развитието на екосистемата на социалните предприятия и социалното 

предприемачество в България. Едно от предизвикателствата в тази посока, не само у 

нас, а и в международен план, е измерването на социалното въздействие от работата на 

социалните предприятия. Някои от ключовите фактори за ефективност, които трябва да 

                                                           
1
 Промените в закона за социално подпомагане 2002/2003г., Закон за предучилищно у училищно 

образование (2015), предложения за промени в закона за здравето (2017) и други. 
2
  Ежегоден Базар на социалните предприятия, организиран от БЦНП http://bcnl.org/news/malkoto-e-

mnogo.html ; документален филм „Социално предприемачество или бизнес с мисия“, с автор 

Мария Чернева и продуцент Надя Обретенова: https://www.youtube.com/watch?v=_Tq7nj4zfII  
3
 Становище на БЦНП от 17.10.2017г., общо становище, подкрепено от 27 организации от 10.11.2017г., 

Становище на БЦНП от 29 май 2018 г. относно проект за ЗПССИ 
4
 Форум „Социални предприятия в България“ (www.socialenterprise.bg) е неформално обединение на хора 

и организации, работещи в сферата на социалното предприемачество. Форумът способства за обмена на 

информация и за формирането на политики в областта, поставя проблемите на социалните предприемачи 

на национално ниво. 

http://bcnl.org/news/malkoto-e-mnogo.html
http://bcnl.org/news/malkoto-e-mnogo.html
https://www.youtube.com/watch?v=_Tq7nj4zfII
http://www.socialenterprise.bg/


 

 

 

 

бъдат съобразени при разработването и прилагането на методиката за измерване на 

социално добавената стойност, са посочени в Становището на Европейския 

икономически и социален комитет относно „Измерване на социалното въздействие“
5
, а 

именно: 

 да се прави разлика между резултата за обществото и резултата за 

предприятието, т.е. трябва да се измерва въздействието за обществото, а не да се 

оценява организацията като такава; 

 измерването на създадената стойност не трябва непременно да се изразява в 

окончателен числов резултат, а може да представлява комбинация от числови 

данни и текст; 

 методите за измерване на социалното въздействие трябва да се проектират така, 

че да бъдат пропорционални и да бъдат в помощ на социалните предприятия. 

Едно от въведените със Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика 

(ЗПССИ) задължителни изисквания за вписване в Регистъра на социалните 

предприятия (Регистъра) е предприятието да «осъществява социална дейност, която 

произвежда социална добавена стойност» - чл. 7, т. 1 от закона. Легалната дефиниция 

на термина «социална добавена стойност» определя, че това е «постигнатият социален 

ефект за целевата група в резултат от извършваната от социалното предприятие 

дейност, като се вземат предвид както положителните, така и отрицателните 

промени и съпътстващите ефекти в резултат от други действия или липса на 

действия от страна на социалното предприятие» - пар. 1, т. 7 от ДР на 

ЗПССИНеобходимо да удостоверят наличието или липсата на произведена социална 

добавена стойност, преценката за което следва да се извърши посредством приложен 

към заявлението за вписване формуляр. Именно такава е и разпоредбата на чл.2, ал. 2 

от проекта на Методика за оценка на социална добавена стойност. Въз основа на 

гореизложеното конкретните ни бележки по публикуваната за обсъждане Методика са: 

1. Основната цел на методиката и, по-точно, на формуляра, който следва 

предприятието да попълни при заявяване за вписване в Регистъра, е да 

удостовери налице ли е или не произведена социална добавена стойност от 

дейността му, както и за последващ преглед на тези показатели. Оттук следват 

няколко коментара: 

1.1.По отношение на предложената точкова система: 

 Неясна е връзката между законово определената цел на наличие на 

социално добавената стойност (законът не поставя нива и категории, 

от които да следва определени последици) и включените във 

формуляра различни категории/степени социална добавена стойност. 

Така чрез методиката, която не е и нормативен акт може да се объвържат 

различните т.нар. категории с правни последици, с което напрактика се 

въвеждат с ненромативен акт нови правни статуси.Освен това, категории 

като «незначителна социална добавена стойност», от една страна, не 

                                                           
5
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IE6135&from=BG  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IE6135&from=BG


 

 

 

 

дават категоричен отговор на въпроса има или няма социална добавена 

стойност, а от друга, не стъпват на аргументи в предварителната оценка 

на въздействието защо е необходимо въвеждането на подобни 

категории/степени.  

 Т.нар. «точкова система», използвана във формуляра, на практика, 

свежда информацията за социалната добавена стойност от дейността 

на предприятието до единствено числов резултат – общ брой точки. 

На първо място, това е в противоречие с препоръките на Европейския 

икономически и социален комитет, цитирани по-горе. На второ място, 

аргументи за въвеждането на подобна точкова система също не могат да 

бъдат намерени в предварителната оценка на въздействието. На трето 

място, използването на общ брой точки от различни индикатори 

(тежестта на които също не е аргументирано обоснована) на практика 

позволява попадането в една категория/степен на предприятия, 

благодарение на индикатори, които са несъпоставими помежду си. Освен 

това, самите категории/степени са с различен, и то широк диапазон от 

точков резултат. И не на последно място, не ясно каква е последицата от 

«тчокуването» и доколко няма да се въведе отново чрез ненормативен акт 

създаване на правни статуси, които биха има ли правни последици.  

Пример: Предприятие Х има: 1) приходи от стопанска дейност над 500 001 

лв. – 4 т.; 2) реинвестирани 7500 за социални цели – 1 т.; 3) работниците и 

служителите участват при вземането на част от решенията – 2т.; 4) 

проведени над 5 бр. допълнителни събития, съпътстващи основната 

дейност - благотворителни,  спортни, форуми, семинари, информационни и 

др. – 5 т. Предприятие Y има: 1) приходи от стопанска дейност до 50 хил. 

лв. – 1 т.; 2) две лица от уязвима група, наети в предприятието – 1т.; 3) 

средната им работна заплата е по-ниска от на останалите в 

предприятието – 1 т.; 4) работниците и служителите участват при 

вземането на част от решенията – 2т.; 5) има социална услуга, в която са 

инвестирани средства и 20 души се ползват от нея – сумарно 3 т.; 6)  

проведени над 4 бр. допълнителни събития, съпътстващи основната 

дейност – благотворителни,  спортни, форуми, семинари, информационни и 

др. – 2 т. Сумарно, предприятие Х има 12 т., а предприятие Y – 10 т. 

Примерът показва, че две предприятия с качествено и количествено 

различни показатели могат да получат сходен брой точки и ще попаднат в 

една категория/степен, а това числово обобщаване и категоризиране (в 

случая като «незначителна социална добавена стойност») остава 

необосновано от гледна точка на необходимостта, яснотата и полезността на 

подобни данни.  

В крайна сметка, неясно остава как точковата система допринася за преценката 

налице ли е или не социална добавена стойност от дейността на предприятието, а 

още по-малко за събирането на точна и обективна статистическа информация за 



 

 

 

 

социалните предприятия. В оценката на въздействието на методикате по отношение 

на наречената там «сертифицираща/точково-базирана процедура» се казва, че 

благодарение на същата «ще се засилва потребителското и инвестиционното доверие 

към стоките и услугите, произведени от социални предприятия, както и възможности за 

въвеждане на насърчителни мерки за стимулирано развитие и ефективно постигане на 

социален просперитет чрез предприемаческа дейност» (стр. 10). Аргументираност на 

цитираното твърдение също липсва. Въз основа на посоченото по-горе намираме, че 

въвеждането на точкова система при оценяването на социално добавената 

стойност ще доведе, по-скоро, до обратен ефект - като ненужно въвежда обобщени 

степени на произведена социална добавена стойност, в които чрез сумиране на 

цифрово изражение на различни показатели ще попадат различни по тяхната 

правна природа, специфики, модели на работа и ефект от дейността им социални 

предприятия. 

1.2.Относно включените във формуляра категории показатели: 

 Съгласно чл. 4, ал. 1 от проекта на Методика, формулярът включва общи 

и специални показатели. По същество специалните показатели съдържат 

информация, удостоверяваща изпълнението на останалите изисквания за 

вписване в Регистъра – по чл. 7 и 8 ЗПССИ. По отношение на тези 

изисквания лицата, които заявяват вписване в Регисъра, имат задължение 

за предоставяне на документи (годишни финансови отчети, документи за 

уязвимите лица), както и описание на данни за тези обстоятелства (за 

наетите лица от уязвими групи). Включването на изискванията по чл. 

7, т. 2, 3 и 4 ЗПССИ като показатели за формиране на преценката 

дали е изпълнено изискването по чл. 7, т. 1 ЗПССИ е 

методологически неправилно. Налагат се изводът, че е необосновано 

използването на нарочна методика (в частност формуляра) за преценка на 

обстоятелството по чл. 7, т. 1 ЗПССИ, след като фрмирането на тази 

преценка се основава преимуществено на изпълнението на останалите 

самостоятелни изисквания.   

 Съгласно въведена със ЗПССИ дефиниция «социална добавена стойност 

е постигнатият социален ефект за целевата група в резултат от 

извършваната от социалното предприятие дейност, като се вземат 

предвид както положителните, така и отрицателните промени и 

съпътстващите ефекти в резултат от други действия или липса на 

действия от страна на социалното предприятие» - пар. 1, т. 7 ЗПССИ. В 

този смисъл, като резултат от използването на методика за измерване 

на социалната добавена стойност би следвало да е налице 

информация за елементите на дефиницията: «постигнат социален 

ефект за целевата група», «положителни и отрицателни промени», 

«резултат от други действия или липса на действия от страна на 

социалното предприятие». Информацията за тези категории данни 

може да бъде генерирана не само чрез събиране на определени 

количествени показатали, но и чрез описателен текст, доколкото 



 

 

 

 

съдържателно «социалният ефект», «положителните и отрицателните 

промени» имат предимно неикономическо изражение.
6
  

 Сред включените във формуляра конкретни показатели липсват такива, 

целящи събиране на данни за различните форми на включване на 

уязвимите групи в дейността на социалните предприятия, 

привличането на доброволци, взаимодействие на предприятията с 

останалите актьори (институции, бизнес) – всички те са от ключово 

значение за преценка на добавената стойност за обществото, която се 

«произвежда» от социалните предприятия.  

Включените показатели в проекта на методика, на практика, ще доведат до 

постигането на «по-голяма прецизност при оценката за наличието на законовите 

предпоставки за признаване на статут на социално предприятие от съответен 

клас на даденото предприятие – заявител»
7
, но не и по същество измерване на 

социалната добавена стойност по смисъла на дефиницията на това понятие в 

закона. Такова измерване следва да генерира съвкупност от числови данни и 

описателен текст (в проекта на формуляра има възможност за описание единствено на 

социална иновация, в случай че предприятието е инвестирало конкретни средства за 

развитието на такава, както и описание на механизми за въвеждане на нововъведения в 

предприятието, ако съществуват такива), които на свой ред следва да бъдат обработени 

и анализирани в контекста на съществуващите политики и програми за насърчаване на 

социалното предприемачество, както и в контекста на взаимоотношенията с всички 

актьори в екосистемата на социалната икономика.  

 

2. Втората цел на методиката е да се изгради «систематизирана специализирана и 

статистическа информация за социалните предприятия». Наред с посочените 

до момента в т.1.1. коментари по отношение на ролята на предложената точкова 

система за постигането на тази цел, следва да се имат предвид препоръките 

относно методите за събиране на статистическа информация за социалните 

предприятия на национално ниво и добрите практики в тази посока.  

 

2.1.Механизмите за събиране на информация трябва да са пропорционални на 

социалните предприятия и да не водят до затрудняване изпълнението на 

задачите им. В този смисъл, изначално трябва да се въведат гъвкави и достъпни 

формати за събиране на информацията.
8
  

 

                                                           
6
 Анализ на социалните предприятия в Нидерландия 2018, изготвен от мрежата Social Enterprise NL:  

https://www.archief.social-enterprise.nl/files/2415/3994/7219/256_Publicatie_SE_monitor2018_EN_spreads.pdf   
7
 Из Оценката на въздействието на проекта на Методика – стр. 11. 

8
 Добра практика е провеждането на фокусирани изследвания върху дейността на предприятията от 

ISTAT, Италия, чрез изпращане на имейли и попълването на формулярите онлайн. Това позволява 

спестяване на ресурси за допълнително въвеждане на информацията онлайн и обработването ѝ, както и 

гарантирано достигане до повече субекти: https://www.istat.it/en/permanent-censuses/enterprises  

https://www.archief.social-enterprise.nl/files/2415/3994/7219/256_Publicatie_SE_monitor2018_EN_spreads.pdf
https://www.istat.it/en/permanent-censuses/enterprises


 

 

 

 

2.2.Показателите, които да се включват при измерване на въздействието от 

работата на социалните препдриятия, да се формират чрез интервюта с 

ползвателите на тяхната дейност и заинтересованите страни е една от 

препоръките на Европейския икономически социален комитет. Подходът, 

възприет чрез ЗПССИ, е създаването на «нов тип обществени отношения», на 

«нов сектор в икономиката» (ОВ), а не регулирането на съществуващи такива, 

изхождайки от данните за развилите се форми на социални предприятия, 

култура и традиции в сферата на социалната икономика.
9
 Липсата на 

предварително идентифициране на субектите, които попадат в обхвата на 

регулацията, и анализ на техните специфики прави трудно и включването им 

при изготвянето на подходяща методология за измерване на ефекта от дейността 

на социалните предприятия. Въпреки това, в контекста на необходимостта от 

гъвкавост на всеки механизъм за оценка на социалната добавена стойност е 

препоръчително да се имат предвид добрите практики и възможности за 

подобряване на тези механизми.  

 

Предвид гореизложеното, считаме, че за да се постигне водещата законова цел да се 

насърчи развитието на социалната и солидарна икономика е необходимо да се направи 

промяна в така предложения проект на методика за оценка на социалната добавена 

стойност. Необходимо е да се преосмислят използването на «точкова система», 

включването на показатели, които да водят до по-прецизна преценка за изпълнението 

на изискванията за вписване в Регистъра или до генериране на информация за 

спецификите в модела на работа на социалните предприятия, ефекта и въздействието от 

тяхната работа за обществото.  

И не на последно място следва да се отбележи, че при създаването на една специална 

регулация, особено на социалната и солидарната икономика, преимуществено 

следва да се държи фокус върху начините да се насърчи създаването на 

благоприятна среда за развитието на социалните предприятия, а на следващо 

място да се измерва ефекта и тяхното социално въздействие.
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 Както многократно 

сме подчертавали в нашите становища, социалните предприятия в България са по-скоро 

с размера на малки или миркопрепредприятия (а и това е по-скоро картината на сектора 

и в другите европейски държави). Изключение са тези, които имат наети постоянно на 

трудов договор повече от 1-2 работници/служители или генерират печалби със 

сериозни размери (много често в първите години от развитието им успех е да не са на 

загуба), и това именно идва от приордата им на социални предприятия – те решават 

социални и значими проблеми за отделни индивиди или цялото общество. Тази 

трудност, да извършват бизнес не с първостепенна цел печалба, а решаване на 

                                                           
9
 Което е в противоречие с един от принципите на Организацията за икономическо развитие и 

съдействие („Guidance note: Social Entrepreneurship Culture“ - OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, 
Regions and Cities and the Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European 
Commission: https://www.betterentrepreneurship.eu/en/node/54 ) 
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 Становището на Европейския икономически и социален комитет относно „Измерване на социалното 
въздействие“: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IE6135&from=BG  

https://www.betterentrepreneurship.eu/en/node/54
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IE6135&from=BG


 

 

 

 

проблеми, оправдава политиката на държавите и ЕС за подкрепа, субисидиране и пр. (в 

противен случай ще се наруши принципът на лоялната конкуренция). Поставянето на 

твърде високи критерии за това в България да получиш «статут» на социално 

предприятие няма да помогне да се развие екосистемата, а най-много ще насърчи най-

успешните – тези, които така или иначе вече са се справили и постигнали много.  

        

С уважение, 

         Надя Шабани, 

         Директор БЦНП 

 

 

 


