ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА 2016-2017 г.
Финансови
Отговорни институции
Източник на
Индикатори за
средства (лв.)
Действия
Срок
финансиране
изпълнение
2016 г.
2017 г.
водеща
партньор
Приоритет 1: Повишаване на осведомеността на заинтересованите страни относно същността и функционирането на социалната
икономика
Цел 1: Подобряване на видимостта на социалното предприемачество
Действие 1: Провеждане на информационни 6 000
6 000
В рамките на МТСП,
областни/
2016 г. Проведени две
кампании/прояви (вкл. семинари) за
предвидения
МИ
общински
2 бр.;
информационни
популяризиране
на
социалното
бюджет
за
администрации, 2017 г. –
кампании/прояви;
предприемачество, на нормативната уредба
2016-2017 г.
заинтересовани 2 бр.
два семинара
в областта, за повишаване осведомеността
и др.
страни и
информаци
на местната власт, бизнеса и други
регионалните
онни
заинтересовани страни за възможностите и
съвети за
кампании/
условията за развитие на социално
развитие в
семинари
предприемачество.
районите от
и/или др.
ниво 2.
информационни
прояви
Действие 2: Организиране на дискусионни 3 000
3 000
В рамките на МТСП
Заинтересовани 2016 г.Проведени
форуми на национално ниво.
предвидения
страни
1 бр.
2 дискусионни
бюджет
за
2017 г.форума
2016-2017 г.
1 бр.
Действие 3: Организиране на форуми за 1 400
1 400
В рамките на МТСП
Заинтересовани 2016 г.Проведени
представяне на добри практики на социални
предвидения
страни
1 бр.
2 форума за
предприятия по региони.
бюджет
за
2017 г.представяне на
2016-2017 г.
1 бр.
добри практики

2
Финансови
средства (лв.)
Действия
2016 г.
2017 г.
Действие 4: Разработване на методика за --оценяване социалното въздействие на
социалните предприятия за повишаване на
жизнения стандарт на целевите групи.
Въвеждане на инструменти за наблюдение
и мониторинг на приноса на социалните
предприятия за повишаване на качеството
на живот на целевите групи.
Действие 5: Изготвяне и публикуване на -5 000
Наръчник на добри практики по социална
икономика (добри примери на успешни
социални предприятия).

Източник на
финансиране
--

Отговорни институции
водеща
МТСП

В рамките на МТСП
предвидения
бюджет
за
2017 г.

Срок

партньор
Работна група 2017 г.
по
социална
икономика,
заинтересовани
страни

Заинтересовани
страни

2017 г.

Действие 6: Изготвяне на Годишни доклади ---МТСП
Заинтересовани ежегодно
по социална икономика.
страни
Цел 2: Създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика
Действие 1: Организиране на ежегоден 180 000 180 000 В рамките на
НС
на Заинтересовани 2016 г. европейски
форум
на
социалните
предвидения
ТПК,
страни
един
предприятия.
бюджет за
МТСП
форум;
2016-2017 г.
2017 г. на съотедин
ветните
форум
ведомства/
организации;
друго
финансиране

Индикатори за
изпълнение
Разработена
методика

Публикуван
наръчник

Годишни
доклади
Проведени два
европейски
форума на
социалните
предприятия
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Финансови
Отговорни институции
Източник на
средства (лв.)
Действия
финансиране
2016 г.
2017 г.
водеща
партньор
Цел 3: Развитие на активна подкрепяща среда за развитие на субектите на социалната икономика
Действие 1: Преглед на опита в областта на 1 600
-В рамките на МТСП
Изпълнител,
приложимите стандарти в социалната
предвидения
заинтересовани
икономика,
тяхното
институционално
бюджет
за
страни
обезпечаване и практическите резултати от
2016 г.
прилагането на стандарти.
Действие 2: Разработване и утвърждаване --В рамките на МТСП
Работна група
на Правила за въвеждане и прилагане на
предвидения
по
социална
марката
„Продукт
на
социално
бюджет
на
икономика,
предприятие”.
МТСП и/или
заинтересовани
външно
страни
финансиране
Действие 3: Годишно събитие по връчване 5 000
5 000
В рамките на МТСП
Работна група
на Годишни национални награди за
предвидения
по социална
социална иновация (в подкрепа на
бюджет
за
икономика,
социалната икономика).
2016/2017 г.
заинтересовани
страни
Приоритет 2: Създаване на подкрепящи структури за социалната икономика и социалните предприятия
Цел 1: Осигуряване на институционална подкрепа за социалната икономика
Действие 1: Реализиране на Академия за 23 000
-В рамките на
НПО
МТСП,
социални предприемачи.
предвидения
заинтересовани
бюджет за
страни
2016 г. на
съответните
ведомства/
организации;
друго
финансиране

Срок

Индикатори за
изпълнение

2016 г.

Доклад

2016/
2017 г.

Разработени и
утвърдени
правила

2016 г.1 бр.
2017 г.1 бр.

Връчени награди

2016 г. –
една
академия

Проведена
Академия за
социални
предприемачи
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Финансови
Отговорни институции
Източник на
средства (лв.)
Действия
финансиране
2016 г.
2017 г.
водеща
партньор
Приоритет 3: Информационно осигуряване на социалната икономика
Цел 1: Поддържане на информационна среда за развитие на социална икономика
Действие 1: Поддържане, допълване с --В рамките на МТСП
информация (актуализиране) и разширяване
бюджета
за
на интернет страницата по социална
2016/2017 г.
икономика.
Действие 2: Издаване на печатни материали --В рамките на МТСП
Информациопо проблемите на социалната икономика.
бюджета
за
нен
бюлетин
2016/2017 г.
(http://seconomy.
mlsp.government
.bg/page.php?c=
3)
Действие 3: Актуализиране и поддържане с 5 000
5 000
В рамките на МТСП
НСИ
информация на националната база данни за
предвидения
социалните предприятия към МТСП.
бюджет
за
2016/2017 г.
на МТСП

Срок

Текущо, с
експертно
участие
2 бр.
годишно

Индикатори за
изпълнение

Актуализирана/
разширена
интернет
страница
Издадени броеве
на бюлетина

Актуализирана
национална база
данни за
социалните
предприятия в
България
Приоритет 4: Създаване на благоприятни условия за образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната икономика
Цел 1: Разработване и прилагане на образователни и обучителни програми в областта на социалната икономика
Действие 1: Разработване на учебни ---МОН
МИ
2017 г.
Брой учебни
програми по социална икономика за
Център за
програми
учебно-тренировъчните фирми.
учебнотренировъчни
фирми
(ЦУТФ)
2016/
2017 г
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Финансови
средства (лв.)
Действия
2016 г.
2017 г.
Разработване на учебно -1 000
областта на социалната

Действие 2:
помагало в
икономика.
Действие 3: Провеждане на семинари, 1 200
кръгли маси и др. по различни теми,
свързани със социалната икономика.

1 200

Източник на
финансиране

Отговорни институции

водеща
В рамките на ЦУТФ
бюджета на МОН
ЦУТФ
В рамките на ЦУТФ
бюджета на МОН
ЦУТФ

партньор
МТСП

МТСП, МИ,
заинтересовани
страни

Срок
2016 г.

Индикатори за
изпълнение
1 бр. учебно
помагало за
обучение
Проведени два
форума

2016/
2017 г. - по
един
форум
годишно
Действие
4:
Провеждане
на 2 800
2 800
В рамките на МТСП
ЦРЧРРИ
2016/
Проведени две
начално/въвеждащо
обучение
по
предвидения
2017 г. –
обучения
проблемите на социалната икономика.
бюджет
за
по едно
2016/2017 г.
обучение/
на МТСП
годишно
Действие 5: Провеждане на семинари с 6 300
6 300
Външно
МТСП
ЦРЧРРИ
2016/
Проведени два
международно участие по различни
финансиране
2017 г. –
семинара
аспекти,
свързани
със
социалната
по един
икономика.
семинар/
годишно
Цел 2: Оценяване на икономическото и социалното въздействие на субектите на социалната икономика върху заетостта, социалното
включване и постигането на социална и териториална кохезия
Действие 1: Провеждане на изследване за 9 700
-В рамките на МТСП
Изпълнител
2016 г.
Проведено
оценяване приноса на сектора на
бюджета
за
изследване
социалната икономика за постигането на
2016 г.
социална
и
териториална
кохезия.
Идентифициране на инструменти за
наблюдение и мониторинг на приноса на
социалните предприятия за повишаване
качеството на живот.

6
Финансови
Отговорни институции
Източник на
средства (лв.)
Действия
Срок
финансиране
2016 г.
2017 г.
водеща
партньор
Действие 2: Приемане на индекс за --В рамките на МТСП
Работна група 2016 г.
измерване на средата, резултатите и
бюджета
за
по
социална
тенденциите в развитие на социалното
2016 г.
икономика
предприемачество на национално ниво
Приоритет 5: Създаване на благоприятна среда, стимулираща развитието на социалната икономика
Цел 1: Оптимизиране на националната нормативна и стратегическа рамка за развитие на социалната икономика
Действие 1: Разработване, представяне и 5 000
-В рамките на МТСП
Работна група 2016 г.
обсъждане на Проект на Закон за социална
бюджета
за
по
социална
икономика.
2016 г.
икономика,
външни
изпълнители
Действие 2: Организиране на дискусионен 1 800
-В рамките на МТСП
НС на ТПК,
2016 г.
форум/кръгла маса на национално ниво по
бюджета
за
заинтересовани
Проекта на Закон за социална икономика с
2016 г. на
страни
международно участие.
МТСП
Действие 3: Разработване, представяне и -5 000
В рамките на МТСП
Работна група 2017 г.
обсъждане на Проект на Правилник за
бюджета
за
по
социална
прилагане на Закона за социална
2017 г.
икономика,
икономика.
външни
изпълнители
Цел 2: Улесняване на достъпа до обществени поръчки
Действие 1: Обсъждане на предложение за --промяна на Закона за обществените
поръчки, която при равни други условия да
осигурява преимущество на социалните
предприятия
при кандидатстване за
обществени поръчки.

--

МТСП

Работна група по 2016/
социална
2017 г.
икономика

Индикатори за
изпълнение
Приет индекс

Проект на Закон за
социална
икономика
Проведен
форум/кръгла маса
Проект на
Правилник за
прилагане на
Закона за
социална
икономика
Предложение за
промяна в Закона
за обществените
поръчки

