
1.4 Θεσμικό πλαίσιο κοινωνικής 
οικονομίας στη Βουλγαρία 

ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up 
Innovative Support Structures in the cross-border Territory

 “Social Forces”
4.9.2: Design and Development of the Training Material





Εισαγωγή

Μέχρι την έγκριση της Πράξης αριθ. 240/2018 
για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα επιχείρηση, 
δεν  υπήρχε  σχετ ική  νομοθεσ ία  που  να 
αναφέρεται στη νομική μορφή των οργανισμών 
κοινωνικής οικονομίας στη Βουλγαρία. 

Παρόλα αυτά, κατά διαστήματα νομοθετούνταν 
Πράξεις που συνέδεαν τις επιχειρήσεις με την 
κοινωνική οικονομία.  



Πράξη περί συνεταιρισμών του 1999

§ Πρωταρχ ικός  στόχος  συνετα ιρ ισμών :  η 
εξυπηρέτηση των αμοιβαίων συμφερόντων 
των μελών τους 

§ Κύρια λειτουργία συνεταιρισμών: η προώθηση 
των οικονομικών συμφερόντων και των 
εισοδημάτων των μελών

§ Σχεδόν οποιαδήποτε ομάδα επιχειρήσεων 
έχει τη δυνατότητα να ιδρύσει έναν συνεταιρισμό 
με σκοπό την προστασία ορισμένων κοινών 
συμφερόντων ή και  την ανάπτυξη του 
πεδίου δραστηριότητάς τους ή συναφών 
δραστηριοτήτων.



Νόμος για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα του 2000

 

 Γνωστός ως νόμος 
για τις Μη Κυβερνητι
κές Οργανώσεις (Μ
ΚΟ)

 Δύο τύποι οργανισμ
ών μη κερδοσκοπικ
ού χαρακτήρα: 

1)  ενώσεις 

2)  ιδρύματα

Οικονομική δραστηριότητα υπό ορισμένες προϋποθέσει
ς:

 να είναι συμπληρωματική της κύριας μη κερδοσκοπικ
ής δραστηριότητας

 να σχετίζεται με τους μη κερδοσκοπικούς στόχους της 
οντότητας

να δηλώνεται ρητώς στο Καταστατικό

να μην περιορίζεται για αυτή τη νομική μορφή με άλλη 
νομική πράξη

να επανεπενδύονται τα έσοδα για την επίτευξη των μη 
κερδοσκοπικών στόχων και να μη διανέμονται



Συνεταιρισμοί και Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις για 
άτομα με αναπηρίες (Πράξη 81/2004) (1)

Ρυθμίζει τις δημόσιες πολιτικές σχετικά με την ενσωμά
τωση των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), με στόχο την πα
ροχή συνθηκών και εγγυήσεων για:

▶την ισότητα των ΑμεΑ

▶την κοινωνική ένταξη και την άσκηση των δικαιωμάτ
ων των ΑμεΑ

▶την υποστήριξη των ΑμεΑ και των οικογενειών τους

▶την ενσωμάτωση των ΑμεΑ στο περιβάλλον εργασί
ας



Συνεταιρισμοί και Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις για 
άτομα με αναπηρίες (Πράξη 81/2004) (2)

Προβλέπει δύο νομικές οντότητες: 

 Συνεταιρισμοί για άτομα με ειδικές ανάγκες

Εξειδικευμένες επιχειρήσεις για άτομα με ειδικές ανάγκ
ες (SEPDs)



Συνεταιρισμοί και Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις για 
άτομα με αναπηρίες (Πράξη 81/2004) (3)

Ειδικές επιχειρήσεις για ΑμεΑ (SEPDs)

 Άρθρο 28 του Ν. του 2004: ορίζονται τα νομικ
ά πρόσωπα που:

έχουν εγγραφεί στο εμπορικό νόμο ή στον νόμο 
περί συνεταιρισμών, καθώς και στο μητρώο του Ορ
γανισμού για τα ΑμεΑ

παράγουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες
διαθέτουν κοινωνικό αντίκτυπο προωθώντας την 

ένταξη των εργαζομένων με αναπηρίες
έχουν σχετικό μερίδιο των ΑμεΑ στο προσωπικό 

ως εξής:



Νόμος 240/2018 για τις Κοινωνικές και Αλληλέγγυες 
Επιχειρήσεις (1)

Ø Στόχος του συγκεκριμένου νόμου είναι η προώθηση της ανάπτυξης μιας κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας ως κλάδου της οικονομίας. 

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ορίζεται ως "μια μορφή 
επιχειρηματικότητας που στοχεύει σε μία ή περισσότερες κοινωνικές 

δραστηριότητες ή / και κοινωνικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της 
παραγωγής διαφόρων αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών σε συνεργασία με 

κρατικές ή τοπικές αρχές ή ανεξάρτητα".



Νόμος 240/2018 για τις Κοινωνικές και Αλληλέγγυες 
Επιχειρήσεις (2)

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

v Πραγματοποίηση πρώτα των κοινωνικών και μετά των οικονομικών στόχων

v Δημιουργία ένωσης επιχειρήσεων με αποτέλεσμα δημόσια ή / και συλλογικά οφέλη

v Δημοσιότητα και διαφάνεια

v Ανεξαρτησία από τις κρατικές αρχές

v Συμμετοχή των μελών, των εργαζομένων ή των υπαλλήλων στη λήψη αποφάσεων


