
Чл. 7. Социално предприятие клас А е всяко социално предприятие, независимо от 
правноорганизационната му форма, което отговаря на условията по т. 1, 2 и 3 или по т. 1, 2 и 4: 

1. осъществява социална дейност, която произвежда социална добавена стойност, определена 
съгласно методика, издадена от министъра на труда и социалната политика; 

2. управлява се прозрачно с участие на членовете, работниците или служителите при вземане на 
решения по установена в учредителния договор, устава или друг устройствен документ 
процедура; 

3. положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно облагане за 
последния отчетен период се разходва повече от 50 на сто и не по-малко от 7500 лв. за 
осъществяване на социална дейност или цел; 

4. не по-малко от 30 на сто и не по-малко от три лица от наетите в предприятието към датата на 
възникването на трудовото правоотношение са: 

а) хора с трайни увреждания; 

б) продължително безработни лица, които имат право на месечна социална помощ съгласно 
Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му; 

в) лица до 29-годишна възраст, които нямат предходен професионален опит; 

г) лица, настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, 
включително след прекратяване на настаняването им; 

д) безработни лица над 55 години, които са регистрирани в дирекция "Бюро по труда"; 

е) лица, които отглеждат деца с трайни увреждания и получават помощи по чл. 8д от Закона за 
семейни помощи за деца; 

ж) лица, изтърпели наказание лишаване от свобода за срок, не по-кратък от 5 години, ако краят на 
наказанието е настъпил през последните три години от постъпването на работа; 

з) лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества, преминали успешно лечебна или 
психосоциална рехабилитационна програма през последните две години преди постъпването на 
работа, което се удостоверява чрез документ, издаден от лицата, при които е проведено лечението 
или психосоциалната рехабилитация; 

и) бездомни лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби; 

к) чужденци, получили закрила в Република България по реда на Закона за убежището и 
бежанците през последните три години от постъпването им на работа; 

л) лица, получили статут на специална закрила по реда на Закона за борба с трафика на хора; 

м) лица, пострадали от домашно насилие по смисъла на Закона за защита от домашното насилие. 

Чл. 8. Социално предприятие клас А+ е всяко предприятие, независимо от 
правноорганизационната му форма, което отговаря на всички условия по чл. 7 или на условията 
за социално предприятие клас А и на едно от следните допълнителни условия: 



1. социалната добавена стойност се осъществява изцяло в административните граници на 
общини, които за предходната година имат равнище на безработица, равно или по-високо от 
средното за страната спрямо наличните статистически данни към датата на подаването на 
заявлението; 

2. положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно облагане се 
разходва повече от 50 на сто и не по-малко от 75 000 лв. за осъществяване на социална 
дейност; 

3. най-малко 30 от наетите са лица по чл. 7, т. 4 и са работили без прекъсване в предприятието 
през последните 6 месеца. 


