CENTER FOR ECONOMIC STRATEGY
AND COMPETITIVENESS
UL. SHIPKA № 3, SOFIA, BULGARIA

ДО:
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Предложение към Плана за възстановяване и устойчивост на Република
България от октомври 2020 г.

Уважаеми г-н Дончев,
Благодаря за предоставената възможност да се направи предложение към Плана за
възстановяване и устойчивост на Република България. С настоящото писмо искаме да
предложим следното:

Допълнение към Стълб 4: Справедлива България, Област Социално включване (стр. 49-50)
•

Подкрепа на социалната икономика. Ще бъде осигурена подкрепа за стартиращи и
съществуващи социални предприятия, както и за субектите на социалната икономика,
чрез създаване на фокус-точки за насърчаване, страница 50 промотиране, консултиране
и съдействие за стартиране и развитие на социално предприемачество, включително
центрове по социално предприемачество и иновации и частни партньори, както и
неправителствен сектор (фондации в областта на социалното предприемачеството),
дигитализацията на (производствените) процеси на субектите на социалната и
солидарна икономика, вкл. и в областта на зелената икономика. Общият планиран
ресурс е 21.5 млн. лв. с период на изпълнение 2021 – 2024 г.

Аргументация за гореописаното предложение:
В Софийски университет един от главните инструменти за връзката между икономиката
и

социалното

предприемачество

конкурентоспособност.

е

Центърът

за

икономически

стратегии

и

Центърът е място, където всяка година между 120 и 140 студента
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(бакалаври, магистри, докторанти, пост-докторанти) в икономическите науки се обучат за
връзката между икономика на растежа и социалното предприемачество; имат срещи със
социални предприемачи и представители на неправителствения сектор. Центърът е мост към
най-добрите програми в света в сферата на икономическо и социално развитие, както и за
обмен на знания, опит и умения.
Ето защо е от огромно значение фондации с образователна цел да бъдат включени в тази рамка
тъй като са основна и доказано успешна форма на връзка между икономиката, образованието
и социалното предприемачество. Има няколко конкретни проекта, които биха се реализирали
в рамките на тази програмата, които биха увеличили капацитета на България в социалното
предприемачество.

С уважение,
Димитър Димитров
Център за икономически стратегии и конкурентоспособност
Софийски университет
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