
ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ И 

СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ФАКТОР ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩИНА ТРОЯН И ОПИТА И С 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА



ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩИНА ТРОЯН 

И ОПИТА И С ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА

Реализирани публично-частни партньорства в 
сферата на социалните услуги:

• десет годишен опит в ПЧП реализиран със 
Сдружение „Общество за всички“ гр.София;

• сключени договори за възлагане управлението 
на два комплекса за социални услуги в 
с.Добродан със Сдружение „Дете и 
пространство“, гр.София и в с. Дълбок дол с 
„Хуманност и дълголетие“ ООД, гр.София;

• разкрит Център за временно настаняване в 
с.Добродан, чрез  ПЧП между държавата, 
общината и предприемачи от община Троян. 
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Успешно формирано ПЧП по подхода ЛИДЕР на 
Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013г. 

• учредено Сдружение „Местна инициативна група Троян 
и Априлци“ през 2009г., с партньори: община Троян, 
община Априлци, икономически и социални партньори, 
културни и образователни структури, граждани;

• приета „Стратегия за местно развитие на територията на 
общините Троян и Априлци“; 

• реализирани 41 проекта (на фирми, НПО, земеделски 
производители,читалища, общини), в т.ч. на територията 
на Община Троян 30 проекта с осъществено 
съфинансиране в размер на  2 731 327лв. Общинска 
администрация Троян е реализирала 9 проекта на 
стойност 815 279 лв.
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Добри практики на ПЧП при ползване и стопанисване 
на имоти общинска собственост 

• договор между Община Троян и „Сдружение ски-тенис 
клуб – Троян“ за предоставяне на безвъзмездно право на 
ползване за срок от 10 години на поземлен имот в 
с.Орешак (стадиона) за изграждане на:

- три тенис корта, водо-напоителна система и ограда около 
кортовете;

- стена за тренировка на деца и съблекалня с баня и 
санитарен възел;

- мултифункционално игрище върху бившето баскетболно 
игрище.

с условие: изградената материална база се предоставя 
безплатно за ползване от училищата в Община Троян
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Добри практики на ПЧП при ползване и стопанисване на 
имоти общинска собственост 

• договор между Община Троян и Сдружение „Дружество на 
троянските художници“ за предоставяне на безвъзмездно 
право на ползване за срок от 10 години върху сграда общинска 
собственост, представляваща Галерия „Серякова къща“;  

с условие: да се запази предназначението на сградата, като художествена 
галерия и място за културни прояви

• договор между Община Троян и „Национално изложение на 
художествените занаяти и изкуствата - Орешак“ ЕООД за 
безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху 
сгради общинска собственост, представляващи панаирни 
палати; 

с условие: сградите да се ползват за организиране на изложби, панаири, 
базари на народните занаяти и изящните изкуства  
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Публично-частни партньорства, осъществени чрез 

Общинска програма «Обществен форум за реализация 

на партньорски проекти»

• инициативата цели съфинансиране с общински средства 

на проекти на граждани, граждански организации, 

неформални групи и други структури, насочени към

подпомагане развитието на местната общност;

• за петнадесет години са реализирани над 140 малки 

проекта, като за последните 4 години те са 55;

• ежегодно Общински съвет Троян приема с бюджета на 

общината целева сума за тези партньорства в размер на 

30-35 хил.лв.    
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Плаж на брега на язовир „Сопот“ (2014г.)
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Перспективи за развитие на ПЧП в Община Троян с 
конкретни измерения:

• изграждане на социално предприятие „Къща на занаятите“ в 
Диковата къща, в партньорство със „Задруга на майсторите на 
художествени занаяти“ в гр.Троян;

• развитие на балнеоложки туризъм в с. Шипково, в сгради 
общинска собственост, чрез ПЧП с потенциални инвеститори 
и партньори (хотелиери, медицински специалисти, сдружения 
на хора с увреждания, други НПО и фирми);

• създаване на интегриран туристически продукт по „Римски 
път „Виа Траяна“ за Римска крепост „Состра“, Римска 
крайпътна станция, Раннохристиянска базилика; 

• преструктуриране  дейността на общинските предприятия и 
фирми, които не генерират печалба, осъществяват комунално-
битови дейности и са социални предприятия в чист вид. 
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Проблеми за развитие на публично-частните 

партньорства у нас:

• нормативни – Закона за публично-частните партньорства 

строго рамкира и ограничава разнообразието им, той е 

по-скоро бариера, а не стимул за тяхното развитие; 

• ресурсни – ограничен свободен финансов ресурс в 

частния сектор;  рискове за инвестициите, които 

партньорите не могат да си позволят; недостиг на 

доверие при осъществяване интересите на страните;

• личностни – стремеж на инвеститора за бързо 

възстановяване на вложените средства и очаквания в 

разрез с принципите на социалното партньорство. 
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Благодаря за вниманието!

Поля Димова

Заместник-кмет

Община Троян

e: dimova@troyan.bg
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