
ДОНКА МИХАЙЛОВА 
КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН



Социалната икономика набира все по-голяма сила в
цяла Европа, поради необходимостта от иновативни
решения на актуалните социални, икономически
или екологични проблеми, свързани с
удовлетворяване нуждите на обществото и на
неадекватно изключените от частния сектор негови
представители.

Социалната икономика е фокусирана върху
отношенията между социалното поведение и
икономическата дейност и е в пряко
взаимодействие с публичния сектор, сектора на
общността (фамилия, семейство, домакинство,
приятелски кръг) и частния сектор (частна
собственост и свободен пазар).



Влиянието на социалната икономика е в две посоки -
икономическа и социална.

Социалните ползи се измерват с
интеграцията и заетостта на хора в
неравностойно положение, с приноса
към процеса на социално включване и
създаване на социален капитал.

Най-сериозният икономически показател
за ползите от социалната икономика са
спестените публични средства за
социални помощи, от една страна, както и
допълнителните средства по
компенсиране на социалната цена на
дългосрочната безработица.



Чл. 17, ал. 1 от ЗМСМА:
“Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и 
избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, 
които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на: 
.......................................

7. социалните услуги;”

Местното самоуправление е стабилен, компетентен, отговорен и създаващ
социална сигурност елемент на социалното устройство. То регулира процеса на
адаптация на общество към трансформациите на пазарната среда. Открива нови
възможности за заетост, като идентифицира местни ресурси и дейности, от които
се нуждае преди всичко местния пазар.

Практиката показва, че местното самоуправление може ефективно да разреши
проблема с осигуряването на заетост, особено що се отнася до групи в
неравностойно положение на пазара на труда.

Местната власт се ръководи от нуждите и интересите на гражданите, а чрез
нейните органи гражданите участват в управлението на общината.



 Проучват и дефинират обществените потребности в местните общности;

 Инициират, подкрепят и финансират местни политики и неформални
платформи за развитие на различните проявления на социалната
икономика в местните общности;

 Носят отговорност за създаването, развитието и закриването на
социалните институции и социалните услуги. Имат решаваща роля за
процеса на навлизане на частния сектор в управлението на услугите;

 Създават или участват в създаването на социални предприятия под
формата на общински фирми, кооперативи, юридически лица с
нестопанска цел и всички останали форми на публично-частни
партньорства, разрешени от Търговския закон, Закона за кооперациите,
ЗЗД, ЗЮЛНЦ;

 Създават местна нормативната среда за действие;

 Могат да играят стимулираща роля за развитието;

 Дават отговор на обществените потребности.



Политиката за равни възможности с хората с увреждания
предполага мерки за премахване на бариерите пред тяхната
пълна интеграция, в това число и чрез осигуряване на заетост.

Социалната политика защитава стандарта на живот на
определени лица и групи, които се намират в неравностойно
социално положение в сравнение с останалото население
поради последици, настъпили при някакъв социален случай.

Хората с увреждания – най-рисковата група на пазара на
труда.

Някои причини: Ограничен ресурс, архитектурна бариера,
квалификация.

Такъв е случаят на хората с увреждания.



Създаване условия за прилагане на социалния модел за включване чрез
заетост, като във фокуса на политиките следва да бъдат поставени
идентифицирането и отстраняването на съществуващите социални
бариери и предлагането на разнообразни форми на заетост.
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Предоставяне на заетост за хората с увреждания, които не са в
състояние да работят на общия пазар на труда, поради което им се
създават условия за труд в специализирана среда (работилници и
ателиета)

Стимулиране и подготвяне хората, които работят в защитената
среда да получат заетост на общия пазар на труда (посредством
формиране на трудови навици, обучение и кариерно развитие се
създават възможности за интеграция на общия пазар на труда).

Добър пример са социалните услуги и възможностите им да
създават ателиета и работилници, в които хората с увреждания да
формират трудови навици.
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Създаването на специализираните предприятия се извършва по
Търговския закон или по Закона за кооперациите.

Общинските съвети могат да създават специализирани
предприятия:
- чрез търговски дружества с общинско участие в капитала,
регистрирани по Търговския закон;
- чрез общински предприятия, създадени по реда на Закона за
общинската собственост.

Възможности на специализираните предприятия:
 Могат да заемат определени пазарни ниши;
 Могат да извършван общински дейности, които се възлагат 

на външни изпълнители.



Общинските социални предприятия са инструмент, при който
удовлетворяването на конкретната нужда от заетост на лица от уязвими групи
е водеща при планиране и изпълнение на бъдещи стратегии и дейности.

Динамиката и спецификата на пазара на местно ниво и обществено-
икономическите отношения налага създаването на форми, които запълват
свободни (непривлекателни) пазарни ниши и изпълняват ангажименти на
държавната политика.

Според формата на подкрепа, различаваме:

Предприятия, които осигуряват заетост

Предприятия, които предлагат услуга или продукт със социална 
значимост

Предприятия, които предлагат безплатни услуги или продукти или 
подпомагат уязвими групи



Държавно финансиране чрез реализация на конкретни мерки и 
програми, чрез Фонд „Социална закрила“ и делегирани от 
държавата дейности за функция „„Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи“

Финансиране със средства от Европейски съюз

Финансиране от страна на общините за реализиране на местните 
дейности и разрешаване на местни проблеми

Финансиране от други източници: донори, международни 
организации



Донка Михайлова
Кмет на Община Троян

Община Троян
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