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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Европейски Съюз Инвестира във Вашето бъдеще!                                                 Европейски Социален Фонд

ПРОЕКТ „АКТИВНИ МЕРКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В СФЕРАТА НА МЕТАЛУРГИЯТА”

Проектът се осъществява от Синдикална федерация „Металици" с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 
съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051PO001-7.0.01-0065-С0001

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за неговото съдържание се носи от СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ „МЕТАЛИЦИ” и при никакви обстоятелства не може да се

приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

За контакти: София 1000, пл. „Македония“ 1, тел.  02/988 48 21; http://metalicy-bg.com/
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СъдържаниеСъдържание
• Връзка и взаимодействие между социална икономика и

социална политика на секторно равнище и в
компаниите/предприятията

• Европейски опит в социалната икономика, социалните политики
в компаниите и корпоративната социална отговорност

• Социалната икономика, социалните политики в предприятията и
КСО в България

• Специфика на социалните политики в
компаниите/предприятията в сектор “Металургия”

• Предизвикателства и перспективи за развитие на връзките
социална икономика-социална политика-социална отговорност
в българската практика
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социалнасоциална политикаполитика нана секторносекторно равнищеравнище ии вв

компаниитекомпаниите//предприятиятапредприятията

• СЪДЪРЖАНИЕ

• Основни понятия
• Социално отговорни действия на компаниите
• Причини за нарастване ролята на социалната икономика и

социалната отговорност на бизнеса
• Предизвикателства пред социалната икономика
• Предизвикателства пред социалната отговорност на

предприятията
• Форми на взаимодействие на социалната икономика и

социалната отговорност на предприятията
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•• ОсновниОсновни понятияпонятия :
– Социален капитал
– Социално предприемачество
– Социална икономика
– Социални политики/ дейности в предприятията /групи
предприятия, на отраслово /браншово равнище бизнес- и
работодателски организации и синдикати

– Корпоративна социална отговорност



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Европейски Съюз Инвестира във Вашето бъдеще!                                                 Европейски Социален Фонд

ПРОЕКТ „АКТИВНИ МЕРКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В СФЕРАТА НА МЕТАЛУРГИЯТА”

Проектът се осъществява от Синдикална федерация „Металици" с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 
съфинансиран от Европейски социален фонд и Република България по договор No BG051PO001-7.0.01-0065-С0001

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за неговото съдържание се носи от СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ „МЕТАЛИЦИ” и при никакви обстоятелства не може да се

приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

За контакти: София 1000, пл. „Македония“ 1, тел.  02/988 48 21; http://metalicy-bg.com/

ВръзкаВръзка ии взаимодействиевзаимодействие междумежду социалнасоциална икономикаикономика ии
социалнасоциална политикаполитика нана секторносекторно равнищеравнище ии вв

компаниитекомпаниите//предприятиятапредприятията

•• СоциалноСоциално отговорниотговорни действиядействия нана компаниитекомпаниите

– Ролята на предприятията /компаниите извън социалната
икономика в осъществяване на социални цели

– -Чрез отговорното си поведение на пазара;
– -Чрез отговорни и социално насочени действия спрямо
работната сила, заета в предприятията/сектора

– - Социални инициативи, насочени към групите и сферите на
дейност извън конкретното предприятие и бизнеса

-Интегрирана форма на връзката между бизнеса и социалните
цели е корпоративната социална отговорност
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•• ПричиниПричини заза нарастваненарастване ролятаролята нана социалнатасоциалната икономикаикономика ии
социалнатасоциалната отговорностотговорност нана бизнесабизнеса
– Нарастване гъвкавостта на капитала и компаниите, 
ориентация към най-печелившите дейности

- Отслабване ролята на “държавата на благоденствието”
- Демографски промени, миграционни процеси
- Промени в качеството и механизмите на обществените
комуникации
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•• ПредизвикателстваПредизвикателства предпред социалнатасоциалната икономикаикономика

– Финансовите и икономически кризи
– Засилване недоверието в институциите, бюрократизиране
– Отслабване ролята на традиционните връзки в обществото
– Бавните промени в народопсихологията, например:

• доминация на философията на “ личното и семейно
благоденствие / оцеляване” пред груповото

• Или
• доминация на очакванията за “силна държава” пред
концепцията за лична /групова инициатива
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•• ПредизвикателстваПредизвикателства предпред социалнатасоциалната отговорностотговорност нана

предприятиятапредприятията
– Финансовите и икономически кризи, ниската предвидимост
на пазара

– Променящите се визии и ориентация на собствениците и
мениджърите

– Промените в нагласите и изискванията на наемния труд и на
останалите социални групи

– Променящите се визии на синдикатите за социалната
отговорност на бизнеса
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приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

За контакти: София 1000, пл. „Македония“ 1, тел.  02/988 48 21; http://metalicy-bg.com/

ВръзкаВръзка ии взаимодействиевзаимодействие междумежду социалнасоциална икономикаикономика ии
социалнасоциална политикаполитика нана секторносекторно равнищеравнище ии вв

компаниитекомпаниите//предприятиятапредприятията
•• ФормиФорми нана взаимодействиевзаимодействие нана социалнатасоциалната икономикаикономика ии

социалнатасоциалната отговорностотговорност нана предприятиятапредприятията
– В рамките на предприятията /компаниите/секторите-
насърчаване на различни форми на интегриране/ 
сдружаване на наемните работници за постигане на
социално значими цели

– Извън предприятията-насърчаване и подпомагане на
сдружения, асоциации, кооперации и пр., за постигане на
социални цели

– Използване на хибридни форми –смесени предприятия, 
сдружения, инициативи (например в опазване на природната
и подобряване на градската среда, за подобряване на
социалните услуги в населени места и пр.)
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Европейски и международен опит в социалната
икономика, социалните политики в компаниите и

корпоративната социална отговорност

•• ОсновниОсновни тенденциитенденции
•• ПримериПримери заза практикипрактики
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•• ОсновниОсновни тенденциитенденции вв социалнатасоциалната икономикаикономика
• Разширяване предмета на социалната икономика, 
включване на здравеопазване, отглеждане на деца и
други вид социални грижи

• Развитие на формите и на субектите-например
родителски и съседски сдружения и кооперативи, 
дружества за взаимно осигуряване и подпомагане

• Политики на равнище ЕС, МОТ, Световна банка
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•• ПримериПримери заза практикипрактики

– В областта на кооперациите в рамките на ЕС/Европа основен фокус
е върху колективното предприемачество, докато в Северна Америка, 
Австралия, донякъде в Обединеното кралство- благотворителност, 
взаимопомощ, предоставяне на социални услуги

– Алтернативните финансови системи са особено развити в САЩ и
Канада, но има опит и в Европа, особено в
Германия(застрахователни и осигурителни асоциации)

– Потребителските и жилищни кооперации са развити в
скандинавските страни и Обединеното кралство;около 12 на сто от
организациите за гледане на деца Обединеното кралство и Швеция
са кооперации-както само родителски, така и по месторабота
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икономика, социалните политики в компаниите и

корпоративната социална отговорност
•• ПримериПримери заза практикипрактики

– Сдружения за квалификация , временна работа, ориентиране, 
социални услуги на безработни, интегриране на лица в
неравностойно положение-Германия, Белгия, Франция

– Земеделски –най-много във Франция
– Предприемачески в различни области –Франция и южна Европа
– Сдружения за подкрепа в областта на здравеопазването и

социалната сигурност-Франция, Белгия, Холандия, Ирландия
– Сдружение за доброволен труд и благотворителност-Северна

Америка, Обединено кралство, Скандинавски регион, Холандия
– Нови форми на интегриране на лица в неравностойно

положение и кооперации-Словения, Полша
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СоциалнаСоциална отговорностотговорност нана бизнесабизнеса ––ЕвропейскиЕвропейски практикипрактики

Основни направления на КСО :

Заетост, преструктуриране, аутсорсинг-
Безопасност и здраве при работа-
Заплащане и социална защита:
Индустриални отношения, 
Равни възможности и недискриминация, 
Управление на кариерите и обучение, 
Защита на детски и принудителен труд, 
Човешки права, 
Корпоративно управление
Взаимоотношения с местните общности: 
Околна среда

Данните са за следните страни: 
Испания, Германия, Белгия, Холандия, Латвия, Швеция, Финландия, Кипър, Полша, Португалия, ОК, Кипър, 
България
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В повечето страни са предприети и законодателни мерки за
насърчаване на КСО
Въпреки това кризата е оказала влияние върху избора на
практики
Въпреки че като цяло синдикатите подкрепят КСО и редица
мерки са предприети съвместно с тях, в оценката и
поведението някои от тях има известни резерви
Налице са и известни тенденции на недостатъчно
прозрачност на политиките по КСО
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Социалната икономика и социалната отговорност на
фирмите в България

•• СоциалнаСоциална икономикаикономика::
• Традиции- кооперации, популярни банки, сдружения, 
благотворителни инициативи, читалищата(особена
форма)

• По-слаби са традициите в доброволната дейност, както и
в различни сдружения и кооперации за взаимопомощ и
социални услуги

• Социален капитал –социално-психологически, 
исторически , икономически причини за относително
ниска степен на обществено доверие и недостатъчен
социален капитал

• Приети стратегии, законодателство
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приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

За контакти: София 1000, пл. „Македония“ 1, тел.  02/988 48 21; http://metalicy-bg.com/

Социалната икономика и социалната отговорност на
фирмите в България

•• СоциалнаСоциална дейностдейност ии отговорностотговорност нана бизнесабизнеса
– Има традиции и нормативни документи за социалните политики в

предприятията
– Има известен упадък на социалните инициативи в някои

предприятия и сектори, особено след началото на кризата
– Корпоративната социална отговорност е сравнително ново

явление: налице е национална стратегия, изследване на
международния опит, проекти, насърчаване на бизнеса

– Все пак КСО се възприема повече от МНК и някои големи
български фирми, особено тези, които работят за износ

– КСО не рядко се възприема повече като форма на реклама и
връзки с обществеността, но има и неадекватни прояви на
публична “социална отговорност”, зад които се прикриват
неизпълнение на определени от закона задължения, в т.ч. и към
наемните работници

– Позиции на синдикатите: противоречиви-обща подкрепа и известни
резерви , особено на равнище предприятие
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Специфика на социалните политики в
компаниите/предприятията в сектор “Металургия”

•• ОсобеностиОсобености нана секторасектора((попо данниданни нана БСКБСК))
– Намаляване общия брой на предприятията
– Понижаване на заетостта с близо 45 на сто за период от 5 
години

– В отделни предприятия и браншове има известен ръст на
заетите

– СРЗ бележи известен спад през 2009-2010, след това слаб
ръст до нивото от преди 2009

– Известно застаряване и влошаване на образователно-
квалификационната структура на персонала

– Въпреки това като цяло преобладават квалифицирани
работници и специалисти, нисък относителен дял на заети
без професия
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Специфика на социалните политики в
компаниите/предприятията в сектор “Металургия”

•• ОсобеностиОсобености нана секторасектора
– Специфика на технологията , организацията на
труда и БЗУТ

– Високи изисквания към опазването на околната
среда, преработката на отпадъците

– Традиции в областта на социалната политика в
предприятията
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Специфика на социалните политики в
компаниите/предприятията в сектор “Металургия”

•• ПрактикиПрактики
– Основно чрез КТД –в различни области –
допълнително осигуряване и застраховане, 
транспорт, храна/ваучери, осигуряване на отдих, 
спорт ,културни инициативи, социално обслужване
на работните площадки, грижи за децата на
работещите

– Политики по КСО чрез разработени стратегии и
внедряване на стандартите
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Специфика на социалните политики в
компаниите/предприятията в сектор “Металургия”

•• ВъзможниВъзможни стратегиистратегии
– От социални политики към социална отговорност, което
означава внедряване на стандарти и надхвърляне границите
на предприятията

Проблеми:
Недостиг на финансови ресурси
Неясни концепции на взаимодействието с институции и
групи извън предприятията

Позиции на синдикатите –по-скоро подкрепящи, при ясни
стратегии и ясно определяне на политики и средства



Предизвикателства и перспективи за развитие на
връзките социална икономика-социална политика-
социална отговорност в българската практика

•• КлючовиКлючови въпросивъпроси::
– До колко социалната отговорност на предприятията е и
социална икономика ?

– Кои са областите на развитие, които доближават
социалните дейности на предприятията към социалната
икономика

– Какви следва да бъдат практиките?
– Каква е ролята на синдикатите
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