
 

 
Проект № BG05M9OP001-2.010-0328 

„Развитие на социалното 

предприемачество в община Завет“,  

по Оперативна програма  

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

съфинансирана от  

Европейския социален фонд  

на Европейския съюз 



Изпълнението на проект „Развитие на 

социалното предприемачество в община Завет“ 

стартира с подписване на Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0328-

С01 от 16.05.2018 г. между Община Завет и 

Управляващия орган Министерство на труда и 

социалната политика 
 

Бюджет на проекта: 390 628,00 лв. 
 

Срок на изпълнение: 17 месеца  
 

Основна цел: Подобряване на качеството на 

живот в община Завет, чрез развитие на 

социалната икономика и осигуряване на заетост на 

лица от рискови групи. 
 



ДЕЙНОСТИ 
 Дейност 1: Информиране и избор на лица от 

целевата група за включване в дейности по проекта 

и създаване на социално предприятие 

 Резултат: 

- Извършен подбор на 32 лица, с увреждания и лица в 

неравностойно положение на пазара на труда и други 

социално изключени лица; 
 

 - С Решение № 351 по Протокол №31 от проведено на 

28.06.2018 г. заседание на Общински съвет гр. Завет е 

създадено Общинско предприятие „Социално 

предприятие за озеленяване и благоустройство”; 



Дейност 2: Провеждане на мотивационно 

обучение и предоставяне на психологическа 

подкрепа на лица от уязвимите групи за 

включване в заетост; 

 Резултат: 

 32 лица от целевата 

група, получили 

психологическа подкрепа 

и консултации.  

 32 лица от целевата 

група, преминали 

мотивационно обучение. 

 32 лица са получили 

сертификат за преминато 

мотивационно обучение 

 



Дейност 3: Социална и професионална 

интеграция на представители на уязвимите групи 

  Резултат: 

 32 лица от целевата 

група взеха участие в 

тренинг-обучения 

към поощряване 

участието на лицата в 

социалния и 

професионалния 

живот. 



Дейност 4: Провеждане на професионални 

обучения за повишаване на професионалната 

квалификация по професия „Работник в 

озеленяването“ и по професия „Помощник в 

строителството“ 

 Резултат: 

• 16 лица от целевата група преминаха 
професионално обучение по професия „Работник 
в озеленяването“ специалност „Озеленяване и 
цветарство“  

 
• 16 лица от целевата група преминаха 
професионално обучение по професия 
„Помощник в строителството“ специалност 
„Основни и довършителни работи “  
 

 



Професионално обучение по професия 

„Работник в озеленяването“ 



Професионално обучение по професия 

„Помощник в строителството“  



Дейност 5: Осигуряване на заетост на лица от целева 

група и на екипа на социалното предприятие 

 Резултат: 
 
 Назначено 1 лице на длъжност „Директор“ на 
социалното предприятие, за период от 12 
месеца; 
 

 Назначено 1 лице на длъжност 
„Счетоводител”, за период от 12 месеца; 
 
 Назначени 2 лица на длъжност „Технически 
организатор", за период от 12 месеца; 
 

 



Назначени 16 лица на длъжност „Помощник 

в строителството“, за период от 12 месеца;  

 



Назначени 16 лица на длъжност "Работник в 

озеленяването", за период от 12 месеца;  

 





Дейност 6: Социален маркетинг и 

популяризиране на социалната икономика и 

социалното предприемачество 

 Проведена Начална пресконференция по 

проект „Развитие на социалното 

предприемачество в Община Завет“, 

 Провеждане на Информационна среща за 

представяне и популяризиране на социалното 

предприемачество и реализираните дейности 

по проект „Развитие на социалното 

предприемачество в Община Завет“, 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


