
                                                                                   
                                                                                     

ОБЩИНА ЗАВЕТ, ОБЛАСТ РАЗГРАД 

BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” 

  
      

 
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  

 

www.eufunds.bg 

Проект BG05M9ОP001-2.010-0328  „Развитие на социалното предприемачество в Община Завет“,  финансиран от Оперативна програма  

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

 

Община Завет стартира изпълнението на 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, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 

предприемачество“. 

 
На 16.05.2018 г. с подписване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с 
регистрационен № BG05M9OP001-2.010-0328-С01, Община Завет стартира изпълнението на проект 
„Развитие на социалното предприемачество в община Завет“. Бюджетът на проекта е 390 628,00 лв. и 
срок на изпълнение 17 месеца и се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския социален 
фонд. Основната цел на проекта е да подкрепи процеса на развитие на социалната икономика за 
създаване на социален капитал, чрез подкрепа осигуряваща заетост и активност на лица от целеви групи 
от Община Завет. Предвидено е провеждане на мотивационни обучения за представителите от целевите 
групи. Ще бъде създадено Социално предприятие, което ще развива дейности по озеленяване и 
благоустройство – хигиенизиране, подобряване на околната среда на територията на общината, 
поддръжка на обществени паркове, улици и градини. На трудов договор ще бъдат назначени 32 лица от 
целеви групи и 4 души персонал на предприятието, в т.ч. 2 щ. бр. от целеви групи. 

С реализацията на проекта ще бъдат решени два значими проблема – от една страна ще се 
предостави възможност за реализация на хора от целеви групи, а от друга – ще се постигне трайно 
поддържане на зелените площи на територията на Община Завет.  

 

 

 

 

 

 


