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Общинско предприятие  „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” в 
община Завет по проект №BG05M9OP001-2.010-0328 „Развитие на социалното 

предприемачество в Община Завет“ успешно реализира дейността си 
 

Общинското предприятие  „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство” в община Завет по проект №BG05M9OP001-2.010-0328 „Развитие на 
социалното предприемачество в Община Завет“ бе създадено с Решение № 351 по Протокол 
№31 от проведено на 28.06.2018 г. заседание на Общински съвет гр. Завет. Същото стартира 
дейността си през месец септември 2018 г. Назначените 32 представители на целевата група 
се занимават с благоустройствени дейности като поддържане на зелените общински площи 
по населени места на територията на община Завет, хигиенизиране на територията на града и 
другите населени места в община Завет както и с поддържане на общинската 
инфраструктура като детски и спортни площадки в чертите на града и другите населени 
места на общината, в т.ч. поддържане на парковата мебел и елементите на градското 
обзавеждане, сгради на кметства, читалища, библиотеки по населени места, сградата на 
Домашен социален патронаж в гр. Завет, извършване на ремонтни дейности в имоти 
общинска собственост и др. За успешно организиране на дейностите се грижи екипа на 
социалното предприятие състоящ се от Директор, счетоводител и двама технически 
организатори. За доброто и съществено изпълнение на дейностите се изготвят графици, като 
при изготвянето им вземат участие и представителите на целевата група за по – ефективно 
разпределение на задачите по населени места. 

Посредством включване в заетост на 32 лица от уязвимите групи в настоящия проект, 
16 от тях на длъжност „Работник озеленяване“ и 16 на длъжност „Общ работник, 
строителство на сгради“, които ще бъдат ангажирани по проекта в продължение на 12 
месеца се задоволят техните основни жизнени потребности чрез подходящи условия за 
трудова дейност; осигурена безопасна и сигурна трудова среда, в която лицата да развиват 
пълноценно своите възможности; осигуряване на равнопоставено участие в живота на 
местната общност чрез равен достъп на лицата от уязвими социални групи; осигуряване на 
адекватни условия, необходими за трудова дейност на лицата от уязвими групи. 

Функционирането на социалното предприятие осигурява възможността на 
територията на Община Завет да се предоставят достъпни услуги по озеленяване и 
благоустройство, като тази дейност има и значителен социален ефект за подобряване на 
качеството на живот на хората в малките общини.  
   

 


