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Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  
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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  

 

Информация за изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.010-0328 „Развитие на 
социалното предприемачество в Община Завет“ 

 

През месец май 2018 г. стартира изпълнението на проект №BG05M9OP001-2.010-
0328 „Развитие на социалното предприемачество в Община Завет“ , процедура 
BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по ОПРЧР 2014-2020, 
приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.  

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” в община Завет за осигуряване на заетост по проект 
„Развитие на социалното предприемачество в община Завет“. 

 През месец юни се извърши подбор на 32 лица от целева група, които преминаха 
успешно обучения по следните дейности по проекта: 
Дейност 2 - Провеждане на мотивационно обучение и предоставяне на психологическа  
подкрепа на лица от уязвимите групи за включване в заетост; 
Дейност 3 - Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи;  
Дейност 4 - Провеждане на професионални обучения за повишаване на професионалната 
квалификация по професия „Работник в озеленяването” и „Помощник в строителството“. 
На преминалите обучение представители на целевата група е осигурена заетост в социалното 
предприятие, чрез назначаването им от 01.09.2018 г. на 32 свободни работни места, 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 с 
хигиенизиране на територията на града и другите населени места в община Завет, 
поддържане на зелени площи, 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, извършване на ремонтни дейности в имоти общинска собственост. 

Като екип на социалното предприятие бяха назначени управител, счетоводител и 
двама технически организатори.  


