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Проект BG05M9OP001-2.010-0275-С01 „Общинско социално предприятие „Социална подкрепа, строителни и 

ремонтни дейности – Крумовград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

                                                 

 

На 23.05.2018 г. кметът на община Крумовград г-жа Себихан Мехмед подписа 

административен договор за безвъзмездна финансова помощ по схема  „Развитие на 

социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г. за проект „Общинско социално предприятие „Социална 

подкрепа, строителни и ремонтни дейности – Крумовград“ 

 Продължителност на проекта: 17 месеца 

Обща стойност: 390 138,38 лева, от които 331 617,62 лв. (85%) от средства на 

Европейския съюз – ЕСФ  и 58 520,76 лв. (15%) Национално финансиране от  

бюджета на Република България 

Цел на проекта: Улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за 

социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за 

тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.  

Целева група по проекта: Лица в неравностойно положение на пазара на 

труда и други социално изключени лица (неактивни или безработни лица) 

Основни дейности: 

Дейност 1. Информиране и подбор на целевата група и създаване на социално 

предприятие 

Дейност 2. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите 

групи за включване в заетост 

Дейност 3. Социална и професионална интеграция на представители на 

уязвимите групи 

Дейност 4. Предоставяне на обучения на лицата от целевата група, за които е 

осигурена заетост социалното предприятие 

Дейност 5. Оборудване на новосъздадените работни места и извършване на 

ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие 

Дейност 6. Подбор на кандидат – потребители на социалната услуга 

Дейност 7. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца 

Дейност 8. Предоставяне на социална услуга „Домашен помощник” 

Дейност 9. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и 

социалното предприемачество 

По проекта ще се осигури заетост на 31 броя лица в неравностойно положение 

на пазара на труда и други социално изключени лица. За целта, в процеса на 

изпълнение на проекта ще бъде създадено социално предприятие, в което ще бъдат 

назначени 20 лица на длъжност „Домашен помощник” и 11 на длъжност „Помощник 

в строителството”. За управление и функциониране на предприятието ще бъде 

назначен екип от четирима специалисти: ръководител на социалното предприятие, 

социален работник, счетоводител/стоковед и технически сътрудник-строителство.  

 Краен срок за изпълнение на проекта: 31.10.2019 г.    


