
 

          
      ОБЩИНА КРУМОВГРАД 

 

   ПРОВЕДЕНА  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

   ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНА 

ПОДКРЕПА, СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ – КРУМОВГРАД“  

 

На 22.11.2018 г. в 16.00 часа в залата на Общинска Администрация - Крумовград на пл. 

„България” № 5, ет. 1, се проведе информационна среща, която имаше за цел ознаване на 

широката общественост с целите, заложените дейности и очакваните резултати по проект 

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

строителни и ремонтни дейности – Крумовград“, финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз. 

      

 
 

Ръководителят на проекта г-жа Лейла Караибрям и координаторът г-жа Фатме Осман 

запознаха присъстващите с основните аспекти на проекта, а именно: 

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. 

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 

Целева група по проекта: Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други 

социално изключени лица (неактивни или безработни лица) 

По проекта се осигурява заетост на 31 броя лица в неравностойно положение на пазара на 

труда и други социално изключени лица. За целта, я изпълнение на проекта е  създадено 

социално предприятие, в което ще бъдат назначени 20 лица на длъжност „Домашен 

помощник” и 11 на длъжност „Помощник в строителството”.  



Към настоящия момент са назначени 19 домашни помощници и 10 помощници в 

строителството. За управление и функциониране на предприятието е назначен екип от 

специалисти: ръководител на социалното предприятие, социален работник и технически 

сътрудник-строителство.  

 

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 

Очаквани резултати:  

1) Създадена възможност за заетост и професионална интеграция на хора в 

неравностойно положение на пазара на труда 

2) Предприети обучителни мерки за придобиване на умения на представителите на 

уязвими социални групи и знания в реална работна среда;  

3) Придобиване на реални трудови и професионални умения на пазара на труда, 

преодоляване на социалната им изолация и стимулиране на конкурентоспособността им в 

работна среда;  

4) Борба с бедността и социалното изключване;  

5) Повишаване на заетостта и жизнения стандарт. 

Краен срок за изпълнение на проекта: 31.10.2019 г.    

  

 

22.11.2018 г.  

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г. 

 


