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                                          ИНФОРМАЦИЯ 

За изпълнението на проект „Общинско социално предприятие „Социална 

подкрепа, строителни и ремонтни дейности – Крумовград“ 

 

От 1 юни 2018 година в община Крумовград се изпълнява проект 

„Общинско социално предприятие „Социална подкрепа, строителни и 

ремонтни дейности – Крумовград“. За изпълнението му е сключен 

административен договор за безвъзмездна финансова помощ по схема 

„Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Той е със срок на изпълнение до 

31.10.2019 г. и е на обща стойност 390 138,38 лева. 

 Целта на проекта е да улесни 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 са лица в неравностойно положение на пазара на 

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

В изпълнение на проекта е създадено общинско социално предприятие 

„Социална подкрепа, строителни и ремонтни дейности – Крумовград“. Той е с 

предмет на дейност в две направления: 

1. Направление „Социална подкрепа на възрастни хора“ – предоставяне 

на социална услуга „домашен помощник“, която се предоставя на самотно 

живеещи възрастни хора, хора с увреждания; възрастни хора с трудна 

подвижност и в риск от попадане в институция. 

2. Направление „Строителни и ремонтни дейности“ – дейности по 

строителство, ремонт и поддържане на сгради, пътища и съоръжения. 

Социалното предприятие функционира от 1 ноември 2018 г. и в него са 

назначени 31 броя лица в неравностойно положение на пазара на труда. 20 лица 

са на длъжност „Домашен помощник” и 11 на длъжност „Помощник в 

строителството”. Това са предимно безработни лица с основно или по-ниско 

образование, безработни лица над 54 години и продължително безработни лица 

(за период по-дълъг от 12 месеца). 

 За управление и функциониране на предприятието е назначен екип от 

четирима специалисти: ръководител на социалното предприятие, социален 

работник, счетоводител/стоковед и технически сътрудник-строителство. 
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Назначените домашни помощници предоставят социалната услуга по 

домовете на нуждаещите се лица. От предлаганата услуга се възползват общо 

42 потребители на които е извършена комплексна оценка на потребностите и 

разработен индивидуален план. Осигурява се лична грижа, помощ в 

домакинството, подпомагане за социално включване.  

Помощниците в строителството работят на обекти, общинска 

собственост. До настоящия момент те извършиха следните дейности: полагане 

на тротоарни плочи и бордюри на ул. „Паисий“ в гр. Крумовград; полагане, 

редене на павета на ул. „Ахрида” пред градския стадион; шпакловка и 

боядисване на фоайета в сграда за здравеопазване в гр. Крумовград.  

Всички назначени лица спазват стриктно договореното работно време и 

обем работа. Спазването на ангажиментите и дейностите, договорени и 

възложени на служителите в социалното предприятие, подлежи на вътрешен 

контрол от страна на екипа на проекта. Всички назначени лица са запознати с 

длъжностните характеристики и правилника за вътрешния ред.  

Успешното реализиране на дейностите ще допринесе за постигане на 

целта на проекта да се подобри 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. 

По време на изпълнението на проекта се провеждат кампании за 

информиране за целите, напредъка и резултатите от проекта, разпространяват 

се рекламно-информационни материали. 

След приключване на проектните дейности Община Крумовград ще 

осигури необходимите условия за устойчивост на проектните дейности,  

съгласно подписания административен договор с Министерството на труда и 

социалната политика. 

 29.03.2019 г.  

 

 

 


