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Схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.010-0244-C01 

 
ПРОЕКТ 

 
"Спомагателни дейности в община Горна Оряховица" 

BG05M9OP001-2.010-0244-C01 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд (ЕСФ) 

чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 
 

Бенефициент: Община Горна Оряховица 
 
Продължителност на проекта: 

 
15 месеца 
 
 

 
Кратко описание: 

Създаване на общинско социално предприятие "Спомагателни дейности в 
община Горна Оряховица" с настоящия проект, с което се разкриват нови 
работни места в сферата на благоустройството и озеленяването, които ще 
бъдат от значение за развитието на местната икономика, социализирането и 
интеграцията на хора от уязвими групи. До сега подобен тип дейности са 
изпълнявани най-често от представители на целевите групи като временни 
мерки за заетост, посредством насочване от Дирекция "Бюро по труда" Горна 
Оряховица. Социалното предприятие ще извършва дейности по 
хигиенизиране, подобряване на околната среда, извършване на дребни 
ремонтни дейности в имоти частна и общинска собственост, поддръжка на 
паркове, улици, градини и др. Въз основа на приета и утвърдена от Общинския 
съвет Тарифа за таксите, събирани в Социалното предприятие, се извършват 
дейности срещу заплащане, като приходите се използват за закупуване на 
материали и консумативи необходими за функциониране на предприятието. 
Привлечени са заинтересовани страни в изпълнението на дейностите - 
местната власт, неправителствения сектор, Дирекция "Бюро по труда" и др. 
Основен мотив за създаване на общинското социалното предприятие в тази 
сфера от икономиката, е разкриването на възможности за заетост на лицата от 
целевите групи, чрез създаване на иновативни за общината подкрепящи услуги 
в реална работна среда. В процеса на разработване на социалното 
предприятие, безспорно водеща е социалната цел за максимизиране на 
социалния ефект спрямо лицата от целевите групи, а дейностите за 
благоустрояване, озеленяване и хигиенизиране са средство за постигането й. 

 
  
 
Стойност на проекта: 

 
197 622.99 лв./100 % безвъзмездна помощ/ 

 
Безвъзмездна финансова 
помощ 

 
197 622.99 лв., от които 167 979,54 лв. европейско и 29 643,45 лв. национално 
съфинансиране. 

  
  

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския 
социален фонд (ЕСФ) и Република България чрез Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура 
BG05M9OP001-2.010“Развитие на социалното предприемачество“ 
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