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СЪОБЩЕНИЕ: 
 

 

 На 08.11.2018 г. Община Борово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ 

№BG05M90P001-2.010-0188-С01 за осъществяването на проект „Социално предприятие 

за озеленяване и благоустройство на общински обекти и площи в Община Борово- 

„БОР“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-

2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансирана по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. 
 

 

 Проектът ще се реализира в община Борово, област Русе. В рамките на проекта ще 

бъде създадено Социално предприятие „Бор“ с предмет на дейност озеленяване и 

благоустройство на общински обекти и площи. Ще бъде разработена Петгодишна програма за 

развитие на СП. В Програмата ще се опишат дейностите за постигането на положително 

социално въздействие, като доброволни акции и дарителски кампании по почистване на 

обществени територии. Целевата група включва 15 лица - дългосрочно безработни, лица с 

увреждания, лица над 50 год. и самотни родители, с които ще се работи с цел мотивиране и 

създаване на умения за социална и професионална интеграция. 6 от тях ще бъдат включени в 

професионално обучение и 8 в субсидирана заетост за 12 месеца. Община Борово ще осигури 

устойчивост като запази заетостта на пълен работен ден на 4 лица след приключване на 

проекта. Дейностите по проекта са: Идентифициране и мотивиране на целевата група; 

Създаване и функциониране на социалното предприятие; Професионално обучение на лицата, 

които ще бъдат наети в социалното предприятие; Осигуряване на заетост в социалното 

предприятие; Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на 

предоставяните услуги; Провеждане на социален маркетинг и популяризиране на СП. 

Резултати: Създадени условия за развитие на социалната икономика в община Борово чрез 

създаденото социално предприятие „Бор“; 16 лица подпомогнати да участват в социалния и 

професионалния живот; повишена професионалната квалификация на 6 лица, осигурена 

заетост на 8; анализирани добри практики за социално предприемачество; изготвен 

маркетингов микс на СП; изготвена маркетингова стратегия на СП “Бор ”. 

 

 Основната цел на проекта е: 

  Създаване на заетост и преодоляване на социалната изолация на уязвимите групи в 

община Борово чрез създаване на социално предприятие „БОР“, което ще има предмет на 

дейност озеленяване и благоустройство на общински обекти и площи. 

 

  Специфичните цели на проекта са: 

  1. Създаване модел на социално предприятие за заетост;  

 2. Възвръщане на трудовите навици и развитие на умения и дисциплина на лица с 

трайна липса на трудова заетост; 
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  3. Осигуряване на защитени работни места за хора в неравностойно положение на 

пазара на труда и други социално изключени лица;  

 4. Повишаване конкурентоспособността на продължително безработни лица чрез 

включването им в мотивационно обучение и обучение за придобиване на професионална 

квалификация; 

  5. Осигуряване на възможности за повишаване на социалния статус на лица от 

уязвимите групи и изравняването им с другите граждани от местната общност; 

  6. Развитие и популяризиране социалната икономика като начин за преодоляване на 

социалната изолация на определени уязвими групи;  

 7. Постигане на оптимизация на разходите, които Общината осигурява за 

благоустрояване, озеленяване и почистване на зелените си площи. 

 

 

Срок за изпълнение: 08.11.2018 – 31.12.2019 година. 

 

Стойност на бюджета по ОП РЧР: Общо 99 665,30лева, от които: 

 

     Финансиране от ЕС ЕСФ: 84 715.51лева 

     Национално финансиране:  14 949.79лева 

      
  

 


