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Заетост, 

социална и 

професионална 

интеграция в 

новоразкрито 

социално 

предприятие

Employment, 

social and 

professional 

integration in a 

newly established 

social enterprise

Социални предприятия съществуват и имат място във всички сфери на 

стопанската дейност-производство, търговия и услуги. ЕС активно подкрепя 

създаването на СП като източник на работни места, особено за групи от 

хора, които изпитват затруднения с намирането на работа по редица 

причини. Проектът е насочен към създаване на СП на територията на гр. 

Угърчин в сферата на търговията с хранителни и пакетирани стоки, с цел 

улесняване на достъпа на заетост и насърчаване осигуряването на 

социално включване на лица от уязвими групи чрез създаване на 

подходящи условия за тяхната професионална и социална интеграция в 

сферата на социалната икономика. Проектът адресира намерения за 

инициативи, в контекста на разписаните цели и приоритети на СВОМР, МИГ-

Троян, Априлци, Угърчин и ОП РЧР 2014-2020 г. и включва дейности 

показващи различен начин на икономическа активност(стопанска дейност), 

която смесва находчивостта на бизнеса със социална мисия, умелото 

съчетаване и баланс на социални и икономически цели. СП ще постигне 

измеримо, положително социално въздействие спрямо лицата от уязвимите 

групи. 

Основни дейности, включени в проекта са:

-Наемане и осигуряване на заетост на безработни и/или неактивни лица и 

хора с увреждания и материално обезпечаване на работните места; 

Оборудване на работни места; Предоставяне на обучение по 

предприемачество за ефективно управление на СП; Информация и 

комуникация; Организация и управление.

Ще бъдат създадени 6 нови работни места за безработни и/или неактивни 

лица: -младежи до 29 г.;продължително безработни; с увреждания; лица 

над 54 г. Основната цел на проекта е насочена към осигуряване на лесен 

достъп до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на 

уязвими групи чрез разкриване на СП и създаване на подходящи условия 

за социална и професионална интеграция в сферата на социалната 

икономика. Чрез проектът ще се реализира един нов за територията на 

МИГ модел за създаване на заетост и развитие на работната сила.

Social enterprises exist and have a place in all spheres of economic activity - production, 

trade and services. The EU is actively supporting the creation of an SE as a source of 

jobs, especially for groups of people who find it difficult to find a job for a number of 

reasons.

The project is aimed at setting up a SE on the territory of Ugarchin in the field of trade in 

food and packaged goods in order to facilitate access to employment and to promote 

the social inclusion of persons from vulnerable groups by creating suitable conditions for 

their professional and social integration. 

The project addresses intentions for initiatives in the context of the outlined objectives 

and priorities of the Local initiative group-Troyan, Apriltsi, Ugarchin and HRD OP 2014-

2020 and includes activities showing a different way of economic activity that mixes the 

ingenuity of the business with a social mission, the skillful combination and balance of 

social and economic goals. The SE will achieve a measurable, positive social impact on 

individuals from vulnerable. 

The main activities included in the project are:

-Recruitment and employment of unemployed and / or inactive people and people with 

disabilities and material provision of jobs;

-Equipment for workplaces;

-Providing entrepreneurship training for effective SE management;

-Information and communication;

-Organisation and Management.

Six new jobs will be created for unemployed and / or inactive persons:

-up to 29 years of age;

-long-term unemployed;

-with disabilities;

-person over 54 years.

The main objective of the project is to ensure easy access to employment and to 

support the social inclusion of vulnerable groups by revealing the SP and creating the 

right conditions for social and professional integration in the sphere of the social 

economy. Through the project will be implemented a new model for the creation of 

employment and development of the labor force for the territory of the Local initiative 

group.
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Социално 

предприемачеств

о и нов шанс за 

подкрепа и 

заетост на лица 

от уязвими 

рискови групи

Social 

Entrepreneurship 

and new chance 

for support and 

employment of 

people from 

vulnerable risk 

groups

Проектното предложение е съвкупност от мерки и дейности свързани със създаване 

на Социално предприятие-Туроператорска агенция. Проектът е насочен към 

улесняване достъпа на заетост и насърчаване осигуряването на социално включване 

на лица от уязвимите групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната 

професионална и социална интеграция в сферата на социалната икономика. Проектът 

адресира намерения за инициативи, в контекста на разписаните цели и приоритети на 

ОП РЧР и Подходът ВОМР МИГ-Троян, Априлци, Угърчин 2014-2020 г. 

Целта на проектната идея е да се подпомогнат най-уязвимите и маргинализираните 

групи, хората с увреждания и други социално изключени лица, които ще получат 

достъп до мерки и услуги в съответствие с техните нужди и потребности.

Дейностите на проекта са насочени към предоставяне на равни възможности за 

различни хора, представители на уязвимите групи. Чрез тяхното изпълнение ще се 

постигне осигуряване на лесен достъп до заетост, устойчивост на заетостта, 

осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез разкриване 

на социално предприятие и създаване на подходящи условия за заетост, стабилни 

доходи, намаляване на икономическата зависимост, намаляване на бедността и 

подобряване на качеството им на живот.

Основни дейности в проектното предложение са: 

-Наемане и осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица с ниска 

конкурентоспособност на пазара на труда, хора с увреждания и материално 

обезпечаване на трудовата им дейност; 

-Оборудване на новосъздадените работни места; 

-Предоставяне на обучение по ключова компетентност за повишаване на 

управленските и бизнес умения на наетите лица; -Информация и комуникация; 

-Организация и управление. 

Ще бъдат създадени 10 нови работни места за безработни и неактивни лица: 

-младежи до 29 г; лица над 54 г; трайно безработни лица; лица с трайни увреждания. 

Чрез проектната идея ще се постигне насърчаване на социалното предприемачество 

и развитие на социалното предприятие.

The project proposal is a set of measures and activities related to the establishment of 

the Social Enterprise-Tour Operator Agency. The project is aimed at facilitating access 

to employment and promoting the social inclusion of persons from vulnerable groups by 

creating suitable conditions for their professional and social integration in the sphere of 

the social economy. The project addresses intentions for initiatives in the context of the 

set objectives and priorities of the HRD OP and the led by the community local 

development MIG-Troyan, Apriltsy, Ugarchin 2014-2020.

The aim of the project idea is to help the most vulnerable and marginalized groups, 

people with disabilities and other socially excluded people who will have access to 

measures and services in line with their needs and needs.

The activities of the project are aimed at providing equal opportunities for different 

people, representatives of vulnerable groups. Their implementation will ensure easy 

access to employment, sustainability of employment, support for the social inclusion of 

vulnerable groups by opening up a social enterprise and creating suitable employment 

conditions, stable incomes, reducing economic dependence, reducing poverty and 

improving their quality of life.

The main activities in the project proposal are:

-Recruitment and employment of unemployed and inactive persons with low 

competitiveness in the labor market, people with disabilities and material provision of 

their labor activities;

-Equipment of newly created jobs;

-Providing key competency training to enhance the management and business skills of 

employees; 

-Information and communication;

-Organisation and Management.

10 new jobs will be created for unemployed and inactive persons -up to 29 years of age; -

person over 54 years; long-term unemployed; a person with permanent disabilities.The 

project idea will promote social entrepreneurship and social enterprise development.
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Социално и 

професионално 

интегриране на 

лица от рискови 

и уязвими групи, 

чрез разкриване 

на социално 

предприятие

Social and 

professional 

integration of 

persons at risk 

and vulnerable 

groups, through 

disclosure of 

social enterprise

Проектното предложение генерира идеи и механизми за създаване на 

Социално предприятие в сферата на търговията със строителни материали 

и строителни дейности. 

Проектът е насочен към улесняване на достъпа на заетост и насърчаване 

осигуряването на социално включване на лица от уязвимите групи чрез 

създаване на подходящи условия за тяхната професионална и социална 

интеграция в сферата на социалната икономика.

Проектът адресира намерения за инициативи, в контекста на разписаните 

цели и приоритети на ОП РЧР и Подходът ВОМР, МИГ-Троян, Априлци, 

Угърчин, 2014-2020 г. и е насочен в подкрепа за създаване на възможност 

за заетост за уязвимите групи, социално изключени лица и лица с ниска 

конкурентоспособност на пазара на труда, осигурявайки им работни места, 

доходи, съвременно оборудвани и материално обезпечени работни места, 

както и подпомагане участието им в социалния и професионалния живот. 

Соц. предприятие ще постигне измеримо, положително социално 

въздействие спрямо лицата от уязвимите групи. 

Основни дейности: -Наемане и осигуряване на заетост на безработни и/или 

неактивни лица и материална обезпеченост на новите работни места;

-Оборудване на работни места; -Подпомагане и поощряване участието на 

лицата в социалния и професионалния живот;

-Информация и комуникация; -Организация и управление.

Дейностите са насочени към предоставяне на равни възможности за 

различни хора, представители на уязвимите групи. 

Ще бъдат създадени 5 нови работни места за безработни и/или неактивни 

лица:  -младежи до 29 г.; -продължително безработни; -лица над 54 г.;

Основната цел е насърчаване на социалното предприемачество и развитие 

на социалното предприятие, като се цели осигуряване на лесен достъп до 

заетост и социално включване на уязвими групи в новоразкритото социално 

предприятие и създаване на подходящи условия за социална и 

професионална интеграция в сферата на социалната икономика, което ще 

доведе до устойчивост на мерките в сферата на социалната политика.

The project proposal generates ideas and mechanisms for the creation of a 

Social Enterprise in the field of trade in building materials and construction 

works.

The project is aimed at facilitating access to employment and promoting the 

social inclusion of persons from vulnerable groups by creating suitable 

conditions for their professional and social integration in the sphere of the 

social economy.

The project addresses intentions for initiatives in the context of the goals and 

priorities set out in the HRD OP and Local initiative group-Trojan, Apriltsi, 

Ugarchin, 2014-2020 and is aimed at creating employment opportunities for 

vulnerable groups, socially excluded persons and persons with low 

competitiveness on the labor market, providing them with jobs, income, 

modernly equipped and materially secured jobs, as well as supporting their 

participation in social and professional life.

Soc. enterprise will achieve a measurable, positive social impact on 

individuals from vulnerable groups.

Basic activities: Recruitment and employment of unemployed and / or 

inactive persons and material provision of new jobs; -Equipment for 

workplaces;

-Support and encourage the participation of people in social and professional 

life; -Information and communication; Organisation and Management.

The activities are aimed at providing equal opportunities for different people, 

representatives of vulnerable groups. 5 new jobs will be created for 

unemployed and / or inactive persons: -young people up to 29 years of age;

-long-term unemployed; -person over 54 years;

The main objective is to promote social entrepreneurship and social 

enterprise development, aiming at ensuring easy access to employment and 

social inclusion of vulnerable groups in the newly established social 

enterprise and creating the right conditions for social and professional 

integration in the sphere of the social economy, which will has led to the 

sustainability of measures in the area of social policy.
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