
Европейски 
съюз 

Европейски 
социален фонд 

Схема BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”, проект  „Нови възможности за 
заетост в зелената система на Община Лясковец”. Договор BG051PO001-5.1.02-
0033-C0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз.            

                       Инвестира във вашето бъдеще!    

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Лясковец носи 
цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се 
приеме като официална позиция на Европейския съюз или  Агенция за социално подпомагане.  

 
 

 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ” 

 
 

В процеса на реализиране на проект - BG051PO001-5.1.02-0033-C0001 
„Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец”, 
финансиран от Европейския социален фонд в края на календарната година може 
да се отчете следното: 
 Основната цел на проекта е създаване на условия за промяна качеството на 
живот на рисковите групи - продължително безработни лица или лица от 
малцинствени етнически групи на територията на община Лясковец. 
 В рамките на новосъздаденото социално предприятие бяха разкрити 29 
нови работни места, като 10 от тях са в населените места от Общината (по двама 
души във всяко от прилежащите села). Беше закупено специализирано 
оборудване и техника за извършване на дейностите по озеленяване и поддръжка, 
както и се осигуриха материали за дейността на предприятието.  
 Дейността на общинското социално предприятие осигури озеленяване и 
поддържане на общински зелени площи за широко обществено ползване, 
паркове, улици и градини, междублокови пространства, хигиенизиране на 
обществени зони за отдих, като само на територията на град Лясковец тези 
площи са 24 декара под формата на градски паркове и 49 декара тревни площи 
част от зелената система на градския ареал.  
 В изпълнение на проектните дейности служителите на общинското 
предприятие засадиха по централните градски улици приблизително 7100 броя 
многогодишни растения и цветя, като предстои засаждането на още 5000. Други 
2000 броя едногодишни растения бяха засадени през този период, като на пролет 
ще бъдат разсадени още 2700.  
 От началото на проекта на територията на града патрулират инспектори от 
общинското предприятие, които следят за спазването на няколко общински 
наредби, като в резултата на тяхната работа се ограничи неправомерното спиране 
на автомобили по тротоарите в град Лясковец, което затрудняваше 
преминаването на пешеходци, намали се неправилното изхвърляне на не битови 
отпадъци до контейнерите за смет и на други места, ограничи се свободното 
изхвърляне на битови отпадъци от ползвателите на зелените площи и градските 
паркове.  
 В края на месец ноември Община Лясковец внесе иновативност в 
поддържането и грижата за своята зелена система, чрез закупуването и 
поставянето на 11 компостера с обем 720 литра, които ще произвеждат т.нар. 
компост, който представлява естествен подобрител на почвата (тор от събраните 
листа и клони, които престояват в компостера определено време преди да бъдат 
разнесени по нужните места). 
 Проектът се реализира в срок от 16 месеца и е на общата стойност 296 000 
лева.  


