
 
 
 
 ОБЩИНА СНЦ МИГ 
 ЛЯСКОВЕЦ Лясковец - Стражица                                                                                                                                      

 

Проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика  на Община Лясковец”, 
договор BG05M9OP001-2.095-0001-С01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, чрез 
подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
 

Проект „Създаване на нови работни места в социалната 
икономика на Община Лясковец” 

договор BG05М9ОP001-2.095-0001-С01 
 

 
От м. август 2020г. в Община Лясковец се реализира проект „Създаване на нови 

работни места в социалната икономика на Община Лясковец, по договор BG05M9OP001-
2.095-0001-C01, по процедура чрез подбор на проекти по приоритетна ос 02 „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване”, по процедура BG05M9OP001-2.095 
мярка на МИГ05 „Насърчаване развитието на местната икономика и нови работни места в 
социални предприятия”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 г., чрез Водено от общностите местно развитие, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
 Основната цел на проекта е създаване на условия за заетост и социално включване на 
рисковите групи в съществуващото общинско социално предприятие за благоустройство, 
озеленяване и почистване на територията на Община Лясковец, 10 лица в гр. Лясковец и по 
1 лице в 5-те кметства.  

Проведено бе информационно събитие сред обществеността за популяризация на 
социалното предприемачество, с основна цел предоставяне на информация на  гражданите: 
що е то социално предприятие? 

Социалното предприятие може да се определи като полезно и подпомагащо 
държавната политика по отношение на съответните уязвими групи или значими обществени 
проблеми. Социалното предприятие изисква съчетаване на социални и икономически цели, 
предприемаческа култура и социална ориентация. 

Основно поле на дейност на социалните предприятия са различните видове публични 
услуги в социалната сфера, здравната сфера и образованието. Социалните предприятия се 
явяват ефективно средство, чрез което юридическите лица с нестопанска цел успяват да 
постигнат определен социален ефект по отношение на лица от уязвими групи с цел 
повишаване на качеството им на живот и преодоляване на социалната им изолация, както и 
за реализиране на политики от голям обществен интерес.  

Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” 
Община Лясковец е създадено с Решение № 49 от 28.02.2012 г. на Общински съвет – 
Лясковец. Предмет на дейност: Опазване, изграждане и поддържане на зелената система на 
Община Лясковец, стопанисване и почистване на паркове, градини и обществени зони за 
отдих, поддържане, опазване и озеленяване на зелени площи, текущо поддържане на 
общинска собственост, благоустройство на улична мрежа и пътна сигнализация, 
благоустройствени услуги на гражданите. 
 
 


