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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 80 / 15.07.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 9 / 15.07.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение „Да се 

трудим и да съхраним традициите” по Бюджетна линия BG051PO001-5.1.02 на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5 

„Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, подприоритет 

5.1 „Подкрепа на социалната икономика”, процедура „Нови възможности” 
 
 

Община Елена подготвя проектно предложение с наименование „Да се трудим 

и да съхраним традициите” по Бюджетна линия BG051PO001-5.1.02 на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5 „Социално включване и 

насърчаване на социалната икономика”, подприоритет 5.1 „Подкрепа на социалната 

икономика”, процедура „Нови възможности”. 

Целта на проектното предложение е да подкрепи процеса на развитие на 

социалната икономика и да създаде социален капитал и осигури заетост и активност на 

лица от рискови групи. 

Проектното предложение предвижда създаване на Общинско социално 

предприятие за традиционни занаяти – изработка на традиционни български 

сувенири и изделия, свързани с еленския бит и култура. 

Цели на проекта:  

Обща цел: 

1.Да се осигури подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи, чрез 

подготовка и създаване на социално предприятие. 

Специфични цели: 

1. Да се подобри качеството на живот на хора от уязвими групи 

2. Да се разработи и тества в практиката инструментариум за развитие на 

социално предприятие. 

3. Да се открият защитени работни места и да се осигури подкрепа за участие в 

обществения живот на лица от целевите групи. 

4. Да се повишат професионалните умения и мотивация на лица от целевите 

групи. 

5. Да се повишат уменията за социално предприемачество. 

Основни дейности::  

1. Управление, мониторинг и оценка на проекта. 

2. Информиране за проекта и популяризиране на модела за социално 

предприятие. 

3. Разработване на методология на социалното предприятие. 



4. Създаване и организиране дейността на социалното предприятие: 

-ремонт, обзавеждане и оборудване  

-разработване на мотивационни и обучителни програми 

-изготвяне на регистър с подбраните лица от целевите групи 

-осъществяване на социална подкрепа и консултации на лицата от целевите 

групи 

5. Повишаване на пригодността за труд: 

-организиране на мотивационни тренинги 

-провеждане на обучение 

6. Стартиране дейността на социалното предприятие. 

Описание на целевата група:  

Самотни родители, многодетни майки, дълготрайно безработни лица, обект на 

социално подпомагане, лица от малцинствен произход, лица претърпели наказание 

лишаване от свобода. 

Брой лица от целевата група,
 
включени в проекта: 30 броя лица. 

Съфинансиране по проекта не се изисква. 

 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И :  

 
1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение „Да се 

трудим и съхраним традициите” по Бюджетна линия BG051PO001-5.1.02 на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5 „Социално 

включване и насърчаване на социалната икономика”, подприоритет 5.1 „Подкрепа на 

социалната икономика”, процедура „Нови възможности”. 

2. Дава съгласие, при одобряване и финансиране на проекта на общината, за 

създаване на Общинско социално предприятие за традиционни занаяти – изработка на 

традиционни български сувенири и изделия, свързани с еленския бит и култура. 

3. Дава съгласие, при одобряване и финансиране на проекта, от бюджета на 

община Елена да се покриват разходите за изпълнение на дейностите до признаването 

им.  

4. Дава съгласие при одобряване и финансиране на проекта, помещение в 

сградата на Обреден дом, актувана с Акт за публична общинска собственост 

№198/06.10.1999 г., находяща се на адрес: гр. Елена, ул. „Ил. Макариополски” № 13, 

да се предостави за използване за нуждите на проекта. 

 

 

 
 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


