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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ  

 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА“ 

 

 

Община Копривщица стартира изпълнението на проект „Развитие на 

социалното предприемачество в община Копривщица“, финансиран по 

Договор, рег. № BG05M9OP001-2.010-0231-С01 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020.  

Общата стойност на проекта е 192 497,20 лв.  

Период на изпълнение 16.05.2018 г.- 31.12.2019 г.  

Целта на проекта е осигуряване на заетост и подкрепа за социалното 

включване на представители на уязвимите трупи от община Копривщица 

чрез създаването на подходящи условия за тяхната професионална 

интеграция и реализация в новосъздаденото социално предприятие. 

Предвижда се, в рамките на проекта, в сградата на първото класно 

училище в България “Св. Кирил и Методий” (“Жив музей”), да бъде разкрито 

социално предприятие към община Копривщица, да бъде закупено 

оборудване, техника и обзавеждане за работата на социалното предприятие 

(шевни машини, дървообработващи машини, компютърно оборудване и др.), 

материали, а също така ще бъде извършен ремонт на част от помещенията, в 

които ще се извършват дейностите по проекта.  

Планира се към социалното предприятие да бъдат разкрити три 

работилници-тъкачна, шивашка и работилница за дървообработване, като по 

този начин ще се осигури заетост на 11 лица от целевата група на 

процедурата-лица в неравностойно положение на пазара на труда и други 

социално изключени лица, за период от 12 месеца.  

Проектът ще се изпълнява в партньорство със Сдружение „Федерация 

на научно-техническите съюзи в България“ с Център за професионално 

обучение- организация с над 13 годишен опит в изпълнение на дейности, 

като тези, включени в проектното предложение. Дейностите, които 

партньорът ще изпълнява по проекта включват психологическо подпомагане 

и мотивиране на до 20 лица от уязвимите групи за включване в заетост, 

предоставяне на професионално обучение на 10 от лицата, за които ще бъде 

осигурена заетост (3 обучени лица по специалност „Тъкачно производство“, 

професия „Оператор в текстилно производство“, 4 обучени лица по 

специалност „Шивачество“, професия „Шивач“ и 3 обучени лица по 

специалност „Производство на дървени детски играчки“, професия 
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„Оператор в дървообработването“) и социална и професионална интеграция 

на наетите 11 лица, представители на уязвимите групи в сектора на 

социалната икономика. 

В социалното предприятие ще се произвеждат рекламни и традиционни 

за общината сувенири: копривщенски черги, пътеки, китеници, покривки, 

пана, народни носии, рекламни тениски и торбички, дървени сувенири с 

копривщенски мотиви, заготовки за тях и др., които ще бъдат предлагани за 

продажба в града и в други региони на страната. Приходите от продажбите 

на сувенирите ще бъдат реинвестирани за развитието на социалното 

предприятие, с цел постигане на неговата устойчивост. 


