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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.  

   
ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

Схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG051PO001-5.1.02 

ПРОЕКТ „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец”  
ДОГОВОР № BG051PO001-5.1.02-0033-C0001 

 
 

От месец Декември 2011 г. Община Лясковец започна реализацията на 
проект за създаване на общинско социално предприятие с финансиране от 

Европейски социален фонд 
 На 15.12.2011 г. Община Лясковец официално стартира проект № 
BG051PO001-5.1.02-0033-C0001 „Нови възможности за заетост в зелената 
система на Община Лясковец” финансиран по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” със средства от Европейския социален фонд. 
 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, чрез създаване на: Общинско предприятие 
„Благоустройство, озеленяване и почистване”, за чието създаване Общински 
съвет Лясковец даде своето съгласие на свое заседание през месец Юли 2011 
година. 
 В рамките на новосъздаденото социално предприятие ще бъдат разкрити 29 
нови работни места, като 10 от тях ще бъдат в населените места от Общината (по 
двама души във всяко от прилежащите села). Дейността на общинското социално 
предприятие ще осигури озеленяване и поддържане на общински зелени площи 
за широко обществено ползване, паркове, улици и градини, хигиенизиране на 
обществени зони за отдих, подобряване на зелената система на територията на 
община Лясковец.  
 В рамките на проекта ще бъде извършен подбор на продължително 
безработни лица или лица от етнически малцинства, които ще бъдат привлечени 
за работа в социалното предприятие. Също така в рамките на проекта ще бъде 
закупено специализирано оборудване и техника за извършване на дейностите по 
озеленяване и поддръжка, както и ще се осигурят материали за дейността на 
предприятието. Чрез създаването на Общинско предприятие „Благоустройство, 
озеленяване и почистване” Община Лясковец ще разполага с механизъм за 
контрол при прилагане на Наредбата за изграждане и опазване на зелената 
система на община Лясковец, както и ще насърчи разкриването на „зелени 
работни места”. 
 Проектът ще се реализира в срок от 16 месеца. Общата стойност на проекта е 
296 000 лева.  
 
За информация:  
Илиян Илиев, Ръководител проект 
тел.0887 404 277 


