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       На 22.05.2018 г. „МОВЕН“ ЕООД сключи Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура № BG05M9OP001-2.10 „Развитие на 

социалното предприемачество “, проект "Ново социално предприятие в сферата на 

комуникациите и иновативните технологии” 

BG05M9OP001-2.010-0127, обща стойност на проекта 180 605,60 лв., от които 153 

514.76лв. европейско финансиране и 27 090.84лв. национално съфинансиране. 
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ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 

       Проектното предложение е насочено  към създаване на Социално предприятие за "Разработване на 
софтуерни продукти и предоставяне на услуги в областта на IT технологиите".  
       Проектът е насочен към улесняване на достъпа на заетост и насърчаване осигуряването на социално 
включване на лица от уязвимите групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална и 
социална интеграция в сферата на социалната икономика. 
       Чрез предоставените стимули по процедура "Развитие на социалното предприемачество" ОП РЧР,  
„МОВЕН” ЕООД ще осигури по-добри възможности за заетост на безработни/неактивни лица от най-
уязвимите групи на пазар на труда в Северозападна България, като им осигури модерно високотехнологично 
оборудване.  Ще предостави  психологическа подкрепа и мотивация на наетите лица, ще осигури обучение 
по Ключова компетентност № 7 "Инициативност и предприемачество.” Предвижда се да бъдат разкрити нови 
работни места за 11 безработни/неактивни лица за включване в качествена заетост, като лицата ще са част от 
следните специфични категории на пазара на труда  и две лица екип на социалното предприятие. Целеви 
групи предвидени в проекта са: 
 -безработни младежи до 29 г.-6 бр.; 
-хора с увреждания-1 бр.; 
-безработни лица над 54 г.-3 бр.; 
-продължително безработни лица - 1 бр. 
       Дейностите, които ще бъдат изпълнявани в проектната инициатива, за да се постигнат заложените 
резултати са: 

 1. „Обезпечаване с оборудване на новосъздадените работни места и наемане на офис помещение”.            
 2. „Проучване и търсене на възможностите за пазарна реализация на изработвания софтуерен 
продукт и предоставяне на IT услуги.”; 
3.  „Наемане и осигуряване на заетост на безработни и/или неактивни лица с ниска 
конкурентоспособност на пазара на труда и хора с увреждания.” 

                 4. „Психологическо подпомагане и мотивиране на лицата от уязвимите групи за адаптиране към 
условията на работното място, активно поведение на пазара на труда и устойчивост на заетото работно 
място..”; 
                 5. Предоставяне на обучение за повишаване на управленските и бизнес умения на наетите 
безработни и/или неактивни лица, целева група по проекта; 
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      Дейностите са насочени към предоставяне на равни възможности и предотвратяване на всякаква 
дискриминация към различни групи хора, попаднали в рискови групи на пазара на труда за повишаване 
на достъпа до заетост, предоставяне на качествена и устойчива заетост, намаляване на социалното 
изключване и бедността. 

 

                                                  

                                             ЦЕЛ/И НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
       Общата цел на проектното предложение е насочена към осигуряване на лесен достъп до заетост и 
осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи на пазара на труда и други социално 
изключени лица, осигуряване на подходящи условия за професионална интеграция в сферата на социалната 
икономика чрез създаване на социално предприятие. 

        Специфичните цели на настоящото проектно предложение са:  
1.Създаване на Социално предприятие, с дейност за "Разработване на софтуерни продукти и предоставяне на 
услуги в областта на IT технологиите.".  
2.Увеличаване броя на заетите в социалното предприятие лица, от следните уязвими групи:  
-безработни младежи до 29 г.; 
-продължително безработни; 
-лица с увреждания; 
-безработни лица над 54 г. 
3.Постигане на социален ефект спрямо лицата от уязвимите групи; 
4.Дейностите извършвани в социалното предприятие да са предназначени за оказване на различни форми на 
пряка подкрепа за преодоляване на социалната изолация. 
5.Подкрепа и помощ на включените в проекта лица, представители на уязвимите групи за изравняване на 
жизнения и социален статус с този на останалите членове на обществото. 
6. Устойчивост на заетостта и на дейността на социално предприятие. 
 
    Общата  и специфичните цели на проектното предложение са в пълно съответствие с посочените 
конкретни цели на схема ”Развитие на социалното предприемачество” и Инвестиционен приоритет 4, 
специфична цел 1 на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 и 2020 г. 

    Целите са акцентирани върху най-уязвимите групи на пазара на труда. Разписаните цели са насочени 
изцяло към решаване на проблемите на безработните и/или неактивни хора на пазара на труда, като 
приоритетно са насочени към специфични, рискови категории.  

   Дефинираните цели и схемата "Развитие на социалното предприемачество"стимулират работодателя да 
създаде устойчиви работни места чрез създаване на социално предприятие.  С постигане на заложените 
проектни цели ще бъде подобрено качеството на живот на хората, участвали в проектната инициатива и 
преодоляна социалната им изолация.Безработните и неактивни  лица на пазара на труда ще имат 
възможност да се интегрират  и да намерят своето място на трудовия пазар и като цяло ще се увеличи 
тяхната конкурентоспособност,  икономическа активност, ще се подобри  човешкият капитал и ще се постигне 
по-висока, по-качествена и устойчива заетост. 

    

гр.Плевен                                                                                                     24.05.2018
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