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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ 

 
 „ВИКСО“ ЕООД стартира изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.010-0457-С01 „Развитие 
на социалното предприемачество във „ВИКСО“ ЕООД“, финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд 
на Европейския съюз. 
 
Общата стойност на проекта е в размер на 280 000.00 лв. 
 
Периода на изпълнение е от 24.04.2018 г. до 24.12.2019 г. 
 
Целта на проекта е осигуряване на заетост и подкрепа за социално включване на хора в 
неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица (неактивни 
и безработни лица) в областта на климатичната, вентилационната и хладилна техника чрез 
създаването на подходящи условия за тяхната професионална интеграция и реализация в 
новосъздаденото социално предприятие. 
 
Проектът ще се изпълнява на територията на две населени места - гр. София, обл. София и 
гр. Любимец, обл. Хасково. По проекта ще бъдат разкрити 20 работни места за хора в 
уязвимо състояние. В гр. София ще осигурим достъп до заетост на 14 лица за следните 
длъжности: „Координатор на социално предприятие“ – 1 бр.; „Монтажник на хладилни и 
климатични инсталации“ – 6 бр. и „Общ работник“- 7 бр. В гр. Любимец до заетост ще имат 
достъп 6 лица на длъжност: „Монтажник на хладилни и климатични инсталации“ – 2 души и 
„Общ работник“- 4 души. Мястото на изпълнение на проекта е обусловено от стремежа ни 
да осигурим заетост и да подпомогнем интервенцията на едни от най-уязвимите групи на 
пазара на труда в един от най-бързо проспериращите в икономическо отношение градове в 
България, визирайки София, както и да допринесем за подобряване на социалната среда в 
малко населено място като гр. Любимец. 
 
Конкретните целеви групи, към които ще са насочени дейностите в проекта са:  
~ хора с увреждания;  
~ лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени 

лица;  
~ представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и 

специализирани предприятия за хора с увреждания;  
~ лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество. 
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За изпълнение на своята мисия, ние поставяме пред себе си следните цели:  
~ подкрепа за осигуряване на заетост на лица от допустимите целеви групи;  
~ психологично подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в 

заетост;  
~ създаване на възможности за професионална и социална интеграция;  
~ предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост;  
~ осигуряване на наставничество за новонаетите лица;  
~ материално-техническо обезпечаване на новосъздадените работни места;  
~ проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на предоставяните 

стоки и услуги;  
~ социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното 

предприемачество;  
~ управление по предприемачески, отчетен и прозрачен начин;  
~ реинвестиране на печалбата от стопанска дейност за подпомагане на целевите групи 

по проекта;  
~ устойчивост на резултатите. 

 
Реализацията на заложените цели в настоящия проект ще допринесе за развитието на 
социалното предприемачество в България и утвърждаването му като бизнес модел, който 
генерира социална стойност, допринася за постигането на интелигентен и устойчив растеж 
и, същевременно спомага за намаляване на бедността и социалното изключване. 
 
Екипът на „ВИКСО“ ЕООД 


