
Социално предприятие за 
обществено хранене –Трявна  



Какво е социално 
предприемачество 

  Това е различен начин  за правене на бизнес, с  
умело съчетаване  на социални и 
икономически цели, защото позволява на 
социалните предприятия да се самоиздържат, 
като им носи печалба и едновременно с това 
помага за преодоляването на социални 
трудности.  
 



   Социално предприятие  
 Едно  предприятие е “социално”, само ако извършваната от него 

стопанска дейност е с изразен социален ефект спрямо лица от 
уязвими социални групи. 
 

 Тази дейност има особено предназначение – оказване на пряка 
подкрепа на определени целеви групи с цел преодоляване на 
социална изолация и получаване на финансова и не-финансова 
подкрепа.  

 То е предприятие, 
 - което се издържа изцяло от собствената си стопанска дейност на 

пазара, 
  - което функционира в полза на служителите си, като им осигурява 

заетост  
 - и в полза на други уязвими групи.  



Примери за социално предприемачество на 

територията на община Трявна  

 

    През 2012г.  По инициатива на Община Трявна се създава 
Социално предприятие за обществено хранене по Проект: 
„Нова възможност за обществена солидарност” 

     Бенефициент: Община Трявна 
     Източник на финансиране:Европейски социален фонд по 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. 
Общата му стойност е 293 312,29 лева – пълно финансиране 
на дейностите за една година.  Предвидено е  и 5-годишно 
устойчиво развитие,  
 



Проект: „Нова възможност за обществена солидарност-

социално предприятие за обществено хранене-Трявна”  

 Социално предприятие за обществено хранене се развива в 
две основни направления:  

 социална кухня /включваща 40 лица, които идват и се 
хранят на място. Една от целите е да се социализират и да 
създават контакти с другите потребители/. 
 
 

 домашен социален патронаж /тук са включени отново 40 
лица, които са трудно подвижни и храната им се доставя по 
домовете/.  
 
 

 
 



Проект: „Нова възможност за обществена солидарност-
социално предприятие за обществено хранене-Трявна” 

Целевата група, която обхваща проекта 
включва:  

 хора в неравностойно положение; 

 Хора от уязвими рискови групи; 

 Хора с различини заболявания; 

 С ниски доходи или без доходи; 

 Хора без близки или роднини, които да се грижат 
за тях.  

 



Проект: „Нова възможност за обществена солидарност-
социално предприятие за обществено хранене-Трявна” 

Екипът на “Социалното предприятие” 
включва 17 човека, като 12 от тях са 
също от уязвими групи: 

 Трайно безработни; 

 Самотни майки; 

 Хора с увреждания; 

 Хора от малцинствата. 

 



        Период   на устойчивост 

   След изтичане на едногодишния период на 
финасиране предприятието продължи с дейността 
домашен социален патронаж, който обслужва 
средно около 115 човека и включи още две 
направления: 

 Приготвяне на храна за 25 потребителите на 
услугата ДЦВХУ; 

 И осигуряване на обяд на 50 лица по проект 
Общественна трапезария 



     Период   на устойчивост 

     

   Тъй като услугата се оказва необходима за района на Община 
Трявна, социалното предприятие ще продължи дейността си 
и след изтичане периода на устойчивост. За целта е взето 
решение за кандидатстване към Фонд Социална закрила за 
отпускане на средства за дооборудване на кухненския блок с 
необходимата техника с цел подобряване качеството на 
услугата.  
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     БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО  


