
Офис за подпомагане 
на социалното предприемачество 

град Крумовград
ул. „Трети март“ № 3

Работно време 
от понеделник до петък: 

от 8.00–12.00; 13.00-15.00 часа

Програма за сътрудничество INTERREG V-A 
„Гърция-България 2014-2020”

Проект: “Интегриран подход за социално 
включване в българо-гръцкия регион чрез 

подкрепа за заетост и развитие на социално 
предприемачество“, (ACCESS FOR ALL)

Договор № В2.9c.10/31.08.2017

ОФИС 
ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
НА СОЦИАЛНОТО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Настоящият документ е създаден в рамките на 
Проект: “Интегриран подход за социално 
включване в българо-гръцкия регион чрез 

подкрепа за заетост и развитие на социално 
предприемачество“, (ACCESS FOR ALL) финансиран 

по Програма за сътрудничество INTERREG V-A 
„Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор 

№ В2.9c.10/31.08.2017,. Проектът е съфинансиран 
от Европейския фонд за регионално развитие и от 
националните фондове на страните, участващи в 

Програмата за сътрудничество Interreg V-A 
“Гърция-България 2014-2020”.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД
MUNICIPALITY OF KRUMOVGRAD

6900 Крумовград, пл. “България” № 5
централа: +359 3641/20-10, 20-21; факс: 70-24; e-mail: minkrum@abv.bg
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 Община Крумовград, в партньорство 
с община Топирос, Гърция изпълнява 
проект „Интегриран подход за социал-
но включване в българо-гръцкия регион 
чрез подкрепа за заетост и развитие на 
социално предприемачество“, с  акро-
ним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по 
Програма за сътрудничество INTERREG 
V-A „Гърция-България 2014-2020”, съ-
гласно Договор № В2.9c.10/31.08.2017. 
Общата цел на проекта е да допринесе 
за разширяване на социалното пред-
приемачество в трансграничния регион 

България-Гърция чрез осигуряване на 
подкрепа за социалното приобщаване 
на уязвимите групи и чрез създаване 
на общ инструмент за насърчаване на 
социалното предприемачество.

От началото на месец ноември 
2018 г. по проекта заработи Офис за 
подпомагане на социалното предприе-
мачество в гр. Крумовград. Основната 
насока на работата на офиса е да бъде 
насърчавано и промотирано социално-
то предприемачество сред граждани-
те на община Крумовград.  

Работата на офиса цели да: 
• подобри достъпа на уязвимите групи 

до услуги чрез социално предприятие;
• подпомогне достъпа на информа-

ция за заетост на ограничени профе-
сионално и финансово групи чрез ус-
тановеното социално предприятие;

• увеличи разпространението на ин-
формация за социалното предприема-
чество.

Всеки, който се интересува, може 
да посети офиса за подпомагане на со-
циалното предприемачество в гр. Кру-
мовград и да се възползва от предла-
ганите услуги. Експертите, работещи в 
офиса в България, ще предоставят ин-
формация за процеса и процедурите по 
създаване на социално предприятие.


