
 

 

  

 

 

 

 

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 

 

Регистрационен номер на договораBG05M9OP001-1.064-003-С01 по ОП „РЧР“, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до 

заетост и качеството на работните места“ BG05M9OP001-1.064 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш мярка МИГ 02 „Местни 
инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш чрез Водено от общностите местно 

развитие за изпълнение на проект: „Подобряване достъпа до заетост в община Полски Тръмбеш“, съфинансиран от Европейския 

социален фондна Европейския съюз. 

 

 

 

 

 

 
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ПОДПИСА ПЪРВИЯТ ДОГОВОР С МИГ 

„ПАВЛИКЕНИ-ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ” ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ 

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ” 

 

 На 3 октомври 2019 година в Община Полски Тръмбеш беше официално подписан 

първият договор с МИГ „Павликени-Полски Тръмбеш” по Мярка МИГ 02 „Местни инициативи 

за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”. Административният  

договор  е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водени от общностите местно развитие, 

процедура чрез подбор на проекти  BG05M9OP001-1.064, регистрационен номер на договора  

BG05M9OP001-1.064-0003-С01. 

 Проект "Подобряване достъпа до заетост в община Полски Тръмбеш" ще създадат 

условия за насърчаване на устойчива заетост, подобряване качеството на човешките ресурси и 

възможността за социално включване, както и осигуряване на благоприятни условия на труд. С 

реализирането му се очаква да се подобри достъпа до заетост, включително и на най-уязвимите 

групи и да се повиши атрактивността и качеството на работните места в Община Полски 

Тръмбеш. Проекта е насочен към следната целева група: икономически неактивни лица, в това 

число обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно 

положение на възраст между 30 и 54 г.; безработни или неактивни лица над 54 годишна 

възраст. 

 Преди наемане на работа, чрез провеждане на мотивационно обучение, 12 лица  ще 

бъдат запознати с основните принципи на работния процес, кандидатстването за работа, 

подготовката на документи за кандидатстване, правата и задълженията на работника съгласно 

Кодекса на труда, както и със спазването на трудовата дисциплина. Ще бъде проведено и  

професионално обучение, което ще се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за 

професионалното образование и обучение.Професионалното обучение ще е по професия 

"работник в озеленяването" и специалност  "Озеленяване и цветарство".Продължителност на 

обучението - 300 учебни часа, от които 116 теория и 184 часа практика. От успешно 

преминалите обучение лица, ще се извърши подбор и ще се наемат на работа в Община Полски 

Тръмбеш 10 лица със срок на заетост от 12 месеца. С подбраните лица ще се сключат трудови 

договори на пълен работен ден - 8 часа, за длъжността "работник в озеленяването".За 

работниците ще се закупи стопански инвентар, материали и консумативи, необходими за 

създаването на по-ефективни и нормални условия на труд на новите работни места. 

Работниците озеленяване ще оформят тревни площи, ще изграждат зони за отдих, ремонт и 

поддръжка на общински обекти, ремонтни дейности на обществени сгради и обекти. 

 Максималния размер на безвъзмездната финансова помощ е 149 975,27 лв. Периодът 

на изпълнение на проекта е 16 месеца, считано от 1 ноември 2019 година. 

Проекта е разработен и ще се реализира за да отговори на потребностите за развитие и 

стремежите на жителите от територията на община Полски Тръмбеш за подобряване 

качеството на живот,  което е и един от основните приоритети в Стратегията за ВОМР на МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш, чрез подобряване на достъпа до устойчива заетост, 

включително и на най-уязвимите групи и повишаване на атрактивността и качеството на 

работните места. 


