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ИНФОРМАЦИЯ 

 В изпълнението на Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”, който се 

осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0025-С01, 

сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш, 

по линия на Инициативата за младежка заетост, информираме обществеността за изпълнение 

на дейностите по проекта: 

В изпълнение на дейност по идентифициране и активиране на икономически 

неактивни младежи до 29 годишна възраст включително на територията на Община Полски 

Тръмбеш от събраната информация за младежи от 15 до 29 години, които не учат, не работят 

и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, се изготви анализ на икономически 

неактивните младежи до 29 годишна възраст включително,  съгласно критериите на 

методологията за идентифициране. 

 Общо активираните и идентифицирани лица са 69 бр. младежи от целевата група, 

като от тях: 27 бр. от гр. Полски Тръмбеш, 17 бр. от с. Орловец, 10 бр. от с. Раданово, 4 бр. от 

с. Петко Каравелово, 3 бр. от с. Климентово, 2 бр. от с. Обединение, 2 бр. от с. Каранци, 1 бр. 

от с. Иванча, 1 бр. от с. Страхилово, 1 бр. от с. Куцина, 1 бр. от с. Стефан Стамболово.  

Общо активирани и идентифицирани младежи, изразили желание за включване в 

мотивационно обучение са 48 бр., като от тях: 16 бр. от гр. Полски Тръмбеш, 17 бр. от с. 

Орловец, 6 бр. от с. Раданово, 2 бр. от с. Климентово, 2 бр. от с. Обединение, 2 бр. от с. 

Каранци, 1 бр. от с. Иванча, 1 бр. от с. Страхилово, 1 бр. от с. Куцина. 

Общо активирани и идентифицирани младежи, изразили желание за включване в 

обучение по професионална квалификация „работник озеленяване“ са 41 бр., като от тях: 13 

бр. от гр. Полски Тръмбеш, 15 бр. от с. Орловец, 5 бр. от с. Раданово, 2 бр. от с. Климентово, 

2 бр. от с. Обединение, 2 бр. от с. Каранци, 1 бр. от с. Иванча, 1 бр. от с. Страхилово. 
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