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Този документ е създаден в рамките на Договор № BG05M9OP001-2.018-0029-C02, по проект „Социални, икономически и 

образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 

Полски Тръмбеш и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган на ОП „РЧР“  2014 – 2020 
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СЪОБЩЕНИЕ 

С настоящото отправяме покана към всички заинтересовани лица за присъствие на мероприятия - 

информационни събития, които ще се проведат на 14 октомври 2020 г.  от 12,00 ч. в с.Раданово- пред 

читалището; на 14 октомври 2020 г. от 15.00 часа пред сградата на кметството и на 15 октомври 

2020 г. от 11 часа в гр.Полски Тръмбеш в залата на ОбС – II етаж в сградата на Община Полски 

Тръмбеш, ул.”Черно море” № 4. При неблагоприятни климатични условия, мероприятията ще се 

провеждат на закрито при спазване на всички противоепидемични мерки за сигурност. 

 Информационните събития са във връзка с изпълнение на Проект „Социални, икономически и 

образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ с Регистрационен 

номер на договора по ОП „РЧР“ BG05M9OP001-2.018-0029-C02 и в изпълнение на обществена поръчка 

с предмет: „Организиране и провеждане на образователни и учебно-тренировъчни услуги, Обособена 

позиция 3. Организиране и провеждане на 10 бр. мероприятия по  проект „Социални, икономически и 

образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по Дейност 5 от Проекта 

„Повишаване информираността относно социалните и здравните права на целевите групи; Насърчаване 

на семейното планиране“. 

 На 14.10.2020 г. в с.Раданово -Тема „ Информиране и консултиране по въпросите свързани 

с пенсионирането”. 

 На 14.10.2020 г. в с.Петко Каравелово – Тема „Социални доплащания и права” 

 На 15.10.2020 г. в гр.Полски Тръмбеш – Тема „Социални и здравни облекчения на лицата в 

риск”. 

 Гражданите  които проявяват интерес към темите могат да задават въпроси предварително чрез  

имейла на Община Полски Тръмбеш или чрез екипа на управление на проекта в сградата на Община 

Полски Тръмбеш V  етаж, стая № 508. 

Екип по управление на проекта 

09.10.2020 г. гр. Полски Тръмбеш 
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