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Община Полски Тръмбеш изпълнява интегриран проект „Социални, 

икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи 

в община Полски Тръмбеш” 

Община Полски Тръмбеш продължава да изпълнява   

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” по 

процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно 

предложение BG05M9OP001-2.018  „СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” КОМПОНЕНТ 1, 

по Проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция 

на уязвими групи в община Полски Тръмбеш “. 

След подписването на допълнително споразумение, към 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” по 

процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно 

предложение BG05M9OP001-2.018  „СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” КОМПОНЕНТ 1, 

по Проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция 

на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ на 16.10.2020 година, се 

промени общата стойност на проекта от 800312,92 лв., като тя се увеличи  

със 150000 лв. Срокът за изпълнение на проекта се промени от 31.12.2020 

г. до 31.12.2021 г.  Договорът се финансира по две оперативни програми: 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г. с 

регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0029-С03 и 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-

2020г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0029-

2014BG05M2OP001-C03. По проектът ще продължат да се изпълняват 

социално-икономически и образователни дейности, чрез които се цели да 

се постигне успешна интеграция на ученици, родители и безработни лица 

от уязвими групи на територията на община Полски Тръмбеш. 

В СУ „Цанко Церковски”, партньор на Община Полски Тръмбеш по 

проекта,  продължиха да работят двама психолози, които осигуряват 

психологическа подкрепа. Пет специалисти: двама педагози, двама 
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образователни експерти и един образователен медиатор, работят за 

насърчаване на участието на родителите във възпитателния процес чрез 

включването им в съвместни дейности с децата.  

През месец март  2021 г. продължиха да работят назначените  по 

проекта 17 лица в Общинско предприятие „Чистота- Полски Тръмбеш.”         

Продължава да функционира Център „Заедно”. Специалистите 

назначени да работят в център „Заедно” работят с уязвимите групи по 

определен график, извършват и мобилна работа, която в условията на 

пандемия е един много целесъобразен начин за оказване на помощ на 

целевите групи при спазване на всички противоепидемични мерки. 

Специалистите предоставят индивидуални консултации и социално-

здравна медиация. В центъра работят: административен ръководител, 

психолог, социален работник, соц.здравен медиатор, юрист, 

трудотерапевт, педагог. Соц.здравния медиатор информира гражданите от 

целевата група за опасностите от заразяване с коронавирус и начините на 

защита.  

До края на месец март 2021 г. верифицираните средства за 

дейностите по договора с ОП НОИР са  общо в размер на  93522,08 и  за 

дейностите по ОП РЧР  през месец февруари са верифицирани 185 781,70 

лв. или общо по ОП РЧР 395607,79 лв. 

       


