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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 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 “с 

обща стойност на проекта 800312,92 лв. Срокът за изпълнение на проекта е до 

31.12.2020 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-С01 и Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж” 2014-2020г. с регистрационен номер на договора 

BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C01. По проектът 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.  

Партньори по проекта са: СУ„Цанко Церковски”гр.Полски Тръмбеш; 

Сдружение ”Център-Мария“ гр.Горна Оряховица; Сдружение „За по-добро бъдеще„ 

гр.София и Общинско предприятие „Чистота-Полски Тръмбеш”. В проектните 

дейности се предвижда: идентифициране на неактивни лица, обучение и заетост; 

предлагане на медицински прегледи; организиране на мероприятия за повишаване на 

толерантността и доверието между гражданите от различни уязвими групи; 

активизиране и овластяване на родители за участие в образователния процес; 

подобряване на образователната среда; провеждане на мероприятия за преодоляване на 

негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна 

идентичност.  

            През месец март е сформиран екип за успешно управление на проекта.  Екипа е 

подготвил всички обяви за стартиране на дейности и приемане на заявления на лица 

желаещи да работят по проекта съгласно дейностите и специалистите необходими за 

тяхното изпълнение. Подготвени са и процедурите за подбор. 

             Екипа за ефективно управление и успешно реализиране на проекта, 

ръководството на Община Полски Тръмбеш и всички партньори по проекта  проедоха 

среща  и планираха стартиране на първите  дейности по проекта.  

          До момента няма разходвани средства по проекта. 
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