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ИНФОРМАЦИЯ 

Във връзка с приключване 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 изпълнените цели  и постигнати резултати по проекта, а 

именно: 
 С изпълнението на проекта се идентифицираха лица от целевата група на 

неактивните младежи от Община Полски Тръмбеш, чрез разработената Методология на 

процедура по идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 години, от Община 

Полски Тръмбеш. Изготви се анализ с карта на обезкуражените лица.Идентифицираха се 

икономически неактивни младежи  до 29 годишна възраст включително от всички 15 населени 

места на територията на Община Полски Тръмбеш  - общо 92 броя икономически не активни 

младежи от общината; 

 

 Активираните и идентифицирани младежи се включиха и участваха в мотивационно 

обучение, съответно получиха сертификати за преминато мотивационно обучение – общо 53 

броя младежи, преминаха мотивационно обучение. Младежите от целевата група придобиха 

знания и умения за ориентиране на пазара на труда и се адаптираха към неговите изисквания  

за търсене и избор на подходяща заетост. Обучението беше насочено към усвояване на умения 

на подготовка на документи за кандидатстване за работа, усвояване на умения за ефективно 

използване на различни източници на информация за свободни работни места, усвояване на 

умения за успешно представяне пред работодател; 

 

 Част от лицата преминали през мотивационно обучение преминаха и през 

професионално обучение по професия „Работник в озеленяването“, специалност "Озеленяване 
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и цветарство„. Продължителност на обучението беше 300 учебни часа, от които 116 теория и 

184 часа практика. Обучиха се 45 броя младежи по професия „Работник в озеленяването“, 

съответно получиха свидетелства за придобиване на професионални умения и квалификация. 

 

 От успешно преминалите обучение младежи, съответно получили документ за 

обучението, се извърши подбор и се наеха на работа в Община Полски Тръмбеш за срок от 

шест месеца - 40 броя лица, като работници в озеленяването. Сключиха се трудови договори с 

тях за период от шест месеца. Трудовите си задължения младежите осъществяваха в град 

Полски Тръмбеш и кметствата от общината на подходящи работни места, спрямо уменията и 

придобитата квалификация по професия „Работник в озеленяването“. 

 

 

 

10.11.2017 г. 

гр. П. Тръмбеш 
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