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ИНФОРМАЦИЯ 

В изпълнението на дейности по 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, екипа 

по организация и успешно реализиране на проекта информира обществеността за хода на 

изпълнение на дейностите по проекта: 

В началото на месец ноември 2016 г.  стартира  професионалното обучение на втората 

група от 15 бр. младежи по проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”. 

Професионалното обучение ще е по професия "работник в озеленяването" код СПОО 

622030, специалност "Озеленяване и цветарство", код 6220301. Продължителност на 

обучението - 300 учебни часа, от които 116 теория и 184 часа практика. 

 Считано от 01.11.2016 г. постъпиха на работа 11/ единадесет/ броя от младежите до 

29 години, които успешно преминаха първия курса на обучение по професия „Работник в 

озеленяването“. Те изпълняват трудовите си задължения в четири населени места на 

територията на Община Полски Тръмбеш, както следва: в с. Иванча, с. Обединение, с. 

Климентово и с. Орловец.  

 Продължава Дейността по идентификация и активиране на младежи до 29 г. 

включително, които не са нито в образование или в обучение, нито в заетост, както и лица 

които не са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта за формиране на третата 

група за обучение и последствие за заетост. 

Желаещите да участват в Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмебш” 

могат да подадат своите заявления в Община Полски Тръмбеш, ет. 5, стая №501, Милена 

Георгиева 
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