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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: ОП „РЧР”2014-

2020г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0029-С01 и ОП 

„НОИР” 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.  

             През месец юни са сформирани групите и са започнали дейностите за изготвяне 

на учебни планове за провеждане на допълнителни занимания по български език. 

Допълнителните занимания по български език ще са съобразени с възрастта на 

учениците. Учениците се разпределят в групи, съобразени с конкретните им нужди и 

образователни потребности, на база специално изготвен план за допълнителни часове. 

С всяко дете ще се работи с индивидуален подход. 

           В СУ „Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш, партньор по проекта, работят 

двама психолози, които чрез индивидуални и групови занимания, съобразени с 

възрастта на учениците. 

            През месец юни  работят специалистите в Център „Заедно”. В Център „Заедно” 

се предоставят индивидуални консултации и социално-здравна медиация на 

представителите на целевите групи  по проекта.  При установена потребност се 

предоставят и мобилни услуги и консултации в населените места от общината. В 

Център „Заедно” са  назначени: административен ръководител; социален работник; 

социално здравен медиатор; педагог„ психолог; трудотерапевт и юрист.  

До момента разходвани средства по проекта са за работни заплати на назначените 

специалисти от месец май 2019 г. 

 


