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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.  

             От 02 до 12 август се организира и проведе мотивационно обучение за 30 лица 

от целевата група. Обучението се проведе в предоставена зала от Община Полски 

Тръмбеш. Обучението беше с продължителност 7 работни дни по 6 часа на ден. 

Обучението беше се проведе от Учебен център „Магнаура- ЕООД” гр.Велико Търново. 

Обучителната организация е определена след проведена процедура по ЗОП. 

Провежданите групови занимания бяха за усвояване на конкретни умения и 

компетенции по писане на автобиография, подходи за търсене на работа и 

селектирането на подходящи обяви, писане на мотивационно писмо и др.  Чрез участие 

в мотивационното обучение лицата придобиха знания и умения за ориентиране на 

пазара на труда  и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на 

подходящо обучение или заетост. Обучените усвоиха умения за подготовка на 

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

документи за кандидатстване за работа . Чрез обучението беше използвано позитивното 

влияние на групата за повишаване на активността за търсене и насърчаване за работа. 

        От 15 август баха назначени 30 икономически неактивни лица от целевите групи. 

Те са назначени за 12 месеца на минимална работна заплата от партньорската 

организация „Чистота-Полски Тръмбеш”. Назначените лица извършват рутинни за 

предприятието дейности. 

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

специалисти. Извършето е плащане за проведеното мотивационно обучение.  


