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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 януари 2020 г. продължиха да работят назначените 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. 

 

На 16 януари 2020 г. се проведе първият концерт, по дейност „ Преодоляване на 

негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна 

идентичност”.Концерта се проведе в салона на Народно читалище”Отец Паисий 1905” в гр. 

Полски Тръмбеш. В концерта се включиха: мажоретни състави от ОУ „Васил Левски” с.Петко 

Каравелово; танцов състав от ОУ „ Св.св.Кирил и Методий” с.Раданово; театър „Приказен 

свят” от същото училище, ученици от СУ „Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш и Фолклорна 

формация „Полянци”- носител на много международни и национални награди. Бе проведена и 

информационна кампания за преодоляване на негативните стереотипи, бяха раздадени и 

специално подготвени информационни брошури. По време на концерта беше осигурено фото-

заснемане. 

 

На 28 януари 2020 г. се проведе шестото  информационно събитие по проекта.  Темата 

на събитието беше: „Превенция на социалното изключване”. Дейността се изпълнява след 

проведена процедура за избор на изпълнител и сключен договор с „Инно Медия ЕООД” 

гр.София.  

 

На 29 януари 2020 г. се проведоха консултативно профилактични прегледи от очен 

лекар. Дейността се изпълнява след проведена процедура за избор на изпълнител и сключен 

договор с Медицински център „РЕХАХЕЛП- Полски Тръмбеш” ЕООД.  



                                              

Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.029-С01, Регистрационен номер на договора по ОПНОИР 

BG05M9OP001-2.0029-2014BG05M2OP001-C01, Проект„Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на 

уязвими групи в община Полски Тръмбеш “, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение 

BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование“ –Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“ 2014-2020г.и ОП „НОИР”2014-2020г., 

съфинансирани от ЕСФ на ЕС                  

 www.eufunds.bg 

 

Информация за датите на провежданите прегледи може да бъде получена и в Център 

”Заедно”, който се намира в гр.Полски Тръмбеш, на ул.”Търговска” № 30 или от екипа на 

проекта в Общинска администрация. През месец февруари са планирани прегледи от кожен 

лекар – на 11 февруари 2020 г. 

В Център „Заедно” се предоставят индивидуални консултации и социално-здравна 

медиация.Там продължават да работят: административен ръководител, психолог, социален 

работник, соц.здравен медиатор, юрист, трудотерапевт, педагог. 

В СУ„Цанко Церковски” работят двама психолози, които осигуряват психологическа 

подкрепа. 8 учители провеждат допълнително обучение по български език за учениците за 

които българският език не е майчин и допълнителни занимания със застрашени от отпадане 

ученици. Работи се и за насърчаване на участието на родителите във възпитателния процес чрез 

включването им в съвместни дейности.  

        До момента верифицираните средства за дейностите по договора с ОП НОИР са в размер 

на 15 254, 83 лв. 

 


