
                                                                                             

Процедура BG05M9OP001-2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 

“Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ 

Договор BG05M9OP001-2.105-0005-C01 „Подкрепа за уязвими лица от Община Трявна ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

     

 

Проект BG05M9OP001-2.105-0005-C01 

 

„ПОДКРЕПА ЗА УЯЗВИМИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА ТРЯВНА“ 
 

 

На 10.03.2021г,  кметът на община Трявна Г-жа Силвия Кръстева подписа Договор с 

Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 

2014-2020г.“ за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-2.105-

0005-C0 “Подкрепа за уязвими лица от Община Трявна“, финансиран по процедура 

BG05M9OP001-2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка 

ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и 

Трявна“. 

 

Какво предвижда проекта: 

 

Проектът предвижда дейности, свързани с подкрепа дейността на „Общинско 

социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии 

за обществено ползване в Община Трявна“, посредством осигуряване на заетост на 

10 лица от уязвими групи за период от 12 месеца на длъжност "работник 

поддръжка" и "работник озеленяване". Заетите лица ще преминат професионално 

обучение, пряко свързано със съответното работно място, в съответствие с 

изискванията на Закона за професионалното образование и обучение. За създаване 

на ефективни работни места се предвижда закупуване на необходимата техника, 

оборудване и работно облекло. 
 

Основна цел на проекта: 

Основна цел на проекта е да се даде възможност за заетост и професионална 

интеграция в създаденото "Социално предприятие за благоустройство, озеленяване 

и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна“ на хората с 

увреждания и други представители на рискови групи, като важна предпоставка за 

намаляване на бедността и риска от социално изключване. 
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Специфичните цели на проекта: 

- Създаване на условия за повишаване на квалификацията на лица от обхванатите 

целеви групи; 

- Повишаване на заетостта чрез осигуряване на субсидирана заетост; 

- Постигане на устойчиво социално развитие на местно ниво. 

 

Основни дейности по проекта: 

 

1. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация 

или придобиване на нова 

 

В рамките на тази дейност ще бъде извършено обучение за придобиване на 

професионална квалификация по част от професия: 

 

I. 622030 "Работник в озеленяването", специалност 6220301 "Озеленяване и 

цветарство", като ще бъде включен и модул за работа с техника, в съответствие със 

заявената готовност от кандидата - работодател Община Трявна за наемане на 

работа на 5 безработни лица от целевите групи. 

Предвиденото обучение по специалност 6220301 "Озеленяване и цветарство" 

включва общо 200 учебни часа. 

 

II. 93120008 "Работник поддръжка", специалност 582080 "Помощник в 

строителството", като ще бъде включен и модул за работа с техника, в съответствие 

със заявената готовност от кандидата - работодател Община Трявна за наемане на 

работа на 5 безработни лица от целевите групи. 

Обученията ще доведат до придобиване на квалификация по част от професия, за 

което обучените лица ще получат Удостоверение за професионално обучение, 

съгласно чл. 38, ал.3 от ЗПОО. 

Извършването на дейността ще бъде възложено на изпълнител - обучаваща 

организация и ще бъде осъществено в съответствие с изискванията на Закона за 

професионалното образование и обучение. 

Целта на обучението е персоналът на социалното предприятие да придобие 

професионална квалификация и умения, за да изпълнява компетентно своите 

задължения, свързани с конкретната длъжност в предприятието. Придобиването на 

съответните професионални умения ще допринесе за по-лесно включване на лицата 

на пазара на труда. 
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2. Осигуряване на заетост 

 

По проекта ще бъде осигурена заетост за период от 12 месеца на 10 лица от 

целевите групи - хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара 

на труда и други социално изключени лица. Работниците ще бъдат наети в 

„Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка 

на територии за обществено ползване в Община Трявна“ и ще извършват 

дейности и услуги по озеленяване, почистване, поддръжка и облагородяване на 

обществени зони и частни имоти, в т. ч. паркове, зелени площи, междублокови 

пространства, гробищни паркове, крайречни територии, стопански обекти и 

други. 

Дейността ще съдържа две поддейности: 

1. Наемане на 10 безработни лица от целевите групи за период от 12 месеца на 

длъжностите "работник поддръжка" (код по НКПД 93120008) и "работник 

озеленяване" (код по НКПД 92140015). 

2. Осигуряване на 2 наставника, които да обучават, наблюдават и контролират 

назначените лица за период от 6 месеца. 

 

3. Осигуряване на оборудване за дейността на предприятието 

 

Настоящата дейност е предвидена и е необходима за ефективното изпълнение на 

дейност 2 от проекта. 

Дейността произтича и е обоснована от нуждата за създаване на ефективни работни 

места за осъществяване на съответната дейност, която извършва социалното 

предприятие и е съобразена с конкретните изисквания за позициите на назначените 

лица. 

За извършването на служебните задължения на наетите служители ще бъде закупено 

необходимото оборудване и специализирана техника, включително оборудване за 

поддръжка на зелени площи, техника за почистване от сняг и материали и 

консумативи, необходими за поддръжка на териториите. За наетите лица ще бъде 

закупено работно облекло и обувки.  
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Резултат от проекта: 

Осигурена субсидирана заетост на 10 лица от целевите групи за период от 12 

месеца. 

Оказана подкрепа за развитието на професионалния потенциал на наетите лица в 

социалното предприиятие и подпомагане на служителите да подобрят трудовото си 

представяне. 

Постигната по-висока квалификация, придобити полезни знания и умения, които да 

развият потенциала на хора от уязвимите групи, живеещи на територията на община 

Трявна и да подпомогнат бъдещата им реализация и позициониране на пазара на 

труда. 

 

 

Финансиране и срок: 

 

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд 

на Европейския съюз. 

 

Стойност на проекта: 151 925.76 лв. 

 - 129 136.90 лв. от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 - 22 788.86 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република 

България. 

 

 

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 15 месеца. 


