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ОБЯВА 

За подбор на лица, ангажирани по проект №BG05M9OP001-2.010-0328 „Развитие на 
социалното предприемачество в Община Завет“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие 
на социалното предприемачество“ по ОПРЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване” 
 

Във връзка с подписан Административен договор с №BG05M9OP001-2.010-0328- С01 
за изпълнение на проект „Развитие на социалното предприемачество в Община Завет“, 
Община Завет набира лица от следната целева група: 
 

 Безработни младежи до 29 годишна възраст включително; 

 Безработни младежи с трайни увреждания; 

 Продължително безработни лица за период по дълъг от 12 месеца; 

 Безработни лица с трайни увреждания; 

 Безработни лица – самотни родители ( осиновители) с деца до 5годишна възраст; 

 Безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; 

 Безработни лица над 54 годишна възраст; 

 Безработни лица с основно или по-ниско образование и професионална 

квалификация; 

 Други групи безработни лица – зависими, бездомни лица, лица без никакво 

образование и лица, пострадали от насилие,  

 които ще бъдат ангажирани по проект №BG05M9OP001-2.010-0328 „Развитие на 
социалното предприемачество в Община Завет“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие 
на социалното предприемачество“ по ОПРЧР 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване”, за следните длъжности: 
 

1. Работник в озеленяването 
2. Помощник в строителството 

 
На 32 лица, които ще бъдат включени в проекта, ще бъде предоставено психологическо 

подпомагане, мотивационно и професионално обучение, мерки за социална и професионална 
интеграция в рамките на 3 месеца и осигуряване на заетост в социалното предприятие за 
период от 12 месеца. 

С проекта се предоставя възможност на хората с увреждания и лица в неравностойно 
положение на пазара на труда и други социално изключени лица да подават заявления за 
участие. 
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Всяко лице, което желае да бъде ангажирано по проекта, следва да подаде заявление за 
участие по образец. Към заявлението следва да бъдат приложени документи, свързани със 
степента на увреждане на хората с увреждания (документ от ТЕЛК или НЕЛК). 

Документите следва да се подадат лично, по пощата или чрез куриер на адрес: гр. 
Завет, ул. „Лудогорие“ №19, Център за информация и услуги на граждани (фронт офис), в 
периода от  25.05.2018 г. до 25.06.2018 г. от 8:30 до 17:00 ч. Подаването на документи може да 
се извърши и чрез кметовете на кметства по населени места на територията на община Завет. 

Екипът по проекта ще извърши класиране на кандидатите, отговарящи на целевата 
група. Списъкът с резултатите ще се изложи на информационното табло в сградата на 
общината и на интернет страницата на общината в секция „Проекти“ – „Текущи“ – Проект 
„Развитие на социалното предприемачество в община Завет“. 

Подборът на лицата ще се извърши въз основа на критерии, посочени в утвърдена 
процедура за подбор, която спазва принципите за равни възможности и недопускане на 
дискриминация, равенство между половете и устойчиво развитие. 
 
 
Дата на публикуване: 25.05.2018 г. 
 
 
  


