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Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” , съфинансирани от Европейския социален фонд 
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Проект BG05M9ОP001-2.018 -0043 "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община Завет" 

, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма“Наука и образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирани от Европейския социален фонд 

 

Проект  „Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на 
община Завет“ 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  съфинансиран от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

Договор № BG05M9ОP001-2.018-0043-С01/12.03.2019г.  по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ и № BG05M9OP001-2.018-0043-

2014BG05M2OP001-C01/12.03.2019 по  Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж” 

 
 

На 2 март 2020 г. стартира изпълнението на дейност  5 „Включване в заетост на 
целевата група в община Завет” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  
Община Завет сключи 15 трудови договора с лица от целевата група  на длъжност „Работник 
поддръжка“. 

Цел на дейността е създаване на предпоставки за последваща заетост; формиране на 
активно поведение на пазара на труда у лицата от целевата група; придобиване на 
професионални и трудови умения; подобряване условията на живот чрез решаване на проблема 
за трудова заетост.  

Изборът на длъжността е направена от община Завет при отчитане на няколко фактора и 
спазването на хоризонталните принципи: равни възможности и недопускане на дискриминация, 
равенството между мъжете и жените и интегрирането на принципа за равенство, устойчиво 
развитие. Длъжността е съобразена така, че да е подходяща и за мъже и за жени, която ще 
допринесе за повишаване качеството на живот и насърчаване на социалното включване и 
интегриране в обществото на ромската общност, както и на други уязвими групи.  

Заетостта е  9 месеца и   задачите с които наетите лица ще бъдат натоварени ще бъдат 
краткосрочни, за да могат да се изпълнят.  

Дейностите, с които ще бъдат ангажирани наетите лица  са хигиенизиране на 
територията на града и другите населени места в община Завет, подобряване на околната среда 
– градинки, междужилищни, междублокови пространства, зелени площи, детски и спортни 
площадки в чертите на града и другите населени места на общината, косене на зелените площи, 
поречията и коритата на реките, поддържане на зелените ивици и дървесните насаждения по 
улиците и пътищата на града и другите населени места в общината, поддръжка на обществени 
паркове, улици, градини и др., в т.ч. поддържане на парковата мебел и елементите на градското 
обзавеждане. 
 
 
 
 
 
 
 


