
                                                                         
                                      BG05M9OP001-2.018  „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ.  
                                ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1     

 
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 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
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  6 „Включване в заетост на 
целевата група в „Раломекс” АД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  
Организация отговорна за изпълнението на дейността  е „ Раломекс“ АД – партньор по проекта. 
„Раломекс“ АД сключи 10 трудови договора с лица от целевата група  на длъжност „Работник 
поддръжка“. 

Цел на дейността е поддръжка на фирмата в изряден и привлекателен вид за 
посетителите. 

Работа в областта на озеленяването и хигиенизирането на фирмата. 
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 рутинни дейности ръчно или 

с помощта на най-прости инструменти и механизми със значително физическо усилие.Товаро-
разтоварни, монтажни и демонтажни работи на територията на фирмата. Зареждане с 
материали, смазване и почистване на съоръженията, пренасяне на инвентар от едно място на 
друго. Работа в овощната градина на предприятието. Хигиенизиране на територията на 
фирмата. 
 
 
 
 
 


