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Проект „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги  на Община Лясковец”, 
договор BG05M9OP001-1.094-0002-С01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, чрез 
подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
 
 
 

Проект „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на  
Община Лясковец”, договор BG05М9ОP001-1.094-0002-С01 

  
 

От м. октомври 2020г. Община Лясковец реализира проект „Създаване на устойчива 
заетост в публичните услуги на Община Лясковец, по договор BG05M9OP001-1.094-0002-
C01, по процедура BG05M9OP001-1.094 мярка на МИГ02 „Местни инициативи за заетост на 
територията на общините Лясковец и Стражица”, финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., чрез Водено от общностите местно развитие, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 Основната цел на проекта е създаване на условия за заетост и социално включване на 
рисковите групи: на безработни на възраст между 30 и 54г., както и на безработни или 
неактивни лица над 54 годишна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, 
икономически неактивни лица в дейности за поддръжка на материалната база на 
публичните услуги на територията на Община Лясковец: детските градини, кметствата; 
Музей на гурбетчийското градинарство гр. Лясковец и Общински комплекс за социални 
услуги гр. Лясковец.  

Проведени две обучения: мотивационно и обучение по ключова компетентност  
6„Обществени и граждански компетентности”. Участниците са получили Сертификати. 

 
Наетите по трудови правоотношения 12 лица на длъжност: ”Общ работник” , в това 

число 4 на възраст между 30 и 54г. и 8 лица  над 54 годишна възраст. 
Осигурени са безопасни и здравословни условия на труд, чрез: 
- сключен договор за трудово-медицинско обслужване на 12 (дванадесет) 

работници, наети по проекта, в изпълнение на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд (ЗЗБУТ) и чл. 2 от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за 
осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, издадена от министъра на 
здравеопазването и министъра на труда и социалната политика за период от 11 (единадесет) 
месеца; 

- сключена „Застраховка  Трудова Злополука” за 12 лица, за период от 11 месеца; 
- сключен договор за Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за 

лицата, наети по проекта за осигуряване на  подходящо работно облекло; 
- сключен договор за Доставка на стопански инвентар и материали за нуждите на 

по проекта.                   
 
 

 
 

 


