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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 
 

 
Община Лясковец от 01 октомври 2020 г. 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. 

Възложител на проекта: Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна 
дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, с адрес: гр. София, ул. 
„Триадица” № 2. 

Срокът за реализация на дейностите по проекта бе 12 месеца, от 01 октомври 2020 г. 
до 01 октомври 2021 г., но след подписано Допълнително споразумение бе удължен до 01 
ноември 2021 г. 

Общата стойност на проекта: 143 023.92 лв, в т.ч. средства от ЕСФ 121 570.33 лв и 
национално съфинансиране 21 453.59 лв. 

Цел на проекта: Целта на проект „Създаване на устойчива заетост в публичните 
услуги на Община Лясковец” бе създаване на условия за заетост и социално включване на 
рисковите групи 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.  

Целева група по проекта: безработни на възраст между 30 и 54 г., както и на 
безработни или неактивни лица над 54 годишна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по 
труда”, икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени, 
живущи на територията на община Лясковец.  

В рамките на проекта бяха проведени информационни срещи в 5-те кметства на 
територията на Общината и в административната сграда на Община Лясковец и бе 
извършен подбор на безработни на възраст между 30 и 54 г., както и на безработни или 
неактивни лица над 54 годишна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, 
икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени, живущи 
на територията на община Лясковец, които бяха привлечени за работа в дейности за 
поддръжка на материалната база на публичните услуги на територията на Община 
Лясковец. 

Проведени бяха две обучения на одобрените кандидати, след извършен подбор, преди 
да бъдат наети по трудови правоотношения с работни места публичните услуги на 
територията на Община Лясковец: детските градини, кметствата, Музей на гурбетчийското 
градинарство гр. Лясковец и Общински комплекс за социални услуги гр. Лясковец.  

В рамките на проекта бе закупено работно облекло за наетите лица и  градинска 
техника, градински инвентар и материали за извършване на дейностите по поддръжка. 

 Лицата, наети по проекта бяха заети за срок от 12 месеца, получиха и компетенции и 
умения, които ги правят по-равноправни на пазара на труда и с по-големи възможности за 
последваща заетост. 


