
 

 

 
 ОБЩИНА СНЦ МИГ 

 ЛЯСКОВЕЦ Лясковец - Стражица                                                                                                                                      

 

Проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика  на Община Лясковец”, 

договор BG05M9OP001-2.095-0001-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 нови работни места в социалната икономика 

на  Община Лясковец” 

договор BG05М9ОP001-2.095-0001-С01 

 
През месец септември 2020 година: 
 

Проведен информационен ден, в 5-те кметства на територията на Общината 

предоставена информация на лица от целевата група (продължително безработните лица, 

безработни над 54-годишна възраст; безработни лица без никакво образование, с основно 

или по-ниско образование, лица без професионална квалификация живущи на територията 

на община Лясковец) в присъствието на Кмета на съответното населено място за 

възможност за заетост на длъжност: „Работни поддръжка”. 

Предоставена информация за проекта и възможности за заетост на длъжности: 

„Работник поддръжка” и „Работник озеленяване”, чрез  Дирекция „Бюро по труда” гр. 

Горна Оряховица и Дирекция „Социално подпомагане” гр. Горна Оряховица на 

потенциални кандидати от целевата група. 

Прием на документи за обявени длъжности: „Работник поддръжка” и „Работник 

озеленяване” в периода: 09 – 15 септември 2020г. 

Подадени 18 комплекта документи, за 15 работни места, 8 за длъжност: „Работник 

поддръжка”  за 5-те кметства по едно работно място и три работни места за гр. Лясковец и 7 

за длъжност: „Работник озеленяване” за гр. Лясковец. 

Проведен подбор на два етапа: по документи и чрез интервю, в периода: 17-18 

септември 2020г. 

На 25 септември 2020г. проведено мотивационно обучение на 15 лица, одобрени с 

Протокол на Комисия за оценка и подбор, преди да бъдат наети на трудови договори за 

реализация на дейности по проекта, а именно разширяване дейността на Общинско 

социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” 
 Сключени трудови договори с 15 лица, по населени места, както следва: 

 гр. Лясковец – 3 лица на длъжност:”Работник поддръжка” и 7 лица на длъжност: 
„Работник озеленяване”; 

 кметство Джулюница – 1 лице на длъжност: „Работник поддръжка”; 
 кметство Добри дял – 1 лице на длъжност: „Работник поддръжка”; 
 кметство Драгижево – 1 лице на длъжност: „Работник поддръжка”; 
 кметство Козаревец – 1 лице на длъжност: „Работник поддръжка”; 
 кметство Мерданя – 1 лице на длъжност: „Работник поддръжка”; 
Назначени 3-ма служители на Общинско социално предприятие „Благоустройство, 

озеленяване и поддръжка” община Лясковец на длъжност: „наставник”, след проведен 

подбор на   два етапа: по документи и чрез интервю, в периода: 29-30 септември 2020г. да 

осигуряват въвеждаща и текуща подкрепа на всички 15 лица, наети на длъжности: 

„Работник поддръжка” и „Работник озеленяване”. 
 

 
 

30.09.2020г. 


