ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
BG051PO001-1.1.03 “РАЗВИТИЕ”

Общинска администрация Провадия подготви и подаде общо 7 заявки за разкриване на
работни места по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – “Нов избор – развитие
и реализация” за различни длъжности :
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ДЛЪЖНОСТ
ГРАДИНАРИ
ПОДРЪЖКА НА СГРАДИ
ГОТВАЧ
СЛАДКАР
РАБОТНИК ПОДРЪЖКА НА ПЪТИЩА
ПОДЕМНО ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА-МЕХАНИК
СПАСИТЕЛ ПРИ БЕДСТИЯ
ЗАВАРЧИК
МЕХАНИК НА ГАРАЖ НА ТР. СРЕДСТВА
ЕЛЕКТРО МОНТЬОР
ВОДОПРОВОТЧИК
ДЪРВОДЕЛЕЦ
ВОДАЧ НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
ВОДАЧ НА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
ТЕХНИК ЕКОЛОГИЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНИК
РАБОТНИК РАЗСАДНИК
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ СТРОИТЕЛСТВО
ЧЕРТОЖНИК АРХИТЕКТ
ПОМОЩНИК ГОТВАЧ

БРОЙ

33
23
3
2
40
3
15
3
1
4
7
7
2
2
26
4
6
2
2
10

ОБЩО

195

Основни дейности по тези проекти са: предоставяне на професионално обучение на одобрени от
работодателите безработни лица от целевата група, както и осигуряване на заетост след
успешното завършване на професионално обучение на лицата. Представители на целевата група
по проекта са безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Провадия.
Приоритетно в Проекта се включват, рисковите групи: безработни лица на възраст над 50 години;
безработни младежи до 29-годишна възраст; продължително безработни лица.
Безработното лице има право да получи за периода на обучение за всеки присъствен ден:
стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен учебен ден (минимум по 6 учебни часа на ден) за
периода на обучение; средства за транспортни разходи от и до населеното им място, когато са с
адрес в населено място, различно от това, в което се провежда обучението. Разходите за транспорт
покриват стойността на билет за пътуване с междуселищен обществен транспорт при избор на
най-икономичен маршрут и превозно средство. За направения избор безработното лице попълва
декларация (по образец). Всяко безработно лице, успешно завършило обучение за професионална
квалификация, получава свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за
професионално обучение, съгласно Наредба № 4 на Министерство на образованието, младежта и
науката за документите за системата на Народната просвета.
След приключване на едногодишния период, при необходимост участвалите в проекта лица
могат да се върнат за регистрация в Бюрото по труда, откъдето ще получават социални помощи за
безработица, пропорционално на трудовия им стаж.

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.11
ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Европейски социален фонд

Общинска администрация Провадия подготви и подаде поредната заявк за разкриване на
работни места по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”- „Подкрепа за заетост“ с
която бяха назначени от 29.10.2012г. четиридесет безработни лица в следните длъжности:
№
1
2
3
4
5

БРОЙ
18
8
4
8
2

ДЛЪЖНОСТ
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА
ПАЗАЧ
РАБОТНИК-КОПАЧ, ГРОБОВЕ
РАБОТНИК, ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ
РАЗНОСВАЧ

ОБЩО

40

И по двете програми “Нов избор – развитие и реализация” и „Подкрепа за заетост“ лицата
се назначават на 380 лв. основно месечна заплата и са за период 1 година. 235 безработни по двете
програми бяха назначени в периода от 11.06.2012г до 29.11.2012г. Оборотните средства за тях за
заплати са близо 100 000 лв.

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
BG051PO001-1.1.06
"СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАЖ"

Общинска администрация Провадия подготви и подаде заявки за разкриване на работни места по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси”- „Ново начало – от образование към заетост“,по която бяха назначени
от 12.11.2012г. единадесет безработни лица на възраст до 29 години,от които 5 с висше образование , в следните
длъжности:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ДЛЪЖНОСТ

БРОЙ

Археолог
Икономисти
Еколог
Специалист „туризъм“
Ветеринарен техник
Отчетник
ОБЩО

1
2
1
1
1
5
11

Младите хора са назначени за срок от 6 месеца.През това време те ще бъдат обучавани от наставници.Целта на
проекта е придобиване на стаж по специалността,за която младите хора са учили.
За времето на стажа те ще получават възнаграждение от 400.00 лева.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ“
Назначени до 31.12.2012 г. на 6 –часов работен ден – общо 11 лица
С.Черноок – 1
Гр.Провадия - 10
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ“Дейност „Аварийно-спасителни дейности“- 4-часов работен ден
От 30.11.2012 г. до 31.12.2012 г. – назначени общо 15
с.Добрина – 1
с.Житница – 2
с.Комарево – 1
с.Неново – 1
с.Кривня – 2
гр.Провадия-8
От.м.декември назначаване на още 25 безработни лица.

