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Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005-0040-C01 „Подобряване достъпа до 

заетост и предоставяне на иновативни интегрирани социално-здравни услуги на уязвими групи в Община Горна 

Оряховица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

Община Горна Оряховица продължава изпълнението на проект по Процедура „АКТИВНО 

ВКЛЮЧВАНЕ”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.005-0040-C01 „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на иновативни интегрирани 

социално-здравни услуги на уязвими групи в Община Горна Оряховица”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г. 

В изпълнение на проекта от 21 юни 2017 г. до 26 юни 2017 г. вкл. в рамките на работните дни, се 

проведе мотивационно обучение „Професионално ориентиране и консултиране и подобряване на 

достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара на труда, мотивиране и 

възстановяване на трудовата активност” на 20 лица, представители на целевата група- лица с 

увреждания и полагащи грижи за зависими членове на семейства. 

От 27 юни 2017 г. до 12 юли 2017 г. се провежда обучение за придобиване на ключови 

компетентности „Дигитална компетентност” в обучението участват 20 лица, представители на 

целевата група- лица с увреждания и полагащи грижи за зависими членове на семейства. 

По проекта се набират заявления за включване на кандидат- потребители на иновативната 

социално- здравна услуга „Болногледач”. Заявленията се приемат в офиса по проекта /Сградата на 

Община Горна Оряховица, стая №221/ от 03.07.2017 г. до 17:00 ч. на 18.08.2017 г. вкл. Като 

ползватели на услугата „Болногледач” по проекта могат да кандидатстват: 

- Хора с увреждания 

- Самотни възрастни хора 

- Хора, зависими от грижи 

- Семейства в риск 

По проекта се набират заявления за включване в подбор на кандидати за изпълнители на 

иновативната социално- здравна услуга „Болногледач”, които ще преминат обучение за 

повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова. След успешно завършване 

на обучението, ще бъдат наети по проекта за срок от 12 месеца като „болногледачи”. Заявленията 

се приемат в офиса по проекта /Сградата на Община Горна Оряховица, стая №221/ от 03.07.2017 г. 

до 17:00 ч. на 10.07.2017 г. вкл. Кандидатите следва да отговарят на изискването за целевата 

група- НЕАКТИВНИ ЛИЦА. 

Важно: Неактивно лице е всяко лице, което отговаря кумулативно на следните 

условия: 

-Не работи /независимо от правоотношението/ 

-Не търси активно работа /т.е. не е регистриран като безработен към датата на включване в 

проект 

-Не осъществява стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, вкл. Като 

едноличен търговец 

-Не е земеделски производител/ тютюнопроизводител 

-Няма сключен договор за управление и контрол на търговски дружества 

-Няма доходи от упражняване на занаят или свободна професия 

-Няма доходи от извънтрудови договори /т.нар. граждански договори/ 

-Не е изпълнител по договори за изработка/ услуга и др., сключени по реда на ЗЗД 

Проектът се осъществява на територията на община Горна Оряховица в град Горна 

Оряховица, град Долна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Правда и с. Първомайци 


