Проект „Поддръжка и опазване на обекти, паметници на
културата в град Свищов“ –недвижимо културно наследство
Проекта е подаден на 03.12.2015 година, като общата стойност (при кандидатстването)
възлиза на 61 404,00 лева.
Финансираща институция - МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,
ПРОГРАМА „КЛИО“ 2016
Програма „КЛИО“ е инструмент на активна политика на пазара на труда, чрез
който се подпомагат общините при решаване на проблеми на местния пазар на труда,
като едновременно с това допринася и за повишаване на атрактивността на общините,
чрез популяризиране на културно-историческите ценности на техните територии.
Основната цел на проекта беше насочена към осигуряване на заетост и социална
интеграция на безработните лица, които са обект на Програмата чрез включването им в
дейности по поддръжка и опазване на Къща – музей на „Алеко Константинов“ и „Свети
Николско Училище”.
Това ще се осъществи, чрез разкриване на работни места и повишаване
пригодността на заетост, чрез усвояване на нови знания и умения на включените лица
в проекта. Това от своя страна доведе до мотивиране на лицата за заработване на
трудовото им възнаграждение, стимулиране и вдъхване на увереност, формиране на
навици за постоянна трудова ангажираност и професионална отговорност.
От друга страна беше осигурена и възможност за облагородяване на обектите в
категория „национално значение“, чрез изпълнение на дейности по озеленяване ,
поддръжка, и охрана на обектите, които са обекти на недвижимо културно наследство
на община Свищов.
Поради ограничения в средствата за 2016 г. Програма „КЛИО“ 2016 г., одобри частично,
търсеното финансиране и за Свищов, то се изрази в одобрение за 2 бр. работни места и
бюджет от 6 552 лв. от програмата Проекта се реализира в рамките на допустимите 6
месеца. По проекта бяха назначени 2 служители с основни дейности и задачи:
Облагородяване и поддръжка на двора и прилежащите площи на къща музей „Алеко
Константинов“; Извършване на текущи операции по плевене, торене и поливане на
прилежащите тревни площи, дървета, храсти и цветя;
Облагородяване и поддръжка на двора и прилежащите площи на къща музей „Свети
Николско училище“ в гр. Свищов; Извършване на текущи операции по плевене, торене
и поливане на прилежащите тревни площи, дървета, храсти и цветя.

