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По договор № BG05M9OP001-2.056-0015-С02„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование в община Свищов“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ОП 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ). 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свищов и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

 

Продължава  субсидираната заетост по проект „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки 

за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ 

 

И през месец ноември център „КОМПАС“ осъществява текущо 

проверки на включените в заетост лица по проект на Община Свищов 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани 

мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ Договор 

BG05M9OP001-2.056-0015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-

C01, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014-2020г. съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ). 

В началото на 2022 г. бяха проведени обучения по професии, по част 

от професии и ключови компетентности на безработни лица и лица 

представители на уязвими обществени групи вкл. безработни лица, хора в 

риск от бедност и социално изключване, мигранти, лица в неравностойно 

положение, лица настанени в социалните жилища, хора с ниска степен на 

образование и/или без професионална квалификация, родители на деца от 

детски градини и училища партньори по проекта. 

В тях се включиха 45 участника. Целта беше да се повиши 

професионалната им квалификация и нивото на компетентност с оглед 

успешната им реализация на пазара на труда. 

Бяха организирани следните обучения за придобиване на ключови 

компетентности (КК), съответно "Общуване на роден език"; Общуване на 

чужд език“ и "Дигитална компетентност". Едновременно с тях се 

проведоха и професионални обучения по професия/част от професия за 

„Деловодител“, „Оператор на компютър“ и „Социален асистент“ и 

обучения за придобиване на нова професия „Работник в озеленяването“. 

http://www.eufunds.bg/
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В края на обучението, успешно преминалите участници получиха 

съответните удостоверяващи документи за придобити знания и 

компетенции, валидни в България и Европейския съюз, съгласно ЗПОО. 

Така общо 33 лица получиха възможността за включване в 

последваща професионална реализация и заетост към Община Свищов в 

рамките на 12 месеца или да се включат в стажантска програма за период 

от 6 месеца. 

Продължава тяхната ангажираност, чувстват се по-уверени с променен 

социален статус и изразиха своята благодарност към Община Свищов за 

тази нова възможност.  

Сред приоритетите в дейностите по проекта е повишаване на трудовата 

заетост, чрез подобрен достъп до образование, намаляване на риска от 

социално изключване и успешна интеграция. Продължават усилията на 

Община Свищов и чрез център „Компас“ да се предоставят интегриран 

пакет от услуги в партньорство с ДБТ-Свищов и образователните 

институции. 

Услугите по консултиране се предоставят всеки работен ден на 

място в офиса на Център „КОМПАС“: ул. "Цар Освободител" № 74 в гр. 

Свищов /в сградата на отдел „Местни данъци и такси“, входа за НАП/ 

Email: compass.svishtov@gmail.com Тел: 0884 36 95 95 – Офис Център 

„КОМПАС“. 

 

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 
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