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Договор № BG05M9OP001-2.056-0017-C01 и Договор № BG05M9OP001-2.056-0017-2014BG05M2OP001-C01,  

Проект „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи 

от община Варна“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

 

 

ПРОГРАМА 
 

Проект: “Интегрирани мерки за социална интеграция и 

подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община 

Варна” 

 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  

Договор № BG05M9OP001-2.056-0017-C01 

 

Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 

 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  

Договор № BG05M9OP001-2.056-0017-2014BG05M2OP001-C01 

 

Приоритетна ос: Образователна среда за активно социално приобщаване 

 

 

Дата на провеждане: 14 октомври 2022 г. 

Място: гр. Варна, зала Юнашки салон, бул. „Христо Ботев“ №1 

Начален час: 16:00 часа 

 

    Откриваща пресконференция  
 

 16:00 – 17:00 часа 

 

Представяне на проекта 

 

Представяне на партньорите по проекта  

 

 

Трудова борса 
 

 17:00 – 18:00 часа  
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       Участници: 

       Дирекция “Бюро по труда” – Варна 

                   “Ал такс кънсълтинг” ООД 

       Работодатели: 

       ГЕКО 16 ООД 

       АВАНГАРД БГ ООД 
 

Услугата „Трудова борса“ има за цел да помогне на лицата от уязвимите 

групи да превъзмогнат основните пречки за трайна интеграция на пазара 

на труда, като липсата на мотивация, ниското доверие в публичните 

институции, липсата на знания и умения, които да съответстват на 

актуалните потребности на работодателите. 
 

 

 Партньори по проекта: 
 

ПО ОП НОИР 

Сдружение "Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие" 

ДЕТСКА ГРАДИНА №8 "ХРИСТО БОТЕВ" 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И 

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"  
 

ПО ОП РЧР 

Сдружение "Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие" 

ГЕКО 16 ООД 

АВАНГАРД БГ ООД 

 

 Асоциирани партньори по проекта: 

 Дирекция „Бюро по труда“ – Варна; 

  Регионална дирекция за социално подпомагане – Варна; 

 Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане“ – 

Варна; 

 Регионална здравна инспекция – Варна; 

 Регионално управление за образованието – Варна. 
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