
ДБФП№BG05M9OP001-1.126-0002-C01
"Обучението - предпоставка за устойчива заетост"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд

Процедура BG05M9OP001-1.126 „ МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Достъп до заетост и обучения“

О Б Я В А

за набиране на кандидати за участие в 3 броя обучения по проект „Обучението - предпоставка
за устойчива заетост” и включване в последваща заетост

Община Котел в качеството й на бенефициент по проект „Обучението - предпоставка за
устойчива заетост”, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.126-
0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура
BG05M9OP001-1.126 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Достъп до заетост и обучения”

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В 3 БРОЯ
ОБУЧЕНИЯ В Т.Ч.:

1. Мотивационно обучение;
2. Обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
3. Обучение за придобиване на ключови компетентности.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 Трайно безработни или безработни лица с трайни увреждания на възраст от 30 до 54 г.;
 Трайно безработни или безработни лица с трайни увреждания на възраст до 29г. вкл., с

основна или по-ниска образователна степен;
 Безработни участници, вкл. продължително безработни, неактивни участници, или

безработни участници с трайни увреждания извън образование и обучение, над 54 г.

Мотивационното обучение - обучението ще се проведе в една група с включени 15
безработни лица от уязвимите групи на трудовия пазар в рамките на 4 дни, общо 30 учебни
часа. За присъствието си в процеса на обучение, обучаемите лица ще получават стипендии в
размер на 10 лв. за лицата от град Котел и 15 лв. за лицата от другите населени места от
Общината. Лицата приключили успешно обучението ще получат сертификат.

Обучение за придобиване професионална квалификация за професия „Работник в
озеленяването“ с код по СППОО 622030, специалност „ Озеленяване и цветарство“-
Обучението ще се извърши по първа квалификационна степен – минимум за 300 учебни часа.
След приключване на определените учебни часове теория и практика ще бъде проведен
държавен изпит съгласно график на НАПОО. По време на обучението ще се изплащат
стипендии на всяко обучавано лице в размер на 10 лв. за лицата от град Котел и 15 лв. за
лицата от другите населени места от Общината. Обучените лица ще получат свидетелства за
професионална квалификация съгласно ЗПОО.

Обучение за придобиване на ключови компетентности - В рамките на дейността ще се
проведе обучение по ключова компетентност 4 ,,Дигитална компетентност '' на 15 лица от
целевата група. Хорариум на обучението не по-малко от 45 учебни часа. След приключването
на обучението, ще бъде проведен изпит. Обучаващите ще водят и представят присъствена
форма за посещенията на обучаваните лица, съгласно която ще се начисляват и изплащат
стипендии. По време на обучението ще се изплащат стипендии на всяко обучавано лице в
размер на 10 лв. за лицата от град Котел и 15 лв. за лицата от другите населени места от
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Общината. Обучението е необходимо на обучаемите както при изпълнение на служебните им
задължения при наемането им от общината, така и за осигуряване на устойчивост на достъпа
на заетост на лицата след напускане на проекта.

След придобиване на професионална квалификация, община Котел ще наеме на трудов
договор на минимална работна заплата за срок до 12 месеца 15 лица от целевата група - лица,
преминали успешно обучение по професионална квалификация по професия ,,Работник в
озеленяването'' код 622030, специалност ,,Озеленяване и цветарство'' код 6220301, на длъжност
''Работник, озеленяване'' код по НКПД 92140015.

Изкисвания към кандидатите:
- Образование – завършен IV клас;
- Други изисквания - да притежава желание за работа

Необходими документи:
- заявление за кандидатстване;
- копие от диплома за завършено начално образование;
- декларация за доброволно предоставяне на лични данни
- други приложими документи.

НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:
Подборът за включване в обучение ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00

ч. в деловодството на Общинска администрация гр. Котел, пл. „Възраждане” 1 в срок от
01.12.2021 г. до 15.12.2021г. включително.

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в деловодството на общинска
администрация – гр. Котел, пл. „Възраждане“ №1 или в сградата на общинска администрация – гр.
Котел, находяща се на ул. „Алеко Богориди“ №1. Обявата и образците на документи са
публикувани и на интернет страницата на Община Котел – www.kotel.bg .

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в
сградата на Общинска администрация и на електронната страница на Община Котел – до 5 работни
дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати,
както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на
Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на електронната страница на
Община Котел.

http://www.kotel.bg

