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Информация за работата по програмите за временна 

заетост за 2020 година и перспективи за 2021 година. 

 
През 2020 година продължи реализацията на дейностите по проект „ Обучения и 

заетост на младите хора“ Компонент II. По него бяха назначени 3 работника на 

длъжности -  портиер в кметство Козарско, работник озеленяване в кметство 

Козарско и  домакин клуб в гр. Брацигово на минимална работна заплата на 8 часов 

работен ден. Договорите на тримата служители приключват на 14.11.2020 година. 

 

През настоящата  година продължи работата на 1 човека по проект „ Обучения и 

заетост  “ Компонент II на длъжност мияч съдове на минимална работна заплата в 

КСДУС в гр. Брацигово. Договорът ще приключи на 02.12.2020 година. По същият 

проект  от 13.02.2019 година бяха назначени 2 човека на длъжности общ работник 

поддържане на сгради в кметство Исперихово и технически секретар в кметство 

Козарско на минимална работна заплата на 8 часов работен ден. Договорите на 

двамата служители приключват на 12.02.2021 година. 

 

През 2020  година продължи работата на  1 човек на длъжност работник кухня по НП 

„ ЗОХТУ“.  Работното място е в Домашен социален патронаж на минимална работна 

заплата на 8 часов работен ден. Периодът на програмата е 2 години до 21.08.2021 

година. 

 

По Национална програма „ Помощ за пенсиониране“ от 26.08.2019 година бяха 

назначени 4 човека за 2 години на минимална работна заплата. Четирите работни 

места са в гр. Брацигово, като 3 са в общинска администрация, а  едното е в Домашен 

социален патронаж. Длъжностите са съответно – охранител, работник поддръжка, 

помощник кухня, пазач невъоръжена охрана. По същата програма на 11.05.2020 

година беше назначен 1 работник на минимална работна заплата за 8 часов работен 

ден на длъжност чистач хигиенист в Домашен социален патронаж в с. Равногор. 

Договорът е за 2 години и  ще приключи на 10.05.2022 г. 

 

От 01.06.2020 г. стартира  Национална програма „ Предоставяне на грижи в домашна 

среда“, по която бяха назначени 7 броя домашни помощници на минимална работна 

заплата. Трима от работниците бяха назначени на 8 часов работен ден, а 4 на 

четиричасов. През месец юни отпаднаха 2 от потребителите на програмата и едната 

от домашните помощници беше освободена. Програмата е с период на 

продължителност до 31.12.2020 година. 

 

На 01.07. 2020 г. по Национална програма „ ЗОХТУ“ беше назначен 1 работник на 

длъжност домакин – чистач, сграда в обект стадион“ Христо Гюлеметов – Бонбона“ в 

гр. Брацигово. Програмата е за 24 месеца и ще продължи до 30.06.2022 година. 

Лицето е назначено на минимална работна заплата на 8 часов работен ден. 

 

От 03.08.2020 година стартира Регионална програма за заетост. По нея бяха 

назначени 4 човека на минимална работна заплата за 8 часов работен ден на 

длъжност метач. Работниците са назначени в село Равногор, в село Розово, в с. Бяга и 

в с. Жребичко. Продължителността на програмата е 4 месеца и тя ще приключи на 

30.11.2020 година. 
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От 01.10.2020 година бяха назначени 10 човека по чл.55 В от Закон за насърчаване на 

заетостта на длъжност работник поддръжка на пътища. Дейностите па мярката ще 

продължат 6 месеца. Работниците са назначени на минимална работна заплата на 8 

часов работен ден и са разпределени по следния начин : 5 човека в гр. Брацигово, 3 в 

с. Исперихово, 1 в с. Козарско и 1 в с. Розово. 

 

Относно очакванията за 2021 година Националния план по заетостта ще бъде 

одобрен през януари месец 2021 година. 

 

 

Изготвил: М. Пищалова 

гл. експ. „ ТУТ и ПЗ” 

             


