
Информация за работата по програмите за временна 

заетост за 2022 година и перспективи за 2023 година. 

 
 

През 2022 година продължават дейностите по Национална програма „ Заетост и 

обучение на хора с трайни увреждания“ , като от 01.09.2021 г.  беше назначен 1 човек 

на длъжност домакин клуб в Клуб на Общинска организация на хората с увреждания 

в гр. Брацигово на минимална работна заплата на 8 часов работен ден. 

Продължителността на програмата е 2 години до 31.08.2023 година. 

 

По Национална програма „ Помощ за пенсиониране“ от 27.05.2021 година беше 

назначен 1 човек в Комплекс за социални услуги за деца и семейства на длъжност 

помощник кухня на 8 часов работен ден и минимална работна заплата.  Договорът 

приключи на 20.09.2022 година. 

 

От 01.09.2021 г. на Община Брацигово бяха отпуснати още 2 места по същата 

програма. Едното беше заложено от горепосочената дата до 14.12.2022 година, а 

другото до 30.08.2023 година. Единият човек беше назначен на длъжност работник 

поддържане на спортни съоръжения, а другият на длъжност общ работник в  обект 

стадион „ Христо Гюлеметов – Бонбона“. Всички лица са назначени на 8 часов 

работен ден и на минимална работна заплата. 

 

От 01.06.2022 година стартира Регионална програма за заетост, чиято 

продължителност е 6 месеца. По нея са назначени 23 човека на минимална заплата на 

8 часов работен ден на длъжност метач в гр. Брацигово, с. Равногор, с. Розово, с. 

Бяга, с Козарско, с. Исперихово и с. Жребичко. Работните места са съответно: 

- в гр. Брацигово – 11 броя; 

- в с. Равногор – 2 броя; 

- в с. Розово – 1 брой; 

- в с. Бяга -3 броя; 

- в с. Исперихово – 3 броя; 

- в с. Козарско  - 2 броя; 

- в с. Жребичко – 1 брой. 

 

 

      На 01.09.2022 г. по Национална програма „ Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания “ бяха назначени 2 лица. Едното на длъжност работник кухня в 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Брацигово, а другото на 

длъжност пазач невъоръжена охрана в обект стадион „ Христо Гюлеметов – 

Бонбона“. Програмата е с продължителност 24 месеца. Лицата са назначени на 

минимална работна заплата на 8 часов работен ден. 

 

         През 2022 година на Община Брацигово бяха отпуснати 3 работни места по 

Национална програма“ Помощ за пенсиониране“. От 01.09.2022 г за 24 месеца бяха 

назначени работници на следните длъжности: 

- Домакин – чистач сгради в обект стадион „ Христо Гюлеметов – Бонбона“ 

- Технически изпълнител в обект „ Общинска администрация Брацигово“ 

- Технически сътрудник в обект „ Общинска администрация Брацигово. 

                                         



        Лицата са назначени на минимална работна заплата на 8 часов работен ден. 

    От 24.10.2022 година беше отпуснато допълнително работно място   по 

Национална програма  „ Заетост и обучение на хора с трайни увреждания “ за 24 

месеца. Същото беше реализирано като се назначи 1 човек на длъжност работник 

поддръжка  в обект „ Гробищен парк“ в гр. Брацигово.                                                         

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

 

Относно очакванията за 2022 година Националния план по заетостта ще бъде 

одобрен през  месец януари 2023 година. 

 

 

Изготвил: М. Пищалова 

гл. експ. „ ТУТ и ПЗ”             


