
16.02.2021г. 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА И ЛЯСКОВЕЦ 

No. Длъжност брой Образование Други изисквания 

122 7211-1001 Леяр  1 Средно, Основно   

121 7412-2009 Електромонтьор  1 Средно / Електртехника   

123 7222-3011 Шлосер  1 Средно    

103 3343-3004/Съдебен секретар 1 Средно 
MS Office; отлични 

машиносписни умерия    

  
8341-2001 Водач, селскостопански 
машини 1 Средно, Основно 2 год. стаж, кат.Ттм 

  2342-5002 Учител, детска градина  1 Висше / ПУП, ПНУП компютърни умения 

85 2411-6004 Счетоводител  1 
Висше / Икономика (Счетоводство и 
контрол; Финанси) 

 3 год. стаж            
MS Excel, MS Word 

88 5223-2001/Продавач-консултант 1 Средно   

125 7222-3011/Шлосер 1 

Средно / Машиностроене, 
металообработване и металургия 
(техническо образование)   

124 8189-2022/Машинен оператор 3 Средно  1 год. стаж 

126 5113-3001/Аниматор 5 Средно 
Английски език - В1;     

1 год. стаж 

24 
8153-2004/Машинен оператор, 
шиене 5   

 2 год. стаж;             
по проект "Заетост за теб" 



25 9121-0002/Гладач, ютия 1   по проект "Заетост за теб" 

79 5249-0001/Обслужващ, магазин 1 Средно   

86 2411-6004 Счетоводител  1 
Висше / Икономика (Счетоводство и 
контрол) MS Office; McMaster 

101 5243-0001 Пласьор, стоки  2 Средно 
 ТЕЛК над 50%         

1 год. стаж 

44 3415-3004/Техник, механик 1 
Средно / Машиностроене, 
металообработване и металургия 5 год. стаж 

42 
8341-2004/Оператор, 
селскостопански машини 2 Средно 2 год. стаж 

41 
7233-2006/Механик, земеделски 
машини 1 Висше, Средно 2 год. стаж 

45 
3116-3024/Технолог, химични 
процеси 1 

Средно / Химични продукти и 
технологии, техническо   

23 
8153-2010/Машинен оператор, 
шиене на текстилни изделия 2 Средно 

 1 год. стаж като шивач, 
облекло 

22 
8153-2004/Машинен оператор, 
шиене 5 

Средно / Производствени 
технологии – текстил, облекло, 
обувки и кожи  1 год. стаж 

21 7318-1022/Гладач 1 Средно 2 год. стаж 

1 
9329-0017/Обслужващ работник, 
промишлено производство 4 Средно  1 год. стаж 

28 7412-2009/Електромонтьор 1 
Средно / Електротехника и 
енергетика  1 год. стаж 

118 
8332-2009 Шофьор, тежкотоварен 
автомобил  2 Средно кат. С 



117 
8322-2006 Шофьор, лекотоварен 
автомобил  2 Средно кат. В 

116 9333-0002 Носач-товарач, стоки  2 Средно, Основно   

  9622-0001/Общ работник 1 Средно   

1766
8332-2006/Шофьор, товарен 
автомобил (международни превози) 3 

Средно / Моторни превозни 
средства, кораби и 
въздухоплавателни средства 

Английски език;        
2 год. стаж 

1759 5142-2003/Маникюрист 1 
Средно / Фризьорски и козметични 
услуги (Маникюрист)  2 год. стаж 

1760 5141-2001/Фризьор 1 Средно  2 год. стаж 

1756 7223-1015/Стругар 1 
Средно / Машиностроене, 
металообработване и металургия  2 год. стаж 

1748
4416-2002/Служител, човешки 
ресурси 1 Висше / Икономика  5 год. стаж 

1745
8332-2010/Шофьор, товарен 
автомобил 1 Средно  5 год. стаж 

1747 8344-2003/Водач, електрокар 1 

Средно,Професионална 
квалификация / Моторни превозни 
средства, кораби и 
въздухоплавателни средства 
(Водач електрокар, мотокар)  5 год. стаж 

1733 5223-2001/Продавач-консултант 1 
Средно / Търговия на едро и 
дребно MS Office 

1734
5245-0001/Обслужващ, 
бензиностанция/газостанция 2 Средно   

1735
2411-6003/Заместник главен 
счетоводител 1 

Висше / Икономика (Счетоводство и 
контрол),Висше / Икономика 3 год. стаж 



(Финанси) 

1682 3115-3004/Техник, механик 1 

Средно / Машиностроене, 
металообработване и 
металургия,Средно / 
Електротехника и 
енергетика,Професионална 
квалификация (Лицето трябва да 
има познания в областта на 
Механика, Пневматика, 
Електротехника и 
електроника.),Висше / Машинно 
инженерство,Висше / 
Електротехника, електроника и  
автоматика  1 год. стаж 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА, ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА 

156 2411-6002/Главен счетоводител 1 Висше / Икономика  3 год. стаж 
157 2411-6004/Счетоводител 2 Висше / Икономика  2 год. стаж 
158 7511-2023/Колач, животни 1 Средно, основно   

159
7511-1007/Работник, обработка на 
вътрешности 1 Средно, основно   

160 7511-1019/Транжор 2 Средно, основно   

107 5211-1001/Продавач, павилион 1 Средно 

 5 год. стаж, английски 
език, MS Office, ТЕЛК 

над 50% 

107 5211-1001/Продавач, павилион 1 Средно 

 5 год. стаж, английски 
език, MS Office, кат. В, 

ТЕЛК над 50% 

 



Съобщение 
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА 
ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания. 
            Тази програма има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна 
работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, 
включително и за изпълнение на квотните задължения; насочена е към хората с трайни 
увреждания, тъй като заетостта в обичайна работна среда води до най-бърза социализация на 
хората с трайни увреждания. 
По тази програма се отпускат средства за следните области на действие, условно наречени 
компоненти: 
1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни 
увреждания в трудоспособна възраст. 
2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в 
трудоспособна възраст. 
3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, 
съответстващо на характера на тяхното заболяване. 
4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно 
развитие. 
            Максималният  размер на субсидията по компоненти е както следва: 
            Компонент  1 – до 10 000 лв.; 
            Компонент 2 –  до 10 000 лв.; 
            Компонент  3 – до 10 000 лв.; 
            Компонент 4 – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане. 
            По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проектни 
предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на 
хората с увреждания, публикувана в сайта на АХУ в рубрика: Проекти / програми, НПЗ по 
чл.44, ал.1 от ЗХУ. 
Конкурсната документация е публикувана на Интернет страницата на Агенцията в рубриката 
“Проекти и програми“ – НПЗ по чл.44, ал.1 от ЗХУ. 
            Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка 
подредени систематично, по ред описан в таблица за оценка на административното 
съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от 
следните начини: 
1.         На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 
104-106, на електронен носител качени всички документи подписани и сканирани или на 
хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за 
подаване на проекти: 17.30 часа на 15.04.2021 г. 
2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез 
куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен 
носител качени всички документи подписани и сканирани или на хартиен носител, придружен 
с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа 
на 15.04.2021 г. 
3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и 
електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен 
адрес на АХУ - e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg.  Краен срок за подаване на проекти: 
17.30 часа на 15.04.2021 г. 
Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да 
изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната 
система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият 
входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок. 
            Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73.     
 



Съобщение 
Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за 
започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. 
 Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за 
финансиране са: 
- Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена 
работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 
- Да нямат  учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, 
както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества. 
- Физическото лице - собственик на едноличното предприятие, е задължено след извършване на 
предвидените основни дейност, активно да работи само в него и в негов интерес. 
Размерът на исканото финансиране за  едно конкурсно предложение не може да превишава 
сумата от 20 000 лв., като собствено участие не е необходимо. 
Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две групи: 
- първа група се отнасят за инвестиционните дейности, чиято продължителност не може да бъде 
по-голяма от 4 (четири) месеца; 
- към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват след 
приключване на инвестиционните такива.  Продължителността им не може да бъде по- малка от 
36 (тридесет и шест) месеца. 
Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учредяване на ново 
предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, едно от 
които задължително е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, 
краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието. 
По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проекти за 
започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, 
публикувана  в сайта на Агенция за хората с увреждания, рубрика Проекти/Програми, 
самостоятелен бизнес. 

1. Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева. 
2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 25.02.2021 година 
3. Електронен адрес: ahu_ssd@mlsp.government.bg 
Допълнителна информация: 

 Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубрика: 
Проекти/Програми, самостоятелен бизнес. 

 Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават в папка подредени 
систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие / Приложение 4 /с 
придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ по един от 
следните начини: 
1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, 
на електронен носител / подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с 
електронен вариант на същите документи. 
Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 25.02.2021 година. 
2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, 
не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител 
/подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите 
документи. 
Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 25.02.2021 година. 
3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и 
електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен 
адрес на АХУ - e-mail: ahu_ssd@mlsp.government.bg 
           Краен срок за подаване на проекти: 17.30часа на 25.02.2021 година. 
Непосредственно след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска 
от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не 
по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. 
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73 
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