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ИНФОРМАЦИЯ 

 

В края на месец юни и началото на месец юли приключиха 

обученията във връзка с изпълнението на дейност № 3 „Предоставянето на 

обучения за придобиване на професионална квалификация и умения по 

ключови компетентности“, по професия „Работник в озеленяването“ и 

обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“- 

Английски език  по проект „Повишаване на мотивацията, професионалната 

квалификация и нивото на заетост на икономически неактивните младежи 

в община Златарица“, договор № BG05M9OP001-1.002-0109-С01, 

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Инициативата за 

младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

От 15 младежи започнали обучението за придобиване на професионална 

квалификация по професия „Работник в озеленяването“ 3-ма се отказаха 

още в началото на обучението, подавайки заявления за отказ. През 

двумесечният период на обучение системно се провеждаха изпити по 

теория и практика.  

 

 
 

 Но в края на месец юни се проведе финалният държавен изпит, 

състоящ се от изпити по теория и практика. Всички се справиха добре. Те 

получиха Свидетелства за професионална квалификация. На 05.07.2017г. 

Община Златарица сключи 12 временни трудови договора на длъжност 

работник, озеленяване, като младежите започнаха работа на 10.07.2017г. 
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Четирима работник озеленяване изпълняват своите трудови задължения в 

с. Горско Ново село, един в с. Средно село и седем в град Златарица.Така 

започна и изпълнението на дейност № 4 по проекта, а именно 

“Осигуряване на заетост на представителите на целевата група“.  

От 10 неактивни младежи започнали 

обучението по Ключова компетентност 2 

"Общуване на чужди езици" - Английски 

език 2–ма се отказаха, подавайки заявления 

за отказ за участие по проекта. В началото на 

месец юли се проведе финалният изпит и 8-те 

младежи показаха добри резултати.  Те 

получиха Сертификат за успешно завършен 

курс по КК 2 "Общуване на чужди езици"-

Английски език. На 13.07.2017г. Община 

Златарица сключи 8 временни трудови 

договора на длъжност организатор дейности, 

като всичките младежите започнаха работа на 

17.07.2017г. в град Златарица, като бе 

изпълнена дейност 4 по проекта, а именно 

“Осигуряване на заетост на представителите 

на целевата група“.  

 

 За повечето младежи това им е първият трудов стаж, но всички 

проявяват интерес и се справят много добре с поставените задачи, 

изпълняват задълженията си утвърдени в длъжностните им 

характеристики. 

През лятото на функционалните експерти/организатори по проекта 

им е много трудно да идентифицират неактивни младежи, отговарящи на 

целевата група – младежи от 15 до 29 години, които за период от минимум 

4 месеца преди включването в проектните дейности да са били извън 

заетост, извън образователната система, както и да не са били 

регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ през предходните 12 месеца. 

Сезонната и добре платена работа е голяма пречка за идентифицирането на 

младежите, отговарящи на изискванията по проекта. За да бъдат изпълнени 
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индикаторите по проекта е необходимо да бъде  сформирана група от 15 

младежи, на които ще им бъде предоставена възможност да придобият 

професионална квалификация по професия „Помощник в строителството“. 

Това затруднение по идентифицирането на младежите ще наложи и 

необходимостта от сключване на допълнително споразумение с 

управляващия орган - Министерство на труда и социалната политика,  за 

удължаване срока на проекта, за да могат да бъдат изпълнени целите и 

дейностите  по проекта. 

 

 

 

  

 

 

Мария Павлова   

Ръководител на проекта 

 
 

 


