
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и 

Европейския социален фонд 
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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, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейски социален фонд на Европейския съюз  

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Приключи изпълнението на 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. Проектът бе с продължителност от 18 месеца с начало 

07.04.2016г., но с подписване на допълнително споразумение през месец септември 

2017 г. срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца – до 06.07.2018г. Дейностите 

по проекта се изпълняваха съвместно с партньор „Персонал Трейнинг“ ЕООД. 

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 279 574,64 лв. 

Основната цел на проекта е активиране и интеграция на пазара на труда на 

неактивни младежи от 15 до 29-годишна възраст, които са били извън заетост или 

образователната система минимум 4 месеца, както и да  не са били регистрирани в 

Дирекция „Бюро по труда“ през предходните 12 месеца. 

Постигната ефективност 

 Сформиран екип и създадена система за управление на проекта; 

 Информиране и публичност на проекта; 

 Осигурени оборудване, материали и консумативи за нуждите на проекта; 

 Идентифицирани икономически неактивни младежи; 

 Съставяне на регистър на идентифицираните лица, отговарящи на 

условията за целевата група по проекта; 

 Изготвени индивидуални профили на потребностите и индивидуални 

психологически профили; 

 Мотивационни обучения на младежите,  

 Професионално обучение за „Работник озеленяване” и  обучение по 

ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици“ - английски език”; 

 Назначени на работа за 6 месеца младежи – работник озеленяване и 

организатор дейности 

Резултатите от изпълнението на проекта са свързани с успешната 

реализация на пазара на труда на младежите чрез формирането на  трайни 

трудови навици, професионални умения, повишена мотивация и увереност. 

Проектът е в процес на отчитане в Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) 

 

Мария Павлова   

Ръководител на проекта 


