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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

На 07.04.2016г. г-н Пенчо Чанев – Кметът на Община Златарица 

подписа договор с Министерство на труда и социалната политика, чрез 

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и 

проекти“ с управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020г. за финансиране на проект „Повишаване 

на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на 

заетост на икономически неактивните младежи в община 

Златарица“, процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни“.  

Основната цел на проекта е  активиране и интеграция на пазара на 

труда на неактивни младежи до 29-годишна възраст, които не са нито в 

образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като 

безработни лица в АЗ, в община Златарица за преодоляване на негативните 

тенденции на пазара на труда. Тази цел ще бъде постигната посредством 

идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на 

неактивните младежи от целевата група с последващо професионално 

обучение, обучение по ключови компетентности и включване в подходяща 

заетост. 

Основните дейности заложени в проектното предложение са:              

● Дейност 1: Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 

годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и 

активиране за включването им на пазара на труда. 

● Дейност 2: Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене 

на работа. 

●Дейност 3: Предоставяне на обучения за придобиване на професионална 

квалификация и умения по ключови компетентности.  

● Дейност 4: Осигуряване на заетост на представители на целевата група за 

период от 6 месеца в община Златарица.  

● Дейност 5: Организация и управление на проекта.  

  ● Дейност 6: Дейности по информиране и публичност за 

популяризиране на проекта, на ОП РЧР и на подкрепата от ЕСФ. 
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Проектното предложение е насочено към икономически неактивни 

младежи от община Златарица, на възраст от 15 до 29г., които са били 

извън заетост или образователната система минимум 4 месеца, както и не 

са били регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ през предходните 12 

месеца. 

Общо 40 младежи ще бъдат обучени, от които 30 ще придобият 

професионална квалификация „Работник озеленяване” и „Помощник в 

строителството”, а на 10 младежи ще се предостави обучение „Общуване 

на чужди езици“ - английски език. На всички 40 успешно преминали 

обученията лица,  община Златарица ще осигури заетост в продължение на 

6 месеца.  

Очакваните резултати 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. 

Договорът за безвъзмездна финансова помощ  е на стойност 279 

574,64 лв., а разходите по проекта  се финансират по линия на  

Инициативата за младежка заетост. 

 

 

 
 


