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ИНФОРМАЦИЯ 

 

Във връзка с 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, през 

месец май започна изпълнението на дейност №1 от проекта, а именно – 

„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“. За изпълнението на 

дейността в гр. Златарица, в административната сграда на общината бе 

оборудвано помещение, в което експертите и консултантите ще провеждат 

индивидуални и групови срещи с неактивните младежи. С възлагателни 

писма с външни изпълнители бяха закупени две бюра, четири стола и 

канцеларски материали.  

На 16.05.2016г. 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на 

общината, на ул. „Стефан Попстоянов“ № 22 се проведе информационно 

събитие.  

 

         
 

На събитието присъстваха представители от групата на неактивните 

младежи, родители, кмета на общината, директори на училища, 

представители от Дирекция „Бюро по труда“, дирекция „Социално 

подпомагане“, Областен информационен център Велико Търново, от 
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МТСП, екипа за управление на проекта, представители от „Персонал 

Трейнинг“ ЕООД,  и др. 

 По изпълнението на дейност №6 „Информиране 

и публичност за популяризиране на проекта и ОП 

„Развитие на човешките ресурси“,  чрез възлагателно  

писмо с външен изпълнител беше изработена,  

                                   доставена и монтирана  

1 бр. табела в гр. Златарица,  

24 бр. плакати и  

2000 бр. дипляни.  

Информационните материали бяха  

разпределени за Златарица и за кметовете на  

с. Горско Ново село, с. Родина, с. Средно село и за  

кметските наместници на с. Сливовица, с. Росно. 

                                             

 

 

 

Мария Павлова   

Ръководител на проекта 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


