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

Европейския социален фонд 

 

 

 

 

 
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА 

                                                                                                                                                

 

 

 
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 

 
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 септември 

Община Златарица сключи допълнително споразумение № 04 с 

управляващия орган - Министерство на труда и социалната политика,  за 

удължаване срока на проекта от 18 месеца на 27 месеца, за да могат да 

бъдат изпълнени целите и дейностите  по проекта. 

През месец октомври бяха подписани допълнителни споразумения с  

назначените младежи, за удължаване срока на трудовите им договори, като 

периода на осигуряване на заетост на представителите на целевата група  е 

общо 6 месеца. По този начин се изпълнява дейност № 4 по проекта, като 

на работниците озеленяване договорите им бяха удължени до 09.01.2018 

година /включително/, а на организатор дейностите до 16.01.2018 година 

/включително/. 

За да бъдат изпълнени индикаторите по проекта е необходимо да 

бъде  сформирана група от 15 младежи, на които ще им бъде предоставена 

възможността да придобият професионална квалификация по професия 

„Помощник в строителството“. Вярваме, че икономически неактивните 

лица с ниско образование и квалификация, които не съответстват на 

реалното търсене на пазара, ще проявят интерес за предоставената им 

възможност и ще се включат в дейностите по изпълнение на проекта. 

Впоследствие тези лица ще бъдат интегрирани на трудовия пазар като едни 

добри специалисти в областта на строителството. 

 

 

Мария Павлова   

Ръководител на проекта 


