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ИНФОРМАЦИЯ 

 

Във връзка с изпълнението на дейност № 1 „Идентифициране на 

икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не 

се в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на 

труда“ 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, през месец април функционални експерти и  

                                                   психолог-консултанта, идентифицираха 6 

                                                              неактивни младежа, като проведоха срещи с  

                                                              тях, изготвени бяха  индивидуални профили 

                                                              на лицата, индивидуални психологически 

                                                              профили и им беше оказвано съдействие 

                                                              при попълването на Анкетни карти, Карти  

                                                              за проведено интервю и карти за обратна  

                                                              връзка.  

Във връзка с изпълнението на дейност № 2 „Предоставяне на 

мотивационни обучения за активно търсене на работа“  в периода от 

18.04.2017г. до 25.04.2017г. се проведе 

трето мотивационно обучение в гр. 

Златарица. Бяха обучени 6 неактивни 

младежи – пет от гр. Златарица и  един 

неактивен младеж от село Родина, които 

образуваха група № 3.  

През месец май започна 

изпълнението и на дейност №3 по проекта, 

а именно „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. Професионалното обучение и обучението по ключови 

компетентности се провежда от "Персонал Трейнинг" ЕООД, които сключиха 

трудови договори с 4 преподавателя. Преподавателите бяха одобрени от 

„Управляващия орган“ към МТСП, чрез подписване на Допълнително 

споразумение №03 към Договор BG05M9OP001-1.002-0109-С01.    
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На всички обучаеми лица бяха предоставени учебни помагала, химикали, 

папки РVС, бели листи за провеждане на упражненията. За времето на 

обучение участниците ще получават стипендия в размер на 10 лева за всеки 

присъствен учебен ден за живеещите в гр. Златарица и в размер на 15 лева за 

живеещите в прилежащите села. Обученията са с продължителност 300 учебни 

часа.  

                                                                                                                           
 

 На 15 представители на целевата група се предоставя обучение за 

придобиване на професионална квалификация по професия „Работник в 

озеленяването“ с код 622030, Специалност „Озеленяване и цветарство“ с код 

6220301, Първа квалификационна степен. Учебният процес се осъществява в 

дневна форма на обучение, с място на провеждане в гр. Златарица. 

Разпределението на учебните часове по учебния план е в теоретични модули от 

120 учебни часа и практическо обучение от  180 учебни часа.      

На 10 представители на целевата група се 

предоставя обучение по Ключова компетентност 2 

"Общуване на чужди езици" - Английски език. 

Обучението е с продължителност 300 учебни часа. 

Учебният процес  се осъществява в дневна форма 

на обучение, с място на провеждане в гр. 

Златарица.  

 След завършване на курса на обучение успешно завършилите курса и 

издържали изпитите ще получат Свидетелство за професионална квалификация, 

образец на МОН №3-54 и Сертификат за успешно завършен курс по КК 2 

"Общуване на чужди езици"-Английски език, както и възможност за заетост в 

Община Златарица. 
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Очакваме желаещи неактивни младежи на възраст от 15 до 29 години да се 

включат в дейностите по проекта, за да можем да сформираме група от 15 

младежи, които ще придобият професионална квалификация по професия 

„Помощник в строителството“. 

 

 

 

 

Мария Павлова   

Ръководител на проекта 
 

 

 


