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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 януари Община Златарица прекрати трудовите договори на 11 

младежи, от които 6 на длъжност „работник озеленяване“ и 5 на длъжност 

„организатор дейности“. Всички бяха назначени за срок от 6 месеца. По този 

начин се изпълнява дейност № 4 по проекта. 

Все още функционалните експерти и екипът за управление на проекта 

изпитват затруднение при идентифицирането на неактивни младежи, които 

да бъдат включени в група от 15 младежи, на които ще им бъде предоставена 

възможността да придобият професионална квалификация по професия 

„Помощник в строителството“. Неактивните младежи желаещи да се 

включат в горецитирания проект трябва да отговарят на следните условия: 

1. Да са безработни младежи до 29-годишна възраст включително 

2. Да не са участвали в никаква форма на заетост, минимум 4 месеца 

преди включването им в дейности по проекта, като например: 

 Да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от 

вида му; 

 Да не осъществяват стопанска дейност като търговец по смисъла на 

Търговския закон, включително като едноличен търговец; 

 Да не са тютюнопроизводител/земеделски производител; 

 Да нямат сключен договор за управление и контрол на търговски 

дружества; 

 Да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия; 

 Да нямат доходи от извънтрудови правоотношения; 

 Да не са изпълнител по договори за изработка/услуга и др., сключени 

по реда на ЗЗД. 
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 Да не са участвал в никакви форми на образование или обучение, вкл. 

редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, 

както и всякакви видове професионални обучения и ключови 

компетентности, минимум 4 месеца преди включването ми в дейности 

по проекта. 

 Да не са  били регистриран в дирекция „Бюро по труда“ през 

предходните 12 месеца 

 Да не са били включен в операция „Младежка заетост”, финансирана 

по ОП РЧР 2014-2020 г. и национална програма „Активиране на 

неактивни лица“, финансирана със средства от националния бюджет 

чрез Национален план за действие по заетостта. 

 

 

 

 

 

 

Мария Павлова   

Ръководител на проекта 


