
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА   

 

 

 

Проект “Активни за устойчиво развитие на община Варна” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 

2020, процедура за подбор на проектни предложения  BG05M9OP001-

1.002 “Активни” 

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 

BG05M9OP001-1.002-0072-C01 

 

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН: 

Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция 

„Европейски фондове, международни програми и проекти“ 

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:  

„СТИК“ ЕООД – Варна 

ПАРТНЬОРИ: 

Община Варна 

„Адаптивни обучения“ ЕООД 

ОСНОВНА ЦЕЛ: 

Подобряване достъпа до заетост, като се осигури устойчиво интегриране на 

пазара на труда на младите хора, които не са ангажирани с трудова дейност, 

образование и обучение. Дейностите по проекта са насочени към идентифициране и 

мотивиране за активно поведение на пазара на труда на 80 неактивни младежи, 

които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са 

регистрирани, като безработни лица.  

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: 

Увеличаване броя на неактивните младежи до 29 години, които са получили 

предложение за обучение с възможност за работа, стаж или обучение по време на 

работа или са насочени към продължаване на образованието или към работно място, 

както и предоставяне на възможности за включване в обучение, първи и нов шанс за 

работа и придобиване на професионални умения и квалификация.  

ЦЕЛЕВА ГРУПА:  

Лица до 29 години, които не учат, не работят, не са регистрирани в „Бюрото 

по труда“.  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Сформиране на екип за управление;  

 Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст;  

-организиране на информационни събития; 



-създаване и поддържане на Фейсбук страница за връзка с целевата група;  

 Индивидуална работа с идентифицираните лица; 

 Предоставяне на мотивационни обучения за придобиване на професионална 

квалификация; 

 Информиране и публичност. 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:  

• Включени в проучване, идентифицирани и мотивирани 80 неактивни лица от 

община Варна.  

• Придобита професионална квалификация по 4 вида професии – 80 лица:  

- „Работник в оделеняването„ 

- „Еколог„ 

- „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи„ 

- „Оператор на компютър„ 

• Осигурена субсидирана заетост чрез откриване на нови работни места при 

работодатели-партньори по проекта – за 33 лица  

 • Идентифицирани младежи, които са активирани да се регистрират в Дирекция 

„Бюро по труда” 

• Повишена е икономическата активност и интеграция на неактивните, уязвимите и 

обезкуражени лица на пазара на труда в община Варна 

• Подобрени са уменията на нискоквалифицирани младежи чрез придобиването на 

професионална квалификация, създавайки условия за трайна заетост – за 4 лица.  

СТОЙНОСТ: 

375 984, 59 лв. безвъзмездна финансова помощ. 

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: от 25.04.16 г. до 25.12.17 г.  

СТАТУС НА ПРОЕКТА: Приключил 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


