
 

 

 

 

 

 

eNEET-Rural – Бюлетин – 02.07.2019 

 

 Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) 

стартира процедура за подбор на младежи, желаещи да се 

включат в безплатни курсове „Агро-професионални умения“ 

Oбучителните курсове са насочени към нискоквалифицирани младежи до 29 г. 

възраст, които не учат и не работят и са изправени пред множество бариери при 

навлизането на пазара на труда. 

Желаещите млади хора ще бъдат включени в иновативен курс за подкрепа на 

трудовата им интеграция в селскостопанския сектор, посредством насърчаване на 

пригодността за заетост и предприемачеството. 

Включвайки се в дейностите по проекта и преминавайки през специализираните 

обучителни модули, младежите ще получат: 

 умения, увереност и мотивация за кандидатстване за работа 

 специфични знания за намиране на работа като озеленителни, градинари и 

растениевъди, аранжори на цветя, работници смесено стопанство, животновъди 

и други позиции за квалифицирани работници в селското стопанство 

 възможност за включване в младежки обмени в партньорските страни 

(Словения, Норвегия, Италия, Унгария и Румъния) 

 включване в европейски конкурс за Start-ups 

 стажантски програми в земеделски стопанства/ферми. 

 

ПОВЕЧЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА >>> 

 

СРЕЩА НА БИЗНЕСА НА ЧЕРНОМОРИЕТO 

На 13 юни 2019 г. в к.к. Златни пясъци край Варна се проведе ежегоднoто събитие 

„Среща на бизнеса на Черномориетo“.  На събитието присъстваха много собственици и 

мениджъри на фирми в региона, бизнес асоциации и камари, кметове и общински 

представители. 

http://www.ubbsla.org/eneet-cources/
http://www.eneet-project.eu


Официални гости и панелисти на събитието бяха 

кметовете на общините Варна и Бургас, 

съответно г-н Иван Портних и г-н Димитър 

Николов, както и Кмета на община Девня – г-н 

Свилен Шитов. Община Девня е една от най-

активните малки общини в Черноморието, също 

и община-членка на Асоциация на Българските 

Черноморски Общини (АБЧО) и като такава е 

целева община за проект „eNEET Rural – 

Насърчаване на предприемачеството и 

подобряване уменията на незаети и 

неквалифицирани младежи от малките общини”. 

Експертите на АБЧО, които присъстваха на събитието имаха възможността  да се 

срещнат със заинтересованите страни по проект eNEET. По време на работната 

дискусия лично г-жа Иванова, Изп. Директор на АБЧО дискутира възможността за 

сътрудничество както с общинската администрация на община Девня, така и с 

Председателите на Варненска търговско-индустриална камара и Изпълнителния 

директор на Стопанска камара – Варна. Всички те се ангажираха да сътрудничат на 

Асоциацията в намирането на подходящи агро-бизнес организации и земеделски 

стопанства, които да бъдат включени в изпълнението на проекта, като предоставят 

възможност за стаж на обучените младежи до 29 г в рамките на проекта. 

ПОВЕЧЕ ЗА СЪБИТИЕТО >>> 

 

 ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНИТЕ ДАННИТЕ НА ЕВРОСТАТ 

СОЧАТ:  

Над 20% от младите българи нито учат, нито работят 

Приблизително 250 хиляди наши сънародници /или почти всеки пети млад българин/ 

на възраст 20-34 години нито учаат, нито работят. Това показват данни на Евростат за 

трудовата активност на тази възрастова категория в ЕС през 2018 г. 

 

Най-висок е бил делът на младите хора които нито учат, нито работят в Италия - близо 

30% или всеки трети млад италианец на тази възраст. На втора позиция по 

http://www.ubbsla.org/blacksea-business/


демотивираност са били младите хора в Гърция - 27% от тях не са се занимавали с 

нищо. 

На трета позиция е България - 21% демотивирани млади хора. На четвърта позиция 

са били младежите в Румъния и Словакия - по 20 на сто. На пета - младежите в 

Хърватия - 19 на сто. >>> 

 

Първият полугодишен отчет на eNEET-Rural беше приет oт 

Управляващия орган на програмата: 

Постигнатото през първите 6 месеца (октомври 2018 - март 2019 г.) от изпълнението на 

проекта: 

• Управление на проекта: партньорите по проекта се срещнаха два пъти (през 

ноември 2018 г. в България и през март 2019 г. в Испания). Във Варна се 

проведе събитие за представяне на проекта пред широката общественост. 

• Комуникационни дейности: FB и Twitter са готови, интернет страница на 

проекта на всички партньорски езици www.eneet-project.eu, както и печатни 

материали. 

• Подготовка на иновативните решения: Всички партньори започнаха да 

работят по разработването на Учебни материали за онлайн и курсовете на 

място. Като предварителна стъпка, всеки партньор разработи местно проучване 

на търсенето, включващо информация за бизнеса, селското стопанство и NEET 

в съответните страни. Техническите аспекти на електронната платформа ще 

бъдат финализирани през лятото, а електронните курсовете за обучение ще се 

провеждат от есента. 

• Изграждане на мрежи със заинтересованите страни: консорциумът започна 

картографиране на заинтересованите страни: НПО, земеделски асоциации, 

стопанства, центрове за безработица в техните страни / региони. Събира се 

база данни. Ако сте отворени за сътрудничество, свържете се с нас! 

• Услуги за подпомагане на младежката заетост: в региона на Естремадура, 

Испания беше проведено работно посещение между заинтересованите страни, 

като съпътстващо събитие на 2-рата среща на консорциума. Участваха три 

чуждестранни заинтересовани страни от България и Италия, като четирима 

испански заинтересовани страни представиха своите организации, 

подчертавайки тяхната мисия, цели, продукти / услуги и не на последно място 

възможното им участие в проекта eNEET. Следващото учебно посещение ще се 

проведе в Словения в началото на есента. Ако желаете да присъствате, 

уведомете ни! >>> 

 

Вторият ни Бюлетин ще бъде публикуван скоро! 

Абонирайте се за нашия бюлетин >>> 

 

Свържете се с нас! 

    

https://www.facebook.com/eNEETRural/?__tn__=kC-R&eid=ARDVRFPfaaubbLE28LLqkp9HQMHZMafUxom_0tgGG4oGwqsU9YjBpcxkvXq7IKPDfFGX28BQrqvuoVlq&hc_ref=ARTz_8pPejrHHy1xDnbGk-DgFpTMHZhbqusGeYLs34wzxVFLNCwDeYosWt4CT7JSrHM&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBZe2z0QaBOVkzv6gdXQwKfhtypUEvdIKQzbIXeFypWJMx-0-gJPK46AdHeDMFVUSaMHofsINuegn3KHF4e-_z9Lg5ilUMpLeLOXqWyI3JByiDxV_lxe6moGkw2zxSv7V7dY5fsfC4-UIguIU2jfUyjwSpU5VI7pWAWqM71yeIKCUd108uoT-SmC9Dcb3lGPLO_DvBXuoiCCZB3QKGO6GrKynJrdNYDJENLgiOmhcitUYoC-SejkQcpUg0zZWU8I6ZXA--leaQ4pem8FeIgqLCO9wxbYJ2mN2neNznuatEDOZpfNsQICyQzoiJh4ZKCzOR3efzW6f1prjF6gYCO1SQ
http://www.eneet-project.eu/
https://eneet-project.eu/contact
https://eneet-project.eu/newsletter/
https://www.facebook.com/eNEETRural/
https://twitter.com/eneet_rural
http://www.eeagrants.org

