
 

Работно посещение на екипа по изпълнение на Дейност № 1 на Проект № 

BG05M9OP001-1.043-0007-C01 “Идентифициране и активиране на икономически 

неактивни младежи от община “Марица” в село Граф Игнатиево 

 

 

 

    На 27.05.2020 г. се осъществи работно посещение в кметството на село Граф Игнатиево 

във връзка с изпълнение на Дейност № 1 по Проект № BG05M9OP001-1.043-0007-C01 

“Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община “Марица”. 

Целта на посещението бе провеждане на информационна среща между екипа на Асоциацията 

подизпълнител и кмета на населеното място. Екипът на организацията се запозна със 

социално-икономическата обстановка в населеното място и начина на живот, възможностите 

за професионална и трудова реализация на младите жители. На свой ред, кмета на селото – г-

н Чочев се запозна с характеристиките на целевата група и критериите за участие на 

младежи, потенциално заинтересовани от реализацията на проектните дейности.  

Село Граф Игнатиево е едно от големите населени места в общината, което се ползва от 

изключително полезното географско местоположение, като е разположено на главния пътен 

възел, свързващ областния център – град Пловдив с общините Марица, Калояново и Карлово. 

В землището на селото се намира една от най-големите военни авиобази и предприятие на 

военно-промишления комплекс. Освен това, в непосредствена близост се намират 

предприятията и компаниите от индустриалната зона в община Марица. Град Пловдив 

предлага всички необходими висши училища, които осигуряват образователно-



 

професионални квалификации за млади хора от цялата област, като младите жители на Граф 

Игнатиево не правят изключение. Всички тези социално-икономически предпоставки 

предполагат, че младите хора от селото са максимално обхванати в различни форми на 

заетост и образование и подобен проект не би представявал особен интерес за тях. Въпреки 

факторите, които предполагат, че младите хора успяват да намерят своята реализация на 

пазара на труда в региона, г-н Чочев подчерта, че сред представителите на малцинствените 

групи, все още има такива, които се затрудняват в тази насока. Заедно двете страни се 

насочиха към набелязване на потенциални участници от посочената социална група. 

Срещата приключи с благодарност за оказаното съдействие от страна на кмета към 

представителите на екипа, изпълняващ дейността по проекта, и с високи очаквания за 

резултатите, които предстои да бъдат постигнати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


