
 

Работно посещение на екип на Асоциация “Голям Брат, Голяма Сестра – България” по 

Проект № BG05M9OP001-1.043-0007-C01 “Идентифициране и активиране на 

икономически неактивни младежи от община “Марица” в кметството на село Костиево 

 

         

 

   На 28.05.2020 г. екипът на Асоциацията осъществи първото си работно посещение в село 

Костиево, като част от изпълнението на Дейност № 1 от проекта на община Марица за 

активиране на трудово неактивни младежи от населените места. Срещата се реализира под 

домакинството на кмета на населеното място – г-н Калоферов. Целите на проведената среща 

бяха: екипът на организацията да се запознае със социално-икономическия статус на 

младежите до 29 години в населеното място; да се запознае местната администрация и 

представители на местната общност със спецификите на проекта; да се реализират първи 

анкети с целевата група като част от проучвателната процедура в рамките на Дейност № 1 на 

проекта.  

          Кметът и други служители на местната администрация запознаха екипа на 

Асоциацията с реалностите на трудовия пазара в региона и това как те влияят на живота на 

младите хора тук. Село Костиево, както голяма част от другите населени места на 

територията на община Марица, се намира на много добро географско положение и в близост 

до важни пътно-транспортни връзки в региона, а именно: на няколко километра в 

североизточна посока се намира АМ “Тракия” и индустриалната зона на общината, а на юг е 

разположен пътят свързващ областните градове Пловдив и Пазарджик. В землището на 

селото има също някои малки производства, като най-разпространено е земеделското, в което 



 

са сезонно и/или целогодишно заети основна част от младежите от ромски произход, 

включително и такива, които покриват критериите на целевата група по проекта.  

     Г-н Калоферов и служителите на кметството се оказа, че са предваритлено добре 

запознати с детайлите на проекта и характеристиките на целевата група. В хода на работния 

разговор те отчетоха полезността от реализацията на подобни дейности в общината, с които 

да се подкрепят, макар и временно група младежи, срещащи затруднения да се реализират 

успешно на трудовия пазар, особено в условията на създалата се социално-икономическа 

криза в страната, в следствие на настъпилата световна пандемия.  

           На срещата кметът на селото беше поканил група младежи, отговарящи на критериите 

за участие в проекта, но реално за проучване се явиха само двама. Проучването се проведе на 

място, в сградата на кметството, като беше съпътствано с информиране на младежите за реда 

и същността на предвидените дейности по проекта.  

          Благодарение на активността на кметството в село Костиево, начело с г-н Калоферов, 

срещата доведе до положителни резултати. Служителите на местната администрация отново 

изразиха готовността си за съдействие в идентифицирането на още младежи, отговарящи на 

критериите за участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


