
 

Работна среща в кметството на село Царацово по Проект № BG05M9OP001-1.043-0007-

C01 “Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община 

“Марица” 

 

 

 

    На 27.05.2020 г. се осъществи работно посещение в кметството на село Царацово за 

провеждане на информационна и работна среща за стартиране на дейности по Проект № 

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

младежи от община “Марица”. Срещата беше домакинствана от кмета на населеното място –

г-н Петров и в присъствието на служител в местната администрация. На представителите на 

кметската администрация бяха представени детайли по реализирането на Дейност № 1 от 

проекта, информация за графика на реализация на следващите дейности, критерии за подбор 

и участие на младежи, както и възможните ангажименти на заинтересованите страни. От 

друга страна, екипът на Асоциацията подизпълнител се запозна със социално-

икономическата обстановка в населеното място и условията за трудова реализация на 

младите хора в региона.  

На г-н Петров и колегата му бяха представени критериите за подбор на участници в 

дейностите по проекта: младежи от населените места в община Марица до 29 години, които 

са трайно безработни, срещат затруднения в намирането на подходящо работно място и нямат 



 

актуална регистрация в “БТ”, а също не са и записани в някоя образователна институция. Г-н 

кметът и колегата му споделиха, че в населеното място, което е едно от големите в община по 

брой население и територия, има голяма успеваемост по задържането на младите хора с 

добрите възможности за работа и географската близост до областния център – град Пловдив. 

Беше подчертано, че ако има лица, които са трайно безработни в село Царацово, то те са 

извън възрастовата граница до 29 години и това може да представлява сериозно препятствие 

по идентифицирането на преки бенефициенти. Г-н Петров е един от управниците на 

населени места в общината, който оправдано изтъква съвсем минималната или никаква 

безработица сред работоспособните жители на селото. Това е така, тъй като селото се намира 

в една от изключително благоприятните позиции в региона – на ключови пътно-транспортни 

връзки и в непосредствена близост от една страна с град Пловдив, а от друга с АМ “Тракия”; 

в територията на селото и близо до него се намира голяма индустриална зона с различни 

производства, които предлагат работни позиции и за жителите на с. Царацово; а тези, които 

не се реализират в близост, намират своите възможности в големия град.  

Срещата приключи с желание и мотивация за съдействие от страна на местна управа в 

реализирането на проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


