
 

Работно посещение в село Бенковски по Проект № BG05M9OP001-1.043-0007-C01 

“Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община 

“Марица” 

 

 

 

    На 28.05.2020 г. в кметството на село Бенковски се осъществи работна и информационна 

среща в рамките на реализиране на Дейност № 1 по Проект № BG05M9OP001-1.043-0007-

C01 “Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община 

“Марица”. Срещата се осъществи със служител на кметството поради невъзможността на 

кмета, г-жа Пачева, да присъства. Целите на уговорената среща бяха да се информира 

местната администрация за стартирането на проектните дейности, включително за 

критериите за подбор на участници и графика за реализиране на дейности; както и да се 

проучат възможностите за участие на младежи от село Бенковски.  

           Още от началото на работната среща служителката на администрацията подчерта, че се 

е запознала със спецификите на проекта и в следствие на това се затруднява с 

идентифицирането на млади жители от селото, които евентуално да се включат в 

реализирането му. За това способстват някои социално-икономически фактори, свързани с 

бита и живота на населението на селото, както и неговото географско положение в общината 

и региона. Село Бенковски е едно от средно големите населени места в общината, което се 

намира в непосредствена близост до едни от най-големите производствени бази в 



 

индустриалната зона, а също и с пряк достъп до АМ “Тракия”. Също така, в селото има 

регистрирани и немалък брой земеделски производители. В селото почти не се среща 

безработица сред младото население, поради отличните условия и възможности за 

реализация в региона. Служителката на кметството сподели в разговора, че ако има млади 

жители до 29 години, които не намират постоянна трудова ангажираност на територията на 

селото, успяват да го направят със сезонна работа в чужбина или другаде в страната и то 

доста добре платена, което не може да ги мотивира за участие в проект, който осигурява 

временна заетост към община Марица, била тя и на трудов договор.  

        Срещата приключи с благодарности за осъществяването ѝ и опита за съдействие от 

страна на кметската администрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


