
 

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 Войсил 

 

 

 

   На 28.05.2020 г. екипът на Асоциацията подизпълнител в проекта осъществи първото си 

работно посещение в село Войсил като част от изпълнението на Дейност № 1 от проекта на 

община Марица за активиране на трудово неактивни младежи от малките населени места. 

Срещата се реализира в кметството на населеното място, но кметът не успя да присъства. На 

срещата присъства друг служител на кметската администрация, който запозна работния екип 

на Асоциацията със социално-икономическата обстановка в селото. Целите на проведената 

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

младежите до 29 години в населеното място и той от своя страна да запознае местната 

администрация със спецификите на проекта. 

       Служителката на местната администрация информира екипа на Асоциацията за 

реалностите на трудовия пазар в региона и за това как те влияят на живота на младите хора 

тук. Село Войсил, 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. Селото е разположено на няколко километра от АМ “Тракия” 



 

и индустриалната зона на общината, а през територията му минава пътя, свързващ две от 

общините в област Пловдив – Марица и Съединение. 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, включително и такива, които покриват 

критериите за участие в проекта. В хода на разговора стана ясно, че всички млади хора от 

селото са постоянно или в по-редки случаи и сезонно ангажирани с добре заплатен труд в 

селото и/или региона, което възпрепятства намирането на подходящи бенефициенти за 

реализирането на проекта. Дори да има трайно безработни хора в селото, те са на възраст, 

която прави участието им невъзможно.  

    Работната среща приключи с благодарност от страна на работния екип по проекта за 

приема от страна на местната администрация и въпреки малките шансове за идентифициране 

на трайно безработни младежи в селото, остава оптимизма, че в голяма част от населените 

места от община Марица има отлични възможности за трудовата реализация на жителите.  


