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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Основна отговорност на всяка страна е грижата за младите хора и осигуряване 

на благоприятна среда за развитието им. За да гарантира успешното бъдеще на младото 

поколение, страната трябва да осигури надеждна образователна система, която да бъде 

достъпна и същевременно да покрива всички нужди на подрастващите. Насърчаването 

на младите хора към личностно, икономическо или социално развитие се осъществява 

чрез предоставяне на високо ниво на училищно и университетско образование. Имайки 

добра основа и изградени морални ценности, дори младежите, които са предпочели да 

продължат обучението си в чужбина, биха се върнали в страната си, за да приложат на 

практика новите си знания. Ако те са останали удовлетворени от началото на 

обучението си в родната им страна, биха желали и техните деца да получат същото. 

Това се явява като стимул за връщането им от чужбина и би оказало положително 

въздействие за подобряване на демографската ситуация, както и би повишило 

качеството на живот в страна ни.  

Младежката общност в България през последните 20 години се характеризира с 

динамичната промяна, повлияна от западната култура. Хората, които се характеризират 

като младежи, формираха своите основни ценности в периода на преход от тоталитарна 

към демократична, от затворена към пазарно ориентирана система.Като най‐характерна 

черта сред младите се очертава стремежът към независимост и реализация  –  

подчертан  стремеж  към  самостоятелни  решения  и  индивидуален  подход към 

живота. Изследванията показват, че докато психологическата независимост  на  младия  

човек  у  нас  силно  нараства,  то  много  по‐силна  е  неговата  социална  и  

икономическа  зависимост  от  родителското  семейство.  През  последното  

десетилетие  активността  на  младите  хора  радикално  се  измести  –  от  

обществено‐политическия  живот към частния икономически сектор.  

Съществено предизвикателство пред всяка местна общност в България е 

развитието на младежите, най-вече на младите хора, които са безработни и неактивни. 

Проведено изследване на  УНИЦЕФ и Министерство на младежта и спорта показват, че 
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22 % от младежите в България попадаt в така наречената група „NEETs“ – млади хора, 

които нито учат, нито работят, нито участват в някаква форма на преквалификация, 

поради причината, че не виждат смисъл, перспектива и мотивация. Ограничени от 

липсата на възможности, информация и помощ те остават извън системите на 

образование, социална закрила и труд. 92 % от младежите до 29 години не са членували 

в никакви организации, 75 % не се интересуват от политическите процеси в страната, а 

само 7,5 % са се занимавали или са взели участие в някакъв тип доброволческа или 

извънкласна дейност. 

Възможно решение за намаляване на младежката безработица може да бъде 

развитието на дейности в секторите с тенденция към пазарен растеж, което ще се 

улесни с помощта на инвестиционна подкрепа, насочена към стопанския сектор на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. Това ще окаже  

положително влияние върху недостатъчната заетост, като се пренасочи работна ръка, в 

т.ч. и младежи към работни места с по-висока производителност, благодарение на 

допълнителен доход за стопанския сектор на територията на МИГ. 

Посредством развитието на местната икономика ще се създадат възможности за 

заетост на населението, което би допринесло за намаляване на миграцията от селските 

райони. Освен това, селските райони ще придобият по-привлекателен облик и ще 

предлагат допълнителни услуги с по-високо качество, които биха насочили младежите 

към избор да останат в родните си места.  

Невъзможността да намерят подходяща, добре платена и отговаряща на 

квалификацията им работа, принуждава младите хора масово да напускат по-малките 

населени места и селските райони и да се насочват към големите градове с развита 

икономика и необятен пазар на труда. Чрез подкрепа от страна на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ ще се разгледат нуждите на младежите, които живеят на 

територията на МИГ и ще се насочат усилия към създаване на условия на труд, които 

биха ги задоволили.  

Целите на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са:  
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 Да подпомага устойчивото и конкурентоспособно развитие на 

територията на двете общини чрез изпълнение на Стратегията за местно 

развитие (СМР) на територията им чрез подхода ЛИДЕР на Програмата 

за развитие на селските райони (ПРСР);  

 Да повишава информираността и уменията на местните жители относно 

прилагане на подхода ЛИДЕР и насърчаване на активното им участие в 

процеса на изпълнение на стратегията за местно развитие;  

 Да работи за повишаване на качеството на живот на територията на 

общините като създава възможности за дългосрочна заетост и 

повишаване на доходите чрез разнообразяване на икономическите 

дейности, подобряване на конкурентоспособността на местните 

продукти, опазване на природните ресурси и околната среда и развитие 

на по-качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на 

членовете на общността;  

 Да насърчава и способства за активното включване на членовете на 

общността в процеса на вземането и изпълнението на решения относно 

нейното развитие, както и да стимулира междусекторното 

сътрудничество;  

 Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие чрез 

подкрепа за внедряване на иновации и нови технологии и увеличаване на 

местния капацитет и знания;  

 Да инициира, развива и подпомага създаването и развитието на мрежи за 

сътрудничество на професионален, секторен и териториален принцип;  

 Да работи за развитие и утвърждаване на уникалните характеристики и 

идентичност на територията на общината и общностите, които я 

населяват. 

Специфичните нужди на населението, живеещо на територията на общините 

Дряново и Трявна и предизвикателствата пред местната общност съвпадат с основните 

приоритети на ВОМР:  
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 Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността; 

 Съхраняване и опазване на околната среда, включително дейности за 

превенция и управление на риска и за използване на потенциала на 

културното наследство; 

 Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в 

практиката; 

 Насърчаване на устойчивата и качествена заетост;  

 Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики;  

 Подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията 

на населението.  

Местната общност се нуждае от развитие на предприемачеството; подобряване 

качеството на живот; развитие на модели за добро управление и развитие на 

териториалната идентичност, които са заложени в Регламент (ЕС) № 1305/2013, 

съгласно който основната цел на ВОМР е стимулиране на местното развитие в селските 

райони чрез финансиране от ЕЗФРСР. Предизвикателства, пред които е изправено 

населението в общините Дряново и Трявна изискват „умни” решения, които да 

подпомогнат икономическото развитие на общините и да намалят последиците от 

демографската криза. 

През последните години се забелязва тенденция сред младите хора за по- 

природосъобразен начин на живот. Той се изразява с консумиране на натурални 

хранителни продукти, използване на биологично чиста козметика, засилване на 

връзката с природата, както и отглеждане на деца в малки населени места. Обликът на 

големия град не е достатъчно атрактивен, дори се явява непривлекателен за създаване 

на „семейно гнездо“ и отглеждане на поколение. Икономически развитите градове 

привличат младежите с многообразието на предлаганите услуги, по-лесен достъп до 

всичко необходимо и най-вече наличието на високо платена и квалифицирана работа. 



 

                  

 

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони - Европа инвестира в селските райони 

 

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-45 от 30.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“  и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 

   9 

 Дългосрочната заетост се оказва една от най-сериозните трудности за младите 

хора в селските райони. Липсата на атрактивни и стабилни позиции, осигуряващи 

развитие, принуждава младежите да напускат тези райони. Ако предпочетат да се 

развиват в големите градове, още преди да завършат висшето си образование, те са 

принудени да работят, за да се справят с по-високия стандарт на живот, наложен там. 

Те биват привлечени от многобройните възможности, които се предлагат в големите 

градове, от бързото издигане в кариерата и шанс за усъвършенстване в сферата си. 

Често тези фактори гарантират, че успелият млад човек няма да се върне в селските 

райони, защото предлаганите услуги и позиции не отговарят на високата му 

квалификация. 

От друга страна, много младежи предпочитат да вземат нужните знания и 

умения и да ги приложат и развиват в родните си места. Те допринасят за повишаване 

качеството на живот в селските райони и дават добър пример на останалите там 

младежи. МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ ще насърчава създаването на 

проекти от млади и навлизащи в сферата предприемачи с иновативни идеи за развитие 

на територията на общините Дряново и Трявна. 

Намаляването на миграцията чрез осигуряване на по-високо качество на 

предлаганите продукти и услуги и задоволяване на нуждите на младите хора са 

приоритетни задачи за органите на местно и държавно ниво. 

 Липсата на мотивация и незаинтересованост към развитие у младите се поражда 

и от голямата разлика между поколенията. Начинът на живот на предишното поколение 

се отличава коренно от този на новото поколение след 2000 г. В сегашния динамичен 

свят темповете на иновациите се движат светкавично, поради което се образува 

„пропаст“ между поколенията. Невъзможността да бъдат разбрани, трудното общуване 

с по-възрастни от тях хора от друго поколение, и желанието за ранна независимост, 

пораждат в съзнанието им една апатия към всичко.  

Целта на този анализ е да се разгледат възможностите за засилване на 

икономическата и социална активност на младите хора, да се дефинират причините и 
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затрудненията при реализацията им на пазара на труда и да даде насоки за устойчиво 

развитие на района с участието на разглежданите групи. 

 

II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Настоящият доклад за анализ на икономическата активност на младите хора до 

29 г., в т.ч. и уязвимите групи и възможностите им за реализация на територията на 

МИГ „ Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е изготвен в изпълнение на Договор за 

услуга № МИГ-18-01-003/11.05.2018 г., възложен от СНЦ Местна инициативна група 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, с предмет „Изготвяне на анализи, оценка и 

мониторинг на Стратегия за ВОМР”, сключен в рамките на изпълнение на 

Споразумение № РД50-45/30.04.2018 г. 

Анализът обхваща територията на Община Дряново и Община Трявна и е изготвен на 

базата на информация и данни от: 

1. Компетентни институции (НСИ, Бюро по труда, РИО, НОИ). 

2. Документално проучване (Общински планове за развитие 2014-2020 г., 

информация от интернет страницата на НСИ, регистри на АСП, МТСП, МЗ, 

МОН и др.). 

3. Анкетно проучване сред заинтересованите страни, проведено сред следните 

целеви групи (на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“): 

 Местна власт (общински администрации); 

 Неправителствени организации, които работят в областта на социалните 

услуги, развиващи дейност на територията на обхванатите общини; 

 Доставчици на социални услуги; 

 Потребители на социални услуги; 

 Младежи от територията на МИГ. 
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Получената изходна информация е систематизирана в бази данни и е използвана 

за изготвянето на настоящия доклад. 

 Главните цели пред проучването и анализа на икономическата активност на 

младите хора до 29 г., в т.ч. и уязвимите групи и възможностите им за реализация на 

територията на МИГ „ Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са следните: 

 Демографски, икономически и аналитичен анализ на младите хора до 29 г. и 

уязвимите групи от населението, които живеят на територията МИГ "Дряново - 

Трявна в сърцето на Балкана", с оглед потенциала на територията за съхранение 

и развитие на човешките ресурси и подобряване на демографската ситуация и 

перспектива. Само след детайлен преглед на потенциала на територията би било 

възможно да се извадят най-правилните изводи и препоръки, както и конкретни 

стъпки за съхранение и развитие на човешките ресурси на територията на двете 

общини; 

 Предоставяне най-актуалната информация за ситуацията сред младежите и 

уязвимите групи на ръководството на МИГ „Дряново-Трявна с сърцето на 

Балкана“ за улесняване на предприемането на по-нататъшни действия за 

развитие на младежкия потенциал на територията на общините Дряново и 

Трявна.  

 Направените изводи и препоръки ще подпомогнат бъдещите бенефициенти 

към Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, 

които планират да подадат проекти с насоченост за предоставяне на продукти и 

услуги, насочени към младежите до 29 г., в т. ч. уязвимите групи на територията 

на МИГ. 

 Информационното осигуряване на проучването беше осигурено чрез система 

от методи, техники и подходи. Методът е начин за набиране на информация, 

преработването, съхраняването и предоставянето й в синтезиран вид. За нуждите на 

настоящото проучване бяха използвани методи за полеви и методи за кабинетни 

проучвания, разликата между тях е вида на ползваната информация, мястото на 

провеждане и инструментариума. 
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 За изготвянето на проучването и анализа на икономическата активност на 

младите хора до 29 г., в т.ч. и уязвимите групи и възможностите им за реализация на 

територията на МИГ „ Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ бяха използвани 

следните подходи: 

Метод/Подход Същност 

Издирване, събиране, набор и 

подбор и анализ на 

информация за МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето 

на Балкана“ 

Информацията беше събрана от регионални и национални 

документи, срещи,  интернет и други официални държавни 

източници 

Консултации 

Конкретизиране и актуализация на събраната информация с 

помощта на служители от общинска администрация Дряново и 

общинска администрация Трявна. 

Анкетно теренно проучване 

Провеждане на анкетно теренно проучване на територията на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ за анализ на 

икономическата активност на младите хора до 29 г., в т.ч. и 

уязвимите групи и възможностите им за реализация на 

територията на МИГ „ Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ за 

събиране на първична аналитична информация 

Количествен и качествен 

анализ 

1. Качествените методи: 

 Изследват специфични свойства на представителна извадка 

от изследваните обекти; 

 Откриват скрити, вътрешни зависимости между 

изследваните обекти; 

 Разкриват причинно-следствени връзки за изследваните 

явления; 

 Дефинират параметрите за прилагане на последващи 

количествени методи на изследване. 

2. Количествените методи: 

 Фиксират общите, повтарящите се свойства на 

изследваните обекти; 

 Класифицират общи факти за изследваните обекти; 

 Сравняват вече фиксирани факти за изследваните обекти; 

 Анализират, синтезират и обобщават резултати, които се 

приемат за валидни за всички обекти на изследването. 

     Таблица 1 
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В подготовката на проучването са залегнали следните хоризонтални принципи: 

 Ангажиментите по законодателството – В анализа са предложени 

препоръки и решения, с изпълнението на които ще се подпомогне изпълнението 

на ангажиментите на страната, произтичащи от европейското и национално 

законодателство. 

 Устойчиво развитие – Аналитичните решения са ориентирани към 

ограничаване изменението на климата. 

 Устойчивост на инвестициите – Проучването е подкрепено с единствено с 

примери за иновативни туристически продукти, които могат да гарантират 

дългосрочността на инвестициите вложени в тях. 

 Равенство между половете – Проучването, в това число анкетирането ще 

обхване жителите на територията на МИГ "Дряново - Трявна в сърцето на 

Балкана" без значение от техния пол, религия, етническа принадлежност, 

сексуална ориентация и др. 

 

III.  ПРОУЧВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, КАСАЕЩИ 
НАСЪРЧАВАНЕТО НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
МИГ 

 

Нормативните документи, свързани с насърчаването на младежката заетост на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ могат да бъдат разделени 

най общо на три основни групи – Нормативни документи на национално ниво, 

Нормативно документи на европейско ниво и Нормативни документи на местно ниво:
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

Договор от 

Амстердам (1997 г.) 

и Европейска 

стратегия по 

заетостта 

Договорът от Амстердам (1997 г.) бележи ключов етап за ангажираността 

на ЕС в областта на заетостта и социалната политика. В Договора 

е включен нов дял „Заетост“, с който към целите на ЕС се добавя целта за 

насърчаване на високо равнище на заетост и се дава възможност на ЕС да 

приема насоки и да отправя препоръки към държавите членки в рамките на 

„координирана стратегия“ — Европейската стратегия по заетостта (ЕСЗ), 

която се основава на отворен метод на координация (ОМК). Това 

е и първият път, в които борбата срещу социалното изключване е изрично 

посочена в договорите. 

Новият подход за ОМК включва сътрудничество между ЕС и държавите 

членки въз основа на общи насоки за политиките и целеви нива, 

определени на ниво ЕС, както и прехвърлянето им в националните 

и регионалните политики. В допълнение към ОМК са въведени процедури 

за периодичен мониторинг, оценка и партньорска проверка с цел 

подпомагане на взаимното обучение. Договорът включва и разпоредба за 

създаване на Комитет по заетостта (EMCO) със статут на консултативен 

орган, с цел да насърчава координацията между държавите членки по 

отношение на политиките по заетостта и пазара на труда. 

Лисабонска стратегия 

(2000 г.) и интегрирани 

насоки за заетостта 

Лисабонската стратегия, лансирана през март 2000 г., представлява още 

една стъпка напред в признаването на значимостта на заетостта 

и социалните въпроси за растежа и конкурентоспособността на ЕС и за 

разширяването на ОМК в други области на политика. Лисабонската 

стратегия призовава за повече и по-добри работни места и по-добра 

социална интеграция до 2010 г. Между основните инструменти за 

постигане на тази цел са разширяването на обхвата на ОМК до широк 

спектър от области на политика, в т.ч. пенсии, здравеопазване 

и предоставяне на грижи, известен като „социален ОМК“, както 

и подобрената ръководна и координационна роля на Европейския съвет. 

Лисабонската стратегия е подновена през 2005 г. след средносрочен 

преглед, който се фокусира върху постигането на по-значим и дълготраен 

растеж и създаване на повече и по-добри работни места. Създадена е нова 

структура на управление, основана на подход на партньорство между 

държавите членки и институциите на ЕС. В светлината на средносрочния 

преглед на Лисабонската стратегия през 2005 г. насоките за заетостта, 

приети като част от Европейската стратегия по заетостта (ЕСЗ), са 

включени в интегрираните насоки за растеж и работни места. 

Договорът от Лисабон 

(2007 г.) и стратегията 

„Европа 2020“ (2010 г.) 

— целеви нива за заетост 

През 2007 г. Договорът от Лисабон въвежда други актуални промени 

в целите на ЕС, свързани със заетостта и социалните въпроси. В нова 

„хоризонтална социална клауза“ се подчертава, че „при определянето 

и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид 

изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, 

с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу 

социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на 

образование, обучение и опазване на човешкото здраве.“ 

Три години по-късно, през 2010 г., заетостта става една от петте водещи 
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

цели на стратегията „Европа 2020“ — всеобхватната стратегия на ЕС за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Водещите цели са насочени 

към увеличаване до 75 % на общия процент на заетост във възрастовата 

група 20—64 години в срок до 2020 г. 

От 2010 г. насам водещите цели в областта на заетостта и социалните 

въпроси на стратегията „Европа 2020“ служат като референтни целеви нива 

за ЕСЗ. ЕСЗ се изпълнява като част от процеса на Европейския семестър, 

който предоставя рамка за координиране и мониторинг на напредъка на 

политиките в областта на макроикономиката, данъчното облагане, 

заетостта и социалните въпроси в повтарящи се годишни цикли, като 

насърчава активна координация по политиките между държавите членки 

и институциите на ЕС. 

Стратегия на ЕС за 

младежта (2010 г.) 

Стратегията на ЕС за младежта, съгласувана между министрите на ЕС, 

създава рамка за сътрудничество в съответствие с членове 6 и 165 от ДФЕС 

за периода 2010—2018 г. Тя има две основни цели: да създаде повече равни 

възможности за всички млади хора в образованието и на пазара на труда и  

да насърчи младите хора да участват активно в обществото. 

Политиката на ЕС за младежта поставя особен акцент върху повишаването 

на социалното приобщаване на всички млади хора, засиленото участие 

в демократичния и гражданския живот и улесняването на прехода към 

зряла възраст, с акцент върху интеграцията в пазара на труда. 

Стратегията на ЕС за младежта предлага инициативи в осем области, в т.ч. 

„Заетост и предприемачество“. Държавите членки носят основната 

отговорност за своите политики в областта на заетостта, образованието 

и младежта, но Европейският съюз има роля в подкрепата на усилията на 

държавите членки и ги подпомага от много години насам. 

 

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

Закон за младежта 

Този закон определя основните принципи, управлението и финансирането 

на дейностите, осъществявани в изпълнение на държавната политика за 

младежта. 

Държавната политика за младежта е целенасочена и последователна 

дейност на държавата, общините, младежките организации и обществото, 

която има за цел създаване на благоприятни условия за пълноценно 

личностно развитие на младежите и участието им в обществения и 

икономическия живот, както и приобщаването им в управлението на 

местно, областно и национално ниво чрез дейности, насърчаващи 
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

развитието на младежите в страната 

Национална 

стратегия за 

младежта 2010 - 2020 

г. 

 

Националната стратегия за младежта (2010-2020) е съобразена с 

Конституцията, основните закони и подзаконови нормативни актове, 

изследвания и национални стратегически документи: Националния доклад 

по стратегиите за социална закрила и социално включване на Република 

България, Националната стратегия за демографското развитие на Република 

България (2006-2020), Националната стратегия за детето (2008-2018), 

Здравната стратегия (2008-2013), Националната стратегия за развитие на 

физическото възпитание и спорта (2009-2013), Националния план за 

действие “Околна среда-здраве”, Националния интегриран план за 

прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето (2006-2009), 

Националната стратегия за учене през целия живот (2008-2013), 

Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства (2004-2015), Националния план за интегриране на 

деца със специални образователни потребности и/или хронични 

заболявания в системата на народната просвета, Програмата за развитие на 

образованието, науката и младежките политики (2009-2013), 

Актуализираната стратегия по заетостта (2008-2015), Рамковата програма 

за интегриране на ромите в българското общество (2010-2020), 

Националната програма за интеграция на бежанците в България. 

Националната стратегия за младежта (2010-2020) e ориентирана към 

младите хора на възраст от 15 до 29 години, съобразно международните и 

европейските стандарти за работа с младежта. 

Закон за 

насърчаване на 

заетостта 

Този закон урежда обществените отношения при: 

 1. насърчаването и запазването на заетостта; 

 2. професионалното ориентиране и обучението на възрастни; 

 3. посредничеството по информиране и наемане на работа в Република 

България и в други държави на български граждани, граждани на друга 

държава - членка на Европейския съюз, на държави - страни по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

Конфедерация Швейцария. 

Национален план за 

действие по 

заетостта през 2018 

г. 

Националният план за действие по заетостта за 2018 г. е оперативен 

документ за прилагане на политиката на пазара на труда. Целта е да се 

подобрява човешкият капитал, за да подкрепи ръста на икономиката, да се 

балансира пазара на труда, като се подготвят кадри за работни места и по 

професионални направления с необезпечено търсене. Наред с това ще се 

осигурява активиране на неактивните и изпреварващо обучение на 

работната сила за удовлетворяване на повишаващото се търсене от страна 

на бизнеса и по-успешното адаптиране на икономиката към външните и 

вътрешните предизвикателства на стопанското развитие. Планът ще 

продължи да допринася за реализиране на целите и поетите ангажименти на 

страната в изпълнение на Стратегията на ЕС Европа 2020 и мерките, 

включени в Националната програма за реформи 2017 г. – 2020 г., 

препоръката на Съвета от 1.07.2017 г., Конвергентната програма, 
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

Програмата на правителството до 2021 г. 

Актуализирана 

стратегия по 

заетостта на 

Република България 

2013 - 2020 година 

Актуализираната стратегия по заетостта за периода 2013 - 2020г. е 

структурирана в четири основни части: 

В първата част е представена кратка информация относно икономическата 

среда, пазара на труда и заетостта през периода 2008 – 2012г. На тази 

основа са очертани предизвикателства, които ще определят насоките на 

политиката по заетостта и политиката за развитие на човешките ресурси до 

2020г. Във втората част са представени стратегическите цели и трите 

основни приоритета на политиката за заетост, а именно: повишаване 

качеството на работната сила според изискванията на работните места и за 

повишаване на производителността на труда; повишаване предлагането на 

работна сила и подкрепа за повишаване търсенето на работна сила. 

Действията и задачите по приоритетите са конкретизирани в третата част. 

Последната част е посветена на прилагането, финансирането и отчитането 

на изпълнението на целите на Стратегията. 

 

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА МЕСТНО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

Общински план за 

развитие на Община 

Дряново 2014-2020 г. 

Общинският план за развитие (ОПР) на община Дряново за 

периода 2014 - 2020 г. е документ за стратегическо планиране 

на устойчиво интегрирано развитие на територията на 

общината, който се разработва в съответствие с 

предвижданията на Областната стратегия за развитие на област 

Габрово, Националната стратегия за регионално развитие на 

Република България за периода 2012 – 2022 г. и Регионалния 

план за развитие на Северен централен район (СЦР) за периода 

2014 - 2020 г. 

Общински план за 

развитие на Община 

Трявна 2014-2020 г. 

Общинският план за развитие (ОПР) на община Трявна за 

периода 2014 - 2020 г. е документ за стратегическо планиране 

на устойчиво интегрирано развитие на територията на 

общината, който се разработва в съответствие с 

предвижданията на Областната стратегия за развитие на област 

Габрово, Националната стратегия за регионално развитие на 

Република България за периода 2012 – 2022 г. и Регионалния 

план за развитие на Северен централен район (СЦР) за периода 
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА МЕСТНО НИВО 

Нормативен 

документ 
Описание 

2014 - 2020 г. 

Областна стратегия 

за развитие на 

област Габрово 

Стратегията подкрепя младежкото развитие и заетост в Стратегическа цел 

3 „Постигане на социално сближаване чрез създаване на условия за 

развитие и реализация на човешкия капитал“: 

Приоритет 7 Предоставяне на по-качествени обществени услуги вкл. 

такива за интегриране на уязвими групи 

Специфична цел 7.1  Подкрепа и инвестиции в сферата на образованието 

Специфична цел 7.5 Изграждане и реконструкция на спортна 

инфраструктура. Ефективно използване на спортната база на територията 

на областта 

Приоритет 8 Осигуряване на възможности за заетост и активно включване 

на пазара на труда. Насърчаване на социалното приобщаване. 

Специфична цел 8.1 Развиване на квалифицирана работна сила, 

отговаряща на потребностите на пазара на труда, и насърчаване на ученето 

през целия живот. 

Специфична цел 8.2 Повишаване възможностите за професионална 

реализация на младежите. 

Специфична цел 8.3 Подкрепа за мобилността на работната сила 

Общински план за 

младежта в Община 

Дряново 

Съгласно чл. 16, ал. 3 от Закона за младежта, Годишният общински план 

съдържа: 

1. Анализ на предизвикателствата пред младежта в съответната община 

2. Приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската 

политика за младите хора и мерки за постигането им 

3. Описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на 

Националната стратегия за младежта 

4.Организация и координация на дейностите за постигане на целите; 

5. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за 

младежта; 

6. Реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана. 

Общински план за 

младежта в Община 

Трявна 

Общинският план за младежта е разработен в изпълнение на разпоредбите 

на чл. 16 от Закона за младежта и в съответствие с Националната стратегия 

за младежта 2010-2020 г. Той отчита спецификата в община Трявна и 

необходимостта от нов интегриран подход в осъществяването на младежка 

политика. Планът e насочен към младите хора на възраст от 15 до 29 

години, съобразно международните и европейските стандарти.  
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IV. ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ  

 

На територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са включени 

171 населени места, от които 3 града и 168 села (в 55 села нямат нито един жител). 

Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ обхваща две 

общини: Дряново и Трявна. Площта на територията на МИГ възлиза общо на 503,5 кв. 

км.  

                                                                                                                                                         

               Карта 1 

По данни на НСИ от 31.12.2017 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ живеят 19 067 души, от които 9 141 (47,9 %) мъже и 9 926 жени 

(52,1), което е една значима част от цялото население, което живее в селските райони в 

Република България. Общо 16 570 души (86,9 %) живеят в общинските центрове гр. 

Дряново и гр. Трявна, от които 7 944 мъже и 8 626 жени. Общо 2 497 души (13,1 %) 

живеят в селата на територията на МИГ, от които 1 197 мъже и 1 300 жени: 

Общо на територията на 

МИГ 

В гр. Дряново, гр. Трявна 

и гр. Плачковци 

В селата на територията 

на МИГ 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

19067 9141 9926 16570 7944 8626 2497 1197 1300 

                                                                                                                                                                      

          Таблица 2 
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Полова структура на населението на територията на МИГ 

48%52%

Общо на територията на МИГ мъже

Общо на територията на МИГ жени

 

                                                                                                                                                             Графика 1 

Съотношението между мъжете и жените на територията на МИГ (52 % на 48 %) 

се запазва постоянно и в селата и градовете на територията на МИГ: 

 

Полова 

структура на 

населението в 

градовете на 

територията на 

МИГ 

 
                                                                                                                                                             

Графика 2 

Полова 

структура на населението в селата на територията на МИГ 

                   
48%52%

В селата на 

територията на МИГ -
мъже

В селата на 

територията на МИГ -
жени
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48%52%
В гр. Дряново и гр. 

Трявна - мъже

В гр. Дряново и гр. 

Трявна - жени
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По данни на НСИ за последните 5 години на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ населението намалява както следва: 

Година 

Общо на територията 

на МИГ 

В гр. Дряново, гр. 

Трявна и гр. 

Плачковци 

В селата на 

територията на 

МИГ 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2017 19067 9141 9926 16570 7944 8626 2497 1197 1300 

2016 19572 9370 10202 17002 8138 8864 2570 1232 1338 

2015 19928 9570 10358 17339 8327 9012 2589 1243 1346 

2014 20315 9773 10542 17684 8517 9167 2631 1256 1375 

2013 20628 9921 10707 17956 8649 9307 2672 1272 1400 

            Таблица 3  

През последните 5 години се наблюдава трайна тенденция на намаляване на 

населението. Тенденцията в движението на населението е представена на следващата 

графика. 

Изменение на броя на населението на територията на МИГ 

 

                                                                                                                                                                               Графика 4 

 

 Намаляването на населението на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ в градовете е много по-осезаемо, отколкото в селата. Основен 
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извод е представената информация е необходимостта от стимулирането на 

икономическото развитие в градовете на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“, където е съсредоточена и основната част от младото и 

икономически активното населението то територията на МИГ. 

 

Изменение на броя на населението на територията на МИГ за последните 5 години 

111221111122222050000 М

 

                             Графика 5 
 

Причината за по-голямото намаляване на населението в градовете на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е, че там са 

съсредоточени 89,90 % от населението в  трудоспособна възраст (18-64 г.) и 91,37 % от 

населението под трудоспособна възраст. Икономическата миграция или тази с цел 

образувание и обучение към по-големите градове или към чужбина е присъща за 

населението в и под трудоспособна възраст. За последните 4 годни населението на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е намаляло с близо 1000 

души под и в трудоспособна възраст или с около 8 % от икономически активния 

човешки ресурс. Причините за тази тенденция са комплексни, най-вече свързани с 

демографските и икономически тенденции на територията на МИГ.  
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Към 31.12.2017 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ 2 040 души са под трудоспособна възраст (1 026 мъже и 1014 жени), което е 

10,7 % от населението на територията на МИГ. 10232 души са в трудоспособна възраст 

(5 583 мъже и 4649 жени), което съставлява 53,66 % от населението и 6 795 души (2 532 

мъже и 4263 жени) са над трудоспособна възраст или 35,64 % от населението. 

Възрастовата структура на населението на територията на МИГ е представена на 

следващата таблица: 

Възрастови категории 

Общо на територията на 

МИГ 

В гр. Дряново, гр. Трявна 

и гр. Плачковци 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

19067 9141 9926 16570 7944 8626 

Под трудоспособна възраст 2040 1026 1014 1864 945 919 

В трудоспособна възраст 10232 5583 4649 9114 4945 4169 

Над трудоспособна възраст 6795 2532 4263 5592 2054 3538 

                                                                                                                                                                       Таблица 4 

 Възрастовата структура на населението на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ е представена на следващата графика: 

Възрастова структура на населението на територията на МИГ  

 

                                                                                                                                                                                   Графика 6 
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Значително внимание следва да се обърне на намаляващи брой на населението в 

и под трудоспособна възраст. През последните 4 години, особено в периода 2016-2017 

г. се отчита константен процес на намаляване на населението в и под трудоспособна 

възраст. Тенденцията в демографския потенциал на територията на МИГ е представена 

в следващата таблица: 

Година 2014 2015 2016 2017 

Под трудоспособна възраст 2193 2147 2120 2040 

В трудоспособна възраст 11118 10836 10575 10232 

Над трудоспособна възраст 7004 6945 6877 6795 

                                                                                                                                                                       Таблица 4 

      

Изменение на възрастовата структура на населението на територията на МИГ 

 

                                                                                                                                                                 Графика 7 

По експертна оценка1 към 31.12.2017 г. на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ 18 003 души (94,42 %) се самоопределят като българи, 

                                                 
1
 Методологията на експертната оценка е приложена на база официални данни от последното преброяваване в Р. България през 

2011 г., спазвайки процентните съотношения на отговорилите доброволно на въпрос за етническа принадлежност. 
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520 (2,73 %) като турци, 300 (1,57 %) като роми, 244 (1,28 %) към друга етническа 

група. 

Етническа структура на населението на територията на МИГ 

Българи
94%

Турци
3%

Роми
2%

Други
1%

 
                                                                                                                                                                                   Графика 8 

Механичното движение на населението (Заселени/Изселени) на територията на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е с отрицателен прираст -165 души. 

Причините за механичното движение на населението са почти винаги икономически 

или с цел образование и обучение. Коефициентът е намаляване на населението на база 

механично движение за 2017 г. е -0,8 %. На територията на МИГ преобладава броя на 

изселилите се жени за сметка на изселилите се мъже. Механичното движение на 

населението на територията на МИГ за 2017 г. е представено на следващата таблица: 

  

2017 г. 
Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общ. Дряново 176 90 86 244 116 128 -68 -26 -42 

Общ. Трявна 135 52 83 232 99 133 -97 -47 -50 

Територия на 

МИГ 
311 142 169 476 215 261 -165 -73 -92 

                                                                                                                                                                                                                Таблица 5 
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 Броят на изселилите се от територията на МИГ жители през 2017 г. е с 0,3 пъти 

по-голям от броя на заселилите се жители. Броят на заселилите се жители през 

последните пет години е най-малък през 2017 г. С помощта на данни на НСИ през 

последните години може да се направи следното разпределение на изселилите се от 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ жители: 18,7 % са се 

изселили в посока София; 21,1 % са се изселили в посока чужбина, а 59,4 % са се 

изселили в друга област на страната (без София-град и Габрово).  

 

Механичен прираст на населението на територията на МИГ за 2017 г. 
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 Механичният отрицателен прираст на населението от територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ се увеличава с всяка изминала година. Най-

осезаем е през последните три години (2017, 2016 и 2015 г.). Броят на заселилите се 

жители остава относително стабилен през разглеждания период като се увеличава броя 

на изселилите се жители. Отчита се тенденция на по-голям брой на изселилите се жени 

отколкото броя на изселилите се мъже. Причините за това се преди всичко от 

икономически характер. Детайлна информация за механичното движение на 

населението през последните пет години е представена на следващата таблица: 
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Територия на 

МИГ 
Заселени Изселени Механичен прираст 

година всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2017 311 142 169 476 215 261 -165 -73 -92 

2016 340 154 186 427 210 217 -87 -56 -31 

2015 363 161 202 438 186 252 -75 -25 -50 

2014 340 161 179 370 177 193 -30 -16 -14 

2013 318 155 163 326 138 188 -8 17 -25 

             

          Таблица 6 
 

 Броят на изселилите се и изселилите жители от територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ може да бъде проследен на следващата графика: 

Брой на изселените/заселените жители на територията на МИГ за последните 5 г. 
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При обобщаване на данните за механичните движения става ясно, че основните 

райони, към които се насочва населението от област Габрово, са големите областни 

градове – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора. Вътрешнорегионалните 

различия са проблем, започнал в края на 60-те години на миналия век. Най-уязвими в 

това отношение се оказват планинските територии на Стара планина, Краище, 
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Предбалкан, Странджа, Сакар. Населението, обитаващо граничните територии, има 

влошена инфраструктура, което е предпоставка за миграции и намаляване на броя му. 

Профилът на изселващите се жители от територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ обхваща почти напълно икономически активното население. Само 

за една година от 31.12.2016 г до 31.12.2017 г. територията на МИГ е намаляла с 423 

души в трудоспособна и под трудоспособна възраст. 

Механичен прираст на населението от територията на МИГ за последните 5 г. 
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 Естественото движение на населението на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ за 2017 г. е с отрицателен коефициент. За 2017 г. 

населението на територията на МИГ е намаляло с 340 души на база естествен прираст. 

Подробна информация за естественото движение на населението на територията на 

МИГ е представена на следващата таблица: 

2017 г. 
Живородени Умрели Естествен прираст 

всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общ. 

Дряново 
60 28 32 226 106 120 -166 -78 -88 

Общ. 

Трявна 
43 24 19 217 102 115 -174 -78 -96 

МИГ 103 52 51 443 208 235 -340 -156 -184 

                                                                                                                                                                                                                Таблица 7 
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Броят на починалите е с над 4 пъти по-голям от броя на новородените. Тази 

тенденция се запазва през последните пет години. Една от основните задачи пред 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е да спомогне за 

намаляването на това съотношение, най-вече чрез подобряване на социално-

икономическата сигурност на територията на МИГ. 
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Общините съставляващи територията на МИГ – Община Дряново и Община 

Трявна са със сходни показатели за състоянието на населението: Община Дряново – 

35,01 % население над трудоспособна възраст; Община Трявна – 36,11 % население над 

трудоспособна възраст, но в Община Дряново се отбелязва по-голям коефициент на 

намаляване на населението на база естествен прираст (-1,84 %), а в Община Трявна 

коефициентът на намаляване на населението на база естествен прираст е -1,64 %. Данни 

за естественото движение на населението на територията на МИГ за последните пет 

години са представени на следващата таблица: 
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МИГ 

Живородени Умрели Естествен прираст 

всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

2017 г. 103 52 51 443 208 235 -340 -156 -184 

2016 г. 129 57 72 398 201 197 -269 -144 -125 

2015 г. 116 56 60 428 234 194 -312 -178 -134 

2014 г. 112 57 55 395 189 206 -283 -132 -151 

2013 г. 121 56 65 393 218 175 -272 -162 -110 

                                                                                                                                                                                                                Таблица 8 

 

 Броят на новородените на територията на МИГ се запазва относително стабилен. 

През последната година броят на новородените е най-малък през последните пет 

години. Коефициентът на намаляване на населението се задълбочава, като през 2013 г. 

е бил -272 души, а през 2017 г. е -340 души. 

 

Естествен прираст на населението на територията на МИГ 
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По данни на общините Дряново и Трявна към края на 2017 г. броят на хората 

между 15 и 29 години са 1 163 души в Община Дряново и 2 063 души в Община Трявна. 

Към края на 2017 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ живеят общо 3 226 души на възраст от 15 до 29 години включително, 

което съставлява близо 24 % от младежите в област Габрово. 

Към края на 2017 г. на територията на област Габрово живеят 13 507 души на 

възраст от 15 до 29 години включително. Детайлна информация за населението на 

възраст 15-29 г., живеещо в област Габрово е представена в следващата таблица:  

Обл. 

Габрово 

Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

15-19 г. 4190 2150 2040 3591 1855 1736 599 295 304 

20-24 г. 3851 2100 1751 3203 1730 1473 648 370 278 

25-29 г. 5466 3092 2374 4708 2667 2041 758 425 333 

                                                                                                                                                                                                                Таблица 9 

 



 

                  

 

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони - Европа инвестира в селските райони 

 

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-45 от 30.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“  и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 

   32 

 

 

V. ТЕКУЩА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

 

По данни на АЗ към 31.12.2017 г. регистрираната средногодишна безработица на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е 6,3 %. През годините се 

забелязва устойчиво намаляване на процента на безработица. Информация за 

равнищата на безработица на територията на МИГ през последните 5 години е 

представена на следващата таблица: 

Година 
Община Дряново Община Трявна МИГ 

% % % 

2013 12,9 8,4 10,7 

2014 11,1 7,1 9,1 

2015 11,2 6,1 8,7 

2016 9,9 4,8 7,4 

2017 7,6 5 6,3 

                                                                                                                                                                                                                Таблица 10 

 

Най-нисък коефициент на безработица на територията на МИГ за последните 5 

години е отбелязан през 2017 г. През 2015 г. средния брой на безработните лица в 

Община Дряново се е повишил леко с 0,1 % , но в цялост тенденцията в намаляването 

на регистрираните безработни лица на територията на МИГ продължава. Промените в 

равнищата на безработицата на територията на МИГ са показани на следващата 

графика: 

 Средногодишни равнища на територията на МИГ през последните 5 години 
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 По данни на регионалната статистика към ДБТ в Община Трявна към 30 

септември 2018 г. регистрираните безработни лица са 244 души, от които 130 жени. 

Регистрираните безработни младежи до 29 годишна възраст са 37 (15,2 % от всички 

регистрирани безработни) души, от които 19 жени. Три от регистрираните безработни 

жени до 29 г. са с деца до 3 години и три с намалена работоспособност. 8 безработни 

младежи до 29 годишна възраст са с висше образование, 23 са със средно образование, 

5 са с основно образование, а 1 с начално и по-ниско образование. В таблицата и по-

долу са представени данни за младежката безработица в община Трявна  към 30.09.2018 

г. по възраст, пол, образование и рискови групи: 
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Регистрирани 

безработни 
244 39 164 133 33 8 36 0 10 0 0 

от тях: - жени 130 26 79 59 19 6 16 0 10 0 0 

до 19 г. вкл. 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 

от тях: - жени 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

от 20 до 24 г. вкл. 16 1 12 10 2 1 2 0 2 0 0 

от тях: - жени 9 0 7 6 1 1 2 0 2 0 0 

от 25 до 29 г. вкл. 16 7 8 5 1 0 2 0 1 0 0 

от тях: - жени 8 4 3 2 1 0 1 0 1 0 0 
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Най-голям е броят на безработните младежи със средно образование. 

Коефициентът на безработните младежи на територията на Община Трявна е по-висок 

от средния страната през 2018 г. 

 

Безработни младежи в Община Трявна по показател „Образование“ 
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По данни на регионалната статистика към ДБТ в Община Дряново към 30 

септември 2018 г. регистрираните безработни лица са 201 души, от които 105 жени. 

Регистрираните безработни младежи до 29 годишна възраст са 29 (14,4 % от всички 

регистрирани безработни) души, от които 21 жени. 

 Шест от регистрираните безработни жени до 29 г. са с деца до 3 години. 8 безработни 

младежи до 29 годишна възраст са с висше образование, 9 са със средно образование, 8 

са с основно образование, а 4 с начално и по-ниско образование. В таблицата и по-долу 

са представени данни за младежката безработица в община Дряново  към 30.09.2018 г. 

по възраст, пол, образование и рискови групи: 

 

 



 

                  

 

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони - Европа инвестира в селските райони 

 

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-45 от 30.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“  и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 

   35 

 

 

 

П
о

к
а

за
т
ел

и
 

В
си

ч
к

о
 

По образование По рискови групи 

в
и

сш
е 

ср
ед

н
о
 

в
 т

.ч
. ср

ед
н

о
 

п
р

о
ф

. 

о
сн

о
в

н
о
 

н
а

ч
а

л
н

о
 и

 п
о
-

н
и

ск
о
 

с н
а

м
а
л

ен
а

 

р
а

б
о

т
о

сп
о
-

со
б

н
о

ст
 

са
м

о
т
н

и
 

р
о

д
и

т
ел

и
 

м
а

й
к

и
 с д

ец
а

 

д
о

 3
 г. 

о
т
 со

ц
и

а
л

н
и

 

за
в

ед
ен

и
я

 

о
св

о
б

о
д

ен
и

 

о
т
 М

Л
С

 

Регистрирани 

безработни 
201 40 102 80 33 26 31 1 10 0 0 

от тях: - жени 105 25 45 31 21 14 11 1 10 0 0 

до 19 г. вкл. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от тях: - жени 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от 20 до 24 г. вкл. 12 3 5 3 3 1 0 0 0 0 0 

от тях: - жени 7 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

от 25 до 29 г. вкл. 17 5 4 3 5 3 0 0 6 0 0 

от тях: - жени 14 5 3 3 4 2 0 0 6 0 0 
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Най-голям е броят на безработните младежи със средно образование. 

Коефициентът на безработните младежи на територията на Община Дряново е по-висок 

от средния страната през 2018 г. 

Безработни младежи в Община Дряново по показател „Образование“ 
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По данни на регионалната статистика към ДБТ на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ към 30 септември 2018 г. регистрираните 

безработни лица са 445 души, от които 235 жени. Регистрираните безработни младежи 

до 29 годишна възраст са 66 (14,8 % от всички регистрирани безработни) души, от 

които 40 жени. Девет от регистрираните безработни жени до 29 г. са с деца до 3 години 

и три с намалена работоспособност. 16 безработни младежи до 29 годишна възраст са с 

висше образование, 32 са със средно образование, 13 са с основно образование, а 5 с 

начално и по-ниско образование. В таблицата и по-долу са представени данни за 

младежката безработица в на територията на МИГ  към 30.09.2018 г. по възраст, пол, 

образование и рискови групи: 
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Регистрирани 

безработни 
445 79 266 213 66 34 67 1 20 0 0 

от тях: - жени 235 51 124 90 40 20 27 1 20 0 0 

до 19 г. вкл. 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 

от тях: - жени 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

от 20 до 24 г. вкл. 28 4 17 13 5 2 2 0 2 0 0 

от тях: - жени 16 3 9 8 2 2 2 0 2 0 0 

от 25 до 29 г. вкл. 33 12 12 8 6 3 2 0 7 0 0 

от тях: - жени 22 9 6 5 5 2 1 0 7 0 0 
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Най-голям е броят на безработните младежи със средно образование. 

Коефициентът на безработните младежи на територията на Община Дряново е по-висок 

от средния страната през 2018 г. 
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Безработни младежи на територията на МИГ по показател „Образование“ 

до 19 г. вкл. от тях: - жени от 20 до 24 г. вкл. от тях: - жени от 25 до 29 г. вкл. от тях:  
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 Един от ключовите фактори, предопределящи младежката безработица е 

степента на придобитото образование. Данните показват, че безработицата сред 

младежите с висше образование е по-ниска в сравнение на тези със средно и по-ниско 

образование. 

Към 31.07.2018 г. професионалната структура на младежите до 29 години на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ изглежда по следния 

начин: 
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обл. Габрово 198 16 121 5 6 38 1 43 4 4 20 61 

МИГ  66 5 44 1 2 15 0 18 1 0 7 17 
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 Най-голям е броят на безработните специалисти в областите техника и 

технологии, следвани от областта на икономиката. Младежката безработица на 

територията на МИГ представлява 33,33 % от цялата младежка безработица на 

територията на област Габрово. Младежите на територията на МИГ с ниско 

образование остават без квалификация и професия. 

 

Безработни младежи - специалисти на територията на МИГ по показател „Професия“ 
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Проблемите с икономическата активност и развитие на младите хора на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ които могат да бъдат 

отчетени са следните: 

 В повечето случаи младите хора нямат практически и трудов опит по 

придобитата специалност след завършване на своето образование и трудно се 

включват на пазара на труда; 

 Младите хора без опит са в неблагоприятно положение в условията на 

повишаване на предлагането на труд. Младежите с ниско образование и 

квалификация са сред първите, които ще бъдат засегнати при евентуално  

влошени икономически условия; 
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 Необходимо е да се положат усилия относно плавното преминаване на младите 

хора от учебната скамейка към пазара на труда чрез разширяване на стажовете и 

практиките в реалния сектор; 

 Често младите хора изпитват липса на необходимата информация за устройване 

на работа; 

 Не е наложена все още практиката на работодателите да инвестират в 

обучението и квалификацията на младите работници и служители;  

 Голяма част от младите хора са демотивирани от предлаганото заплащане, както 

и от условията на работа; 

 Младите хора се превръщат в потенциален ресурс на заетостта в сивата част на 

икономиката. Недостатъчните професионални умения и практики в реална среда 

и невъзможността за професионален избор на учащите от най-ранната възраст 

принуждават част от завършилите училище да започнат “първата възможна 

работа”, най-често в сферата на услугите, търговията и обслужването, без 

изисквания към условията на труд.  

 Все още е ниска производителността на труда и адаптивността на младите хора. 

 

 

VI. ПРОБЛЕМИ НА МЛАДИТЕ ХОРА В Т. Ч. И УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ  

 

Младите хора срещат множество препятствия, докато търсят професионалния си 

път и се опитват да открият подходящата за тях сфера. Пречките започват да се 

проявяват още по време на гимназиалния етап на обучение. Несъвършенствата на 

образователната ни система си проличават в този важен за учениците етап.  

По данни от Министерство на образованието и науката общият брой на 

учениците от I до XII клас на територията на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на 

Балкана“ за учебната 2017/2018 е 1281. Те са разпределени в 7 учебни заведения в двете 

общини, като Възпитателно училище интернат "Свети Свети Кирил и Методий" е 



 

                  

 

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони - Европа инвестира в селските райони 

 

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-45 от 30.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“  и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 

   40 

закрито по реда на Закона за предучилищното и училищното образование през тази 

година. Броят на зрелостниците, които завършват средното си образование е 98 ученика 

общо за територията на МИГ. Общият брой на учениците на територията на МИГ за 

учебната 2017/2018 г. е представен на следващата таблица: 

  

I - IV 

клас 

V - 

VII 

клас 

VIII - 

XII 

клас 

Завършили 

XII клас 

Брой 

училища 

Брой 

детски 

градини 

Брой 

обхванати 

деца 

От които 

момичета 

Община  

Трявна 
273 191 230 45 4 3 197 96 

Община 

Дряново 
229 197 161 53 3 1 199 93 

Общо за 

територията 

на МИГ 

502 388 391 98 7 4 396 189 

                                                                                                                                                                                                              Таблица 15 

. 

Общият брой на учениците на територията на МИГ за учебната 2017/2018 г 

 

                                                                                                                                                                    Графика 20 
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Недобрата информираност на младежите, относно гимназиалното обучение и 

възможностите за реализация, предлагани от различните паралелки, води до 

затруднения в избор на учебно заведение. Трудностите се изразяват и в множество 

опции за средно образование, докато самите младежи в тази възраст все още не са 

открили призванието си. За да изберат правилният профил е необходимо да знаят какви 

са интересите им и кои са силните страни на тяхната личност. Това в повечето случаи 

става ясно на по-късен етап в живота им, когато вече са започнали профилирано 

гимназиално обучение.  

Родителите често насочват децата си в посока, която не е съобразена с техните 

желания, но е перспективна и с добри изгледи за реализация. Това често се явява като 

проблем пред подрастващите, които трябва да изберат своята сфера, да удовлетворят 

родителите си и да се справят с всички профилирани и общи предмети в гимназията.  

Това се оказва трудна задача за младежите, които често се чувстват объркани и 

губят желание да се обучават в тясно специализирана сфера, защото желана от тях 

насока вече е размита и неясна.  

Гимназиалното обучение би следвало да помага на младежите да намират 

посоката си и да съсредоточава усилията на преподаватели и родители в тази посока. 

Изучаването на прекалено много общи и неприложими предмети затруднява 

учениците. Необходимо е да се създаде целенасочено и практически ориентирано 

обучение, което да бъде съвременно, интересно и полезно за обучаващите се. Важно е 

да се открият заложбите на подрастващите или да се насочат към сфера, която 

представлява интерес за тях.  

Някои от чуждестранните учебни заведения предлагат възможност на младите 

хора да възможност за тясно профилирано обучение, което да изгради стабилна основа 

и да улесни младежите в избора на висше училище и специалност. Тези училища 

разполагат с класни стаи, оборудвани със съвременна аудиовизуална техника, езикова 

лаборатория, конферентна и компютърна зала, арт студия, спортни игрища за футбол и 

баскетбол, плувен басейн, мултимедиен център, сателитна телевизия и др.  
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Добрите условия, изградени от учебното заведение гарантират, че учениците ще 

придобият и практическа насоченост, каквато липсва в повечето средни училища на 

територията на страната ни. Нашата образователна система все още е далеч от тази в 

останалите европейски страни. Липсата на практика и на ясна перспектива са фактори, 

които действат демотивиращо на младежите.  

Езиковите паралелки са предпочитани от подрастващите, тъй като им гарантират 

специализация в поне една сфера. Усвояването на чужда език в гимназия се счита за 

предимство и необходимост. Но чуждият език далеч не е само това, което се учи от 

учебниците. За да се вникне в същността на езика, да се усвоят тънкости в 

произношението е необходимо да се посети страна, в която се говори на този език, да се 

общува с местни жители, да се опознае културата и историята на страната.  

 Колкото и добър и иновативен подход да има един преподавател, той не може да 

се сравни с посещение на място и опознаване на чуждата култура и език от първо лице. 

Често подобни пътувания са финансирани от европейски програми, но изискванията им 

са трудно постижими за повечето ученици. В други случаи, те се предлагат от учебното 

заведение, но струват скъпо и повечето семейства не могат да си го позволят. 

По този начин ученикът губи мотивация и желание да се развива в тази сфера. 

Може да се каже, че една от причините младежите да не продължат следгимназиалното 

си обучение е, че са изгубили доверие в образователната система и не смятат, че тя 

може да им даде нещо полезно, което да използват на практика. По този начин, след 

като завършат средното си образование, те се оказват на пазара на труда, без 

подходящи умения в конкретна сфера и намирането на работа се оказва сериозно 

предизвикателство за тях. 

 По данни на НСИ около 3% от всички учащи на територията на България 

напускат училище преди завършване. Впечатление прави големия брой прекъснали 

ученици от I до IV клас – над 7000, като половината от тях за продължили в чужбина, а 

останалите са прекъснали поради семейни причини. Те в по-голямата си степен са 

представители на маргинализирани групи. 
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 Приспособяването на този тип уязвими групи към социална активност и 

изграждането на положително възприятие за образователната система у тях се явява 

сериозен проблем пред държавните и местни власти. Възпитанието в семействата им се 

различава от стандартните възприятия за морал и ценности в страната ни. Поради това, 

те често биват дискриминирани и дори подлагани на тормоз. Това, в комбинация с 

липсата на интерес, апатия и влияние от страна на близки и роднини, неизменно водят 

до преждевременното напускане на училище. 

 Друга трудност, с която се сблъскват младежите е изборът на висше учебно 

заведение. Този избор често е ограничен от гледна точна на финансовите възможности, 

свързан е със смяна на населеното място, но най-основно се определя от качеството на 

преподаване и от реализацията, която предлага висшето училище след придобиване на 

образователно-квалификационна степен.  

Не е тайна, че за голяма част от висшите учебни заведения на територията на 

страна се носи лоша слава, дължаща се на възможностите за „лесно“ завършване чрез 

заплащане на определена сума, която гарантира получаването на диплома. Това кара 

зрелостниците да се насочат към чужбина, където качеството е прословуто, а 

реализацията е далече по-сигурна.  

По груба статистика зрелостниците в България, които избират да продължат 

обучението си в чужбина, се увеличават с 4% на всеки три години . Ако през 2014 г. зад 

граница са заминали около 15 на сто от българските студенти, през миналата година те 

бяха вече близо 19 на сто. Тази година училище ще завършат 56 700 ученици и ако 

отново заминат в чужди университети около 11 000, процентът ще е още по-голям.  

Очакваният брой на завършващи основното си образование младежи за тази 

година е малко над 56 000, а местата за прием в държавни и частни университети се 

очаква да бъдат 54 731. Въпреки, че през изминалата 2017/2018 учебна година броят на 

местата във висшите училища беше още по-голям, към началото на учебната година 

близо 40% от обявените бяха незаети. В МОН легализират дипломите си за чужбина 

главно възпитаници на езиковите, математическите и природоматематическите 
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гимназии, т.е. млади българи, получили образование, смятано за елитно и за което 

държавата е плащала. 

За сравнение през учебната 2016/2017 година за придобиване на образователно-

квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър“ в колежите се обучават 10 

335 студенти, като спрямо предходната година техният брой намалява с 1 284 души, 

или с 11.1%. От общия брой студенти в тази образователно-квалификационна степен 2 

375 души, или 23.0%, са записани в частни колежи.  

В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат 

обучаващите се по специалности в област „Здравеопазване“ - 26.3%, следвани от 

„Спорт, туризъм и хотелиерство“ - 21.1%, „Технически науки и технически професии“ - 

20.3%, и „Стопански науки и администрация“ - 18.6%. През 2016 г. ОКС 

„професионален бакалавър“ са придобили 2 418 студенти. Най-голям е броят на 

дипломираните по специалности в област „Здравеопазване“ - 674 души, или 27.9% от 

общия брой на завършилите, следван от областите „Стопански науки и администрация“ 

- 540 души (22.3%), „Спорт, туризъм и хотелиерство“ - 466 души (19.3%), и 

„Технически науки и технически професии“ - 430 души (17.8%). 

 
                                                                                                                                                                Графика 21 

Младежката социална активност е друг сериозен проблем, който се среща на 

територията на цялата страна. Статистиката сочи, че 92 % от младежите до 29 години 
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не са членували в никакви организации, 75 % не се интересуват от политическите 

процеси в страната, а само 7,5 % са се занимавали или са взели участие в някакъв тип 

доброволческа или извънкласна дейност. 

 За да се пребори с тази статистика, всяка община трябва да насърчава 

младежките организации и да предоставя допълнителни извънкласни занимания за 

младежи, с които да събуди интересите им в дадена сфера и да ги подготви за социално 

и икономически активен живот. 

На територията на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“ съществуват 

младежки организации. Пример за това е Български младежки червен кръст, като на 

територията на община Дряново функционират 3 клуба на БМЧК. Към всеки клуб има 

преподавател, който ръководи дейността и оказва методична помощ на доброволците. 

БМЧК организира и активно участва в Анти СПИН кампании, инициативи, посветени 

на борбата с тютюнопушенето, на Международния ден на детето, на Международния 

ден на Червения кръст, съвместни инициативи с КАТ, свързани с безопасността на 

движението. Доброволците изготвят тематични витрини във фоайетата на училищата, 

както и организират фондонабиране за топъл обяд за деца в нужда. 

 Друг пример за младежка организация е Сдружение "М.О.Г.А." - Младежка 

общност за граждански алтернативи. Дейността им се осъществява в обществена полза, 

на основата на доброволност на членството, изборност и периодична отчетност на 

ръководните органи. Предлага разнообразни форми на активност на децата и младите 

хора, като ги стимулира да развиват демократично гражданско поведение. „М.О.Г.А." 

осъществява взаимодействие и партньорство с международни, национални, регионални 

и местни организации и сдружения, които осъществяват дейности в полза на 

изграждане на младежка политика и гражданско общество. Дейността е насочена към 

развитие на образованието, културата, спорта, туризма, екологията, икономиката, 

гражданското общество и демокрацията. 

 На територията на община Дряново функционира и „Младежки клуб „Българи”, 

който е самостоятелно юридическо лице - сдружение с нестопанска цел за 

осъществяване на дейност в обществена полза, което обединява младежи до 35 години 
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и юридически лица на доброволен принцип. Целите и задачите на клуба са да 

подпомогне личностното изграждане и развитие на младите хора като свободни 

граждани на демократично общество, чрез включването им в образователни програми и 

общественополезни дейности. Те насочват общи усилия в подпомагане социализацията 

и адаптивността към пазара на труда на младежите в община Дряново, както и 

противодействие на негативни социални явления, разпространяващи се в младежките 

среди, като престъпност, наркомания, проституция, ксенофобия и др. 

Младежки клуб „Българи” допринася и за приобщаване на младите хора към 

постиженията на съвременния свят, подпомагане участието им в международни 

програми и инициативи, стимулиране свободния обмен на идеи и информация, 

интелектуални ценности и сътрудничество. 

Своята дейност осъществяват чрез  организиране на семинари, дискусии, кръгли 

маси, лагер-школи, консултации, състезания, изложби и др. Физическата активност 

също е застъпена в техните методи на обучение и провеждат  спортно-туристически 

дейности и услуги. Също така осъществяват контакти и сдружаване със сродни 

организации в страната и чужбина .Младежки клуб „Българи” е инициатор за 

създаването на първия Областен младежки съвет в България. Организацията е 

акредитирана за ЕДС (Европейска доброволческа служба). 

  Освен действащите на територията на МИГ младежки организации, в района се 

провеждат и събития, свързани  с младежката активност. През 2017 г. в град Трявна е 

проведен международен курс имащ за цел да обучи доброволци за работа с младежи, 

които нямат мотивация да се реализират на пазара на труда. Участие в проекта са взели 

представители от шест европейски държави - България, Латвия, Словения, Португалия, 

Малта и Румъния. Едноседмичното обучение, което е част от  международния проект  

„SEEDs among NEETs“, е с насоченост към младежки работници, в подкрепа на 

работата им с феномена „NEETs“. В групата „NEETs“ попадат онези младежи, на 

възраст до 29 години, които нито учат, нито работят. Проектът е финансиран по 

програма Еразъм+ на ЕС, а инициатор е Фондация „Вяра“. 
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 Навиците на младежите до голям степен се влияят от моделите за подражание, 

които в последно време са главно известни хора, актьори, певци, обществени личности. 

Те невинаги дават добър пример, защото личният им живот е динамичен и те често 

прибягват до алкохол или наркотици, за да се справят с предизвикателствата на 

славата.  

Едно от най-ефективните средства срещу алкохола и цигарите е спортуването. 

Младите хора на територията на МИГ “Дряново – Трявна в сърцето на Балкана” имат 

възможност да спортуват активно при изявено желание от тяхна страна, според личните 

им предпочитания. В община Трявна функционират 12 спортни клуба по различните 

видове спорт, в които спортуват над 130 младежи. Изградени са модерни и оборудвани 

спортни комплекси, открити спортни площадки. В спортния календар на Общината са 

заложени събития, ориентирани към любители на спортовете: футбол, баскетбол, тенис, 

бойни изкуства, колоездене, шах. От 2017 година е възобновена традицията Общината 

да организира награждаване на 10-те най-добри спортисти на Община Трявна. Радващо 

е, че всяко от спортните събития протича с активното участие на учащи и младежи. 

Чрез различните спортни занимания младите хора развиват ценни физически и 

психически качества, осъществя се превенция на заболявания, както и превенция на 

противообществените прояви и престъпността. 

На територията на община Дряново е изградена спортна инфраструктура, която 

включва Спортен комплекс „Локомотив“, Стадион – Царева ливада и Спортна зала 

Дряново. Ползването на спортните бази е безплатно за спортните клубове, 

регистрирани на територията на община Дряново като организации в обществена полза, 

съгласно ЗЮЛНЦ, и се урежда по график, който се изготвя ежемесечно. За жителите на 

община Дряново на разположение за безплатно ползване са игрището за баскетбол/ 

волейбол с акрилна настилка и лекоатлетическата писта в спортен комплекс 

„Локомотив“. 

 В община Дряново е регистрирано и единственото Туристическо дружество в 

района – “Бачо Киро”. Туристическо дружество "Бачо Киро" е сдружение с нестопанска 

цел, развиващо дейност в обществена полза. Те активно вземат участие с Спортния 
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календар на община Дряново с дейности като Участие в тържествата на връх Шипка, 

пешеходен преход до  различни хижи, туристически поход по стъпките на четата на 

поп Харитон и Бачо Киро, организирани екскурзии в и извън страната. Към 

Туристическото дружество действа и Клуб по пешеходен туризъм към СТД „Бачо 

Киро“, който всеки месец предлага различни преходи до манастири, хижи и дори 

изкачване на планини в цялата страна.  

Други събития, които се радват на интерес от страна на младежи на територията 

на община Дряново са  Традиционен турнир по шахмат за хора с увреждания, посветен 

на 141 години от Априлската епопея при Дряновски манастир, Рали спринт Дряново 

2018, както  и Регионален турнир по тенис на корт до 12 години.  

 Община Трявна също провежда редица спортни събития, сред които Оуфроуд 

надпревара "Трявна-Плачковци 4х4", Ултрамаратон "Трявна ултра"  който се 

организира от сдружение "Ай Рън", Програма за осмисляне на свободното време на 

децата през лятната ваканция, която е изцяло насочена към младежите и ангажиране на 

свободното им време. 

 Заниманието на младежи с подобно активности е изключително полезно за тях. 

Освен физически, подобни събития имат и социален характер. Там младежите имат 

възможност да се запознаят с със свои връстници от други населени места, да създадат 

контакти и да споделят интересите си.  

Друга пречка в реализацията на младежите в обществото са предпочитанията за 

изява в неформална среда и липса на желание за формална изява на граждански 

позиции. Визията на младите хора за „активност“ се изразява с тяхното желание да се 

изявяват в неформални среди – събирания с приятели, спортни мероприятия, интернет 

клубове, интернет форуми и чатове. Мисленето сред младите хора  и възприятието за 

гражданската инициативност като „нещо безсмислено и губене на време” е сериозна 

заплаха за демократичните механизми в бъдеще. От друга страна са активни по теми, 

значими предимно за младите като екология и човешки права, които засягат чувството 

им за справедливост.  
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Липсата за заинтересованост у младежите се вижда във всяка една сфера. 

Пример за това е липсата на интересът сред младите хора към четенето на книги. 

Сериозни книги четат едва 16% от учениците, 29% от студентите, 13% от работещите и 

8% от безработните младежи у нас. Почти всеки пети млад човек изобщо не притежава 

книги у дома.   

Тази отрицателна статистика се подхранва и от липса на достъп до информация 

за младите хора от малките населени места. Те имат силно ограничен кръг от 

извънучебни занимания места и този проблем се наблюдава в голяма част от 

територията на страна ни.  

Тази липса на информация се очертава като така и поради отсъствието на 

представителство чрез младежки съвети на общинско ниво. Техният глас не се чува, 

липсват и представители, които да се погрижат за задоволяване на интересите им.  

Липса на икономическа и социална мотивация за собствен бизнес и 

предприемачески инициативи е още един от факторите, които влияят върху 

отрицателната статистика, свързана в младежката безработица и неангажираност. 

Собственият бизнес е добра алтернатива за съвременните млади хора, тъй като те се 

стремят към независимост, не обичат да бъдат ограничавани или задължавани. За да не 

се налага за работят за друг, те се насочват към собствен бизнес. Оказва се обаче, че не 

са толкова подготвени за това начинание, нямат достатъчно опит в сферата и не желаят 

да слушат съветите на по-възрастни и опитни хора. Провалът ги демотивира и ги праща 

директно към сивият сектор на труда.  

За да се избегнат тези последици е възможно да се обособят общински центрове 

за консултации. Там младежите ще могат да получават начално „бизнес обучение“, 

напътствие, ще се запознават с добри примери от други младежи, които са успели в 

сферата. Отсъствието на подобен вид консултации засилва липса на привлекателни 

възможности за реализация на младите в по-малките населени места. Въпреки 

устойчивото развитие на мрежата от Младежките информационно-консултантски 

центрове (МИКЦ), необходимо е подобряване капацитета им и повишаване качеството 

на услугите, предлагани в тях. 
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VII. ПРОБЛЕМИ НА МЛАДИТЕ ХОРА В Т. Ч. И УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ   НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЕТОСТТА  

 

Младежката безработица е сериозен проблем, който засяга не само България, но 

и страните в Европейския съюз. По данни на Евростат към юни 2018 г. броят на 

безработните младежи на възраст до 25г. за територията на Европейския съюз е близо 

3,415 млн. или 15,2%. Това показва понижение на безработицата спрямо миналата 

година, когото този показател е бил 16,8%.  

В страната ни безработните хора на възраст между 15 и 24 години са 15,1%, а 

тези на възраст между 25 и 34 години са 6,5% към второто тримесечие на тази година. 

Общият процент на безработица у нас е намалял до 4,8%, като през изминалата година 

той е бил 6,2%. По този показател страната ни се нарежда на 10-то място от всички 

страни членки с най-ниска безработица и е една от 19-те страни с процент по-нисък от 

средния за ЕС. 

Тревожна е статистиката за младежи, които са неучащи и неработещи. Там 

процентът е 18,9 %, като средното ниво за страните от ЕС е 13,4%. Въпреки 

отрицателните показатели, те се подобряват  всяка изминала година. През 2017 г. този 

процент е бил 22,4%, а за ЕС – 14,2%. Първенец в тази статистика с най-ниски нива по 

този показател в Нидерландия с 5,9%.  

Основните причини за младежката безработица и предизвикателствата, с които 

се сблъскват младите хора на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ са: 

1.     Липса на професионален опит, ключови умения и трудови навици; 

2.     Незадоволителна степен на полученото образование; 

3.     Липса на професионална квалификация; 

4.     Практикуване на професии с ниско търсене на пазара на труда; 

5.     Невъзможност за трудова мобилност 

6.     Загуба на мотивация за намиране на работа и непостоянна активност в 

търсенето на работа 
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VIII. ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ 

 

В цял свят съществуват много инициативи, които стимулират развитието на 

младежите във всички аспекти, в това число образование, кариера, доброволчество, 

социален живот и др. В следващата глава са представени няколко световноизвестни 

примера.  

 Семейни и училищни градини в град Гватемала, Гватемала 

Младежкият съвет в гр. Гватемала стартира проект за 

младежки градини през 2013 г. Въз основа на постигнатия 

успеха, решават да продължат с грижите и  финансирането 

на градините. През 2015 година младежите събират повече 

от 200 килограма домати, цвекло, моркови, лук и други 

зеленчуци. Те продават продуктите на местните жители и даряват парите на дарителска 

програма. Младите продължават да инвестират времето си в градините, като с това 

дават добър пример на местните жители. Освен, че произвеждат храна, те се учат да 

бъдат добри и да помагат на нуждаещите се. В градините се създават сплотени 

колективи и приятелства, научават се как да обработват земята и усвояват тънкостите в 

отглеждането на зеленчуци. "Този проект ме накара да осъзная, че всичко е възможно - 

за да постигнете цел, е необходимо да се организирате и да разпределяте равномерно 

времето си", казва Едуин, скоро завършил програма. "Въпреки, че бях в последната си 

година на училище, все още имах време да се насоча към градината, да посещавам 

обученията и да събирам зеленчуците. Научих се да уважавам възможностите на моите 

други колеги от проекта". 

 

 Младежкият парламент на YMCA, щатът Виктория, Австралия  

Това е програма за младежки модел на парламента, 

подкрепяна от YMCA. Има младежки парламент на YMCA 

във всеки австралийски щат и територия. Първият 
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австралийски младежки парламент е проведен в Бризбейн през 1963 г., основавайки се 

на американската концепция "YMCA Youth and Government". Младежкият парламент е 

място, където участниците прекарват време в комисиите, разработващи законопроекти, 

а след това посещават седмичен лагер, по време на който законодателните и други 

предложения се обсъждат в държавния парламент. Успешно приетите законопроекти се 

предават на правителството и опозицията за разглеждане.  Младежкият парламент в 

щатът Виктория включва 20 отбора от шест души, които се учат да изготвят и 

разискват законодателство, получават обучение по лингвистични и лидерски умения. 

Повече от 20 законопроекта, одобрени от младежкия парламент, стават закон, 

включително закони, обхващащи задължително носене на каски за велосипеди и 

реформи в областта на безопасността на нощни клубове. Всеки жител на щатът 

Виктория на възраст между 16 и 25 години, който иска да чуе гласа си, има право да 

участва. Участниците са част от деветдневна програма за обучение, която завършва с 

официалното обсъждане на законопроектите във викторианските парламентарни 

камари. Младежките парламентаристи се напътстват в процеса на написване на 

законопроект (непроменено законодателно предложение), преди да представят и да 

обсъждат заслугите на техния законопроект в камарите на Парламентарната комисия. 

 

 Гласът на младежта (tVoY), Пакистан 

 

Гласът на младежта (tVoY) е иницииран 

от студент на Националния университет за 

науки и технологии, Пакистан (NUST) през 

юни 2010 г. основно за култивиране на 

отношения с младежи, принадлежащи към различни слоеве от живота. Зад тази 

очевидна причина е поставена една дълбока визионерска цел - това е да се създаде 

форум, в който младите хора в Пакистан биха могли да се смесят и да обогатят един 

друг чрез своите възприятия и възгледи. Социалните медии като алтернативна форма 
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на медиите доведоха конфликтните зони на света в светлината на прожекторите. С 

визията за едно мирно общество, една от целите на tVoY също е да говорят на милиони 

за разрешаването на конфликти, тяхната природа и първопричините. Фокусират се 

върху младите хора. 

  „Чрез споделянето на тяхната история смятаме, че те могат да бъдат велик 

източник на вдъхновение и насърчаване на онези, които преживяват подобни 

ситуации.“ 

Като се има предвид бързото разпространение на концепцията за електронна 

журналистика и онлайн достъп до информация, tVoY цели в крайна сметка да свърже 

всички участници в комуникационната система чрез използването на цифрова 

технология и като им даде правото да изразяват различни възгледи за обща цел. 

Успехът на начинанието се доказва със спечелването на награди за младежка мрежа и  

разпространяването й в 151 страни по света. 

 

 Работата на моя живот, Германия 

От 2013 г. насам тази специална програма подкрепя 

младите хора от Европа в намирането на вътрешна позиция за 

професионално обучение и ги обединява със създателите на 

проекти и собствениците на фирми в Германия. Германското 

федерално министерство на труда и социалната политика 

(BMAS) и Германската  служба по заетостта (BA) имат 

предложение за младежи на възраст между 18 и 27 години - 

„The Job of my Life“. Програма има за цел да напътства  младите хора  стъпка по стъпка 

в продължение на две до три и половина години до завършване на професионално 

обучение в предприятие. Програмата включва и обучение по немски език, политика, 

спорт, както и специална теория, насочена към практиката на участниците. Работата в 

предприятието е от три до четири дни седмично. Там младежите има възможност да 

изучат практическите тънкости на своята професия. Освен това, програмата им помага 
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да разберат, какво е усещането в реалния работен живот и какво е важно, за да се 

разбират с шефа и с колегите.  

„The Job of my Life“ дава реална възможност на младите хора да се насочат в 

сфера, която представлява интерес за тях, като същевременно с това не прекъсват 

обучените си и получават месечно възнаграждение за това. 

 

 „Amico Lovaro“, Италия 

Amico Lovaro помага в посредничеството между 

предлагането и търсенето на работа и напълно безплатно 

предлага квалифицирано и професионално обслужване на 

фирми, които се нуждаят от разширяване на техния 

професионален персонал, временно или постоянно. 

Необходимостта от посредник в търсенето се налага след 

2008 г., когато кризата в страната води до увеличаване на сивия сектор. Пазара на труда 

е залят от фалшиви фирми и се наблюдава незаконно наемане и експлоатация на 

работници. 

FILCA - CISL, италианската федерация на строителните работници, намира 

решение на тези проблеми с оригинален и иновативен инструмент "Amico lavoro", 

който е насочен към търсещите работа в целия строителен сектор (строителство, 

дървообработване и обзавеждане и строителни материали), управлявани единствено от 

Съюза, без посредничеството на обществените служби по заетостта. "Amico lavoro"  

предлага услугите си на безработни и млади хора, които имат достъп до пазара на 

труда.  

"Amico lavoro" работи чрез информационни бюра в различни градове, където 

представителите на строителните съюзи правят срещата между търсещите работа и 

работодателите по-лесна, проверява надеждността на фирмата и удостоверява уменията 

на кандидата за работа. Те съдействат не само за намиране на работа, но също така да 

насочват кандидатите как да търсят работа, как да напишат автобиография и да опишат 
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своите умения, как да подобрят уменията и знанията си чрез добро обучение, като 

предоставят полезни инструменти и за търсещите работа. Всъщност лозунгът на 

"Amico lavoro" е: "Който намира приятел, намира работа!". 

 

 Младежки информационни центрове, Австрия 

Австрийските младежки информационни центрове са 

специализирани в подготовката и предоставянето на 

информация, подходяща за младите хора. Младежките 

информационни услуги подпомагат младите хора в тяхното 

развитие и предоставят безплатна, актуална, и разбираема 

информация.  

Общо 28 офиса в цялата страна предлагат национални услуги за млади хора на 

възраст между 12 и 26 години. Те отговарят на около 180 000 запитвания по всички 

теми, свързани с младежта, включително работа и обучение, живот и мобилност и 

обществени услуги. Статистиката показва, че повечето искания засягат образование и 

професия, както и запитвания за работа и живот в Европа. Освен това всяка година 

приблизително един милион посетители използват онлайн услугите на младежките 

информационни центрове. 

Националната мрежа на младежките информационни центрове (Bundesnetzwerk 

Österreichische Jugendinfos, съкратено BÖJI) е създадена през 2004 г. Тя служи като 

обединяваща организация на регионалните младежки информационни центрове на 

национално и международно ниво. Като национален контакт за младежка информация 

BÖJI е част от няколко мрежи, консултативни съвети и работни групи, свързани с 

работата с младежта. Освен това BÖJI работи в тясно сътрудничество с всички 

ключови заинтересовани страни от извънкласната работа с младежта. 
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 Летен университет, Словения 

 

Летния университет в Словения се организиран 

от AEGEE-Марибор и AEGEE-Любляна в 

сътрудничество с Society and Environment Interest 

Group. 

Летният университет има за цел да покаже на 

участниците невероятната история, култура и зелената природа, които въплъщават 

истинската същност на Словения, чрез забавна програма и тематични дейности. 

Освен приключенски елемент и опознаване от близо на страната, програмата 

включва и изучаване на културата и историята на страната. Обучението е в класната 

стая, както и извън природата. Някои от уроците са с практическа насоченост, докато 

други се провеждат вечер и са със забавен характер. Графикът представлява  10 часа 

интерактивни уроци в класната стая, 8 часа практически дейности и 4 часа вечерни 

дейности. 

Приключението продължава 2 седмици и включва активности като изкачване на 

планини, откриване на градски съкровища, рафтинг, дегустация на вино, словенски 

езикови и кулинарни семинари, тематични партита, обиколка на градовете Любляна и 

Марибор, разглеждане на забележителности в  Блед и Толмин. Всичко това дава 

възможност на участниците да се докоснат до културата на Словения по интересен и 

разнообразен начин. 

 

 „European Youth Health Champions“, Великобритания, Белгия, България, 

Дания, Италия и Малта 

Двугодишният проект “Европейски младежки 

шампиони в областта на здравеопазването” се финансира 

от програмата “Еразъм +”,  в допълнение към 

StreetGames и RSPH, партньорите включват Birmingham 
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City Council (UK), International Асоциация за спорт и култура, Фламандски институт за 

спортно управление и политика за отдих (Белгия), BG Be Active (България), Aġenzija 

Żgħażagħ (Малта) и Mine Vaganti NGO (Италия). Проектът представлява стратегическо 

партньорство в рамките на програмата Еразъм + на ЕС за подкрепа на иновациите и 

обмена на добри практики в обучението на връстници от връстници в областта на 

здравето и физическата активност. По-специално, проектът ще се съсредоточи върху 

неформалното обучение в здравното образование на връстници, като се използва 

обществения спорт и физическата активност като основен метод за първоначално 

ангажиране с млади хора с по-малко възможности в Европа. 

Този проект включва опитна група от осем партньора от шест държави, които са 

Великобритания, Белгия, България, Дания, Италия и Малта. Целите на проекта се 

изразяват в споделяне и съпоставяне на най-добрите практики за обучение на 

връстници от връстници в областта на здравето и физическата активност, които ще 

бъдат публикувани като доклад на база изследванията, използване на подходящи 

обучителни и обучаващи ресурси, подкрепени от изследванията, както и създаване на 

онлайн портал за завършения проект, използваните ресурси и учебни материали. 

 

 Твоята първа работа с EURES, Европейски съюз  

Програмата е финансирана от Европейската комисия и 

представлява целеви схеми за мобилност, насочени към 

стимулиране на младежката заетост. Участниците трябва да 

бъдат на възраст от 18 до 35 години и да са гражданин и 

законно пребиваващи в държава - членка на ЕС, Норвегия или 

Исландия. Програмата е насочена към младежите, които имат  затруднения в 

намирането на работа или желаят да се преместят в друга държава - членка на ЕС, 

Норвегия или Исландия за работа, стаж или практика. 

„Твоята първа работа с EURES“ осигурява възможност на младите хора да 

намерят подходящата работа или стаж в държава на територията на ЕС чрез 

стимулиране на трудовата мобилност. Също така, предлага помощ на работодатели в 
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намирането на квалифициран персонал. Тя има за цел да предостави на младите хора, 

търсещи работа, подходящи предложения за платен труд в цяла Европа. Минималната 

продължителност на трудовите договори трябва да е най-малко 6 месеца (за работа или 

практика) или 3 месеца (за стаж). 

          Програмата дава възможност за участие на кандидати с различна степен на 

образование или професионален опит. Освен съдействие за намиране на подходяща 

работа и осигуряване на контакт с работодател, програмата предлага и покриване на 

определени разходи, например за езиково обучение, признаване на квалификации или 

преместване в отправната държава, ако кандидатът отговаря на определени за това 

условия. 

IX.   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОЧУВАНЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

 

1. Пол на анкетираните: 

 

 

               Графика 22 

 

 

 

 



 

                  

 

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони - Европа инвестира в селските райони 

 

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-45 от 30.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“  и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 

   59 

2. Местожителство: 

 

 

               Графика 23 

 

3. Възрастова група: 
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4. Завършена степен на образование: 

 

 

                        Графика 25 

 

 

5. Настоящ статус на пазара на труда: 
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6. Професионален опит: 

 

 

                            Графика 27 

 

7. Демонстриране на умения за заетост пред работодатели през последната година: 

 

 

                      Графика 27 
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8. Само 21% от младежите смятат, че образованието, което притежават ги е 

подготвило за предизвикателствата на работното място и за намиране на работа. 

 

 

 

                     Графика 28 

 

 

 

9. Следващата графика разглежда мнението за младите хора за техните умения и за 

това как те ги оценяват. По скала от „Не притежавам“ до „Притежавам“. Най-

голяма част от запитаните са отбелязали, че притежават голяма част от 

изброените качества и умения. Това говори за положителна самооценка, 

увереност и себепознаване. 

Прави впечатление големия брой отговори на графа „Не мога да преценя“. Това 

показва, че младежите нямат среда, в която да разкрият и проявят уменията си, 

да разберат коя е тяхната посока и да се усъвършенстват в дадена сфера. МИГ 

„Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“ трябва да наблегне върху подкрепа за 

младежите и помощ в кариерното им ориентиране. Това може да стане чрез 

консултации, Центрове за кариерно развитие, дори в по-ранна възраст чрез 

подходящите програми и игри. 
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                          Графика 29 

 

 

 

10. На въпроса „Кои от посочените начини за придобиване и развиване за умения за 

заетост сте използвали?“, най-висок процент от запитаните отговарят „Нито 

един“ 
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Нито един

Друго

 

                        Графика 30 

 

 

11. На запитването „С кои от посочените оперативни програми сте запознати?“ 

най-голяма част са отбелязали ОПИК – Оперативна програма иновации и 

конкурентоспособност и ОПРСР – Оперативна програма за развитие на селските 

райони. 23% са посочили „Друга“, като почти всички са уточнили, че не са 

запознати с нито една от изброените оперативни програми. 
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           Графика 31 

 

12. Този въпрос потвърждава, че по-голяма част от младежите не са запознати с 

възможността за използване на потенциала и възможностите, предоставени от 

различните Оперативни програми.относително висок е и процентът на тези, 

които не са наясно, но искат да получат повече информация. 

 

 

                  Графика 32 
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13. На въпроса „Възнамерявате ли да напуснете територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“?“ най-много от запитаните са отговорили, че нямат 

такова намерение. На второ място с 32% са хората, който все още живеят на 

територията на МИГ, но обмислят да я напуснат.  

 

 

              Графика 33 

 

 

14.  В уточнение на желанието си от предходния въпрос, по-голямата част от 

желаещите да напуснат територията на МИГ, уточняват, че причината за това е 

липсата на развитие, трудностите свързани с намиране на по-

квалифицирана работа, а малка част заявяват, че ще продължат 

образованието си в чужбина.  

Сред тези, които желаят да продължат развитието си на територията на МИГ се 

открояват отговори като „Града ми харесва, смятам, че тук има развитие“ 

или „Обичам родното си място, тук има бъдеще за младите хора!“. Прави 

впечатление, че младежите виждат потенциал в родните си места и искат да 

бъдат полезни и да допринасят за развитието им.  
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15. Като най-важен проблем за младите хора днес се очертават доходите, следвани 

от свободното време и образованието. 

 

               Графика 34 

 

16. Като основен канал, от който младежите си набавят информация, очаквано се 

очертава Интернет.  
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17. Анкетираните бяха помолени да оценят възможностите за младите хора на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ с оценка от 1 до 5, 

като 1 е в най-малка степен, а 5 в най-голяма. С най-висока степен на 

положителни отговори се очертават възможностите за младежко включване и 

доброволчество, а с най-малка – възможностите за образование. 
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18. 47% от младите хора смятат, че животът на връстниците им в другите части на 

страната е донякъде по-лесен в сравнение с техния.  
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19. На 36% от младите хора има липсват добри примери за подражание, чрез които 

да приложат на практика придобитото образование и да бъдат по-

конкурентоспособни на пазара на труда. 

 

 

                       Графика 38 

 

20. Графиката показва, че 56% от запитаните младежи нямат ясна представа с какво 

искат да се занимават в бъдеще. 
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21. Повече от половината запитани предпочитат да имат собствен бизнес в близко 

бъдеще.  

 

              Графика 40 

 

22. Въпреки голямото желание за развитие на собствен бизнес, повечето младежи 

заявяват, че все още не притежават необходимите знания и умения за започване 

на такова начинание. 

 

              Графика 41 
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23. Само 9% споделят, че имат разработен бизнес план, с който да могат да 

кандидатстват за финансиране към Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“. 

 

 

                 Графика 42 

 

24. Едва 16% от младежите отговарят, че нямат подготвена автобиография, която да 

им послужи за намиране на нова работа. 
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25. Въпреки богатият календар с активности и събития на територията на МИГ 

„Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“, 35% от младежите заявяват, че не са 

посетили нито едно културно/спортно/младежко/градско събитие през 

последната 1 година. 

 

              Графика 44 

 

В настоящото проучване се включиха 100 души на възраст до 29г. с постоянно 

местожителство на територията на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“. 

Резултатите от проведеното анкетно проучване сочат, че младежите на територията на 

МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“ имат желание за развитие, за 

придобиване на нови знания и за участие в различни мероприятия и събития в родните 

си места. Важно е да се отбележи, че по-голямата част от младите хора не желаят да 

напускат територията на МИГ, защото вярват че имат шанс за развитие, защото там са 

близките им, защото смятат, че могат да бъдат полезни. Младите хора са тези, които ще 

допринесат за запазване на автентичния и същевременно съвременен облик на района 

на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“. Би било полезно, ако се подкрепи 

създаването Център за кариерно развитие, за да могат младежите да разкрият 

потенциала си и да се насочат в дадена сфера. Места, където опитът на възрастните ще 

бъде предаден от първа ръка по интересен и завладяващ начин и ще събуди желанието 

на юношите за нови предизвикателства. 
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X. ПРЕПОРЪКИ 

 

Пред всички местни органи на властта на територията на МИГ „Дряново-Трявна 

в сърцето на Балкана“ стоят отговорности за развитието и съхранението на младежкия 

човешки капитал в общините Дряново и Трявна. Стратегията за ВОМР, изпълнявана на 

територията на МИГ може да подпомогне политиките за развитие на младежкия 

капитал на територията. 

С използването на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г.  в следните мерки, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ: 

 Мярка ОП РЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на 

общините Дряново и Трявна“; 

 Мярка ОП РЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на 

територията на общините Дряново и Трявна“ и 

 Мярка ОП РЧР 01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и 

Трявна“ 

Могат да бъдат постигнати следните обозрими резултати: 

 

Насърчаване на икономическата активност на младите хора. 

 

1. Създаване на младежки център на територията на МИГ, който да 

осъществява младежката политика, да работи за всички млади хора без оглед 

на техните етнически, политически, културни , образователни и социални 

белези. 

2. Създаване на младежки организации на територията на МИГ.  

3. Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена 

професионална реализация на младите хора на територията на МИГ. 

Създаването на такива младежки учреждения ще подкрепи улесняването на 

прехода от образование към заетост, а техните задачи биха били: 
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 Създаване на благоприятна среда за професионална реализация и кариерно 

развитие на младите специалисти в общинските администрации в Дряново и 

Трявна; 

 Насърчаване на работодателите да осигуряват възможности за повишаване на 

квалификацията на млади работници и служители;  

 Разширяване на достъпа на младите хора до посреднически услуги за намиране 

на работа чрез информиране и консултиране относно възможностите за 

мотивационно и квалификационно обучение, изготвяне на индивидуални 

планове за действие, както и насочване към подходящи свободни работни места, 

включително и по програми и мерки за заетост и обучение; 

 Осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни 

младежи, завършили основно, средно или висше образование, с цел улесняване 

на прехода между образование и заетост; 

 Консултиране на предприемчиви млади хора с цел развитие на собствен бизнес; 

 Насърчаване на млади хора с изключителни постижения в областта на 

иновациите и промотиране на техните успехи; 

 Подкрепа за създаване на социални предприятия, обвързани с осигуряване на 

работни места за младежите в риск; 

 Популяризиране на социалното предприемачество сред младите хора; 

 Оборудване и адаптиране на работни места за младежи с увреждания; 

 Насърчаване и подпомагане на публично‐частните партньорства и социалното 

предприемачество в предоставянето на услуги за развитие на младите хора. 
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Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. 

 

1. Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на 

пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие 

с потребностите и интересите им.  

Формирането на информационна политика, насочена към младите хора би 

постигнало следните задачи:  

 Публично подпомагане и предлагане на качествени информационни услуги, 

предоставящи актуална, систематизирана и достъпна информация, 

удовлетворяваща широк спектър от интереси и потребности на младите хора. 

  Организиране на регионални, областни и общински информационни кампании, 

насочени към младите хора.  

 Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част 

от местната общност и като граждани на Република България и на Европейския 

съюз. 

 

 

Насърчаване воденето на здравословен начин на живот. 

 

1. Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора.  

Превенцията на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора би 

постигнала следните задачи: 

 Насърчаване и подпомагане на сътрудничеството между младежките работници, 

здравните специалисти, младежките и спортните организации за утвърждаване 

на здравословен начин на живот сред младите хора; 

  Осигуряване на ефективно прилагане сред младите хора на Насоките на ЕС за 

физическата дейност, особено сред младежите с увреждания;  
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 Създаване на възможности за обучение на младите хора по въпросите на 

здравето, спорта и физическата активност; 

  Реализиране на програми за стимулиране на детския и младежкия спорт и 

туризъм; 

  Мотивационни и информационни кампании за повишаване на спортната 

култура на младите хора. 

 

Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно 

положение 

 

1. Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – 

младежи в специализирани институции; младежи с увреждания; младежи, 

напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от различни 

зависимости; бивши затворници и други групи младежи в риск. 

С осигуряването на интеграционни процеси в трудовия, социалния и обществения 

живот на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ за младежите  в 

риск от социално изключване ще се постигнат следните задачи: 

 Развитие на социални услуги (включително от типа подкрепа, придружаване, 

менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25 години в риск;  

 Насърчаване на сътрудничеството между социалните работници, младежките 

работници и младежките лидери за приобщаване на младите хора в риск от 

социално изключване; 

 Подпомагане на социалната адаптация и повишаване на пригодността за заетост 

на младежите в неравностойно положение. 

 

Развитие на младежко доброволчество. 
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1. Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за 

личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално 

сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско 

самосъзнание.  

Популяризиране на доброволчеството сред младите хора би постигнало следните 

задачи: 

 

 Удостоверяване и признаване на обучението, опита и уменията, получени от 

младите хора по време на доброволческата дейност. 

  Въвеждане и поддържане на добри практики за управление на млади 

доброволци за набиране, обучение, стимулиране, наблюдение и оценка, както и 

за признание на постиженията им.  

 

Развитие на младите хора от малките населени места на територията на МИГ. 

 

1. Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките 

населени места и селските райони. 

Осигуряването на ефективен достъп до образование, обучение, информация и на 

младите хора в малките населени места може да бъде постигнато с изпълнението на 

следните задачи:  

 Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за информация, 

неформално обучение, културно изразяване и гражданско участие в малките 

населени места и селските райони; 

  Електронно приобщаване на младите хора в малките населени места и селските 

райони; 

  Въвеждане на мобилни форми на младежка и социална работа за младите хора 

от малките населени места. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТНА КАРТА  

МИГ „Дряново–Трявна в сърцето на Балкана“ 

 

Във връзка с изготвяне на проучване на икономическата активност на младите хора до 

29 години, в това число и уязвимите групи и възможностите им за реализация на 

територията на МИГ „Дряново - Трявна в сърцето на Балкана" 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

 

1. Вие сте? 

 Моля, отбележете: 

 

 Мъж 

 Жена 

 

2. На територията на коя община от МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“  живеете? 

Моля, отбележете: 

 

 Община Дряново 

 Община Трявна 

 

3. В коя възрастова група попадате? 

Моля, отбележете: 

 

 под 18 години 

 от 18 до 24 години 

 от 25 до 29 години 
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4. Какво образование притежавате? 

Моля, отбележете: 

 

 Без образование 

 Начално образование 

 Основно образование 

 Средно образование 

 Висше образование (проф. бакалавър, бакалавър, магистър) 

 

 

5. Какъв е настоящият ви статус на пазара на труда? 

Моля, отбележете: 

 

   Ученик 

   Студент 

   Безработен 

   Работещ 

   Отглеждам дете 

   Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля уточнете: 

 

 

 

6. Какъв професионален опит имате досега? 

Моля, отбележете: 

 

 Нямам професионален опит 

 По-малък от 1 година 

 1-3 години 

 3-5 години 

 Над 5 години 
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7. Демонстрирали ли сте пред работодатели своите умения за заетост през 

последната година? 

Моля, отбележете: 

 

 Да – чрез кандидатстване за работа 

 Да – чрез срещи с работодатели при изложения, дни на кариерата, обучения и др. 

 Да – при лични контакти и др. 

 Не 

 

8. Смятате ли, че образованието, което притежавате Ви е подготвило достатъчно 

за предизвикателствата на работното място или намиране на работа? 

Моля, отбележете: 

 

 Да  

 Не  

 Не мога да преценя 

 

 

9. В каква степен, по ваша преценка, Вие самите притежавате следните умения? 

Моля, оценете всяко умение от 1 до 5, като 1 е в най-малка степен, а 5 в най-голяма 

 

 

  
1 

Не 

притежавам 

2 

По-скоро не 

притежавам 

3 

Не съм 

убеден 

4 

По-скоро 

притежавам 

5 

Притежавам 

 Ефективност         
 

 Готовност и желание за учене         
 

 Компютърни умения         
 

 Адаптивност         
 

 Критическо мислене         
 

 Предприемачески умения         
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 Себепредставяне         
 

 Междуличностни умения         
 

 Офис умения         
 

 Професионални умения и знания         
 

 Комуникация на роден език         
 

 Мотивация         
 

 Лидерски умения         
 

 Математически умения         
 

 Технически умения         
 

 Етика         
 

 Творчески умения         
 

 Умения за работа с клиенти         
 

 Умения за самоуправление         
 

 Чуждоезикови компетенции         
 

10. Кои от посочените начини за придобиване и развиване за умения за заетост сте 

използвали? 

Можете да посочите повече от един отговор 

 

 Ранно професионално ориентиране и информиране 

 Часове по управление на кариерата, предприемачество и умения за заетост 

 Ученически практики, учебни фирми и др. 

 Специализирани обучения и курсове 

 Кариерно консултиране във висшите училища 

 Доброволчество 

 Студентски стажове 

 Обучения, организирани от работодателите 

 Съвместни проекти и инициативи на образованието и бизнеса 

 Академична мобилност в чужбина (по програма Еразъм и др.) 
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 Самостоятелно учене (в Интернет, книги, образователно материали) 

 Нито един 

 Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля уточнете: 

 

 

 

11. С кои от посочените оперативни програми сте запознати? 

Можете да посочите повече от един отговор 

 

 ОПРСР – Оперативна програма за развитие на селските райони 

 ОПРЧР – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 

 ОПИК – Оперативна програма иновации и конкурентоспособност 

 ОПНОИР – Оперативна програма наука образование и интелигентен растеж 

 Друга 

В случай, че сте избрали „Друга“, моля уточнете: 

 

 

 

12. Запознати ли сте с възможността за използване на потенциала и 

възможностите, предоставяне от различните Оперативни програми? 

Моля, отбележете: 

 

 По-скоро да 

 По-скоро не 

 Не, но се интересувам 

 Не се интересувам 

 

13. Възнамерявате ли да напуснете територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“? 

Моля, отбележете: 
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 По-скоро да 

 По-скоро не 

 Не, но обмислям 

 Не мога да отговоря 

 

14. Бихте ли обосновали отговора си на предходния въпрос? 

 

 

 

 

 

 

15. Кой според вас е най-важният проблем за младите хора на територията на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ днес? 

Моля, отбележете: 

 

 Доходите 

 Работното място (кариерата) 

 Образованието 

 Свободното време и развлеченията 

 Семейството 

 Политиката 

 Здравето 

 Възможностите за младежки инициативи 

 Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля уточнете: 

 

 

 

16. Кои са основните информационни канали, които използвате преди всичко за 

набавяне на информация? 
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 Моля, отбележете: 

 

 Телевизия 

 Радио 

 Интернет 

 Преса  

 Близки познати 

 Близки Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля уточнете: 

 

 

17. Как бихте оценили възможностите за младите хора на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“? 

Моля, оценете всяка възможност от 1 до 5, като 1 е в най-малка степен, а 5 в най-

голяма 

  
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Възможностите за образование         
 

Възможностите и условията за 

здравеопазване          

 

Възможностите за младежката 

заетост         

 

Възможностите за младежко 

включване и доброволчество         

 

 

18. Смятате ли, че в сравнение с Вашия живот, животът на вашите връстници в 

другите части на България е: 

 Моля, отбележете: 

 

 Много по-лесен 

 Донякъде по-лесен 

 Същият  
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 Донякъде по-труден 

 Много по-труден 

 

19. Какво според Вас липсва на образованието, което притежавате за да бъдете по-

конкурентоспособни на пазара на труда? 

 Моля, отбележете: 

 

 Теоретични знания 

 Практически умения 

 Стажове при реални работодатели 

 Добри примери за подражание 

 Нищо не ми липсва 

 

20. Имате ли ясна представа с какво искате да се занимавате в бъдеще? 

Моля, отбележете: 

  

 Да 

 Не 

 

21. В обозримо бъдете предпочитате да: 

Моля, отбележете: 

 

 Имате собствен бизнес 

 Да сте служител 

 

21. Според Вас притежавате ли необходимите знания и умения за започване на 

собствен бизнес? 

Моля, отбележете: 

 

 Да 

 Не 
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22. Имате ли разработен бизнес план, с който да можете да кандидатствате за 

финансиране към Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“? 

Моля, отбележете: 

 

 Да 

 Не 

 

23. Имате ли подготвена автобиография, която да Ви послужи за намиране на нова 

работа? 

Моля, отбележете: 

 

 Да 

 Не 

 

24. Колко пъти посетихте културно/спортно/младежко/градско събитие през 

последната 1 година? 

Моля, отбележете: 

 

 Над 10 пъти 

 От 6 до 10 пъти 

 От 1 до 5 пъти 

 Нито веднъж 

 

 

 

 

 Благодарим Ви! 

 

 

 

 

 

 


