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Речник на използваните термини 

 

 Икономически активното население (работната сила) включва всички заети 

и безработни лица. 

 Заети са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които през 

наблюдавания период: 

■ извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата 

или друг доход; 

■ не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, 

годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или 

друг трудов спор и други. 

 Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които: 

■ нямат работа през наблюдавания период; 

■ активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. 

наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до 

три месеца след края на наблюдавания период; 

■ имат възможност да започнат работа до две седмици след края на 

наблюдавания период. 

 Продължително безработни са лицата, които са безработни от една или 

повече години. 

 Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на възраст 

15 и повече  навършени години, които не са нито заети, нито безработни през 

наблюдавания период. 

 Обезкуражени са лицата извън работната сила, които желаят да работят, но 

не търсят активно работа, защото не вярват, че ще намерят. 

 Коефициент на икономическа активност - относителният дял на 

икономически активните лица от населението в същата възрастова група. 

 Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението в 

същата възрастова група. 
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 Коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от 

икономически активното население. 

 Коефициент на продължителна безработица - относителният дял на 

продължително безработните лица от икономически активното население. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият доклад е направен в рамките на договор № 50-50-021-У-

03.08.2020 г. между Възложителя СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен 

бряг – Искър“ и изпълнителя „АКСЕРОЛ“ ЕООД и се провежда във връзка с 

дейността на Сдружението, чиято цел е да осигури подкрепа на общността на 

територията на общините Червен бряг и Искър за реализирането на 

интегрирана стратегия за устойчиво развитие посредством прилагането на 

подхода ЛИДЕР като инструмент за децентрализирано развитие и 

насърчаване на местната общност за повишаване на капацитета й за 

планиране. 

Европейския Съюз подкрепя държавите-членки в намаляването на 

младежката безработица и увеличаването на младежката заетост. Защо е 

важно ЕС да насърчава младежката заетост? През 2019 г. повече от 6,3 

милиона млади хора (на възраст 15-24 години) не са били нито в заетост, 

нито в образование или обучение в ЕС. Повече от 4,2 милиона младежи (на 

възраст 15-24 години) са били безработни през 2019 г. в ЕС. 

 Въпреки че намалява - от над 23% през 2017 г. до по-малко от 19% през 

2019 г. - равнището на безработица сред младите хора все още е много 

високо в ЕС (с повече от 40% в няколко страни). Дългосрочната безработица 

сред младите хора все още е на рекордно високи нива. 

През 2019 г. общата заетост на младите хора (34%) е все още с 4 

процентни пункта по-ниска, отколкото през 2013 г. 

11 % от лицата на възраст между 18 и 24 години са били рано напускащи 

училище през 2019 г. 

 Високата безработица сред младите хора понякога е свързана с 

нарастващи трудности при попълването на свободните работни места. Това 

показва наличието на несъответствия на пазара на труда поради 

недостатъчни умения, ограничена географска мобилност или неадекватни 

условия за заплащане. 
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Проблемът с младежката безработица е значим и актуален и за 

селските райони на България, каквато е и територията на „МИГ Карлуковски 

карст – Червен бряг- Искър“. Като се вземат под внимание процесите на 

миграция и обезлюдяване, които в значителна степен са повлияни и от 

невъзможността за създаване на заетост на територията, необходимостта от 

въвеждане на спешни и неотложни мерки за задържане на младото 

поколение, за създаване на алтернативна заетост и за създаване на 

възможности за привличане на младежите отново да живеят и работят на 

територията, става все по-актуална и значима. 

Младежите са специфична социална група, която се формира с 

развитието на обществото. Преходът от семейството и училището към 

професионалната дейност определя нейните характерни особености. 

Преминаването от един социален и възрастов статус в друг създава чувство 

на колебливост, неустойчивост, несигурност и това прави младежите 

особено чувствителни към социалните проблеми. В същото време трудовият 

пазар поставя нови изисквания към младите хора като успешната реализация 

зависи най-вече от индивидуалните възможности и качества. Така 

безработицата се превръща в сериозна заплаха за тази преходна социална 

група. 

Младежката безработица е особено актуален проблем в съвременното 

българско общество и създава редица негативни последствия за младите 

хора. В икономическо отношение тя е свързана с липсата на достатъчно 

финансови средства. Това води до битови проблеми и неспособност за 

задоволяване на нуждите от собствено жилище, добри условия на живот и 

др. Невъзможността за реализация на трудовия пазар има за резултат загуба 

на социалната идентичност на личността и намалено самочувствие. 

Целта на изследването е да анализира социалния проблем, свързан с 

икономическата активност на младежите от територията на МИГ в различни 

негови аспекти и да дефинира причините за невъзможността на младите хора 

да намерят своята реализация на трудовия пазар, да се определи потенциала 
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на територията за повишаване на икономическата активност на младежите и 

тяхното по-активно привличане за устойчивото развитие на района. 

За постигането на поставената цел настоящото изследване ще 

осъществи проучване на демографската характеристика на територията по 

последни актуални данни; идентифициране на проблемите на младите хора 

по отношение на активизирането на заетост; проучване на възможностите на 

младите хора за започване на самостоятелен бизнес или обучение; проучване 

нагласата на младежите за използване на потенциала и възможностите, 

предоставяни от различните оперативни програми през настоящия 

програмен период.  

                

 

Настоящият доклад за резултатите от извършено проучване 

„Проучване и анализ на икономическата активност на младите хора на 

територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ е изготвен 

в изпълнение на дейности по под-мярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020 г. Дейността е съгласно Споразумение за изпълнение на СВОМР с № 

РД 50-50/02.07.2018 г. Дейността е предвидена в съответствие с 

изискванията на НАРЕДБА № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на под-

мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020 г. 
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II.    МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ 

 
Изследването има за цел да подпомогне прилагането на Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на  „МИГ Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“, чрез събиране и анализиране на данни за 

икономическата активност на младите хора от територията на двете общини. 

Предмет на проучването са младежите във възрастовите граници от 15 до 29 

години, включително. 

Методология: 

При разработването на настоящите проучвания са използвани следните 

методи: 

1. Метод на наблюдението - събиране на информация при посещения на 

място; 

2. Проучване и анализ на налични документи - преглед на налични 

документи и получаване на директна информация от различни публично-

достъпни източници, включително от интернет, изследване на опит и др.; 

3. Описателен метод - създаване на писмени документи на база получена и 

обработена информация; 

4. Метод на анализа и синтеза - анализиране и синтезиране на получените 

данни и информация и обобщаване на резултатите; 

5. Метод на оценката - оценка на ресурсите и определяне на мерки за 

развитие; 

6. Сравнителен метод - сравняване на цифрови данните, факти, показатели 

и резултати от проучването и наблюдението и на тяхна база формулирани 

изводи и препоръки. 

7. Графичен метод изобразяване и визуализиране на резултатите, фактите и 

тенденциите чрез геометрически изображения на функционална зависимост 

с помощта на цветни таблици, графики, фигури, диаграми и схеми. 

8. Метод на анкетирането - получаване на обратна информация и мнение 

на лица посредством попълване на въпросник. 
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Изследването цели да идентифицира: настоящата активност на младите 

хора от територията; нагласите на младите хора към обучение, заетост, в т. ч. 

самостоятелна стопанска дейност; потребностите на младите хора от 

територията и намеренията им за кандидатстване с проекти към СВОМР на 

МИГ и областите на интерес в които местните млади хора биха подготвили 

проект и кандидатствали за финансиране. 

 

Цели и задачи на проучването: 

Основните цели и задачи на проучването се заключават в следното: 

• проследяване на икономическата активност на младите хора от 

територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг- Искър“ за 

създаване на по-добри възможности за заетост; 

• подобряване на възможностите за заетост чрез обучение на младежите; 

• подобряване на възможностите за заетост на младежи чрез осигуряване 

на предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни 

и неактивни лица, в т.ч. младежи; 

• формулиране на изводи и препоръки, базирани на настоящия анализ и 

проучвания с цел по-активното привличане на младите хора в процесите 

на прилагане на подхода ВОМР на територията на местната инициативна 

група чрез повишаване на тяхната икономическа активност. 

 

Принципи: 

Основните принципи, които се съблюдават при осъществяване на 

настоящото проучване са следните: 

1. Сътрудничество - всички ангажирани в настоящите проучвания и 

анализи лица изпълняват своите функции в дух на сътрудничество и екипност; 

2. Прозрачност и отчетност - всички действия по настоящите проучвания се 

изпълняват по прозрачен начин и при пълна отговорност за ефективното 

изпълнение на всички функции; 

3. Обвързаност на поставените цели с очакваните резултати; 
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4. Ефективност на разходите. Разумно изразходване на всички ресурси, 

свързани с осъществяване на настоящите проучвания; насърчаване на 

ефикасните и икономически ефективни решения във всички действия. 

Извадковото проучване се проведе чрез метода на пряко персонално 

анкетиране, с планирана и фактически изпълнена извадка от 100 младежи, 

живеещи на територията на общините Червен бряг и Искър по равен брой от 

всяка от общините, на възраст от 15 г. до 29 г. включително. 

В извадката са включени освен младежи живеещи в общинските 

центрове – гр. Червен бряг и гр. Искър и младежи живеещи в съставните 

населени места на двете общини, като повече от половината от анкетираните 

живеят в общинските центрове, поради по-големият брой младежи, живеещи 

там, според данните от последното преброяване на населението. Подборът на 

респондентите е направен на случаен принцип. 

 

За целите на изследването беше разработен въпросник, който беше 

съгласуван с Възложителя, преди стартирането на работата на терен, която 

беше проведена в края на м. октомври и началото на м. ноември 2020 година. 

 

Изследването обхвана 100 младежи на възраст от 15 г. до 59 г. 

включително, от които повече от половината (54%) са на възраст до 20 години 

и съответно 46% са на възраст 20-29 г. Респондентите са почти поравно 

разпределени по пол, с малък превес на жените (54%). 

 

Превес имат интервюираните в общинските центрове в сравнение с тези 

от съставните села в двете общини, които макар и много на брой са с 

неблагоприятна възрастова структура на населението живеещо там. 

Фигура 1. Образователна структура на респондентите 
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Близо половината от младите хора (48%) са със средно образование, като при 
32% от тях, то е средно-специално, т.е. имат професия. Много висок дял (40%) 
заемат лицата със висше образование, които се допълват с още 9% с лица с 
полувисше образование. Прави впечатление, че висшистите преобладават в 
групата на жените (44%), в сравнение с тази на мъжете (35%). Точно 
половината (50%) от интервюираните млади хора са семейни, като 
преобладават семейните мъже (52%) и лицата с висше образование със същият 
относителен дял. 
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III.   ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА „МИГ КАРЛУКОВСКИ 
КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ- ИСКЪР“ 

 
        От 1989 г. насам населението на България е намаляло с над един милион 

души. Младите хора на възраст между 15 -34  години са намалели с повече от 

300 000 души. 

  Данните на НСИ показват, че в периода до 2020 г. броят на младите хора е 

намалял, като особено рязко това се е отразило на възрастовите групи 15-19 и 

20-24 години. Повече от три четвърти от младите хора на възраст от 15 до 34 

години живеят в градове и само една четвърт в села. Очертала се е тенденция на 

най-голямото териториално движение по направление "град-град". Значително 

по-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направлението 

"село-село". Броят на преселилите се от селата в градовете е по-голям, отколкото 

в обратното направление "град - село". След резкия спад на емиграционните 

настроения в периода 2002-2006 г., през последните години се наблюдава ново 

покачване на желанието за емиграция при младите хора, особено във възрастта 

20-29 години. Положителното е, че се променя структурата на потенциалния 

емигрантски поток. Ако преди това са били преди всичко високообразованите 

млади хора, то сега при тях наблюдаваме спад на емиграционните нагласи и 

намерения. Увеличението е при по-ниско образованите слоеве. Остава 

тревожният факт, че всеки осми млад човек има конкретни намерения в 

обозримо бъдеще да емигрира. Над една четвърт от младите хора в страната 

определено проявяват интерес към временна трудова миграция в чужбина - те са 

преди всичко сред средните специалисти и хората без трудова квалификация. 

МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ обхваща територията на 
двете общини – Червен бряг и Искър. Общата площ на територията е 729,68 кв. 
км., от която 5,35 % урбанизирана територия. Селищната мрежа на МИГ 
Карлуковски карст – Червен бряг - Искър се състои от общо 18 населени места – 
3 града - град Червен бряг и град Койнаре (община Червен бряг), град Искър 
(община Искър) и 15 села. Населените места в община Червен бряг са 14, от 
които двата града – общинският център Червен бряг и гр. Койнаре и 12 села.  
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Населените места в община Искър са общо четири – общинският център 
град Искър и още 3 села. Демографските процеси и продължителните действия 
на множество фактори, които протичат в общините Червен бряг и Искър оказват 
влияния и водят до активно застаряване и намаляване на населението на 
територията. Една част от тях са резултат от общите тенденции в демографското 
развитие на повечето европейски страни, други са свързани със специфичните 
особености на историческото, икономическото и културното развитие на 
територията. 

Към 31.12.2020 г. населението на територията на МИГ е 35 750 души (по 
настоящ адрес)1, като се регистрира устойчив, макар и не висок темп на 
намаляване на населението. 
 

Таблица 1. Население на територията на МИГ по общини и по години 
 
 

 2017 2018 2019 

Червен бряг 28 950 28 748 28 585 
Искър 7 860 7 525 7 415 
Общо за МИГ 36 810 36 273 36 000 

 

От представените данни е видно, че за Плевенска област през наблюдавания 

период населението от 269 752 жители през 2017 г. е намаляло до 251 986 

жители, т.е. с 11,64%. За територията на местната инициативна група 

населението от 36 810 жители през 2017 г. е намаляло до 35 750 през 2020 г., т.е. 

с 5,18%., откъдето може да се направи извода, че темпът на намаляване на 

населението в населените места, обхванати от местната инициативна група е 

идентичен с този за Плевенска област. Считано за територията на МИГ ежегодно 

населението намалява средно с 353 жители, което обуславя необходимостта от 

прилагане на пакет от мерки за повишаване на икономическата активност на 

живеещите на територията, чрез откриване на нови работни места, както и за 

прилагане на мерки, насочени към подобряване на условията за живеене. 

 

 

 

                                                 
1 Данни от служба ГРАО към Община Червен бряг и Община Искър 
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В по-висока степен за периода 2017-2020 г. е регистрирано обезлюдяване в 

община Искър – 535 жители, и в малко по-ниска степен - в община Червен бряг – 

525 жители. Процентът на намаляване на територията на МИГ е близък до 

процента на намаляване на цялата област Плевен. 

Разпределението на населението според това къде живее в град или село на 

територията на МИГ за 2017 г. е 65% / 35%. Много близки са данните и за цялата  

Област Плевен - по същия показател данните за населението в градове към села 

е 63% / 37%. 

За двете общини в следващата диаграма са представени данни за 

разпределението на населението в градовете и селата. Може да се направи 

следния извод за съотношението на населението град/село - населението на 

община Червен бряг е предимно градско, за разлика от община Искър, където 

преобладава населението живеещо в села. 

Таблица 2. % на населението по общини в градовете и селата за 2020 г. 
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Анализ на населението по критерий „трудоспособност“ за периода 2017-2020 г. 

за област Плевен и за двете общини в обхвата на МИГ може да се направи като 

се сравнят данните за периода от 2017 до 2020 година и се проследят 

тенденциите по отношение на движението на броя на населението, в т.ч. под 

трудоспособна възраст, в трудоспособна възраст и над трудоспособна възраст. 

 

Таблица 3. Данните за периода от 2017 до 2020 година по отношение пи 
движението на броя на населението, в т.ч. под трудоспособна възраст, в 

трудоспособна възраст и над трудоспособна възраст.2 
 

 
Области Общо В т. ч. в градовете 

Общини всичко мъже жени всичко мъже жени 

Възрастови категории 2017 година 

Плевен 119 876 58 467 61 409 99 567 48 627 50 940 

Под трудоспособна 
възраст 20 413 10 083 10 330 15 354 8 947 6 407 

В трудоспособна възраст 69 771 36 275 33 496 59 261 30 177 29 084 

Над трудоспособна 
възраст 29 692 12 109 17 583 24 952 9 503 15 449 

Червен бряг 26 135 12 439 13 696 16 505 7 892 8 613 

Под трудоспособна 
възраст 

4 128 2 139 1 989 2 182 1 122 1 060 

В трудоспособна възраст 14 198 7 948 6 250 8 058 4 287 3 771 

                                                 
2 Предоставени данни за население по настоящ адрес от служба ГРАО в Община Червен бряг и Община 
Искър 
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Над трудоспособна 
възраст 

7 809 2 352 5 457 3 965 1 572 2 393 

Искър 6 237 3 114 3 123  2 890 1 636 1  254 

Под трудоспособна 
възраст 

956 521 435 562 265 297 

В трудоспособна възраст 3 897 1 915 1 982 1 559 912 647 

Над трудоспособна 
възраст 

1 384 678 706 769 459 310 

 

Възрастови категории 2018 година 

Плевен 118 534 57 706 60 828 99 237 48 124 51 113 

Под трудоспособна 
възраст 20 105 9 833 10 272 15 024 8 444 6 580 

В трудоспособна възраст 69 100 36 275 32 825 59 261 30 177 29 084 

Над трудоспособна 
възраст 29 329 11 598 17 731 24 952 9 503 15 449 

Червен бряг 25 915 12 100 13 815 16 025 7 492 8 533 

Под трудоспособна 
възраст 

4 025 2 008 2 017 1 982 1 003 979 

В трудоспособна възраст 13 988 7 685 6 303 7 985 4 037 3 948 

Над трудоспособна    7 902 2 407 5 495 6 058 2 452 3 606 
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възраст 

Искър 6 004 3 012 2 992  2 630 1 382 1  248 

Под трудоспособна 
възраст 

956 521 435 583 279 304 

В трудоспособна възраст 3 897 1 915 1 982 1 658 912 746 

Над трудоспособна 
възраст 

1 151 576 575 389 191 198 

 

Възрастови категории 

                             

                              2019 година 

Плевен 117 984 56 346 61 638 98 576 46 762 51 814 

Под трудоспособна 
възраст 18 134 9 308 8 826 14 536 7 479 7 057 

В трудоспособна възраст 68 177 35 196 32 981 58 126 29 717 28 409 

Над трудоспособна 
възраст 31 673 11 842 19 831 25 914 9 566 16 348 

Червен бряг 24 120 11 943 12 177 14 205 6 981 7 224 

Под трудоспособна 
възраст 

3 799 1 939  1 860 2 182 1 122 1 060 

В трудоспособна възраст 13 299 7 242 6 057 8 058 4 287 3 771 

Над трудоспособна 
възраст 

   7 022 2 762 4 260 3 965 1 572 2 393 
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Искър 5 837 2 914 2 923 2 770 1 363 1 407 

Под трудоспособна 
възраст 

861 427 434 426 206 220 

В трудоспособна възраст 3 079 1 712 1 367 1 495 821 674 

Над трудоспособна 
възраст 

1 897 775 1 122 849 336 513 

 

Възрастови категории 

                             

                              2020 година 

Плевен 116 489 55 463 61 026 97 657 45 267 52 390 

Под трудоспособна 
възраст 17 413 8 929 8 484 13 635 7 226 6 409 

В трудоспособна възраст 67 666 34 961 32 705 57 612 28 550 29 062 

Над трудоспособна 
възраст 31 410 11 573 19 837 26 410 9 491 16 919 

Червен бряг 23 850 11 329 12 521 13 905 6 595 7 310 

Под трудоспособна 
възраст 

3 595 1 835   1 760 2 182 1 085 1 097 

В трудоспособна възраст 12 899 7 005 5 894 8 058 4 078 3 980 

Над трудоспособна 
възраст 

   7 356 2 489 4 867 3 665 1 432 2 233 

Искър 5 645 2 728 2 917 2 555 1 136 1 419 
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Под трудоспособна 
възраст 

845 405 440 406 195 211 

В трудоспособна възраст 2 979 1 502 1 477 1 225 803 422 

Над трудоспособна 
възраст 

1 821 821 1 000 924 138 786 
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Анализирайки данните от таблицата е видно, че населението на област Плевен за 

наблюдавания период непрекъснато намалява като от 119 876 жители през 2017  

година е намаляло до 116 489 жители през 2020 година, т.е. намалението е с 

12,67%. 

При жителите в трудоспособна възраст също се отчита тенденция на намаляване 

като считано за цялата област - от 69 771 жители през 2017 година, през 2020 

година са достигнали до 67 666 жители, т.е. намалението е с 15,97%. 

Може да се направи извода, че за периода 2017-2020 година темпът на намаляване 

на населението в трудоспособна възраст изпреварва темпът на намаляване на броя 

на населението в областта. 

Данните за двете общини показват, че във висока степен е намаляло населението в 

трудоспособна възраст на община Червен бряг - с 14,13% като от 14 198 жители 

през 2017 година е намаляло до 12 899 жители през 2020 година.  

В по-ниска степен е намаляло населението в трудоспособна възраст от 

територията на община Искър, където от 3 897 жители през 2017 година е 

спаднало до 2 979 жители през 2020 година, т.е. населението в трудоспособна 

възраст е намаляло с близо 1 000 жители.  

Структура на населението на област Плевен за 2017 г. 
 

 

 
 
 

 

■ Под трудоспособна възраст      ■ В трудоспособна възраст 

■ Над трудоспособна възраст 
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Структура на населението на област Плевен за 2020 г. 

 
 

В периода 2018 - 2020 г. населението в младежка възраст на територията 
намалява с близо 2 процентни пункта - от 29.3% до 27.7%, което показва 
съществен темп на застаряване. Съществени различия по отношение на двете 
общини не се наблюдават. Интересно е, че делът на жените в младежка възраст е 
с 2% по-малък от този на жените, което може да се обясни с по-високата 
продължителност на живота сред жените. 

Особеност на територията е, че общините са разположени в близост до 
областите – Плевен, Враца и Ловеч, които разполагат с по-голям демографски 
потенциал. Ето защо въпреки неблагоприятната демографска ситуация в двете 
общини, съществуват възможности за по-ефективно използване на по-големия 
човешки ресурс намиращ се в близост до територията. 

 
 
 

IV.   ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА МЛАДЕЖИТЕ 

1. Статус в заетостта и предпочитания за заетост на респондентите 

 

Половината от анкетираните младежи имат трудова заетост, като за 12% 

тази заетост е в семейното земеделско стопанство. Останалите 38% са на 

постоянна работа извън земеделието. Относителният дял на работещите на 

постоянна работа е по-висок сред групата на мъжете (43%), в сравнение с тази на 

Под трудоспособна възраст     ■ трудоспособна възраст  

Над трудоспособна възраст 
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жените (33%), така е и с останалите заети - групата на мъжете е по-висок делът на 

работещите в земеделското стопанство (13%), в сравнение с тази на жените (11%). 

 

Фигура 2. Трудова заетост на младежите 

 

 
 

За общините Червен бряг и Искър нивото на безработица през 

наблюдавания период е около два пъти по-малко от отчетеното за Плевенска 

област. 

При сравняване на данните с 2018 година, броят на безработните лица към 

30.09.2018 г. от 2002 лица през 2018 година е спаднал до 1451 лица ( към 

30.09.2020 г.). Процентът на безработица в община Червен бряг от 28,7 % през 

2018 година е намалял до 26,4 % към 30.09.2020 г. 

За община Искър също се отчита намаляване нивото на безработица като от 

24,9 % през 2018 г. е спаднала до 21, 8% към 30.09.2020 г. 

Ниво на безработица на лицата до 29 г. за област Плевен и общините 

Червен бряг, и Искър за 2019 и първите девет месеца на 2020 г. 

За целите на настоящите проучвания и анализи са представени и 

анализирани данни за регистрираните безработни младежи във възрастовата 

граница от 15 до 29 години. 

 

 

 

 

■ Да, на постоянна работа 

■ Да, в семейното земеделско стопанство 

■ Не, безработен/а съм 

■ Не, домакиня съм 

■ Друго 
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Фигура 3. Сектори на трудова заетост 
 

 
 

Това е нормално, предвид наличните специфични културни особености на 

територията. Близо една трета (32%) от анкетираните лица декларират, че са 

безработни и още 4%, че не са заети с постоянна работа. Делът на безработните е 

преобладаващ в групата младежи до 29 г. - 44%, докато лицата на възраст от 29 до 

39 г. делът на безработните е чувствително по нисък (17%). Заетите лица в 

семейното стопанство е предимно сред групата над 29 години - 22%, срещу едва 

4% на младежите до 29 г. Половината от заетите лица на постоянна работа са с 

висше образование, същевременно една четвърт (26%) от висшистите са без 

работа. Сред лицата с висше образование е най-висок (17%) на посочилите друго 

за заетост. 

Малко над една шеста от заетите на постоянен договор са заети в публичната 

администрация, почти съшият дял е на лицата заети в сектор търговия и 

обществено хранене, в областта на туризма и строителството (12%),  като най-

висок е делът на тези посочили друго - една трета от всички заети лица. В сектори 

като туризъм, търговия и обществено хранене и здравеопазване преобладават 
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заетите мъже за разлика от публичната администрация, и строителството където 

повечето заети са мъже. 

Около 42% от анкетираните предпочитат и търсят работа на трудов 

договор. Този дял е по-висок при жените (44%). 

 
Фигура 4. Предпочитана форма на заетост 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Интересно е да се отбележи, че по-младите във възрастовата група до 29 г. 

също предпочитат работа на трудов договор. Също така силно предпочитание към 

работа на трудов договор имат безработните. Мъжете очаквано имат по-големи 

предпочитания към самостоятелна заетост (48%), където такова желание 

изразяват близо половината от тях, докато желаещите да се занимават с 

предприемачество жени са малко над една пета (22%) Не е малък и делът (12%) на 

тези, които не знаят или нямат предпочитание за форма на заетост. 

50% 

40% 

30%о 

 

20% 

10% 

 
■ Трудов договор 

■ Самостоятелна заетост/предприемач 

■ Работа по граждански договор 

■ Нито едно от посочените 

■ Не знам 



25 
 

Каква е мотивацията за заетост на трудов договор на младите хора: 

Редовните и твърди доходи определено са в основата на мотивацията за 

работа на трудов договор. Интересно е да се наблюдава, че това е сериозен мотив 

за близо една трета от мъжете, докато една четвърт от жените са го посочили като 

мотив. Освен това, редовните доходи са по-важни за една трета от младите хора 

над 29 години, отколкото за тези до 29 години (25%). При следващите фактори - 

стабилна заетост, фиксирано работно време и гарантирано социално осигуряване 

не се регистрират сериозни различия между анализираните групи. Делът на 

лицата, които ги посочват е малко под една пета (между 17-20%) с изключение на 

фиксираното работно време, което за немалка част от жените е определящо за 

техните предпочитания. 

 

Ниво на безработица на лицата до 29 г. за област Плевен и общините 

Червен бряг и Искър за 2018 и първите девет месеца на 2020 г. 

 

 

между 29 и 39 г. 

до 29 г. 

жени 

мъже 

Общо 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

■ Други ■ Гарантирано социално/здравно осигуряване 

■ Фиксирано работно време ■ Стабилна заетост 
■ Редовни, твърди доходи 
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За целите на настоящите проучвания и анализи са представени и 

анализирани данни за регистрираните безработни младежи във възрастовата 

граница от 15 до 29 години. 

 
Област Плевен и 

общините на 

територията на 

„МИГ Карлуковски 

карст – Червен бряг 

– Искър“ 

Средно годишен  

брой безработни 

лица до 29 г. 

2018 г. 

 

Средно годишно за  

равнище на 

безработицата до 29 

г. в % към     

икономически 

активното население 

Средно годишно за  

равнище на 

безработицата до 29 

г. в % към     общия 

брой безработни 

Плевен 1033 1,8 13,36 

Червен бряг 137 4,5 15,39 

Искър 114 0,8 13,80 

  

Проследявайки данните за 2018 г., представени на таблицата по-горе може да се 

направи извода, че макар и малък процент на безработни лица до 29 г., отнесен 

към икономически активното население (1,8% за Област Плевен), младежите все 

още остават значителна част от общия брой регистрирани безработни лица - 

13,36% за Област Плевен, 15,39 % за община Червен бряг и 13,80 % за община 

Искър. 

 
Област Плевен и 

общините на 

територията на 

„МИГ Карлуковски 

карст – Червен бряг 

– Искър“ 

Средно годишен  

брой безработни 

лица до 29 г. 

2018 г. 

 

Средно годишно за  

равнище на 

безработицата до 29 

г. в % към     

икономически 

активното население 

Средно годишно за  

равнище на 

безработицата до 29 

г. в % към     общия 

брой безработни 

Плевен 918 1,65 15,12 

Червен бряг 121 6,54 17,90 

Искър 121 0,84 15,51 
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Проследявайки данните за 2018 г., представени на таблицата по-горе може 

да се направи извода, че макар и малък процент на безработни лица до 29 г., 

отнесен към икономически активното население (1,8% за Област Плевен), 

младежите все още остават значителна част от общия брой регистрирани 

безработни лица - 13,36% за Област Плевен, 15,39 % за община Червен бряг и 

13,80 % за община Искър. 

Към 30.09.2019 г. се забелязва спад на младежката безработица на ниво 

област Плевен от 1,8 % средно годишно за 2018 г. на 1,65% към 30.09.2019 г. Спад 

се наблюдава и в община Искър. 

Забелязва се, че през 2018 г. младежката безработица увеличава своя дял, 

отнесено към общата безработица ( от 6,72 - 15,39 през 2018 до 15,12 - 17,90 през 

2019 г.). 

В сравнение с данните от 2017 година, където регистрираните безработни 

младежи са 16% от всички регистрирани безработни лица, което в абсолютна 

величина е 320 младежи, към края на 2019 г. техният брой е намалял до 250 лица, 

което представлява 17,22% от всички регистрирани безработни лица. 

 

Анализ на безработните лица до 29 г. към 30.09.2018 г. по пол: 
Област Плевен и 

общините на 

територията на 

„МИГ Карлуковски 

карст – Червен бряг 

– Искър“ 

Безработни лиза до 

29 г. към 30.09.2018 

г. 

Жени Мъже 

Плевен 918 474 444 

Червен бряг 121 52 69 

Искър 108 60 48 
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В табличен вид по-горе са представени данни за разпределение на 

безработните лица - младежи до 29-годишна възраст по пол към 30.09.2018 г. 

Безработните младежи на територията на областта са почти еднакво представени 

по пол като броят на лицата от женски пол леко надвишава броят на лицата от 

мъжки пол. Разпределението по общини е както следва: в община Червен бряг са 

повече безработните младежи от мъжки пол, обратно е отношението в община 

Искър. 

 

Анализ на безработните лица до 29 г. към 30.09.2018 г. по образование: 
 
 
Област Плевен и 

общините на 

територията на 

„МИГ 

Карлуковски 

карст – Червен 

бряг – Искър“ 

Безработни лиза 

до 29 г. към 

30.09.2018 г. 

Висше 

образование 

Средно 

образование 

Основно 

или по-

ниско 

образование 

Плевен 918 101 352 465 

Червен бряг 121 34 62 25 

Искър 108 6 28 74 

 
 

 
 

Данните от таблицата показват, че преобладават регистрираните 

безработни младежи с основно и по-ниско образователно равнище. Най-нисък е 

процентът на регистрираните безработни младежи, завършили висше 

образование. Като се вземат под внимание направените проучвания през 2017 

година, може да се направи извода, че тази тенденция се запазва от 2017 година 

до настоящия момент. 

За анализ на профила на безработните младежи на територията, трябва да 

се направи по подробен анализ на всяка една от общините, защото се забелязва, 

че в различните общини структурата е различна. 

За област Плевен:  
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50 % са безработните с основно и по-ниско образование, близо 40% са със 

средно и едва 11 % са висшистите до 29-годишна възраст, търсещи работа. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данните за община Червен бряг показват, че всеки втори безработен 

младеж до 29 години е със средно образование. Прави впечатление високият 

процент на безработните младежи с висше образование - 28%, което съответства 

на 34 регистрирани младежи. 



30 
 

 

Обучения и активности на младежите  

за периода 01.01.2018 г. – 30. 09.2018 г. 

По-долу в табличен вид са представени данни за преминали обучения 

младежи, както и за младежи, включени в различни активности. За по-голяма 

изчерпателност и прегледност, данните са както за Област Плевен, така и за двете 

общини, обхванати от местната инициативна група. 
 
 

  
Плевен 

 
Червен бряг 

 
Искър 

Включени в обучения младежи 
до 29 години, за периода 
01.01.2018 г, - 30.09.2018 г. 

 
 

17 

 
 
6 

 
 
0 

Включени в заетост младежи до 
29 години, за периода 01.01.2018 
г, - 30.09.2018 г. 

 
 

75 

 
 

14 

 
 
2 

Включени в предприемачество 
младежи до 29 години, за 
периода 01.01.2018 г, - 30.09.2018 
г. 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

Продължително безработни 
младежи до 29 години, за 
периода 01.01.2018 г, - 30.09.2018 
г.  

 
 

221 

 
 

34 

 
 

54 

Включени младежи по схемата 
„Младежка заетост“ и 
„Обучения и 
заетост на младите хора“  

 
 

- 

 
 

79 

 
 
0 
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Анализирайки данните от таблицата прави впечатление, че за Област Плевен 

броят на включените в обучения младежи - 17 броя, от които седем са посочени 

от територията на МИГ (от община Червен бряг). 

По показателя „включени в заетост младежи“ данните показват, че 

също на областно ниво е най-висок броя на младежите, включени в тази 

активност. От 75 броя за територията на областта 16 броя са от територията на 

МИГ, в т.ч. 14 броя от територията на община Червен бряг и двама от община 

Искър. 

По показател „продължително безработни младежи“ данните показват, 

че от 221 броя регистрирани на областно ниво, 30% са от територията на МИГ. 

По показател „включени младежи по схемите „Младежка заетост“, „Обучения и 

заетост на млади хора“ обобщени данни за Област Плевен не са налични. За 

територията на МИГ 79 лица са включени в посочените програми, което 

представлява 30% от всички регистрирани безработни младежи на територията 

на общините Червен бряг и Искър. 

 

V. Проблеми на младите хора във връзка с активизиране на заетост 

Младежката безработица остава сериозен проблем, както за България, 

така и за страните в Европейския съюз. По данни на НСИ (2016 г.), 

коефициентът на безработица при хората от възрастовата група 15 - 24 

навършени години е 17,2%, а за възрастовата група 15-29 навършени години е 

12,2%. Тези данни се приближават до средните европейски стойности, но това, 

което ни отличава е високият процент (22,2%) на неучещи и неработещи млади 

хора у нас спрямо средния за ЕС (14,8%). По този показател, страната ни 

оглавява негативната класация по брой неучещи и неработещи млади хора, 

които според проучванията са около 160 000. Загубата за икономиката ни от 

неизползването на този потенциал, възлиза на близо 2 млрд. лева годишно. 

Какво показват данните от по-задълбочения анализ на тази социална 

група? Половината от младежите (51%) са представители на малцинствените 

общности, вкл. роми и турци. Но тенденцията да се увеличава броя на 
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неработещите и неучещите млади българи става все по устойчива в годините. 

Около половината от тях - 44% са ранно отпаднали от училище, 45% нямат 

никаква квалификация и не са работили никога, 9% са със средно образование и 

2% с висше образование. Само 70 000 от неработещите и неучещите млади хора 

са се регистрирали в бюрата по труда, останалите 90 000 не проявяват никаква 

икономическа активност. 

Основната характеристика на младежката общност на територията на 

МИГ, както и предизвикателствата пред нея, не са по-различни от тези на 

младежите в национален мащаб. 

Причините за феномена „неучещи и неработещи“ млади хора са 

комплексни и могат да се търсят най-общо, като резултат от взаимодействието 

на следните фактори: 

• особености на социалната и семейната среда, потомствена безработица 

и маргинализация; 

• липса на образование и квалификация; 

• липса на ценности, нагласи и мотивация за трудова реализация; 

• придобиване на доходи по други канали - социални помощи, 

недекларирана заетост (сива икономика) нерегламентирана или незаконна 

дейност, продължаваща издръжка от родителите (предимно работещи в 

чужбина). 

 

Безработицата сред младежите се отличава и с голяма продължителност. 

Младежите до 29-годишна възраст с престой на пазара на труда над 1 година са 

24.4% в общата съвкупност на безработните младежи. 

В резултат на кризата се наблюдава съществено увеличение на 

неактивните младежи. По данни на Евростат делът на младежите на възраст 15-

24 г. в България, които нито са заети, нито учат е 21.8%. По данни на НСИ към 

30.09.2018 г., безработните лица в община Червен бряг са 780, а в община Искър 

- 608, като от тях младежи (безработни лица до 29 години) са съответно 

разпределени в двете общини 121;108. 
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Основните предизвикателства и причини за младежката безработица и 

неактивност, включват и: 

• Липса на професионален опит, ключови умения и трудови навици; 

• Преждевременно напускане на училище, ниско образование; 

• Ниска степен на професионална квалификация или липса на 

квалификация; 

• Притежавана квалификация по професия с ограничено търсене на 

пазара на труда; 

• Ограничена мобилност; 

• Недостатъчна и непостоянна активност за търсене на работа и загуба на 

трудова мотивация поради невъзможност за започване на първа работа или 

продължителен престой без работа; 

• Предлагане на нерегламентирана работа с ниско възнаграждение и без 

осигуровки и оттук ограничаване на правата за обезщетения и помощи при 

безработица.  

Основен проблем е и липсата на достатъчно ефективен механизъм, чрез 

който младите хора да бъдат включени в процеса на взимане на решения по 

важни за тях въпроси. Често липсват възможности за професионална реализация 

на младите хора или трудът им се оказва недостатъчно оценен във финансов 

аспект. Проблем за младите хора, желаещи да започнат свой бизнес, е не само 

недостигът на средства, но и липсата на достатъчно информация и умения за 

организация и управление. 

Младите хора са потърпевши в по-голяма степен от останалите групи, 

тъй като при намаляване на персонала най-често са сред първите съкратени, а 

същевременно имат немалки разходи включително за семейство и за отглеждане 

на деца, и обикновено нямат други доходи или недвижимо имущество все по-

малко могат да разчитат на традиционната за българското общество подкрепа от 

родителите и роднините. 

 

 

 



34 
 

VI. Преглед на нормативната уредба, насърчаваща младежката заетост на 

територията на МИГ 

6.1. Областна стратегия за развитие (ОСР) на област Плевен 2014 – 2020 г. 

Съгласно чл. 12. (1) от Закона за регионално развитие, Областната стратегия за 

развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие на областта, 

както и стратегическите насоки за разработване на общинските планове за 

развитие. Областната стратегия за развитие се разработва в съответствие с 

Регионалния план за развитие на Северозападен район за планиране. 

ОСР насърчава създаването на заетост от страна на младите хора като в 

Приоритет 2 Развитие на човешкия капитал и местните общности, Мярка 5: 

Диалог и партньорство със структурите на гражданското общество предвижда 

дейности за създаване на условия за активно участие на младите хора в 

гражданското общество. 

• В насоките за разработване на общинските планове за развитие се 

казва, че общините следва да положат усилия: 

• за стимулиране на местният бизнес за разширяване на дейността, 

ангажиране с обучението, подготовката и професионалната реализация на 

младите хора; 

• за привличане на инвестиции за разкриване на нови работни места и 

създаване на условия за професионална и трудова реализация на населението 

на общината, особено на младежите. 

6.2. Общински план за развитие на община Червен бряг 2014 - 2020г. 

В аналитичната част на Общинския план за развитие на община Червен 

бряг се казва, че възрастовата структура на населението на община е по-

неблагоприятна в сравнение с тази на областта, района и страната по отношение 

на младите генерации. Населението на общината застарява, делът на младото 

население е много по-малък спрямо този на възрастните лица. Населението в 

трудоспособна възраст е от съществено значение за трудовия потенциал на 

общината. 

По населени места се наблюдават различия в структурата на 

населението по възрастови групи. С неблагоприятна структура са много от 
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местата с население под 500 д. Останалите села с население над 500 д. също са с 

влошена възрастова структура - с висок дял на старите хора и нисък дял на 

младите генерации. 

В SWOT-анализа като заплаха е посочено, че не предприемане на мерки 

за задържане на населението (главно на младежи) ще се задълбочат социално-

икономическите проблеми. Затова е необходимо предприемането на мерки за 

изграждане на партньорства с бизнеса за задържане на високообразовано 

население и преодоляване на проблема за липса на млада работна сила в 

населените места от общината, поради изчерпване на демографския им 

потенциал. 

Други мерки, които са заложени в ОПР на община Червен бряг са 

следните: 

- създаване на конкурентоспособна младеж - намаляване на дела на рано 

напусналите училище, увеличаване броя на младите хора, завършили висше 

образование, стимулиране на младите учени, реализация на младите хора; 

- Приоритет 1. Ефективно използване на местния природен и културно- 

исторически потенциал за устойчиво развитие на туризма насочва към създаване 

на привлекателни работни места за младите хора като средство за преодоляване 

на повсеместния проблем с младежката безработица; 

- Мярка 3.4.2. Придобиване на ключови компетентности на заети и безработни 

лица, в т.ч. и обучения на работното място предвижда осигуряване на обучение 

за придобиване на квалификация от безработни лица и повишаване на тяхната 

пригодност за заетост; специализирано обучение за придобиване на ключови 

компетентности от млади безработни без трудов опит и повишаване на 

конкурентоспособността и пригодността им за заетост, както и навременното им 

включване в пазара на труда след образование и обучение. Специален фокус е 

необходим към безработните младежи. 

6.3. Общински план за развитие на община Искър 2014 - 2020г. 

В аналитичната част се казва, че населението на общината застарява, 

делът на младото население е много по-малък от този на възрастните лица. 

Населението в трудоспособна възраст е от съществено значение за трудовия 
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потенциал на общината. Възпроизводството на трудоспособното население се 

характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва 

съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и 

броя на излизащите от трудоспособна възраст. За населението на общината той е 

34,2, което означава, че на всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, 

са замествани само от 34 млади хора. За страната това съотношение е 68. 

Мерките, които предвижда ОПР за задържане на младите хора на 

територията и за осигуряване на заетост са в няколко насоки: 

за създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на 

младите хора е необходимо стимулиране развитието на младежки дейности 

извън читалищата на територията на общината и създаването на нови спортни 

клубове; Мярка 1.5.2: „Подпомагане развитието на устойчиво и 

високоефективно селско стопанство“  предвижда стартова помощ за развитие на 

малки стопанства от млади фермери; 

Мярка 3.1.2: „Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи 

до 29 години. Реализация на проекти и програми за осигуряване на заетост" 

предвижда следните дейности: 

 Наемане на работа на млади хора за стажуване; 

 Старт в кариерата за лица завършващи средно и висше образование; 

 Редуциране равнището на безработица с помощта на инициативи по 

различни стратегически проекти и програми като Регионална програма за 

заетост, НП „От социални помощи към осигуряване на заетост“, проект 

„Красива България“, проекти по ОП на ЕС. 

 

6.5. Други програмни документи 

Стратегията за развитие на социалните услуги в община Червен бряг за 

периода 2014 -2020 година третира въпросите, свързани с младежката 

безработица и осигуряването на работа за младите хора. Активната политика по 

заетостта е насочена към групите в неравностойно положение на пазара на 

труда, а това са: жени, младежи до 29 г., лица над 50 г., лица с трайно намалена 

работоспособност и продължително безработни над една година. Основните 
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причини за младежката безработица са: ниското образование, липсата на 

професия и квалификация, съответстваща на реалното търсене на пазара на 

труда, липса на трудов стаж и др. 

По отношение на достъпа до здравни услуги се предвижда активна 

политика за привличане на млади медицински специалисти и/или мотивиране на 

младежи да придобиват медицинско образование, с оглед обезпечаване на 

лечебните заведения в общината с кадри. 

Интервенции - социални услуги и мерки, насочени към подкрепа на 

младежката заетост: 

Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата, младежите, лицата и семействата в 

риск, като се предотврати появата и развитието на рискови фактори, създадат 

условия за подкрепа и предоставяне на качествени социални услуги, чрез: 

Конкретна цел 1.1. Услуги за превенция - превенция на рисковете, ранна 

интервенция, услуги по осигуряване на достъп до социални ресурси, развиване 

на умения за живот, превенция на рисково поведение, превенция на 

изоставянето, умения за родителстване и др. 

Мярка 1.1.1. Осигуряване на достъп до социални ресурси 

- Дейност 1.1.1.1. Информиране и консултиране на деца, младежи в риск и 

техните семейства за възможностите им за учене, подобряване и повишаване на 

нивото на образование, извънучилищни дейности и дейности за осмисляне на 

свободното време, социална закрила и социални услуги; 

Дейност 1.1.1.2. Информиране и консултиране на младежи в риск и техните 

семействата за възможностите за кариерно консултиране и трудова реализация; 

Дейност 1.1.1.3. Информиране и консултиране на деца, младежи и семейства в 

риск за възможности за достъп до социално подпомагане, социална закрила и 

социални услуги на територията на общината; 

Мярка 1.1.2. Инициативи и програми, насочени към децата и младежите за 

превенция на рисково поведение 

Целта на мярката е придобиване на знания и умения, развиване на нагласи за 

поведение, подпомагащо пълноценното развитие на детето, социална интеграция 

и семеен живот. 
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Дейност 1.1.2.1 Провеждане на образователните и информационни програми, 

кампании, обучения организирани от училища, съвместно с ЦОП, МКБППМН, 

РУ –Червен бряг и други партньори от социалната сфера и сферата на 

образованието за подкрепа на деца и младежи с рисково поведение и техните 

родители. Дейност 1.1.2.2. Извънучилищни дейности и осмисляне на личното 

време на децата чрез Центъра за подкрепа за личностно развитие, групи към 

читалищата, спортни и културни клубове, дейности организирани от НПО, 

училищата на територията на общината. 

Мярка 1.2.4. Рехабилитация 

- Дейност 1.2.4.2. Осигуряване на заетост на младежи с увреждания, които имат 

художествени умения и желание да ги развиват с наставници от Сдружение 

„Гражданско обединение за развитие“ гр. Червен бряг, както и чрез общинското 

социално предприятие за трудова заетост на трайно безработни, икономически 

неактивни и хора с увреждания /проектно финансиране/; 

Мярка 2.2.2. Комплексна подкрепа и консултиране относно възможностите за 

заетост 

- Дейност 2.2.2.5. Насърчаване на социалното предприемачество. Осигуряване 

на заетост на младежи с увреждания, чрез разкриване на социално предприятие 

за трудова заетост на хора с увреждания /проектно финансиране и публично 

частно партньорство /ПЧП/ с организации на хората с увреждания/ до 2020 г. 

Стратегията за развитие на социалните услуги в община Искър за 

периода 2017 - 2021 година се фокусира върху нуждите от социални услуги, 

разглеждани в общия социален контекст на политиките и мерките за социално 

включване на уязвимите общности и групи от населението в общината. 

Интервенции - социални услуги, мерки и дейности, насочени към 

подкрепа на младежката заетост: 

Мерки и дейности по Направление 1: Деца, младежи, лица и семейства в риск 

Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата, младежите, лицата и семействата в 

риск, като се предотврати появата и развитието на рискови фактори, създадат 

условия за подкрепа и предоставяне на качествени социални услуги, чрез: 
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Конкретна цел 1.1. Услуги за превенция - превенция на рисковете, ранна 

интервенция, услуги по осигуряване на достъп до социални ресурси, развиване 

на умения за живот, превенция на рисково поведение, превенция на 

изоставянето, умения за родителстване и др. 

Мярка 1.1.1. Инициативи и програми, насочени към децата и младежите за 

превенция на рисково поведение. Целта на мярката е придобиване на знания и 

умения, развиване на нагласи за поведение, подпомагащо пълноценното 

развитие на детето, социална интеграция и семеен живот. 

- Дейност 1.1.1.1. Идентифициране и оценка на деца и младежи с рисково 

поведение, провеждане на образователните и информационни програми, 

кампании, обучения организирани от училищата, съвместно с НПО и други 

партньори от социалната сфера и сферата на образованието за подкрепа на 

децата и техните родители. 

Лицата, които не са завършили основно образование или са с ниско 

образователно равнище са идентифицирани като рискова група от населението. 

От групата на безработните лица, най-засегнати са лицата, идентифицирани от 

тази рискова група. 

Образованието е фактор за социална интеграция и професионално развитие. 

Ниското ниво на образование обуславя бедност и социално изключване. През 

последните години се наблюдава трайна тенденция към намаляване на общия 

брой на учениците в общината. Данните от анализа на ситуацията очертават 

значими групи от хора в общината с основно и по-ниско образование, които са 

характерни за населените места с малцинствени общности. 

Интервенции - социални услуги, мерки и дейности, насочени към подкрепа на 

младежката заетост: 

Мярка 1.2.1.Рехабилитация. 

В настоящата мярка, рехабилитацията се разглежда като комплексна система от 

образователни, педагогически, социално-икономически и психологически 

дейности, както и като продължителен процес, допълващ физическото 

възстановяване, насочен към самостоятелност и пълноценно участие в живота на 

обществото. 
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- Дейност 1.2.1.1. Дейности, осигуряващи професионална рехабилитация чрез 

подготовка и подкрепа на уязвими групи и индивиди, включително младежи, за 

започване на работа в съответствие със здравословното им състояние, 

повишаване на образованието и квалификацията. В дейността се включват 

реализирането на квалификационни курсова и програми за подобряване достъпа 

до заетост на уязвими групи, финансирани от ОП РЧР 2014 - 2020, заложени за 

изпълнение на територията на община Искър в партньорство с ДБТ. 

 

VII. Анкетно проучване 

За целите на настоящото проучване, във връзка с изпълнение на 

дейности по Споразумение № РД 50-50 от 02.07.2018 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ на „МИГ Карлуковски карст – Червен 

бряг – Искър“, беше разработен вариант на Анкетна карта - Приложение 1, 

относно: 

• Идентифициране на проблемите на младите хора във връзка с 

активизиране на заетост; 

• Проучване нагласата на младите хора от територията за използване на 

потенциала и възможностите, предоставяни от различните Оперативни 

програми за периода 2014-2020. 

Настоящото Анкетно проучване има за цел да бъде изследвано и 

анализирано мнението на широк кръг от млади хора от територията на 

„МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ с очакване да се получи 

обективно мнение относно възможностите за икономическата активност на 

младите хора от територията. 

Изследването цели да идентифицира: 

• Икономическа активност на младите хора от територията на МИГ; 

• Проследяване нагласите на младежите към предприемачество и 

самостоятелна стопанска дейност; 
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• Потребности  на  младите  хора  от  територията  и  готовността  им за 

кандидатстване с проекти към стратегията за ВОМР. 

Изготвената анкетна карта беше разпространена на хартиен носител и по 

електронен път, с планирана и фактически изпълнена извадка от 100 младежи, 

живеещи на територията на МИГ на възраст от 15 г. до 29 години, включително. 

За целите на изследването беше разработен полу-стандартизиран въпросник, 

който беше проведен в края на м. Септември 2020 г. 

 

7.1. Анализ на резултатите от проведеното анкетиране 

Формулярът е изготвен за проследяване мнението и нагласите на младите хора 

във връзка с активизиране на заетост и използването на потенциала и 

възможностите предоставяни от различните Оперативни програми. Анкетната 

карта е напълно анонимна и е предназначена единствено за статистически цели. 

Проектирана е в 13 въпроса, като определен брой от тях са с възможности за 

посочване на повече от един отговор. 

При обобщаване на отговорите на въпросите се получиха следните резултати: 

Профил на анкетираните, анализ по същество: 

В попълването на този формуляр за анкетиране на представителите на младежта 

взеха участие 100 души, от които: 

 

Профил на анкетираните, по години: 

Възраст Брой 

14 - 16 години 12 

16 - 18 години 31 

18 - 24 години 25 

24 - 29 години 32 

 

От изнесените данни в таблицата по-горе прави впечатление, че най-

активни са младите хора във възрастовата граница от 24 до 29 години, следвани 

от младежите на възраст от 16 до 18 години и т.н. Видно е, че в по-голяма или 
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по-малка степен в анкетното проучване са взели участие младежи от всички 

възрасти в диапазона от 18 години (вкл. и под 18 години) до 29 години. 

Представляват интерес дадените отговори на въпрос № 4 „Какъв е настоящият 

ви статус на пазара на труда“? 

Профил на анкетираните по статус, заетост: 

1. Ученик 3% 

2. Студент    11% 

3. Безработен     39% 

4. Работещ 25% 

5. Отглеждащ дете 21% 

6. Друго  - 

 

От таблицата е видно, че 39 % от анкетираните са дали отговор „Безработен“, 

следват дадените отговори „Работещ“. 21% от анкетираните са в отпуск по 

майчинство, а 14% са учащите, в т.ч. студенти и ученици. 

 

Високият процент на отговорилите безработни младежи дава основание още 

веднъж по категоричен начин, местната инициативна група да използва всички 

допустими методи и подходи, включително чрез изпълнение на стратегията за 

ВОМР за допълнително мотивиране, за включване в обучения, в т.ч. 

практически занятия на младежите от територията с цел тяхното по-активно 

участие в пазара на труда. 
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Образователното равнище на анкетираните младежи е представено в 

диаграмата по-долу: 

- Преобладават младежите, завършили средно образование като повече от 

половината от младите хора са със средно образование - 59 % и едва 4 % са с 

основно образование за сметка на висшистите, които са 37 %. 

 

По въпрос № 8 „Според вас, кои от изброените умения са най-важни за 

работодателите при наемане на нови служители!“ и № 9 „В каква степен, по 

Ваша преценка, вие самите притежавате тези умения?“, дадените отговори са 

обобщени в табличен вид по-долу: 

Отговори на въпроси за най-важните умения при наемане на служители и 

за наличие на тези умения от анкетираните: 

1. Адаптивност - умение за приспособяване към корпоративната 

култура, гъвкавост, бързо ориентиране към изискванията на 

променящата се среда, включително умения за работа под стрес и 

в кратки срокове 

25* 

2. Готовност  и  желание за  учене -  възприемчивост, 

любознателност,  желание  за самоусъвършенстване, търсене и 

приемане на обратна връзка 

19* 

3. Етика - лоялност, коректност, почтеност 18* 

4. Ефективност - способност за справяне с работните задачи с добри 

резултати 

21* 

5. Компютърни умения    използване на текстообработващи 

програми, таблици, интернет приложения 

71* 

 

6. Лидерски умения - умения за планиране, управление и 

мотивиране на хора, вземане на решения, водене на преговори и 

др. 

38* 

7. Математически умения, работа с числа, акуратност, методичност, 

точност 

55* 
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8. Междуличностни умения - умения за работа в екип, 

сътрудничество, преодоляване на конфликти, общителност, 

създаване на контакти 

34* 

9. Мотивация - ентусиазъм, положително отношение към работата  12* 

10. Професионални умения и знания - специфични умения и познания 

за професионалната област, адекватна представа за работата 

26* 

11.  Комуникация на роден език - ясно, убедително и грамотно 

изразяване в устна и писмена форма 

53* 

12. Критическо мислене - аналитичност, логика, непредубеденост, 

прецизност, задълбоченост  

12* 

13.  Офис умения - намиране и организиране на     информация, 

окументи, данни; работни навици; използване на офис техника 

43* 

14. Предприемачески умения - инициативност, предприемчивост, 

проактивност, бизнес  познания и усет, решителност, умения за 

взимане на решения и поемане на рискове 

17* 

15. Себепредставяне - умения за успешно представяне (вкл. при 

кандидатстване за работа и по  време на интервю), увереност в 

собствените качества, позитивност, убедителност, владеене 

на деловата комуникация и етикет 

63* 

16. Творчески   умения-креативност,   иновативност,   находчивост,   

изобретателност, нестандартно мислене 

51* 

17. Технически умения - специфични умения за използване на 

софтуер, програми и оборудване  

58* 

18. Умения за работа с клиенти - отзивчивост, емпатия, позитивна 

нагласа, такт, толерантност, търпение, любезно отношение 

 

57* 

19. Умения за самоуправление - отговорност, самостоятелност, 

организация на времето и работните задачи 

60* 

20.     Чуждоезикови компетенции - използване (писмено и говоримо) на 

ужд език, междукултурен опит и познания 

71* 
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От дадените отговори е видно, че най-високо младежите оценяват качествата, 

свързани с притежаването на компютърни умения и владеенето на чужди езици. 

Тези две качества са посочени от по 100 броя от анкетираните. На следващо 

място са дадените отговори - 93 броя, насочени към уменията за 

самопредставяне и умения за самоуправление - дадени 90 отговора. Другите 

умения, подредени в низходящ ред са свързани с притежаване на технически 

умения, умения за работа с клиенти, математически умения и т.н. 

С най-малък брой са дадените отговори за мотивация за работа, критическо 

мислене, готовност и желание за учене и ефективност. 

Видно е, също така, че не притежават в голяма степен и достатъчно ниво 

необходимите според тях качества, търсени от работодателите при наемане на 

служители, но всички са единодушни, че чуждоезиковите компетенции са от 

изключителна важност. 

Прави впечатление, че голям брой от анкетираните имат големи/адекватни 

очаквания към заплащането, но за сметка на това не са достатъчно подготвени за 

започване на работа след завършване на образованието си. 

На въпрос „Възнамерявате ли да напуснете територията на МИГ?“, дадените 

отговори са представени на следващата диаграма: 
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Повече от половината от анкетираните младежи отговарят, че не 

възнамеряват да напускат територията на МИГ, но обмислят подобен вариант. 

По този начин са отговорили 65% от анкетираните младежи. Други 18% от 

анкетираните отговарят с „по-скоро „Да“. По този начин 83% от анкетираните са 

посочили положителен отговор по отношение на намерението им да напуснат 

територията на местната инициативна група и да продължат да живеят и работят 

на друго място. 

Към днешния момент основните предизвикателства пред младите хора 

в Северозападния район, който включва и територията на „МИГ Карлуковски 

карст – Червен бряг – Искър“ са свързани с възможността за намиране на работа, 

с нивото на доходите и условията на труд. Това е и сферата, в която младите 

най-пряко усещат последствията от икономическата криза. 

Значителните регионални диспропорции в динамиката на трудовия 

пазар, предизвикани от неравномерното развитие на икономиката и 

прогресивната в годините изостаналост в Северозападния район е една от 

основните причини за липсата на благоприятни перспективи за заетост сред 

младежите. 

Необходим е по-плавен преход на младите хора от образование към 

заетост посредством разширяване на възможностите за стажове и практики в 

реалния сектор. 

Специални усилия трябва да бъдат положени за развиване и 

разширяване на възможностите за учене през целия живот. Друго основно 

предизвикателство е обвързването на изискванията на пазара на труда с 

обучението на квалифицираните специалисти, които имат не само 

професионална, но и общообразователна подготовка. Като цяло младите хора 

имат и ниска мотивация за работа, слаба информираност за възможностите за 

работа и повишаване на квалификацията, а като проблем се явяват и ниските 

заплати и незадоволителните условия на труд. 
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7.2. Проучване нагласата на младите хора от територията за използване на 

потенциала и възможностите, предоставяни от различните Оперативни 

програми за периода 2014 - 2020г. 

Около 26% от интервюираните младежи са информирани за дейността 

на местната инициативна група и за стратегията за Водено от общностите местно 

развитие. Прави впечатление, че нивото на информираност за МИГ и за 

стратегията е еднаква и в градовете и в селата, което означава, че провежданата 

информационна кампания е била на ниво и е обхванала цялата територия. 

Мъжете са сравнително по-добре информирани, в сравнение с жените 

респонденти. По-добра информираност имат и представителите на по-високата 

възрастова група (до 29 г.), в сравнение с по-младите на възраст до 24 г., както и 

представителите на българската етническа общност, в сравнение с турската или 

ромската такава. Всички тези различия, обаче, са сравнително малки (под 10%). 

Едва 1% от интервюираните са кандидатствали с проект/и към 

Стратегията за местно развитие на МИГ. Вероятна причина за това е фактът, че 

почти половината от участниците в изследването работят на постоянна робата и 

пълно работно време в публичната администрация, производствени предприятия 

и в сферата на образованието, което намалява вероятността за кандидатстване с 

проекти към Стратегията. 

Други причини, които интервюираните са посочили освен липсата на 

възможност за кандидатстване, поради естеството на работата си, са липсата на 

интерес, липсата на финансови средства и бизнес идеи, както и липсата на лични 

качества. Около една десета от младите хора, обаче, са обезверени и не вярват, 

че могат да спечелят проект, ако кандидатстват. Това вероятно се дължи на 

информация от познати и приятели за кандидатстване по други програми, което 

те пренасят и за кандидатстването с проекти към МИГ. Друга причина е липсата 

на достатъчна информация за естеството на проектите и за начина на 

кандидатстване, посочена от близо една пета от интервюираните. 

Малък % от интервюираните млади хора (14%) биха кандидатствали с 

проект, към стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ. От 

групата на имащи намерение да кандидатстват с проект/и, няма съществени 
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разлики по пол, град-село и етническа принадлежност. Единствено възрастовата 

група влияе по-съществено на намерението за кандидатстване с проекти в 

бъдеще. По-възрастните са доста по-склонни да участват с проекти от по-

младите (15% разлика). Причини за регистрирания по-нисък интерес на младите 

хора на възраст до 29 г. са все още незавършено образование, липсата на 

средства и неувереност в собствените си познания и умения, като и фактът, че 

още не са решили дали да останат да живеят и да се реализират в общината. 

Като цяло висок процент от младежите не проявяват интерес за 

кандидатстване към МИГ поради убеждението, че процедурите са прекалено 

бюрократични и се изискват значителни разходи за администриране на 

проектите, в сравнение с относително малкия размер на проектите. Показателно 

е, че 25% от младежите, които имат готовност да стартират нов бизнес не биха 

кандидатствали за финансиране от МИГ, тъй като намират процедурите като 

прекалено бюрократични. 

Резултатите от анкетирането показват, че ОП РЧР е най-позната сред 

младежите и не са достатъчно запознати с възможностите, предоставяни от 

другите оперативни програми. 

Мерките за подобряване на младежката икономическа активност се 

базират на интегрирани подходи. Те адресират проблемите на търсенето и 

предлагането на труд, като интегрират обучение, търсене на работа, участие на 

частния сектор и мерки за подобряване на достъпа на младежите до ресурси 

(земя, кредит, консултантски услуги и информация). 

В рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. е 

включена 1 мярка, насочена към „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. 

здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ 

Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ 

Насърчаване на предприемачеството е възможност за задържане на 

младите хора на територията на МИГ. Това може да се случи чрез прилагане на 

комплекс от мерки и действия, насочени към: 

1. Адресиране на всички прегради за стартиране на самостоятелен бизнес -

управленски и маркетингови умения, ресурси и бизнес среда; 
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2 Насърчаване на кандидатстването по други мерки от ПРСР и ОП РЧР за 

стартиране на земеделски и неземеделски бизнес; 

3. Насърчаване на сдружаването на младежите за развитие на производства с по-

висока добавена стойност, развитие на нови пазари и пазарни ниши; 

4. Развитие на предприемаческите качества на младежите чрез развитие на 

обучение по предприемачество сред учениците, натрупване на опит в 

управление на малки проекти или учебни фирми; 

5. Пренос на добри практики за насърчаване на младежкото предприемачество; 

6. Насърчаване наставничество на млади предприемачи от успешни 

предприемачи от територията или от други райони на страната; 

7. Развитие на връзки с високо квалифицирани доставчици на бизнес услуги или 

подобряване на капацитета на местните доставчици на услуги. 

Условията за подпомагане на мерки за насърчаване на 

предприемачеството на младежите следва да позволява кандидатстване, като на 

безработни, така и за работещи младежи. Тъй като значителен дял от младежите 

планират да започнат бизнес в сектора на услугите за местното население 

(обществено хранене, фризьорство, и др.), в конто има много голяма 

конкуренция и пазарът има малък потенциал за растеж, при разработването на 

мерките следва да се предвиди изискване за представяне на маркетингов план и 

задълбочена оценка на икономическата жизнеспособност на проектите. 

Подходящо е да се разработят схеми за бизнес консултиране на начинаещи 

предприемачи. Важно е мерките да са с постоянен или дълъг срок за 

кандидатстване. 

 

VIII. Изводи и препоръки, базирани на направените анализи и проучвания 

на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ 

 

От така изложените данни могат да се направят следните изводи и препоръки: 

 Като цяло нивото на безработица на територията на МИГ (сравнявайки 

данните от 2017 година с тези от 2020 година и към 30.09.2020 година) намалява. 

Респективно намалява и нивото на младежката безработица (като абсолютна 
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величина - от 320 лица през 2017 година броят на безработните младежи към 

края на 2020 година е намалял на 250 лица). Все още, обаче, остава високо 

нивото на безработните младежи в община Червен бряг. Затова е необходимо да 

се приложат конкретни мерки, включително посредством стратегията за ВОМР, 

насочени към устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора. 

 Необходимо е, също така, в процеса на изпълнение на стратегията за ВОМР 

да се обърне особено внимание и да се активизира участието на безработни 

младежи от територията на МИГ в дейности по обучение и повишаване на 

професионалната квалификация. Като примерни дейности, по които могат да 

бъдат включени млади хора и които са разписани в стратегията за ВОМР могат 

да бъдат следните: 

1. Предоставяне на мотивационно обучение; 

2. Предоставяне   на   обучение   за   повишаване   на професионалната 

квалификация или придобиване на нова; 

3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности; 

4. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване; 

 От включените в заетост младежи в област Плевен, от двете общини най - 

голям е делът на младежите от община Червен бряг, т.е. може да се определи, че 

най - активни в търсенето и намирането на работа са младежите от община 

Червен бряг. 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. Затова е необходимо да се положат допълнителни 

усилия от страна на местната инициативна група за да бъдат насърчени и 

привлечени младите хора и от другите две общини от територията на МИГ в 

дейности и инициативи, насочени към професионално обучение и чиракуване с 

цел търсене и намиране на най-подходящата за конкретното лице работа; 

 По отношение на продължително безработните младежи, прави 

впечатление големия брой на продължително безработни от община Искър - 

близо 1/8 от всички в областта. Тука се очертава нуждата от активизиране на 

продължително безработните младежи, който от направения по-горе анализ са и 

ниско образовани; 
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 Относно активизирането по схемите „Младежка заетост“, „Обучения и 

заетост на младите хора“ отново най активни са младежите от община Червен 

бряг.  

 Базирайки се на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020г., освен 

прилагането на мерки, включени в стратегията за ВОМР, МИГ може да 

мотивира младежите и да ги привлече по-активно да участват в процесите за 

развитие на територията като приложи и следните допълнителни действия: 

 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. Затова МИГ може да организира съвместни срещи с 

местния бизнес и формални и неформални младежки организации от 

територията на МИГ с цел по-широко информиране на младежите за 

възможностите, които осигурява бизнеса за откриване на нови работни места; 

 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. Не е наложена в пълна степен практиката на работодателите да 

инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и служители. 

Затова е необходимо да се насърчи местния бизнес, включително чрез 

възможностите, които предоставя стратегията за ВОМР посредством мерките за 

включване на безработни младежи в обучителни събития с цел повишаване на 

техните професионални умения и квалификация, което от своя страна ще доведе 

до по-атрактивно заплащане, по-висока степен на мотивация, както и до 

намаляване на степента на заетост от страна младите хора в сивия сектор; 
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 В процеса на изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно 

развитие МИГ следва да обедини усилията си с общинските администрации на 

общините Червен бряг и Искър в насока създаване на условия за заетост на 

младежите и тяхното по-активно участие на пазара на труда. По този начин МИГ 

ще подпомогне изпълнението на Общинските планове за развитие на общините 

по направлението, а също така и Стратегиите за развитие на социалните услуги.  

 

Примерни мерки за превенция на младежката безработица на територията 

на МИГ. 

Въз основа на направения анализ на трудовия пазар на територията на МИГ и 

проведената анкета сред завършващите ученици, като основно 

предизвикателство, пред което се изправят младите хора при реализацията си на 

пазара на труда, се открои неадекватната подготовка за прехода „образование - 

пазар на труда“. Недостатъчен е броят на младежите в професионалното 

образование и обучение, сериозно се разминават търсените и предлаганите 

специалности, свидетелство за което е обстоятелството, че въпреки 

разширението на производството на много фирми в общината, редица работни 

места остават свободни, поради липсата на квалифицирани специалисти за 

търсените позиции. Това, заедно с ниската степен на образование и 

преждевременното напускане на училище, характерни за някои етнически групи, 

формира група от млади хора, на които липсват необходимите знания и умения, 

професионален опит и трудови навици, за да се включат в пазара на труда. 

Държавата прави все повече разходи за продължаващо/допълващо образование 

за млади хора, включително и с ниска степен на образование и квалификация, за 

преквалификация, за активни мерки на пазара на труда, за социално подпомагане 

и др. В същото време, в следствие от младежката безработица, държавата и 

общината губят приходи и не реализират потенциала си за растеж. 

Същевременно, намирането на работа в непривлекателни сфери или на работни 

места, неотговарящи на образованието на младите хора, води до тяхното 

отчуждение, неуважение и ненавист към системата, обезценява получените в 

процеса на обучението знания и умения, превръща се в един от основните 
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фактори, обуславящи тяхната миграция към по-големите градове или дори 

причина за напускане на страната. 

Това са основните причини за извеждането на превенцията на младежката 

безработица като първостепенен приоритет за работа. Предложените мерки от 

стратегията за ВОМР се основават на анализи и прогнози за развитие на 

местната икономика, на търсенето на качествена работна сила не само на 

настоящия етап, а много повече през следващите години. 

Наред с това е необходимо да се отчита нагласата на младите хора, както и тя да 

заема важно място в професионалното им ориентиране и развитие на 

професионалната им кариера. 

Като резултат от предприетите мерки ще бъде подобрена връзката между пазара 

на труда и образователната система, така че подготовката и преквалификацията 

на младежите да е в съответствие с изискванията на свободните работни места 

на територията на общината. Наложително е при реализирането на планираните 

дейности да се включат активно, не само държавните и общински институции, 

но и всички учебни заведения и представители на основните браншове в града, 

за да може чрез създаването на достатъчно възможности за професионална 

реализация да бъде ограничена миграцията на млади хора, което е единствената 

възможност за запазването на конкурентоспособността и жизнеността на 

местната икономика. 

 

Косвен извод, който може да се направи на базата на обработените данни от 

проучването е, че за наблюдавания период (2017-30.09.2020 г.) се запазва 

тенденцията на намаляване на населението на територията на Област Плевен, 

респ. на територията на местната инициативна група. Затова се налага 

прилагането на комплекс от мерки, които да доведат до намаляване на 

движението на населението от територията на МИГ към по-големите населени 

места и чужбина, прилагане на мерки за подобряване на условията и качеството 

на живот, прилагане на мерки насочени към създаване на нови работни места. 
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IX. Добри практики за насърчаване на икономическата активност на 

младите хора 

1. ДОБРА ПРАКТИКА № 1 

Младежка информационна агенция Босна и Херцеговина в Сараево 

Младежката информационна агенция е водеща неправителствена и непартийна 

организация в Босна и Херцеговина в областта на развитието на младежката 

политика с цел овластяване на младите хора и подобряване на позицията на 

трудовия пазар и тяхното участие в обществото. 

Проектът цели създаване на платформа за обучение, в която 1 500 младежи от 

повече от 80 средни училища в 17 общини ще анализират концепцията за умения 

за живот и ключови умения, ще предоставят обратна информация и ще получат 

опит чрез разработването и управлението на малки проекти от общността. 

Цел 1: Да се повиши разбирането на понятията за подходи, основани на жизнени 

умения и компетенции в образованието, връзките между образованието и пазара 

на труда, както и влиянието на житейските умения и ключовите компетенции 

върху бъдещите възможности за заетост. 

Цел 2: Осигуряване на учене чрез опит на младите хора чрез разработването и 

представянето на собствени малки проекти в общността. 

Цел 3: Овластяване на младите хора чрез управление на малки проекти с 

общностен мащаб и признаване на стойността и смисъла на житейските умения 

и ключовите умения чрез обучение чрез опит. 

Цел 4: Повишаване на разбирането и получаването на подкрепа от съответните 

министерства, педагогически институти и местни власти за понятията за 

образование, базирано на житейски умения и компетенции, и за модела на 

опитното обучение, използван в проекта. 

 

2. ДОБРА ПРАКТИКА № 2 

Младежки национален секретар в Бразилия 

Националният дневен ред за достоен труд за младежта (анддж) се основава на 

концепцията за достоен труд, формулирана от Международната организация на 

труда (МОТ) и е резултат от социалния диалог, установен между 
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правителството, работодателите и служителите. Национална програма за 

достойни условия на труд за младежта 

Националната програма за достоен труд за младежта се основава на концепцията 

за достоен труд, формулирана от МОТ и е резултат от социалния диалог, 

установен между правителството, работодателите и служителите. В този смисъл, 

Националната програма за достоен труд за младежта трябва да определи 

приоритети и насоки на действие в четири насоки: 

1) „Повече и по-добро образование“; 

2) „Как да балансираме вашето образование, семейния живот и работата“; 

3) „Включване на продуктивна заетост и прилична работа в света с напълно 

равни възможности“; 

4) „Социален диалог между младите хора, работа и образование“. 

Въз основа на тези четири насоки на действие се очаква Националната програма 

за достоен труд за младежта да насърчава по-доброто състояние на живота, 

повишената подкрепа на студентите, както и личната квалификация на младите 

хора. 

Трудностите на пазара на труда за младите хора са сериозни и Националната 

програма за достоен труд за младежта насърчава достойния труд, който съчетава 

търсенето и предлагането на собствената си младост. Този план трябва да бъде 

успешен въз основа на мисълта за социалния диалог, който зачита младите хора 

като субекти на правата и подкрепя тяхното образование и лични решения. 

 

3. ДОБРА ПРАКТИКА № 3 

Помощен център за младежки предприятия и център за консултации в 

Бангладеш в Мохамедпур. 

Цялостната цел на центъра е да даде възможност на младите хора в Бангладеш, 

особено на жените, които са недостатъчно подсигурени чрез самостоятелна 

заетост и да намалят отчуждението на младежите и младежката безработица. 

Центърът също така цели да изгради общество, което цени и отбелязва социално 

отговорното предприемачество; да станат младите хора лидери и ролеви модели 

в своите общности за начина, по който те управляват бизнеса си и да допринасят 
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за изграждането на по-добри общности. Подкрепят се 15 млади предприемачи, 

включително млади вдовици, сираци и други младежи, които са с ограничен 

достъп до услуги, със стартиращи заеми, обучение и осигурен достъп до 

доброволен ментор и наблюдение през първите три години. Насърчава се също 

така диверсификацията в бизнеса. 

 

4. ДОБРА ПРАКТИКА № 4 Берихе Скал в Мкалли, Бейрут 

Основните дейности са насочени към стимулиране на иновациите и 

предприемачеството; подпомагане на развитието на стартиращи фирми и 

предприятия чрез програми за инкубатори и ускорители, наставничество, 

консултиране, обучение, достъп до финансиране и международни пазари. 

Наградите за инкубация Berytech са конкурс за предприемачи, които имат 

иновативни бизнес идеи и проекти за създаване на стартиращи фирми, които 

искат да създадат свои предприятия и търсят съдействие. 

Създадена от 2002г., тази награда възнаграждава спечелените парични награди 

на предприемачите, както и редица услуги за подкрепа от страна на Berytech и 

нейните партньори, за да се възползват от необходимата помощ за създаване на 

нови фирми в инкубатора, включително наставничество, работа в мрежа и др. 

Тази програма се подкрепя от Регионалната академия за млади предприемачи, 

която обучава кандидатите да създават своите бизнес модели. Програмата е 

създадена, за да даде възможност на амбициозните предприемачи да проучат 

подробно бизнес възможностите и да развият своя потенциал и бизнес култура. 

Чрез просветни лекции, обучения и семинари, ръководени от динамичен екип от 

инструктори и експерти, участниците научават какво е необходимо, за да 

превърнат идеите си в осъществими бизнес възможности. 

  

5. ДОБРА ПРАКТИКА № 5 

СИАСТ (Саскачеван институт за приложна наука и технологии) в Саскатун, 

Саскачеван 

Целта на този проект е да подпомогне правителството на Йордания в усилията 

му да реформира системата за професионално образование и обучение, за да 
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реагира по-добре на променящата се социално-икономическа среда, както и да 

укрепи капацитета на правителството на Йордания в търсенето на пазара, 

основаващо се главно на потребностите на работодателя и частния сектор. Тази 

цел ясно принадлежи към Националната програма на Йордания, 10-годишна 

стратегия за развитие и най-новата инициатива „Ние всички сме Йордания“, 

която се стреми да се справи с неравностойното икономическо развитие и 

проблемите на бедността. Персоналът на проекта е малък, но работи чрез 

партньори като министерството на труда, неправителствените организации, 

работодателите и др. 

 

6.  ИНИЦИАТИВИ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ В СТРОИТЕЛНАТА 

ИНДУСТРИЯ -ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО 

6.1. Австрия - „Изгради своето бъдеще“ 

Инициативата има две основни цели: 

■ Мотивиране на младите хора да започнат стаж в строителната индустрия; 

■ Подобряване на репутацията в строителството и информираност за 

възможностите за участие в дейности за учене през целия живот и 

продължаващо обучение в индустрията. 

Австрийската строителна индустрия предлага уникална система за обучение на 

своите млади работници, която се състои от три стълба: 

1) В училище; 

2) На работното място; 

3) В Строителна академия - в Австрия има общо осем Строителни академии, 

които предоставят на младите допълнителни умения, каквито обикновено не се 

преподават в училище или на работното място. 

Инициативата „Изгради своето бъдеще“ е създадена през 2004 година с цел 

строителната индустрия да осигури най-добрите млади работници. 

Броят на обучаваните в Австрия намалява в продължение на години и засяга 

всички видове бизнес. Там стажът обикновено се счита за обучение на ниско 

ниво, затова инициативата се стреми да работи в тази насока, което изисква 

промяна в мисленето на обществото. 
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6.2. Белгия - Пилотен проект за обучение по време на работа в 

строителни фирми 

Това е стажантска програма, предназначена за ученици от средните училища. 

Проектът се организира от Конфедерация „Строителство Брюксел“ и 

регионалната организация за застъпничество на строителните фирми. В 

следващите години Брюксел ще бъде изправен пред демографски, екологични и 

икономически предизвикателства. В този контекст строителството ще осигурява 

заетост и за да отговори на тези предизвикателства, секторът трябва да намери 

динамични и квалифицирани работници. От съществено значение е училищата 

да посрещат все повече и по-мотивирани юноши. Поради недостига на 

квалифицирана работна ръка този пилотен проект възнамерява да даде нов 

тласък на обучение на младите хора в строителството. Основната цел е да се 

увеличи делът на професионална практика и да се премине към германския и 

швейцарския модел на дуално професионално обучение. По-конкретно на 

ученици от четвърти до шести клас се предоставя стаж за период от една до шест 

седмици. Те могат да открият своите бъдещи работни места в сектора чрез 

практика, като са ръководени от квалифицирани опитни специалисти. Към 

настоящия момент в проекта участват пет строителни предприятия и едно 

училище. 

Договори за стажуване 

В Италия стажуването е с договор, който се регулира от националното 

законодателство и се изпълнява от социалните партньори. Стажът е един от 

основните инструменти за подпомагане на прехода на младите хора от училище 

към работа. Срокът на договора е за не по-малко от шест месеца до максимум 

три години (или пет години за занаятчии) и предвижда участието на стажанта 

във всички курсове за обучение, които могат да му дадат технически умения и са 

полезни за работата му. Съществуват три вида стажуване: 

- са придобиване на квалификация и професионална степен, насочена към 

младите работници на възраст между 15 и 25 години; 

- договор за професионално стажуване; 
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- за висше образование и научни изследвания - за хора на възраст между 18 и 29 

години. Във всички сектори на строителството италианските социални 

партньори подписват националните колективни споразумения за регулиране на 

стажуването. Тези документи регламентират някои специфични аспекти - 

професиите за стажуване, условията на договора, периода и съдържанието на 

професионалното обучение, процента на обучаемите, които да бъдат потвърдени 

в края на периода на стажуване. 

6.3. Испания - Портал за заетост 

През 2010 година Фондация Laboral de la Construccion (FLC), паритетен орган, 

създаден от работодателска организация CNC и синдикатите, създава първия 

свободен портал за заетост, специализиран в сектор строителство. Това е място 

за среща на професионалистите, които търсят нови работни места и фирми. С 

Помощта на портала кандидатите регистрират еднократно своите автобиографии 

(опит, обучение и интереси) и след утвърждаване могат да получат оферти, 

които ги интересуват. От друга страна, фирмите публикуват своите нужди от 

персонал и кандидатстването за работа се осъществява през три канала: 

- кандидати, които изпращат своето CV по своя инициатива; 

- фирмите сами се насочват към подходящи автобиографии от базата данни в 

портала; 

- фондацията с позволението на кандидатите изпраща CV-та на компаниите, 

търсещи персонал. По този начин се подпомагат кандидатите, които имат 

компютърни ограничения и недобри дигитални умения, както и фирмите за по-

бързо осигуряване с необходимите кандидати. 

6.4. Швеция - Списание Byggarecom 

Списанието е насочено към младите хора в деветата година на задължителното 

средно образование (15-годишни). Списанието се състои от интервюта с млади 

хора, които работят в строителната индустрия, статии за интересни проекти, 

информация за образователни възможности и други материали, които мотивират 

младите хора. Целта е да се привлекат млади хора към строителната индустрия 

като им се покаже разнообразието от възможности. Списанието също така 
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включва интерактивни филми - с помощта на приложението за смартфон 

Aurasma е възможно да се гледат такива чрез сканиране на снимки в списанието. 

6.5. България - „Аз мога да строя“ Сред добрите практики и инициативите за 

младежка заетост в строителството на европейско ниво намира място и 

българският проект „Аз мога да строя“ на Камарата на строителите в България. 

Той демонстрира реална връзка между участниците в строителния процес 

(консултант, архитект, дизайнер и строител) и техните представителни 

организации.  

Целта на проекта, в който участниците са ученици от 11 и 12-ти клас на 

строителните училища е младите специалисти да получат практически знания и 

умения, необходими за бъдещата им професия. Преминавайки през отделните 

етапи на строителния процес, участниците в проекта могат да се ориентират, 

какво най-добре им отива, кое им е любимото занимание, да открият своя талант, 

да преценят своите знания. 

Разработват се различни категории сгради -павилион, традиционна къща с 

елементи на възрожденска архитектура и модерна къща. Разработките са на 

етапи - идейна, техническа и работна фаза. Идейната фаза е на регионално ниво, 

техническата - също в съответния регион. Този проект не е състезание. Целта е 

младите специалисти да видят и другата част от това, което учат в училище, това 

с което ще се сблъскат, след като поемат занаята на строителни специалисти. 
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                               ПРИЛОЖЕНИЯ                   Приложение 1             

 

 

Примерен образен на анкетна карта  

АНКЕТНА КАРТА 

 

     Настоящата анкетна карта е изготвена по Проект по Споразумение № РД 50-50 от 

02.07.2018 г. на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“. Целта е да се 

осъществят проучвания и анализ на икономическата активност на младите хора на 

територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“. 
 Анкетната карта е напълно анонимна, предназначена е единствено за изготвяне на 

анализи за целите на проучването. 
 

 

1. ВЪЗРАСТ 

Моля, отбележете с „X“. 
 

1. 14 - 16 години  
2. 16 - 18 години  
3. 18 - 24 години  
4. 24 - 29 години  
 

2. ОТ КОЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО СТЕ? 

Моля, отбележете с „X“. 

 

1. Червен бряг  
2. Искър  
3. Друго  

  

3. КАКВО ОБРАЗОВАНИЕ СТЕ ЗАВЪРШИЛИ ДО МОМЕНТА? 

Моля, отбележете с „X“ най-високото завършено образование 

1. Начално образование  
2. Основно образование  
3. Средно образование  
4. Висше образование  
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4. КАКЪВ Е НАСТОЯЩИЯТ ВИ СТАТУС НА ПАЗАРА НА ТРУДА? 

Моля, отбележете с „X“. Можете да посочите повече от 1 отговор. 

 

1. Ученик  

2. Студент  

3. Безработен   

4. Работещ  

5. Отглеждащ дете  

6. Друго  

  

 

5. КАКЪВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ ИМАТЕ ДОСЕГА? 

Моля, отбележете с „X“. 

 

1. Нямам професионален 
опит 

 

2. По-малък от 1 година  
3. 1 -3 години  
4. 3-5 години  
5. Над 5 години  

  

6. ДЕМОНСТРИРАЛИ ЛИ СТЕ ПРЕД РАБОТОДАТЕЛИ СВОИТЕ 

УМЕНИЯ ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА? 

Моля, отбележете с „X“. Можете да посочите повече от 1 отговор. 

1. Да - на работното място, като служител  
2. Да - чрез кандидатстване за работа  
3. Да - чрез срещи с работодатели при изложения, дни на кариерата, 

обучения и др. 
 

4. Да - при лични контакти и др.  
5. Не  
 

7. ПОДГОТВЕН(А) ЛИ СТЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА СЛЕД 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО СИ? 
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Моля, отбележете с „X“ съгласието или несъгласието си по всяко едно 
от твърденията 

ДА НЕ 

1. Зная какво искам   
2. Зная какво мога   
3. Зная как и къде да търся работа   
4. Зная как да представя своя опит и умения в автобиография   
5. Зная как да подготвя убедително мотивационно писмо   
6. Зная как да се представя по време на интервю   
7. Познавам трудовите си права и задължения   
8. Зная как да се държа на работното място   
9. Имам основна представа по отношение на работата   

10. Имам адекватни очаквания относно заплащането   
11. Зная как да уча   

 

 

8. СПОРЕД ВАС, КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ УМЕНИЯ СА НАЙ-ВАЖНИ ЗА 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПРИ НАЕМАНЕ НА НОВИ СЛУЖИТЕЛИ? 

Моля, отбележете с „X“ 5-те умения, които според вас имат най-голямо 
значение за работодателите. 
 
1 Адаптивност - умение за приспособяване към корпоративната култура, 

гъвкавост, бързо ориентиране към изискванията на променящата се 
среда, включително умения за работа под стрес и в кратки срокове 

 

2 Готовност  и  желание за  учене -  възприемчивост, любознателност,  
желание  за самоусъвършенстване, търсене и приемане на обратна 
връзка 

 

3 Етика - ЛОЯЛНОСТ, коректност, 
почтеност 

 

4 Ефективност - способност за справяне с работните задачи с добри 
резултати 

 

5 
Компютърни умения — използване на текстообработващи програми, 
таблици, интернет приложения 

 

6 Лидерски умения — умения за планиране, управление и мотивиране на 
хора, вземане на решения, водене на преговори и др. 

 

7 
 

Математически умения, работа с числа, акуратност, методичност, 
точност 

 

8 Междуличностни умения - умения за работа в екип, сътрудничество, 
преодоляване на конфликти, общителност, създаване на контакти 

 

9 Мотивация - ентусиазъм, положително отношение към 
работата 

 

10 Професионални умения и знания - специфични умения и познания за 
професионалната област, адекватна представа за работата 

 

11 Комуникация на роден език - ясно, убедително и грамотно изразяване  
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в устна и писмена форма 
12 Критическо мислене - аналитичност, логика, непредубеденост, 

прецизност, задълбоченост 
 

13 Офис умения - намиране и организиране на информация, документи, 
данни; работни навици; използване на офис техника 

 

14 Предприемачески умения - инициативност, предприемчивост, 
проактивност, бизнес познания и усет, решителност, умения за взимане 
на решения и поемане на рискове 

 

15 Себепредставяне - умения за успешно представяне (вкл. при 
кандидатстване за работа и по време на интервю), увереност в 
собствените качества, позитивност, убедителност, владеене на деловата 
комуникация и етикет 

 

16 Творчески умения - креативност, иновативност, находчивост, 
изобретателност, нестандартно мислене 

 

17 Технически умения - специфични умения за използване на софтуер, 
програми и оборудване 

 

18 Умения за работа с клиенти - отзивчивост, емпатия, позитивна нагласа, 
такт, толерантност, търпение, любезно отношение 

 

19 Умения за самоуправление - отговорност, самостоятелност, 
организация на времето и работните задачи 

 

20 Чуждоезикови компетенции - използване (писмено и говоримо) на 
чужд език, междукултурен опит и познания 

 

 
 

9. В КАКВА СТЕПЕН, ПО ВАША ПРЕЦЕНКА, ВИЕ САМИТЕ 

ПРИТЕЖАВАТЕ ТЕЗИ УМЕНИЯ? 

Моля, оценете всяко умение с „X“ от 1 до 4, като 1 е в най-
малка степен, а 4 — в най-голяма 

1 2 3 4 

1 Адаптивност     
2 Готовност и желание за учене     
3 Етика     
4 Ефективност     
5 Компютърни умения     
6 Лидерски умения     
7 Математически умения     
8 Междуличностни умения     
9 Мотивация     
10 Професионални умения и знания     
11 Комуникация на роден език     
12 Критическо мислене     
13 Офис умения     
14 Предприемачески умения     
15 Себепредставяне     
16 Творчески умения     
17 Технически умения     
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18 Умения за работа с клиенти     
19 Умения за самоуправление     
20 Чуждоезикови компетенции     
 

 

10. КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ НАЧИНИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И 

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ЗАЕТОСТ СТЕ ИЗПОЛЗВАЛИ? 

Можете да посочите повече от един отговор. 

1 Ранно професионално ориентиране и информиране  
2 Часове по управление на кариерата, предприемачество и умения за 

заетост 
 

3 Ученически практики, учебни фирми и др.  
4 Кариерно консултиране във висшите училища  
5 Студентски стажове  
6 Доброволчество  
7 Академична мобилност в чужбина (по програма Еразъм и др.)  
8 Обучения, организирани от работодателите  
9 Съвместни проекти и инициативи на образованието и бизнеса  
10 Специализирани обучения и курсове  
11 Самостоятелно учене (в Интернет, книги, образователни материали)  
12 Други (моля посочете)...  
13 Нито един  

 

 

11. С КОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ СТЕ 

ЗАПОЗНАТИ? 

Можете да посочите повече от един отговор. 

1 ПРСР - Програма за развитие на селските 
райони 

 

2 ОПРЧР - Оперативна програма за 
развитие на човешките ресурси 

 

3 ОПИК - Оперативна програма иновации 
и конкурентоспособност 

 

4 ОНОИР - Оперативна програма наука 
образование за интелигентен растеж 

 

5 Друга  
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12. ЗАПОЗНАТИ ЛИ СТЕ С ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 

РАЗЛИЧНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ? 
 

1 по-скоро да  
2 по-скоро не  
3 Не, но се интересувам  
4 Не се интересувам  
 

 

13. ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ЛИ ДА НАПУСНЕТЕ ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ 

Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“? 

 

1 по-скоро да  
2 по-скоро не  
3 не, но обмислям  
4 не мога да отговоря  

 

 

14. БИХТЕ ЛИ ОБОСНОВАЛИ ОТГОВОРА СИ НА ПРЕДХОДНИЯ 

ВЪПРОС? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

Благодарим Ви за отделеното време! Вашето внимание е важно за 

нас!
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