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Проучването се извършва рамките на проект "Основи за по-добро бъдеще на нашите 
младежи" No CB007.1.21.343 по програма за трансгранично сътрудничество Interreg-

IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme ,  
CCI Number: CCI 2014TC16I5CB007. 

 

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект 

CB007.1.21.343 „Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи“. 

Проектът е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество 

Интеррег-ИПП България-Сърбия CCI Number 2014TC16I5CB007, 

приоритетна ос 2 „Младежи“, Специфична цел 2.1 „Умения и 

предприемачество“. Водещ партньор в проекта е Културно-информационен 

център Болевац (Сърбия), с проектен партньор Община Чипровци 

(България). Общият бюджет на проекта е 502 440,41 евро, със срок за 

изпълнение 18 месеца.  

 

Този проект цели да насърчи по-доброто разбиране и 

сътрудничество между партньорите по-специално в областта на 

адресирането на младежките потребности, подобряване на качеството им 

на живот и подготовката им да бъдат успешни, както и създаване на по-

силни връзки между двете партньорски общини Болевац и Чипровци. 

 

 

Тази публикация е създадена със съдействието на Европейския съюз 

чрез програмата Interreg-IPA CBC България-Сърбия, CCI No 

2014TC16I5CB007. Съдържанието на тази публикация е отговорност 

единствено на община Чипровци и на Културно-образователен център 

Болевац и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз 

или на Управляващия орган на програмата.  
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Предговор  

 

Най-неотложната заплаха за по-нататъшното развитие на районите 

Чипровци и Болевац е обезлюдяването, което основно се получава от 

младежката миграция от по-малки населени места към по-големи градове 

поради по-добрите им възможности за просперитет. 

За да се справим с проблема с високата безработица сред младите 

хора, която се счита за основен виновник за високата миграция на 

младите хора, е необходим нов фокус върху предприемачеството сред 

младите хора. За съжаление, сръбската и българската образователна 

система все още не признават предприемачеството като тема, която 

трябва да бъде включена в редовната учебна програма, а младежите в 

региона значително не разполагат с познания и умения по отношение на 

предприемачеството. Целта на проучванията, анализите и семинарите от 

този проект е да се преодолее това несъответствие. 

Младежите в този регион сериозно не разполагат с подходящи 

помещения, в които могат да се провеждат дейности, свързани с 

младежта. И общинските власти на Чипровци и Болевац полагат 

значителни усилия, за да отговорят на нуждите на младежта, но 

проблемът с миграцията все още продължава. Понастоящем община 

Болевац има Културно-образователен център (KOЦ) като определено 

място, където се провеждат дейности, свързани с младежта. 

За съжаление, КОЦ не отговаря на нуждите на младежта поради 

лошото състояние на сградата. В резултат на това разходите за 

функциониране на КОЦ са високи, а той сам по себе си има възможност да 

предоставя много ограничени възможности за младите хора да 

осъществяват своята дейност. 
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Освен образователните потребности на младежите, Община 

Чипровци се съсредоточава и върху посрещането на нуждите от 

подобряване на местата за отдих, паркове и детски площадки като друг 

подход за подобряване на качеството на живот на младите семейства и 

намаляване на миграцията на младите хора. 

Предвидената реконструкция на КОЦ в Болевац и 2 детски площадки 

в община Чипровци ще увеличи ангажираността на младите хора в 

производствените дейности и ще осигури най-адекватното пространство за 

дейности, свързани с младите хора. Освен това семинарите за младежко 

предприемачество, обучението и практическото ръководство ще подобрят 

качеството на живот на младите хора.  

За да може така планираните дейности максимално да отговорят на 

нуждите на младежите в обхванатия регион, е планирано и се изготвя 

настоящото проучване и анализ на потенциала на трансграничния регион 

за намаляване на младежката имиграцията. Чрез провеждане от 

социологическо проучване сред дефинираните целеви групи и провеждане 

на редица много вариантни и корелационни анализи се цели да се 

постигне по-добро разбиране за основните причини, които карат 

младежите от различни възрастови групи и с различни нива на 

образование и опит да мигрират от района. 
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Приложения към проучването и анализа 

 

1. Представени анкети на младежите от региона чрез интернет сайтове 

и на хартия на български, сръбски и английски език  

 

2. Графики от описателния анализ на резултатите от социологическото 

проучване 

 

3. Пълни извадки от статистическите анализи в SPSS 
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Основна цел на проучването и анализа 

Основната цел на това проучване и анализ е да се предостави 

подробна информация и разбиране зад текущите миграционни тенденции 

на младите хора, идентифицирани чрез количествени изследвания. 

 

Специфични цели на проучването и анализа 

Елементи на горепосочената основна цел са следните специфични 

цели на проучването и анализа: 

• Предоставяне на разбиране на поредицата от решения, 

свързани с процеса на миграция, и идентифициране на 

бариерите, които могат да предотвратят миграцията към 

определени местоположения 

• Осигуряване на подробна информация относно мотивациите и 

стремежите, които формират решението за миграция 

• Разбиране на ролята и въздействието на възможностите за 

образование и кариера както в регионалните, така и в 

столичните градове върху моделите на миграция 

 

Очаквани резултати от проучването и анализа 

Чрез използване на различни проучвателни, статистически и 

аналитични методи проучването и анализа ще доведат до следните 

основни резултати за партньорите по проекта: 

• Възможност за разработване на информирани прогнози за 

населението 
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• По-добра информираност на политици и представители на 

местната и регионална власт при взимане на решения в 

областта на младежките политики, дейности и инициативи  

 

Преки бенефициенти  

 Резултатите от проучването и анализа ще бъдат насочени и 

използвани от следните основни групи бенефициенти: 

• Младежи, живеещи в община Болевац и Чипровци; 

• Жени, живеещи в община Болевац и Чипровци; 

• Ученици от Болевац и Чипровци 

• Родители на малки деца в община Болевац и Чипровци; 

• Малки деца в община Болевац и Чипровци; 

• Местни власти, 

• Служители в Болевац и Чипровци; 

• Служители на KOЦ 
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Общо представяне 

Изследването включва не само икономическото развитие на двете 

общини и области и възможностите за работа в тях, но и социологическите 

гледни точки и аспекти, образователните възможности, условията на 

живот и всички причини, свързани с процеса на миграция. То също така 

разглежда всички аспекти на условията на живот в трансграничния регион 

и се стреми да ги свърже с резултатите от социологическото изследване, 

за да намери директни връзки и ефекти между икономическите, 

административните и условията на живот в региона и мненията и 

нагласите на младите хора във връзка с имиграцията и възможностите да 

решат да пребивават и живеят в региона. Накрая, проучването и анализът 

предоставят на политици и представители на местната и регионална власт 

при взимане на решения в областта на младежките политики, дейности и 

инициативи, и на други заинтересовани страни лица ценна информация и 

мерки за намаляване на броя на младите мигранти. 

Чрез откритите отношения, нагласи и потребности, ще се предложи 

по-конкретен фокус и обхват на планираните семинари по проекта, за да 

ги направи полезни и практически приложими към спецификата на 

младите хора в целевия регион - Монтана, Зайчар. 
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Проучване и анализ на налична статистика и информация  

За да се осигури необходимата всеобхватност на проучването и да 

се предложат различни гледни точки за анализа на условията и 

зависимостите относно младежката миграция в района ще бъде набрана, 

представена синтезирано и анализирана налична актуална статистическа 

информация относно: 

• икономическо развитие на двете общини и области 

• държавни и регионални политики и стратегии 

• образователни възможности 

• възможности за работа 

• условия на живот 

За тази цел ще бъдат използвани официални статистически 

източници на двете държани, информация от налични доклади на 

младежки агенции, релевантни министерства, национални и международни 

неправителствени организации, Евростат и други. Набраната информация 

ще бъде използвана за представяне на текущите условия в района, в 

които живеят младите хора, и възможностите, които им се предлагат за 

достоен живот и развитие чрез образование, работа и подкрепа от 

държавни и неправителствени организации.  

Набраната информация и нейния анализ ще послужат след това за 

сравнение и извеждане на закономерности между условията на живот в 

района и мненията и нагласите на младежите, събрани чрез анкетни 

проучвания и персонални интервюта проведени специално за настоящото 

проучване и анализ.  
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Социологическо проучване 

 Тъй като към момента не е налично актуално социологическо 

проучване сред младите жители на регион Монтана и Зайчар, с цел 

представяне на конкретното мнение на младежите от региона и създаване 

на реална представа за техните желания за развитие и евентуално 

оставане или напускане на региона, е проведено социологическо 

проучване сред специално дефинирана таргет група. Социологическото 

проучване е организирано чрез публикуване и разпространение на 

специално изготвени анкети както и провеждане на лични интервюта в 

регион Монтана и Зайчар. 

Чрез проучването се съставят хипотези и се търсят закономерности 

между възрастови групи, пол, образование, очаквания от професионално 

развитие, нагласи за оставане или емигриране от района или страната. 

Формулираните хипотези са направени на базата на проучването и 

анализа на налична статистика и информация, както и на получените 

общи впечатления от отговорите на анкетите и персоналните интервюта. 

Използвайки различни много вариантни и корелационни анализи, 

формулираните хипотези за нагласите на младите да мигрират са тествани 

и доказани или отхвърлени.  

По този начин чрез двата основни типа проучвания и анализи и чрез 

търсенето на взаимоотношения между тях ще бъдат дефинирани основните 

проблеми и нагласи за мигриране на младите хора региона както и ще 

бъде разкрит потенциала на трансграничния регион за намаляване на 

младежката имиграцията.  
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Анкетно проучване 

На базата на заложените цели и очакваните резултати от 

настоящото проучване и анализ е изготвена специализирана анкета, 

целяща да намери отговори на основни въпроси свързани с нагласите за 

миграция и очакванията на младежите на базата на групирането им в 

отделни групи. Анкетите са публикувани на интернет сайта на проект No 

CB007.1.21.343 „Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи", 

интернет сайта на община Чипровци, както и са разпространени сред 

ученици и младежи, спадащи към дефинираната целева група, в основни 

общини в регион – Монтана, Видин, Чупрене, Чипровци, Бойчиновци, 

Болевац, Зайчар, Княжевац, Сокобаня.  

Хартиен и онлайн вариант на анкетата може да бъде видян в 

приложението към настоящия документ.  

Въпросите и скалите на отговор са съставени на базата на предишни 

проучвания и анкети осъществявани сред младите хора в страната и 

чужбина като първоначално е създаден работен вариант на анкетата, 

който е тестван сред няколко представители на целевата група, за да 

може да се отсеят неточности и да се улесни попълването на анкетата.  

Зависимата променлива, която е обект на настоящото проучване е 

желанието на младите хора да емигрират в друг град или държава. Чрез 

поставянето на тези въпроси в анкетата е възможно разделянето на 

респондентите на две групи – Група 1 - младежи, които няма не искат да 

емигрират; Група 2 – младежи, които искат да емигрират в друг град или 

друга държава.  

За да се улесни попълването на анкетите и да се осигури 

получаването на отговори от повече респонденти, основната част от 

въпросите в анкетата включват прости отговори с Да и Не. Към тези 
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въпроси има и няколко въпроса с уточнителен характер, които да разяснят 

причините за получените основни отговори, както и да насочат към 

последващите предложения за стратегически мерки и теми на семинари и 

обучения. С цел да се изгради по-точна представа за профила на 

младежите в региона са поставени въпроси относно пол, възраст, 

образование и текуща заетост и възможности в рамките на региона. 

Всички тези въпроси формират независимите променливи, които след това 

ще бъдат използвани в анализа на отговорите.  

Следните въпроси са насочени към определяне на заетостта и 

възможности в рамките на региона на респондентите: възможността им да 

живеят самостоятелно на база на доходите си; виждания относно размера 

на възнаграждението, което получават, и задоволеността им от него; както 

и възможността благодарение на образованието си да намерят работа в 

региона, която да им предлага добро възнаграждение.  

В допълнение, за да се определят очакванията на младежите от 

емигрирането им са формирани въпроси свързани с условията на живот в 

чужбина и в по-големите градове.  

 

Персонални интервюта 

 В допълнение към анкетите са организирани и персонални 

интервюта с представители на дефинираната целева група. Целта на 

персоналните интервюта е освен набирането на конкретни отговори по 

изготвената анкета и насърчаването на младежите свободно да изразят 

мнението си относно условията на живот в региона и нагласите и 

вижданията и за професионално и личностно развитие и евентуална 

миграция в други градове или държави.  

 Съгласно действащата социологическа практика интервютата са 

изготвени и проведени като интервюта от вида – основни информатори. 



 
 

 
19 

 
Проучването се извършва рамките на проект "Основи за по-добро бъдеще на нашите 
младежи" No CB007.1.21.343 по програма за трансгранично сътрудничество Interreg-

IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme ,  
CCI Number: CCI 2014TC16I5CB007. 

Търсени са участници, които директно представляват целевата група и 

могат да дадат най-пълна и изчерпателна информация за проблемите и 

въпросите, които са предмет на настоящото проучване и анализ.  

 За самото провеждане на интервютата са подготвени зали, в които 

модераторите да могат да представят целите на анкетата и да проведат 

интервюта лице в лице, чрез които да предразположат респондентите да 

дадат максимално точни и изчерпателни отговори като същевременно ги 

накарат да предоставят и допълнителна информация и виждания, които 

отразяват мнението им. 

 Отговорите от персоналните интервюта са използвани за допълване 

на анализа и добавяне на гледни точки, които не са били предвидени или 

идентифицирани от първоначалния анализ на наличната статистика и 

информация. По този начин се осигурява и по-голяма сигурност и точност 

при отговорите на анкетата, като се постига по-висока ангажираност на 

респондентите.  

 

Целева група 

 Предвид предприемаческия фокус на обученията по проекта 

населението във възрастовите групи между 20-35 години е най-вероятно 

да започне свой бизнес и да участва активно в икономическия живот и 

развитието на региона. Следователно за правилното структуриране и 

организиране на планираните обучения по проекта е изключително важно 

партньорите по проекта да се запознаят с нагласите, нуждите и възгледите 

на тези групи и да бъдат в състояние да предложа обучения, които 

съответстват най-добре на нуждите на младежите в региона. 

За да се постигне статистически значима представителна извадка за 

проучването, е необходимо да събере мнението на най-малко 5% от тези 

възрастови групи или за област Монтана - 1034 (от които 318 души от 
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възрастовата група 20-24, 349 души от възрастовата група 25-29 и 367 от 

възрастовата група 30-34 години), а за района на Зайчар 965 (305 души 

от възрастовата група 20-24 години, 325 души от възрастовата група 25 -

29, 335 от възрастовата група 30-34 години). Половината от отговорите са 

събрани чрез проведените персонални интервюта, а другата половина - 

чрез попълване на анкетите. 

 

Статистически анализ на получените резултати 

За анализиране на данните и тестване на дефинираните хипотези е 

използван логистичен модел на регресия и Tau Correlation на Kendall, 

поради скалата, използвана за измерване на повечето независими 

променливи. Тъй като независимите променливи се състоят от множество 

елементи, надеждността на корелациите е тествана като е направен 

факторен анализ, за да се провери дали мерките са едноизмерни и да се 

формират фактори, които да се използват в някои от анализите. Анализът 

на Cronbach е използван за тестване на надеждността на корелациите в 

различните независими променливи, като за всички променливи 

стойностите на Cronbach алфа са 0.85. Тези стойности предполагат 

приемлива надеждност (Nunnally, 1967). Последващите извършени 

факторни анализи за всички независими променливи, измерени с 

множество позиции, показват, че всички мерки могат да бъдат 

формулирани в отделни фактори. Създадените принципни компоненти 

след това са използвани като обобщени резултати за следващите анализи. 

За тестване на дискриминационната валидност бяха зададени корекциите 

tau-b на Kendall между всички независими променливи и между 

дефинираните компоненти, всички стойности бяха под 0.50, което показва 

приемлива дискриминационна валидност. 

 Подробен анализ и тестване на съставените хипотези е изложен в 

частта „Хипотези и анализ на резултатите от социологическото 
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проучване“. Там са формулирани основните хипотези и очаквания 

изградени на базата на проучването и анализа на наличната статистика за 

региона както и описателния анализ на отговорите от анкетата. След това 

хипотезите са тествани чрез два количествени статистически теста - тау 

корелация на Kendall и логистична регресия, за да се тестват 

формулираните хипотези. 

 Всички съответни таблици с резултати от анализите в SPSS са 

представени в приложението към настоящия документ. 
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Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията 

в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно 

влияние върху основните системи на обществото: икономическата, 

образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.  

Текущата демографска ситуация в областта се характеризира с 

продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се 

високо равнище на общата смъртност. 

 

Характеристики на населението в област Монтана 

 

Към 31.12.2015 г. населението на област Монтана е 137 188 души, 

което представлява 1.9% от населението на страната и нарежда областта 

на 18 място по брой на населението. В сравнение с 2014 г. населението на 

област Монтана намалява с 2162 души, или с 1.6%. Мъжете са 67 227 

(49.0%), а жените – 69 961 (51.0%), или на 1000 мъже се падат 1041 

жени. 

Продължава процесът на застаряване на населението, който се 

изразява в увеличаване на относителния дял на населението над 65 и 

повече навършени години и запазване на дела на децата до 15 години на 

нивото на предходната година. Населението в трудоспособна възраст към 

31.12.2015 г. е 76 702 души, или 55.9% от населението на област 

Монтана, като мъжете са 41 526, а жените – 35 176.  Броят на 

трудоспособното население намалява с 1 451 души, или с 1.9% през 2015 

г. спрямо предходната година. 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира 

чрез коефициента на демографско заместване, който показва 
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съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 

19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 

години). Към 31.12.2015 г. това съотношение е 62. За сравнение, през 

2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани 

от 94 млади хора. 

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на 

естествения прираст, е минус 13.2‰. Коефициентът на естествен прираст 

в градовете е минус 7.3‰, а в селата – минус 23.7‰, или намалението 

на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи 

предимно на негативните демографски тенденции в селата. Област 

Монтана е на предпоследно място с най-висок отрицателен естествен 

прираст. По-голям е този показател само в област Видин – минус 16.7‰. 

През 2015 г. всички общини в областта имат отрицателен естествен 

прираст. С най-малък по стойност коефициент на отрицателен естествен 

прираст е община Монтана – минус 9.2‰, а с най-голям – общините  Г. 

Дамяново – минус 36.5‰ и Чипровци – минус 22.6‰. 

Съществено влияние върху броя и структурите на населението 

оказва и механичният прираст, който за 2015 г. също е отрицателен – 

минус 330 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите 

се в област Монтана 3875 души и изселилите се от областта – 4205 души.  

С отрицателен коефициент на механичен прираст са четири общини 

в областта – община Монтана – минус 11.0‰, община Лом – минус 9.4‰, 

община Вълчедръм – минус 5.8‰ и община Берковица – минус 5.7‰. В 

останалите общини механичният прираст е положителен. 
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Характеристики на населението в област Зайчар 

 

 Съгласно последните статистически данни за област Зайчар броят на 

жителите в нея е 111 331, като община Болевац е на последно място по 

жители в областта – 11 761. За областта това е намаление с 1493 души в 

сравнение с 2015 г. Така по брой жители област Зайчар се нарежда на 7-

мо място в Регион Южна и Източна Сърбия (регионът обхваща общо 9 

области).  

 Жените (57 778 души) в областта са с 2 425 

души повече от мъжете (55 353 души). Но за 

сметка на това смъртността при жените е по-

висока. И в тази област както и в Монтана се 

забелязва застаряване на населението като 

жителите на възраст между 18 и 84 години са 

цели 80% от населението, а младежите на 

възраст между 15 и 29 години са 16 606 или само 

14%.  

 

 Таблица 1 Население по възрастови групи и пол, 2014 г. – 2015 г.   

 2014 2015 

 Ж М Ж М 

Деца до 6-годишна възраст (предучилищна 

възраст) 

2708 3042 2688 2996 

Деца на възраст 7-14 години (основно 

училище) 

3576 3904 3518 3865 

Население на възраст 15-18 години 

(средно училище) 

2047 2135 1951 2034 

Деца (0─17 години) 7773 8496 7641 8344 

Младежи (15─29 години) 8115 8955 7905 8701 

Контингент на работещото население (15 - 35725 36598 34777 35770 



 
 

 
26 

 
Проучването се извършва рамките на проект "Основи за по-добро бъдеще на нашите 
младежи" No CB007.1.21.343 по програма за трансгранично сътрудничество Interreg-

IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme ,  
CCI Number: CCI 2014TC16I5CB007. 

64 години) 

Общ брой жители 58730 56171 57778 55353 

 

 Статистическото бюро на Сърбия поддържа информация за 

вътрешната миграция в страната. Според последните налични данни за 

2016 г. жителите на Сърбия, които перманентно са променили мястото, на 

което живеят са най-вече жени и мъже на възраст от 25 до 34 години, 

следвани от тези на възраст от 15 до 24 години. Като и в двете възрастови 

групи броят на жените е значително по-висок от този на мъжете.  

 За 2016 г. от Регион Южна и Източна Сърбия са емигрирали общо 

2870 души като област Зайчар формира почти цели 63% от тези емигранти 

(1814 души). Младежите от този регион както и тези от съседния Сумадия 

и Западна Сърбия емигрират основно към Белградския регион с 

положителен механичен прираст е и Южна Бачка област.  

  

Фигура 1 Лица, които са променили местожителството си в Сърбия през 

2016 г. по възраст и пол 
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Общи характеристики на целевата група  

 

 Статистиките на двете държави показват, че младото население на 

възраст между 15 и 29 години прогресивно ще намалява като се очаква до 

2020 г. това намаляване да е достигнало до над 23%. Като особено рязко 

това ще се отрази на възрастовите групи 20‐24  и 25‐29  години.  

 Над 55 % от младото население живее в градовете. Очертава се 

тенденция на най‐голямо териториално движение по направлението “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. Тревожен е фактът, 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. Положителното е, че определено се променя 

образователната структура на емиграционния поток – той е доминиран от 

млади хора със средно (11,9%) и по‐ниско образование (10,2%). 

Висшистите все повече виждат шансове и перспективи за добро 

материално положение в страната и едва 7,5% декларират желание за 

реализация в чужбина. Най‐голям е делът на младежите, които работят на 

непълен работен ден (56,85) или са безработни (48,1%). 

Въпреки че се увеличава броят на младежите в региона, които 

завършват средно образование 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.  
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Необходимо е да се положат усилия за плавното преминаване на 

младите хора от учебната скамейка към пазара на труда чрез разширяване 

на стажовете и практиките в реалния сектор. Полезно за задържането на 

младежите в региона е и инвестирането от страна на работодателите в 

обучението и квалификацията на младите служители.  

Преценявайки възможностите за използване на помощи за 

безработица от държавата или условията на работа и заплащане в по-

големите градове и държавите от Европейския съюз, младежите са 

демотивирани от предлаганото заплащане в региона и предпочитат или да 

не работят или да потърсят работа извън него.  

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. 

За голяма част от младите хора притежаването и развиването на 

собствен частен бизнес е признак на инициатива и предприемачески дух. 

Но въпреки голямото  желание на младите хора и различните проекти и 

програми за развитие на предприемачески умения и финансиране на 

иновационната активност стартирането на бизнес, все още реално 

осъществените подобни бизнес начинания са малко на брой.  

Една възрастова група, която не е включена в така дефинираната от 

статистиката и подпомагащите програми дефиниция за млади хора, е 

групата на населението на възраст между 29 и 35 години. За съжаление 

това са хора, които в сегашните условия на образование и възможност за 

работа все още не са успели да се реализират професионално и търсят по-

добри възможности. Но и точно тези хора са изключени от повечето 
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програми и инициативи за образование, наемане на работа и финансиране 

на първоначални бизнес инициативи. А от друга страна нямат достатъчно 

опит и умения за възползването от други възможност за вече реализирани 

специалисти или действащи фирми. Това са и хора, които в повечето 

случай имат семейства и допълнителни разходи свързани с тях. Тези още 

по-затрудняващи условия допълнително стимулират много от хората на 

възраст между 29 и 35 години да търсят реализация или дори временна 

заетост в по-големите градове и в държавите от Западна Европа.  
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ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  
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 Представянето на основните икономически показатели за развитието 

на района показва обща картина на състоянието на бизнеса, работната 

ръка и инвестициите и създава визия за общата среда, я която живеят и 

могат да се развиват хората от района като същевременно дава 

възможност за сравнения с други райони.  

 

Икономическо развитие на област Монтана 

 

Икономическото развитие на Монтана изостава чувствително. 

Заетостта се свива през 2015 г., което води и до спад на доходите от 

работна заплата и съответно на средните доходи в областта. Монтана 

остава най-малко атрактивната област за чуждестранните инвеститори, а 

общините в областта не успяват да компенсират липсата на частни 

инвестиции с достатъчно високо усвояване на европейски средства. 

Ниското ниво на данъците и таксите и сравнително добрите 

административни услуги не успяват да компенсират влиянието на 

негативни фактори като слабото инфраструктурно развитие на областта. 

Областта е сред най-тежко засегнатите от демографската криза в 

страната. Образователната система успява да обхване сравнително голяма 

част от подлежащите на образование лица, но понижаващите се оценки на 

задължителните матури говорят за спад в качеството. Качеството на 

здравеопазването е близко до средното за страната, а околната среда е в 

сравнително добро състояние. Въпреки че престъпността е по-ниска от 

средната за страната, делът на разкритите престъпления постепенно се 

понижава, а съдебната система е неефективна. Интензитетът на 

културните дейности е много по-нисък от средните за страната нива. 
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Област Монтана изостава чувствително от средните нива за 

страната. БВП на глава от населението през 2014 г. възлиза на 6611 лв., 

което е с повече от 40% по-ниско от средната стойност за страната. 

Въпреки че в страната има десет области, в които средната годишна 

брутна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение е по-

ниска от тази в Монтана (7499 лв. през 2014 г.), по данни на НСИ 

доходите на домакинствата са едни от най-ниските в страната. Водещата 

причина за това е ниската заетост на населението. Макар заплатите да не 

са сред най-ниските в страната, те формират едва 33% от дохода на 

домакинствата. Този дял е най-ниският в страната и далеч по-малък от 

средния за страната (56,1%). 

Ниските доходи са и основната причина за значителната бедност в 

областта. Относителният дял на бедното население спрямо линията на 

бедност за страната възлиза на 41,6%, като по-високи стойности се 

наблюдават единствено в Кърджали и Пазарджик. 

 

Фигура 2 БВП на човек от населението (2014) 
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Фигура 3 Средногодишен доход на лице от домакинството (2015) 

 

 

Фигура 4 Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за 

страната (2013) 

 

 

Противно на общите за страната тенденции заетостта в област 

Монтана се влошава рязко през 2015 г. Коефициентът на заетост се 

понижава до 53,7%, което е четвъртата най-ниска стойност след Силистра 

(49,2%), Враца (50,3%) и Търговище (51,6%), при средна стойност за 

страната от 62,9%. Безработицата спада от 16,3% през 2014 г. на 8,2% 

през 2015 г., но това се дължи на срив на икономическата активност на 

населението, а не на разкриване на работни места. През 2015 г. 
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икономически активни са 58,5% от населението на възраст 15–64 години 

при 69,3% за страната. По-ниска стойност се отчита единствено в област 

Търговище (56,7%). 

Перспективите пред развитието на пазара на труда също не 

изглеждат обещаващи на фона на ниския дял на населението със 

завършено висше образование – 17,3%, при относителен дял за страната 

27,5%. 

Фигура 5 Средногодишен коефициент на заетост (15-64) (2015) 

 

Още през 2013 г. Монтана става областта с най-неблагоприятно 

съотношение между натрупаните ЧПИ и местното население. През 2014 г. 

е отчетен отлив на ЧПИ от близо 4 млн. евро, което означава, че 

съотнесена към населението, тяхната стойност е 247,5 евро/човек, което е 

над 12 пъти по-ниско от средното ниво за страната. Монтана също така е 

една от трите области (заедно с Видин и Перник), в които разходите на 

предприятията за придобиване на ДМА през 2014 г. възлизат на по-малко 

от 1000 лв./човек от средногодишното население при средно 2786 

лв./човек за страната. 

За разлика от други по-слабо развити области като съседните Видин 

и Ловеч общините в област Монтана не успяват да надминат средните за 

страната темпове на усвояване на европейски средства. На фона на тези 
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индикатори не е изненадващо, че единствената област, в която 

предприемаческата активност е по-слаба, е област Кърджали. 

 

 

Фигура 6 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на 

човек от средногодишното население (с натрупване) (2014) 
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Икономическо развитие на област Зайчар 

 

По ниво на икономическо развитие Област Зайчар се нарежда на 

едно от последните места в страната с нисък принос към БВП, нисък брой 

на заетите лица и ниски доходи от работна заплата. Застаряващото 

население води до голям брой незаети лица – над 68 000 души. Активното 

население включено в пазара на труда е едва 51 506 души. По възрастово 

разпределение най-голямата група безработни е на тези на възраст между 

30 и 54 години (59%), от които пък повечето са жени. 

 

Фигура 7 безработните по възрастови групи в общия брой на 

безработните, 201 6 

 

 

Разглеждайки нивата на средните работни заплати за страната както 

и за Белградска област, забелязваме, че има значителни неблагоприятни 

различия между средните нива на страната, тези в развитите райони около 

столицата и по-малките области и общини като Област Зайчар и Община 

Болевац. Средната работна заплата за страната през първата половина на 
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2017 г. е 67 857 RSD (1 112.86 лв.), за Белградска област – 84 054 RSD 

(1 378.50 лв.), област Зайчар – 53 857 RSD (883,26 лв.), Община Болевац 

– 53860 RSD (883,35 лв.). 

Въпреки чувствително по-ниското ниво на заплатите в област 

Зайчар може да се каже, че за последните три години те успяват да 

запазят едно устойчиво равнище, което осигурява сигурност на заетите.  

 

Фигура 8 Средни приходи без данъци и вноски 

 

 

Областта не е атрактивна за чуждестранни инвестиции и поради 

както поради липсата на достатъчна работна ръка и квалифицирани 

специалисти, така и поради неблагоприятното географско разположение, 

която не позволява разположението на големи производствени бази 

поради не добрите транспортни връзки, отдалечеността на областта от по-

добре развитата част на страната (Белградска област) както и от Западна 

Европа. Ниското ниво на данъците и таксите и сравнително добрите 

административни услуги не успяват да компенсират влиянието на 

негативни фактори. 
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Таблица 2 Реализирани инвестиции в нови активи – съоръжения и 

техническа структура, 2015 (RSD) 

 

Облас

т 

Общо Вид на съоръжението Техническа структура 

Нови 

съоръж

ения 

Реконстру

кция, 

модерниза

ция, 

доизгражд

ане и 

разширен

ие 

Поддръжк

а на 

съществу

ващи 

съоръжен

ия 

Строител

ство 

Оборудване Други 

Местно Внос 

Сърби

я 

507111

200 

 

186306

100 

 

23868229

5    

82122805 

 

1923544

47    

139180

541    

132354

675    

43221

537 

Облас

т 

Белгр

ад 

204267

734 

 

755399

42 

 

11119696

9    

17530823 

 

7339785

5 

 

494268

50 

 

505359

10    

30907

119 

Облас

т 

Зайча

р 

239817

3 

 

 

962855 928783 506535 966497 696562 661554 73560 

Зайча

р 

136653

6 

 

504619 

 

459077 

 

402840 

 

550189 

 

395076 

 

356590 

 

64681 

Болев

ац 

333712 

 

137911 

 

176708 

 

19093 

 

105466 

 

58036 

 

165248 

 

4962 

Княже

вац 

367328 

 

278777 

 

13785 

 

74766 

 

34908 

 

209073 

 

121473 

 

1874 

Сокоб

аня 

330597 41548 

 

279213 

 

9836 

 

275934 

 

34377 18243 2043 

 

Към момента липсва статистика за преките чуждестранни 

инвестиции в областта, но съгласно общите инвестиции на фирмите в ДМА, 

съоръжения, сгради и оборудване е видно, че те са изключително ниски в 

сравнение с тези в страната – едва 0,47% от общите инвестиции в 

страната. Инвестициите са и значително по-ниски от тези във водещата 
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икономическа област в страната – Белградска област (едва 1,17% от 

инвестициите в тази област). 

Най-голямата част от тези инвестиции са в сферата на 

преработващата промишленост следвана от добивната промишленост, а 

най-ниски в сферата на туристическите услуги и по-конкретно в местата 

за настаняване и хранене.  

 

Таблица 3 Разпределение на инвестициите по сфери на дейност 

Сфера на 

дейност 

Област 

Зайчар 

Зайчар Болевац Княжевац Сокобаня 

Селско 

стопанство, 

горско 

стопанство и 

риболов 

222158 

 

86503 

 

- 

 

135655 

 

 

- 

Добивна 

промишленост 

365106 

 

170753 

 

920 

 

- 193433 

Преработваща  

промишленост 

751833 

 

315034 

 

260007 176792 - 

Доставка на 

електрическа и 

топлинна 

енергия, газ и 

климатизация 

293188 293188 - 

 

- - 

Водоснабдяване; 

Канализация, 

управление на 

отпадъците и 

дейности по 

възстановяване 

11727 

 

 

2979 

 

 

891 6255 

 

1602 

Строителство 194714 194004 - 710 - 
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Сфера на 

дейност 

Област 

Зайчар 

Зайчар Болевац Княжевац Сокобаня 

   

Търговия на 

едро и дребно; 

Ремонт на 

моторни 

превозни 

средства и 

мотоциклети 

50755 

 

39628 

 

24 11103 - 

Транспорт и 

съхранение 

- - - - - 

Места за 

настаняване и 

хранене 

2536 1558 - 978 - 
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ДЪРЖАВНИ И РЕГИОНАЛНИ 

ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ  
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Грижата за младите хора е най‐важната национална кауза, за да се 

осигури европейско развитие на една страна. 

Създаването на благоприятни условия за училищно и 

университетско образование, неформално обучение, за професионално, 

социално и личностно реализиране на младите хора, за участието им в 

обществения и икономически живот, за приобщаването им към 

управлението на местно, областно и национално ниво, както и за връщане 

в страната на обучаващите се в чужбина, ще допринесе за подобряване на 

демографската ситуация и е значим фактор не само за преодоляване на 

кризата, но и за повишаване качеството на живот, както и за постигане на 

целите на Европейския съюз. 

В открит и откровен диалог с младите хора държавата трябва да 

положи грижи за развитието на компетентни и предприемчиви младежи и 

да ги насочи към активен обществен живот. 

 

Държавни и регионални политики и стратегии България  

 

Национална стратегия за младежта 2012 – 2020 

Държавата си е заложила за дефинирания период 2012 – 2020 

година изпълнението на следните стратегически цели, които да 

стимулират включване на различни сектори, имащи отношение към 

развитието на младежите, и да осигурят устойчивото европейско развитие 

на младите в България:  

• Насърчаване на икономическата активност и кариерното 

развитие на младите хора  

• Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги  
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• Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите 

хора  

• Превенция на социалното изключване на млади хора в 

неравностойно положение 

• Развитие на младежко доброволчество 

• Повишаване на гражданската активност 

• Развитие на младите хора в малките населени места и селските 

райони 

• Развитие на междукултурния и международния диалог 

• Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на 

престъпността 

 

Областна стратегия за развитие на Област Монтана 2014 - 

2020 

Областта отбелязва дълготрайна тенденция на изоставащо 

социално-икономическо развитие. В резултат на забавеното икономическо 

развитие, квалификационните и образователни характеристики на 

човешкия ресурс и неговото „изтичане”, е основен проблем на областта, 

който допълнително блокира развитието. В този аспект с цел подобряване 

на цялостното икономическо и демографско състояние на областта са 

поставени следните стратегически цели:  

• Стратегическа цел 1: Подобряване на конкурентоспособността 

на областната икономика и повишаване на икономическата 

активност. 

• Стратегическа цел 2: Съхранение и подобряване качествата на 

човешкия капитал чрез социално развитие с приоритети: 

• Подобряване на условията за по-пълно използване на 

трудовия потенциал 
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• Подобряване достъпа до образование и на 

инфраструктурата на образованието. Развитие на всички 

степени на образователната система 

• Подобряване достъпа до качествени здравни услуги и до 

лечебни здравни заведения 

• Подобряване условията за предлагане на качествени 

социални услуги 

• Подобряване на качествата и достъпа до културна и 

спортна инфраструктура 

• Подкрепа на мерки за социално включване и 

предотвратяване рисковете за социално изключване 

• Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната 

устойчивост и свързаност. 

 

Общински план за развитие на Община Монтана 2014-

2020 г. 

Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва 

сравнителните предимства и потенциал  за развитие на местно ниво с ясно 

дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически 

цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората 

в общината и устойчиво развитие. 

Общата цел за развитие в периода 2014-2020 г. е: Превръщане на 

община Монтана в прогресиращо, желано и приобщаващо място за живот, 

професионална реализация, предприемачество и рекреация. С оглед на 

поставената обща цел Общинският план за развитие на община Монтана 

за периода 2014-2020 г. поставя следните стратегически цели: 

• Стимулиране на местната икономика и открояване на 

конкурентен местен потенциал; 
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• Съхранение и подобряване качествата на човешкия капитал 

чрез социално развитие 

• Балансирано и устойчиво развитие на територията и 

населените места. 

 

Общински план за развитие на Община Чипровци 2014-

2020 г. 

Общинският план за развитие на Община Чипровци за периода 

2014-2020 г. определя общата рамка и насоките за развитие на общината 

(в средносрочен план), съответстващи на целите и приоритетите на по-

високите нива и обуславящи постигането на устойчивост в развитието на 

общинската териториална и социална общност. Поставените стратегически 

цели за дефинирания период са следните: 

• Развитие на конкурентоспособна икономика 

• Опазване на околната среда и инфраструктурното 

обезпечаване на общината 

• Социално развитие 

• Повишаване на териториалното сътрудничество и подобряване 

на административния капацитет 
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Държавни и регионални политики и стратегии Сърбия  

 

Национална стратегия за младежта 2015 – 2025 г. 

 

Република Сърбия признава младите хора и тяхната специална и 

важна роля в обществото. Младите хора са настоящето и бъдещето на 

обществото, ресурс, иновации и движеща сила на развитието на 

обществото. 

Ето защо непрекъснатото и систематично инвестиране в развитието 

на младите хора и установяването на партньорство между младите хора и 

държавата е необходимо, за да се увеличи активното участие в 

обществото, да се насърчи социалната интеграция и да се осигури 

включването на младите хора в развитието на младежката политика. 

Заложените стратегически цели в този документ включват: 

• По-добра заетост на млади жени и мъже 

• Подобряване на качеството и възможностите за придобиване на 

квалификация и развитие на компетенциите и иновациите у 

младите хора 

• Подобряване на активното участие на младите жени и мъже в 

обществото 

• Подобряване на здравето и благосъстоянието на младите жени 

и мъже 

• Подобрени условия за развиване на култура на безопасност на 

младите хора 

• Подобрена подкрепа за социалното включване на младите хора 

от категориите, изложени на риск от социално изключване 
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• Подобрена мобилност, обхват на международното младежко 

сътрудничество и подкрепа за младите мигранти 

• Подобрена младежка информационна система и младежки 

знания 

• Подобряване на използването и участието на младите хора в 

създаването на културно съдържание 

 

Стратегия за регионално развитие на регион Тимок за 

периода 2011 - 2018 г. 

Стратегията за регионално развитие на регион Тимок се стреми да 

запълни съществуващата пропуски между националните и общинските 

нива на планиране на развитието. Местното ниво в Сърбия (предвид 

размера на управляваната територия и обема на наличните източници) 

често не е в състояние да осъществява дейности за развитие, които биха 

довели до значителна промяна. Регионът Тимок се характеризира с такива 

възможности и проблеми, които отчасти не могат да бъдат третирани на 

общинско ниво. В своите стратегически цели за развитие регионът поставя 

и акцент върху развитието на бизнеса и човешкия капитал: 

• Да се подобри търсенето на работна ръка и заетостта в региона 

на Тимок 

• Повишаване на конкурентоспособността на предприемачите в 

региона Тимок чрез подобряване на средата за подкрепа на 

предприемачеството в региона Тимок. 
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Стратегия за устойчиво развитие на община Болевац 

 В своята стратегия за развитие община Болевац отразява целите на 

национално и регионално ниво като си залага собствени цели и 

приоритети свързани с развитието на икономиката, инфраструктурата, 

развитието на човешките ресурси, социалната дейност и други. Към 

младежите са насочени следните приоритети:  

• Модел за развитие на малките и средните предприятия 

• Създаване на по-добри условия за спорт и отдих 

• Внедряване на модели за използване на нови технологии  
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
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 Възможността за получаване на адекватно образование, което да 

отговаря както на интересите на младежите, така и на нуждите на 

фирмите в региона помага на младежите да изберат своя професионален 

път и да не напускат района още на етап избор на образование. За 

съжаление в региона няма действащи университети, което е предпоставка 

младежите, които искат да получат висше образование да заминат към по-

големите градове или към други държава. За сметка на това младите хора 

имат богат избор от професионални гимназии, които директно ги насочват 

към даден занаят. Различни фондове и програми също подпомагат 

развитието на професионалните квалификации на младото население и 

предлагат значителна подкрепа при търсенето на работа.  

 

Образователни възможности в Област Монтана 

Обект на целенасочена държавна и общинска политика е създаване 

на условия и възможности за развитие на образователната система, 

осигуряваща различни видове и степени на образование на населението. 

Наред с другите организационно-методически условия за реализирането 

на тази политика важна роля е отделена на образователната 

инфраструктура. Последната включва обекти на предучилищното 

обучение, общото и профилирано и професионалното образование – 

детски заведения и различни видове училища. 

В образователната система на област Монтана основно място заемат 

общообразователните, допълнени с профилираните (езикови, природо-

математически и др.) училища. Общото образование изпитва същите 

проблеми, породени от демографското кризисно развитие – намаляващ 

брой на лицата от 7 до 14 и от 15 до 18 годишна възраст. 

Професионалните училища запазват своя брой - 12 професионални 

гимназии. Професионалните училища са разкрити в 9 общини, като най-

голям е броят им в гр. Монтана и гр. Лом. 
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По отношение на изискването за осигуряване на условия за 

реализация законовото изискване за задължително основно образование, 

в област Монтана са създадени възможности за осигуряване на достъп до 

училище на учениците от населените места, в които няма функциониращи 

училища. Във всички общини чрез училищни автобуси и по линия на други 

превози учениците от селата без училища се возят до най-близките 

училища. Такива училища, в които се обучават ученици от други селища, 

са със статут на “средищни”. С подобен статут са 6 училища в община 

Монтана, 3 училища в община Лом, по 2 училища в общини Вълчедръм и 

Медковец. 

За подобряване на качествата на учебния процес в средищните 

училища (в които се обучават ученици от селища без функциониращи 

училища) се създава организация за въвеждане на целодневен режим на 

учебния процес. За целта се формират групи за целодневна организация 

на учебния процес за учениците от І до VІІІ клас. Освен редовните учебни 

занятия се включват още самоподготовка, време за спорт и отдих, 

занимания по интереси и др. В област Монтана тази организация може да 

бъде приложена в 21 средищни училища. По този начин тези училища ще 

се утвърдят като важни звена на училищната мрежа в областта. 

С цел подобряване на кариерното ориентиране в училищното 

образование за постигане на съответствие между националната и 

европейска политика в областта на ориентирането през целия живот, с 

подкрепата на РИО – гр. Монтана, се реализира Проект “Център за 

кариерно ориентиране”. Същността на проекта е изцяло информативна, 

която ще се осъществява от предвидена за създаване мрежа от такива 

центрове. Те имат за задача да информират за: 

• Профилите на обучение, професиите и специалностите в 

средните и висшите училища и университетите; 
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• Осъществяват информативна и консултативна дейност с 

ученици за избор на образование и кариера; 

• Осъществяват връзката между училищата и пазара на труда 

(един от нерешените проблеми на професионалното 

образование) и др. 

Чрез различни фондове и програми финансирани от Европейския 

съюз се стимулира и организирането на множество обучения и инициативи 

свързани със стимулирането на населението да подобри квалификацията 

си и да си намери работа. Подобни програми и проекти са: 

• Проект "Повишаване пригодността за заетост на безработни 

лица чрез повишени професионални и ключови 

компетентности" - Повишаване на пригодността за заетост на 

безработни лица от групите в неравностойно положение на 

пазара на труда посредством реализиране на комплекс от 

мерки: информиране, консултиране, мотивационно обучение, 

обучения за придобиване на знания и умения по различни 

професии/специалности, по ключови компетентности и 

социални умения. Повишаване качеството на обучението чрез 

повишаване методическата компетентност на преподаватели на 

възрастни и на наставници. 

• Проект "Шанс за успех" - Повишаване на 

конкурентоспособността на пазара на труда на безработни лица 

от целевите групи, чрез качествено и адекватно на 

изискванията на работодателите обучение и осигуряване на 

субсидирана заетост в съответствие с придобитата 

квалификация. 

• Проект "Нови хоризонти" - Създаване на устойчива заетост на 

лица от най-уязвимите групи на пазара на труда и повишаване 

на професионалната квалификация и ключовите 

компетентности и умения на 1 890 безработни лица по търсени 
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на пазара на труда професии и ключови компетентности, 

изисквани от работодателите. 

• Проект "Качествена работна сила - стабилен пазар на труда" - 

Подобряване на пригодността за заетост, адаптивността на 

работната сила, създаване на нови възможности за заетост и 

социално включване в съответствие с потребностите на 

трудовия пазар. 
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Образователни възможности в Област Зайчар 

 

Една от основните причини за настоящата ситуация в областта е не 

само неблагоприятната икономическа тенденция, но и неадекватното 

формално образование (липсват не само модерни иновационни подходи 

към образователните процеси, но и регионална училищна специализация), 

както неефективно разпределение на ресурсите, налични в областта. 

Наличните статистически данни показват много ниско ниво на 

лицата с магистърско и висше образовани – едва 11%. Преобладават тези 

със средно образование – 41%. 

 

Фигура 9 Образователна степен на население на 15 и повече години 
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Фигура 10 Ученици, завършили средно образование, 2015 г. 

 

 

 Наличните училища в областта дават възможност на младите да 

завършат основно или професионално образование в определени 

технологични насочености. Основната част от младежите предпочитат 

именно техническото професионално образование, вероятно поради 

възможността да намерят работа в промишлените и производствените 

предприятия в областта и в по-близките големи градове. Единствената 

образователна институция, която предлага възможности за получаване на 

висше образование е действащият в община Зайчар Факултет за 

мениджмънт към белградския университет Мегатренд. Поради липсата на 

университет броят на младите с висше образование е изключително нисък, 

тъй като повечето, които заминават извън областта, за да учат в 

университет, след това намират по-добра професионална реализация в 

градовете или държавите, в които са завършили.  
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 По-големите училища в областта се намират в община Зайчар. Това 

са 11 основни училища, някои от които са специализирани в изучаването 

на езици, като има и едно музикално училище.  

Средното образование е обезпечено от 5 гимназии с разнообразна 

насоченост – езикова гимназия, техникум, гимназия по медицина и 

икономическа гимназия.  

В останалите по-малки общини има между 2 и3 основни училища 

или гимназии, предлагащи обучение в различни технически и 

професионални направление като икономика, горско стопанство и 

дървообработване, машиностроене и металообработване и други. 

За стимулиране и подпомагане на учениците за оставане в училище 

и подобряване на образователния им успех повечето общини и училища 

предлагат различни по обхват и цел стипендии.  
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА 
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 Един от основните фактори, който би задържал и дори върнал някои 

от вече напусналите региона младежи, е възможността за намиране на 

атрактивна и интересна работа, предлагаща добри условия и заплати, 

както и възможности за професионално развитие. Възможностите за 

работа се осигуряват както от направените инвестиции и действащите 

фирми, така и от целеви фондове, стимулиращи разкриването на работни 

места и инвестирането в персонала.  

 

Възможности за работа в Област Монтана  

Област Монтана се характеризира с ниска икономическа и 

инвестиционна активност и липса на активен инвеститорски интерес. 

Кризата и рецесията допълнително влошиха предприемаческата активност 

в областта, както и в страната. Равнището на предприемачество в областта 

(30 фирми на 1000 чов.) е значително по-ниско от средното за страната 

(51). 

Преобладава делът и броят на микрофирмите, като при тях се 

наблюдава увеличение на техния брой с 517. Всички останали категории 

фирми намаляват своя брой. Това е неблагоприятна тенденция, тъй като 

микрофирмите не са носители на технологичен прогрес, иновации и 

конкурентоспособност, и са с по-малък принос към увеличаване на 

заетостта.  

Основните икономически сфери, в които местното население може 

да намери работа са земеделие, производство на превозни средства, 

производство на хранителни продукти, производство на компютърна и 

комуникационна техника, електронни и оптични продукти, както и в 

сектора на услугите.  

Сред по-големите работодатели в областта могат да се посочат 

следните компании: 
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• „Калиа“ ООД – консервен цех, който произвежда плодови и 

зеленчукови консерви. 

• „Миг – Атас Интернешънъл“ ООД - производство на хляб и 

хлебни изделия. Предприятието има изпълнен проект по ОПРЧР 

за повишаване на квалификацията на служителите си. 

• ЕТ „Чушкарчето“ производство на чипровски килими 

• „Монбат” АД - Водещо предприятие в град Монтана, водеща 

фирма в производството на акумулатори и стартерни батерии; 

• „Берг Монтана Фитинги” АД - Частно дружество с чуждестранно 

участие (Испания). Фитинги, ковък чугун, детайли от легирани 

чугуни и стомана. Сертификат по ISO 9001. Фирмата 

произвежда галванизирани и чугунени тръбни фитинги за износ 

в страните от Европейския съюз. Един от водещите 

работодатели в гр. Монтана. 

• “Крос“ –специализирана в производство на велосипеди, които 

се изнасят основно за Европейския пазар, включително 

Великобритания, Холандия, Русия, Финландия, Гърция, Сърбия 

и Македония;  

• „Мир”АД - специализирано в производство на: гумено-лентови 

транспортьори, метални конструкции и платформи, ролганги и 

ролгангови пътища, машини арматурни дворове и строителни 

подемници, филтри-съобразени с изискванията за опазване на 

околната среда. 

• “Меткар” АД, - производство на опаковки от 

полиетилентерафалт и полистирол. Производство на бутилки за 

бира и олио. 

• „БКК 95”ООД  - фирмата произвежда метални изделия и части 

за мебели. „БКК 95”ООД е доставчик на мебелната фирма IKEA. 

• “Монт  Пигмент” ЕООД - Производство на строителни  

материали, елементи, конструкции, производство на фаянсови 

и керамични материали и изделия за строителството. 
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• „РУА – фабрика за метали” ООД - Фабриката произвежда ляти 

мелнични топки, използвани за смилане на руда, цимент и др. 

•  „Ломско пиво” АД – пивоварен завод с асортимент от 11 

продукта под марките Алмус, Мизия, Дунавско, Gredberg, 

Robeer и Шопско пиво. 

Налична са и различни действащи програми финансирани от 

Европейския съюз и държавния бюджет за стимулиране наемането на 

служите от определени възрастови групи, трайно безработни, хора без 

квалификация или други. В допълнение се отделят и фондове за 

професионални обучения, преквалификация и допълнителна 

квалификация и развитие на служителите на фирмите. Подобни програми 

са: 

• Схема „Младежка заетост“ – насочена основно към подпомагане 

на фирмите при разкриване на нови работни места за младежи  

• Национална програма "Активиране на неактивни лица" - 

Активиране и включване на пазара на труда на неактивни, в 

т.ч. обезкуражени, и на безработни лица посредством 

индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за 

привличането и мотивирането им да се регистрират в 

дирекциите „Бюро по труда” и насърчаване на включването им 

в обучение и/или заетост. 

• Национална програма "Мелпомена" - Увеличаване на заетостта 

чрез разкриване на работни места за подпомагане дейността на 

театрите в България. 

• Програма "Старт на кариерата" - Основната цел на програмата 

е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов 

стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше 

образование, с цел улесняване на прехода между образование 

и заетост. 
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Възможности за работа в Област Зайчар 

 

Възможностите за намиране на работа пред младите в областта са 

ограничени значително от установената от много години икономическа 

структура на действащите фирми в нея. Най-големите работодатели са 

фирми от добивната и преработващата промишленост и по-конкретно: 

• Капитално-интензивни първични промишлени фирми: 

производство и преработка на медни руди, производство на 

неметали, производство на електрическа енергия, въглища и 

строителни материали и 

• Вторични индустриални преработвателни сектори: хранително-

вкусова промишленост, машиностроене, металообработване, 

производство на пластмасови изделия, химическа 

промишленост, производство на абразиви, текстил, обработка 

на кожа, дървообработваща промишленост. 

Този преобладаващо индустриален характер на областта освен 

собствените му недостатъци (като технологично остаряване на 

инфраструктурата или неефективност при използването на материални 

ресурси) също забавя развитието на третичния сектор на услугите (напр. 

търговия, транспорт, туризъм, хранително-вкусова промишленост и др. .) 

както и сектора базиран на знанието и иновациите. Тези факти се 

демонстрират от липсата на иновационни елементи, използвани от 

настоящите предприемачи, което е фактор за загубване на интереса към 

търсене на работа в областта от страна на по-модерните и амбициозни 

млади хора. 

Размерът на инвестициите в научноизследователска и развойна 

дейност на един жител е само 28% от средната за страната. Също така, 
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поддържащите програми и инструменти за предприемачите трябва да 

бъдат приспособени към настоящите им потребности, като се набляга на 

жените и младите предприемачи. Сътрудничеството между 

предприемачите в региона е незначително и съществува предимно само в 

декларативна форма. Регионалните промишлени клъстери са слабо 

развити, така че сътрудничеството между големите фирми и МСП е 

ограничено. Дългосрочното планиране почти не съществува в сектора на 

МСП. Съществува дисхармония в съдържанието на учебните програми и 

профилите на завършилите училище с изискванията на пазара на труда.  

Сред по-големите местни компании са: 

• Експлозиви Рудекс Д.О.О, Белград, производство на взривни 

вещества 

• „Ист Поинт“ - фабрика за производство на пелети за отопление, 

специално пресовани брикети. Най-големият износител, цялото 

производство на пелети от бук се изнася в Италия, а износът се 

планира и за Германия. € 8 млн. Инвестирани.  

• „Aгромеханика“, фабрика за машини и селскостопанска 

техника, а след приватизацията изнесени сено и силаж, както и 

машини за обработка на почвата и почистване на сняг. Страни, 

към които фирмата изнася: Италия, Германия, Франция, 

Словения, планира се започването на износ към африканския 

пазар (предимно за Нигерия, Алжир и Тунис), но също така и за 

Русия. В момента работят около 250 метални работници. 

• „Еуроаква“ Д.О.О е фабрика за производство на питейна вода и 

е част от системата "Аква". 

• Д.О.О. „Унимер“ Крушевац, клон - Унимер Неметали Бољевац, 

фабрика за декоративен камък, доломит и други подобни. 
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Нагласите на младите хора за живеене в определена държава или 

град се определят не само от възможностите за образование или намиране 

на работа. Много от младежите избират да учат в друг град или държава, 

но след това търсят работа на различно място, като включително се 

увеличават и случаите на младежи, които се завръщат обратно в страната 

и родния си град. Възможностите на интернет и дистанционно работно 

място също не ограничават младежите да живеят на дадено място само 

защото там могат да намерят работа. Именно поради тази причина, освен 

по-горе разгледаните условия за образование и намиране на работа, е 

необходимо да се вземат под внимание и други фактори като възможности 

за развлечения, културен живот, сигурност на средата, инфраструктура, 

екологични условия и други. 

 

Условия на живот в Област Монтана 

Театралната и специализираната библиотечна дейност са 

представени от обекти, които са с надобщинско, регионално значение. 

Такива са - Драматичен театър”Драгомир Асенов” и Общински куклен 

театър “Патилан” в гр. Монтана. Двата театъра разполагат общо с 3 

театрални сцени и салони с общ капацитет 734 места. Те са единствени 

театрални културни институции в областта. Специализираната 

библиотечна дейност е представена от Регионалната библиотека “Гео 

Милев”. 

Музейната дейност е представена от 7 музея и музейни сбирки със 

126 хил. експоната. С регионални функции е Регионалният исторически 

музей в гр. Монтана. Музеи с различен профил има още в гр. Берковица, с. 

Георги Дамяново, Лом и др. 

Комплексната читалищна дейност е с най-добре развита мрежа от 

читалища. В повечето от общините читалищата са единствените културни 

обекти. Общият брой на регистрираните читалища в областта е 100. 
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На територията на област Монтана има над 600 декларирани и 

обявени паметници на културата с национално и местно значение, 

предимно с местно значение. 

За град Монтана, преобладаващият вид паметници са: жилищни и 

обществени сгради; археологически паметници; култови сгради; 

исторически и на парковото изкуство. Независимо от броя, 

археологическото наследство на община Монтана има голям културно-

исторически и експозиционен потенциал. 

Останалите общини от областта се характеризират с неравномерна 

наситеност на паметници на културата, както по брой, така и по 

характеристика. В една част от селата църквите също са паметници на 

културата. За разлика от града, тук преобладаващите сгради-паметници са 

от епохата на Възраждането, а археологическите – надгробни и селищни 

могили и антични и средновековни селища. 

Музеите съхраняват културно-историческото наследство в района, 

представени от: Исторически музей в град Монтана, който осъществява 

значителна по обем научно–изследователска дейност, а през годините е 

провеждал регулярни археологически разкопки в региона. Историческият 

музей в град Лом е основан през 1925 г. Сградата на музея е обявена за 

паметник на културата през 1973 г. Историческият музей в град Чипровци 

е създаден през 1988 г. по повод 300-годишнината от Чипровското 

въстание, но началото на музейната сбирка е още от 60-те години. 

Етнографският музей в Берковица е архитектурно-строителен паметник на 

културата. Общинска музейна сбирка в гр. Вършец, основана през 1999 г., 

която се помещава в сграда, построена през 30-те години на миналия век. 

Областта разполага с добър рекреационен потенциал: гр. Монтана с 

регламентирани зони и паметници на културно-историческото наследство; 

манастирските комплекси (Клисурски, Чипровски, Лопушански, 

Добридолски) и църковните храмове; красивото крайбрежие и острови на 
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р. Дунав; планинските територии на запад и юг (общини Чипровци, Георги 

Дамяново, Берковица, Вършец); част от природния парк „Врачански 

Балкан” – общ. Вършец; резерватите и поддържаните резервати – 

„Горната кория” - общ. Берковица и други. 

В допълнение, за обогатяване и разнообразяване на културния и 

развлекателния живот в областта общините организират множество 

множество фестивали, концерти, панаири, събития и спортни състезания с 

национално и международно участие. Но местата за забавляване на 

младите, кината и други видове по-модерни развлечения са изключително 

ограничени и с недостатъчно качество.  

Монтана е една от областите, в които разпространението на 

интернет върви с най-бавни темпове. Едва 36,4% от домакинствата в 

областта имат достъп при средно 53,7% за страната. През същата година 

по-малко от половината жители на областта на възраст между 15 и 74 г. са 

използвали интернет. 

По отношение на инфраструктурата и свързаността на областта с 

други по-големи градове и държави Област Монтана има добро 

разположение по отношение пространствената организация на 

националната транспортна система - територията й се обслужва от два 

Трансевропейски транспортни коридора (ЕТК)- № 4 и № 7. Въпреки 

доброто ситуиране на областта по отношение на трансевропейските 

транспортни направления, изградеността на пътната мрежа е недостатъчна 

- липсват изградени автомагистрали и високоскоростни пътища. Областта 

се обслужва от един първокласен път І-1 „граница Румъния-ферибот 

Видин-Димово-Монтана-Враца-Мездра-София-Благоевград-Симитли-

Кулата-граница Гърция“.  

Отдалеченото разположение на големите промишлени заводи и 

благоприятните природни ресурси на региона спомагат за добрите му 

екологични показатели и липсата на значителни замърсявания. Не са 
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регистрирани превишения по показателите азотен окис и серен диоксид. 

Всички останали контролирани атмосферни замърсители – никел и 

полициклични ароматни въглеводороди са значително под съответните 

пределно допустими концентрации и не се наблюдават трайни тенденции 

към повишаване на съдържанието им в атмосферния въздух.  

Значителни усилия са насочени към изграждане на ВиК мрежата, 

което е предпоставка за подобряване на качеството на природните води. 

Отчетена е тенденция за преустановяване влошаването на повърхностните 

води, стабилизиране на състоянието и слабо подобряване в отделни речни 

участъци. Въпреки това областта изостава значително в изграждането на 

канализационната мрежа и необходимите пречиствателни станции. 

Няма установено замърсяване на почвите в област Монтана с 

продукти за растителна защита. Замърсяването на почвите с устойчиви 

органични замърсители, вкл. нефтопродукти е силно ограничено. Взетите 

проби от почвата за определяне на замърсяването на почвата с тежки 

метали и металоиди не показва такова. 

През последните години все повече се налага тенденцията за 

намаляване замърсяването на земите и почвите. Ограниченото ползване 

на пестициди и торове в земеделието, програмите за екологично 

земеделие и животновъдство водят до намаляване деградацията на земите 

и почвите. 

На територията на област Монтана 100 % от населението е 

обхванато в система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. 

Проблемът с отпадъците не е напълно решен, като не е реализирано 

разделно събиране на отпадъците. Всичките 11 общини на територията, 

контролирана от РИОСВ-Монтана, имат общински програми за управление 

на отпадъците. 

На територията на област Монтана няма агломерации, основни 

летища, железопътни линии и пътища, определени като такива в Закона 



 
 

 
68 

 
Проучването се извършва рамките на проект "Основи за по-добро бъдеще на нашите 
младежи" No CB007.1.21.343 по програма за трансгранично сътрудничество Interreg-

IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme ,  
CCI Number: CCI 2014TC16I5CB007. 

за защита от шума в околната среда. Съществуващите шосейни и 

железопътни артерии не могат да бъдат класифицирани като силно 

натоварени и не представляват сериозен проблем по отношение на 

шумовото натоварване на околната среда. Основните промишлени 

източници на шум са разположени в отдалечени от жилищните райони 

промишлени зони, като се предприемат мерки за обезшумяване на 

производствата и съоръженията. Предприятията, попадащи в обхвата на 

комплексния разрешителен режим, както и разположените в близост до 

жилищни райони, извършват собствен периодичен мониторинг на шума, 

излъчван в околната среда. 
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Условия на живот в Област Зайчар 

 

Районът, в който се намира област Зайчар, е част от Централна и 

Източна туристическа зона (според териториалния план на Република 

Сърбия). Районите Зайчар и Бор притежават добър естествен потенциал, 

напр. Планината Стара планина, планините Кучай, Злтското ждрело и 

пещерите, каньона на Лазаревата река, езерото Бор, Църни Вр. Друг 

положителен фактор за прекарване на свободното време е удобното 

местонахождение между Румъния на североизток и България на изток със 

силни гравитационни центрове (Белград, Ниш, София, Видин) в 

околностите. Също така има благоприятна връзка с коридор VII (Дунав) и 

относително достъпен достъп до коридори X (Залцбург - Любляна - Загреб 

- Белград - Ниш - Шкопи - Велес - Солун) и IV (Дрезден / Нюрнберг - 

Прага - Виена - -Гиор -Будапеща - Арад -Бургас -Константи / Краиова -

София -Салсаники / Пловдив -Истанбул). 

Възможностите на областта за развлечение на младите и предлагане 

на разнообразен, здравословен и екосъобразен начин на живот са 

неравномерно развити. От сравнително развитите - Сокобаня, 

археологическите обекти "Феликс Ромулиана" и "Лепенски вир", Природен 

парк Стара планина (Бабин Зуб), Национален парк Дердап, Гамзигардска 

баня, Брестовачка баня. Общините Зайчар, Бор и други общински места 

предлагат над 50 културни, художествени и спортни събития, природни и 

културно-исторически забележителности, ловни стопанства, туристически 

места и други. 

Броят на културно-историческите обекти също е ограничен като 

преобладават манастирите, църквите като манастир Лапушња, Църква 

лозица, Църква Св. Илије и други. 
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Съществуващото туристическо и развлекателно предложение за 

цялата област не е достатъчно познато и развито. Организацията и 

взаимовръзката между общините в региона, както и със съседните общини 

в Сърбия, България и Румъния са недостатъчни. 

В областта има ограничен брой музеи, театри, библиотеки, кина и 

други места за развитие на културен живот и прекарване на свободното 

време от страна на младите. Липсват по-модерни възможности за 

развлечение въпреки, че много от общините инвестират в организирането 

на разнообразни концерти, фестивали, състезания и други събития с 

национално и международно участие.  

 

Таблица 4 Кина, театри и музеи в област Зайчар, 2015 г. 

Брой кина 3 

Брой посещения в кината 5115 

Брой музеи 2 

Брой посещения в музеите 48053 

Брой театри 1 

Брой театрални представления 78 

Брой посещения на театрите 5670 

 

Създадени са културни и образователни центрове, които 

организират програми в областта на изкуството и културата, насърчават, 

подпомагат и развиват културни и естетически ценности, образование, 

междукултурен диалог чрез стимулиране на творчеството и хармонично 

развитие на културните дейности, откритие, производство, проучване, 

опазване и популяризиране на националната култура и културата на 

националните малцинства, защита и достъпност до културни ценности с 

национално и световно значение. 



 
 

 
71 

 
Проучването се извършва рамките на проект "Основи за по-добро бъдеще на нашите 
младежи" No CB007.1.21.343 по програма за трансгранично сътрудничество Interreg-

IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme ,  
CCI Number: CCI 2014TC16I5CB007. 

Подобно на област Монтана и тук младите имат възможността да 

живеят в по-чиста екологична среда и по-спокойни условия на живот без 

допълнително светлинно и шумово замърсяван. Значително 

благоприятства и наличието на големи природни паркове, планини и гори. 

Съществуват няколко фактора, които влияят на състоянието на 

околната среда. Един от тях е управлението на отпадъците. Липсата на 

сложна регионална система за управление на отпадъците представлява 

едно от основните предизвикателства за областта. Понастоящем различни 

видове отпадъци (твърди битови отпадъци, промишлени, опасни и други) 

се разполагат на незащитени незаконни депа, които не отговарят на 

основните изисквания за безопасност. Организираното събиране на 

отпадъци е в подготвителната фаза. Други процедури, като 

предотвратяване, повторно използване, разделяне, рециклиране и т.н., 

предстои да бъдат планирани и приложени. 

Въз основа на състоянието на въздуха, територията на областта 

може да бъде разделена на две части. По-слабо замърсената територия 

обхваща общините Болевац, Сокобаня и Княжевац, където замърсяването 

на въздуха се дължи на повишената интензивност на движението и вече 

споменатите депа. През зимния период също се отчита по-висока 

концентрация на серен диоксид и сажди в резултат на отоплението и 

експлоатацията на промишлени предприятия. Замърсяването на въздуха 

на територията на община Зайчар е по-високо в резултат от няколко 

промишлени дейности. Концентрацията на повечето метали в задържащия 

се прах е в границите на ILV (емисионни гранични стойности).  

За съжаление качеството на водите не е на достатъчно добро ниво. 

Основната причина за това състояние е липсата на пречистване на 

отпадни води, така че отпадъчните води от промишлеността, 

домакинствата, извличане от земните находища, незаконно депониране на 

отпадъци и други се изхвърлят директно в реките, а отрицателните ефекти 
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от отпадъчните води се отразяват и в неблагоприятното състояние на 

подпочвените води. 

В районите Зайчар и Княжевац неконтролираното използване на 

торове, пестициди и други агрохимикали причинява намаляването на 

плодородието на обработваемата земя и замърсяването на почвата, а като 

страничен ефект води до замърсяването на повърхностните и подземните 

води. 

Въпреки че всички горепосочени екологични проблеми и 

предизвикателства могат да бъдат означени като местни (от гледна точка 

на тяхното възникване), техните последствия имат регионален характер, 

което оправдава справянето с тези екологични проблеми на регионално 

ниво. 

Здравата околна среда е решаващо предварително условие за всяка 

човешка дейност. Това влияе върху решението на хората дали да живеят и 

работят в определена област. В същото време този фактор влияе силно 

върху привлекателността на региона за нови инвеститори и туристи. В 

тази връзка с цел задържане на младите в областта следва да се 

предприемат мерки, за свеждане до минимум на отрицателното 

въздействие на вече съществуващите екологични тежести и превенция 

преди създаването на нови. 
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ТЕКУЩОТО 

СЪСТОЯНИЕ И УСЛОВИЯ  
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Анализ на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите  

 

Силни страни Слаби страни 

• Реализирани проекти за 

подобряване физическите 

качества на образователна 

инфраструктура, на културни 

обекти и др. с европейски 

финансов ресурс, които 

създават условия за развитие 

на бизнес 

• Наличие на културно 

наследство 

• Чиста околна среда 

• Развита промишленост 

• Действащи множество 

програми и проекти за 

професионална квалификация 

и откриване на работни места 

• Приети национални, 

регионални и местни 

политики и планове за 

подпомагане на младежите и 

активното им включване в 

икономическия живот 

• Наличие на възможности за 

специализирано 

професионално развитие 

• Изоставащо икономическо 

развитие 

• Процес на демографско 

остаряване, по-задълбочен 

сред селското население 

• Закрити са повечето 

промишлени дейности в по-

малките общини и в по-

малките населени места 

• Високо равнище на 

безработица 

• Висок относителен дял на 

население, живеещо в 

условията на бедност 

• Транспортното обслужване 

преобладаващо се базира на 

второкласни и третокласни 

пътища с недобро 

експлоатационно състояние 

• Неоползотворен туристически 

потенциал 

• Липса на висше учебно 

заведение 

• Технологична изостаналост и 

ниска конкурентоспособност 



 
 

 
75 

 
Проучването се извършва рамките на проект "Основи за по-добро бъдеще на нашите 
младежи" No CB007.1.21.343 по програма за трансгранично сътрудничество Interreg-

IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme ,  
CCI Number: CCI 2014TC16I5CB007. 

на икономическите сектори 

• Ниско качество на жизнената 

среда – недоизградени 

благоустройствени и 

комунални системи в 

населените места 

• Неблагоприятна териториална 

структура на икономиката. 

Липса на изявени полюси на 

растежа 

• Липса на модерни и 

иновативни фирми  

• Липса на добри възможности 

и стимули за развитие на 

собствен бизнес 

Възможности  Заплахи  

• Наличие на възможности за 

усвояване на средства от 

европейски фондове за 

подобряване качествата на 

публичните услуги; 

човешките ресурси, 

инфраструктурата, туризма и 

селското стопанство, 

благоустрояване, повишаване 

на предприемачеството и 

иновациите 

• Развитие на човешките 

ресурси чрез квалификация и 

преквалификация 

• Отрицателно естествено 

възпроизводство, миграции 

• Слабо участие с проекти в 

оперативните програми 

• Продължаваща икономическа 

стагнация с неблагоприятно 

влияние върху 

икономическата активност на 

населението 

• Ограничени възможности за 

заетост. Нарастване на 

безработицата 

• Ограничени възможности на 

държавата и общините за 



 
 

 
76 

 
Проучването се извършва рамките на проект "Основи за по-добро бъдеще на нашите 
младежи" No CB007.1.21.343 по програма за трансгранично сътрудничество Interreg-

IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme ,  
CCI Number: CCI 2014TC16I5CB007. 

• Привличане на инвестиции в 

земеделието, индустрията и 

туризма 

• Разработване и изпълнение на 

Интегрирани планове за 

градско възстановяване  

• Развитието на пазара на труда 

чрез активни политики 

• Реализиране на 

инфраструктурните проекти 

• Развитие на трансгранично и 

транснационално 

сътрудничество 

финансиране на публични 

проекти и за съфинансиране 

на проекти по оперативните 

програми 

• Влошаване на околната среда 

поради отсъствието на 

канализация в селата 

• Недостатъчно добро качество 

на интернет услугите 

• Недостатъчно развит културен 

живот и възможности за 

разнообразие на младите 
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Обобщение 

Младото население на възраст между 15 и 29 години прогресивно 

ще намалява като се очаква до 2020 г. това намаляване да е достигнало 

до над 23%. Като особено рязко това ще се отрази на възрастовите групи 

20‐24 и 25‐29 години.  

 Над 55 % от младото население живее в градовете. Очертава се 

тенденция на най‐голямо териториално движение по направлението “град‐

град”. Като през последните години се наблюдава ново покачване на 

желанието за емиграция при младите хора, особено във възрастта 20‐29 

години. Положителното е, че определено се променя образователната 

структура на емиграционния поток – той е доминиран от млади хора със 

средно (11,9%) и по‐ниско образование (10,2%). Висшистите все повече 

виждат шансове и перспективи за добро материално положение в страната 

си. 

Въпреки че се увеличава броят на младежите в региона, които 

завършват средно образование 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.  

Необходимо е да се положат усилия за плавното преминаване на 

младите хора от учебната скамейка към пазара на труда чрез разширяване 

на стажовете и практиките в реалния сектор. Полезно за задържането на 

младежите в региона е и инвестирането от страна на работодателите в 

обучението и квалификацията на младите служители.  

Преценявайки възможностите за използване на помощи за 

безработица от държавата или условията на работа и заплащане в по-

големите градове и държавите от Европейския съюз, младежите са 

демотивирани от предлаганото заплащане в региона и предпочитат или да 
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не работят или да потърсят работа извън него. И въпреки че за много от 

младите хора развиването на собствен бизнес е примамлива и престижна 

възможност, много малко от тях успяват да реализират личните си бизнес 

планове.  

Групата на населението на възраст между 29 и 35 години е 

изключена от повечето програми и инициативи за образование, наемане 

на работа и финансиране на първоначални бизнес инициативи. А от друга 

страна няма достатъчно опит и умения за възползването от други 

възможност за вече реализирани специалисти или действащи фирми. Тези 

още по-затрудняващи условия допълнително стимулират много от хората 

на възраст между 29 и 35 години да търсят реализация или дори временна 

заетост в по-големите градове и в държавите от Западна Европа. 

Регионът се характеризира с икономическа изостаналост. Местният 

пазар на труда остава в криза, което забавя ръста на доходите и 

подобряването на условията на живот на гражданите. Инфраструктурата е 

в лошо състояние, а достъпът до интернет – силно ограничен. Въпреки че 

местната администрация получава преобладаващо позитивни оценки за 

своята работа както от гражданите, така и от бизнеса, а данъчната среда е 

благоприятна, тези фактори не са достатъчни за повишаването на  

инвестиционната активност на предприятията и привличането на 

чуждестранни капитали. Възрастовата структура на местното население 

продължава да се влошава, а урбанизацията е сравнително ниска.  

Държавните, регионалните и местните власти осъзнават 

недостатъците на региона и необходимостта от провеждане на политики, 

програми и инициативи за подобряване на икономическото състояние на 

региона, привличането на инвестиции и подкрепата на местния бизнес, 

както и подобряването на условията на живот и стимулирането на младото 

население да остане и да се развива в региона. 
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Образованието е оценено като незадоволително поради ниската 

успеваемост на местните ученици и ограничените възможности за избор на 

гимназии, професионални техникуми, както и липсата на университет в 

региона. Този недостатък се компенсира от наличието на разнообразни 

програми и проекти финансирани от ЕС, които са насочени към развитие 

на професионалните умения, преквалификация, обучение на населението 

в неравностойно положение и други.  

Относно възможностите за работа в региона основните 

икономически сфери, в които местното население може да намери работа 

са земеделие, производство на превозни средства, производство на 

хранителни продукти, производство на компютърна и комуникационна 

техника, електронни и оптични продукти, както и в сектора на услугите. 

Тези условия обуславят необходимостта от наличието на професионалисти 

в точно дефинирани производствени сфери, изискванията на които 

повечето младежи не отговарят, а и към който нямат толкова голям 

интерес. Липсват модерни международни компании работещи в сферата на 

ИТ технологиите, иновациите комуникациите и други по-интерактивни 

сфери, които към момента са по-популярни сред младите хора и им 

позволяват не само по-добре да разгърнат потенциала си и да се развиват 

в кариерата си, но и да имат по-висок стандарт на живот поради по-

високите средни заплати в тези сектори.  

Положително се оценява качеството на социалната среда и околната 

среда в областта. Но въпреки това липсват разнообразни и модерни 

условия за прекарване на свободното време и развлечение на младите, 

както и развитието на културния им живот. По този начин освен 

атрактивни възможности за професионално развитие за младите в региона 

липсват и атрактивни възможности за социален живот и развлечение.  

Като цяло към момента дългогодишните инвестиции и инициативи на 

държавите и бизнеса в развитието на конкурентоспособността на пазара, 
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привличането на чуждестранни фирми и предлагането на по-атрактивни 

условия на работа са успели да привлекат обратно някои значителна част 

от младежите, които са заминали да учат или работят в чужбина. За сега 

този ефект се усеща най-силно в столиците и някои от по-големите 

градове на двете държави. Очаква се чрез допълнителното стимулиране на 

икономиките на отделните региони в България и Сърбия да се постигне 

подобен ефект и в тях поне от гледна точка на това младите хора, 

живеещи в тях, да предпочетат да останат и да се развиват в тях и за в 

бъдеще.  

Представените и анализирани по-горе статистически данни, 

действащи политики и други условия пред младите хора в региона служат 

за общо анализиране на потенциала на трансграничния регион за 

намаляване на младежката имиграцията. Като цяло от представената 

информация може да се заключи, че основния потенциал за привличане 

на младежите се изразява във възможностите за професионално обучение 

и развитие в строго специализирани промишлени сектори, наличието на 

спокойна среда за живот и чиста природа, наличието на множество 

политики и програми насочени специално към младите и тяхното 

устойчиво включване в икономическия живот. През региона остава обаче 

проблемът с привличането на чуждестранни инвестиции и модерни 

компании, които да конкурират условията на работа и възможностите за 

професионално развитие на фирмите от големите градове. Следването на 

заложените общински планове и регионални стратегии за развитие би 

трябвало да привлече подобни инвестиции, но за тази цел е необходимо и 

активното включване на младите, които да представляват компетентна и 

желана работна ръка.  

За да може в пълнота да се разгледа потенциала на трансграничния 

регион за намаляване на младежката имиграцията е необходимо освен 

представянето и анализа на разнообразна статистика за региона, да се 

потърси и персоналното мнение на младите от региона, да се установят 
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техните желания, нагласи и проблеми, които ги карат да изберат живот на 

друго място или пък да останат в региона.  

В следващата част от документа са представени и анализирани 

резултатите от проведеното социологическо проучване сред дефинираната 

таргет група чрез отговори на специално разработени анкети и 

персонални интервюта.  
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Представяне и анализ на основните резултати от анкетата 

Чрез проведеното социологическо проучване са събрани отговори от 

2078 младежи от региона на Монтана и Зайчар. От тях 882 са мъжа, а 1196 

жени.  

 С цел включване и на подрастващата група от младежите към 

първоначално дефинираните три възрастови групи е добавена и групата 

на младежите на възраст от 15 до 18 години. Полученият брой отговори от 

всяка възрастова група е представен на следващата фигура.  

 

Фигура 11 Разпределение на респондентите по възраст 

 

 

 Разпределението по образование на респондентите съответства и на 

наличната статистика относно образованието на населението в региона. 
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Основно преобладават младежите със средно или средно професионално 

образование.  

 

Фигура 12 Разпределение на респондентите по образование 

 

 

 Едва 37% от младите хора, които са отговорили на анкетата, имат 

възможност да живеят самостоятелно благодарение на доходите, които 

имат от работата си в региона. Този нисък процент се обуславя както от 

показаните от социологическите данни ниски доходи от заплата на 

населението в региона, така и от необходимостта от по-голяма инвестиция 

за намиране на собствено жилище в съчетания с малкото инвестиции в 

нови жилищни сгради в района. По този начин, повечето млади хора, 

които искат да са абсолютно самостоятелни, би трябвало да инвестират в 

закупуването на земя и строежа на къща, което изисква изключително 

високи инвестиции.  
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 Потвърждение на тези отговори са и отговорите на следващия 

въпрос, чрез който младежите би следвало да се класифицират по степени 

в обществото отговарящи на нивото на богатство. Общо 89% от младежите 

се определят като материално притеснение, не заможни или относително 

заможни. По-точното разпределение на отговорите е представено на 

следващата графика.  

 

Фигура 13 Класифициране по степени в обществото отговарящи на нивото 

на богатство 

 

 

Въпреки че малка част от респондентите декларират, че могат да 

живеят спокойно самостоятелно с доходите, които получават, повечето от 

тях са положителни, че биха могли да си намерят работа, от която да 

получават достатъчни доходи, но това би било много трудно (58%). Само 

11% са напълно положителни, че могат да си намерят такава работа в 
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региона. Отрицателни отговори са дали 31% от младежите участвали в 

анкетата.  

 Относно очакванията за получаване на добри доходи в чужбина 

младежите от региона не показват преимущество на положителна или 

отрицателна нагласа. 52% смятат, че с образованието, което имат, могат 

да си намерят работа в чужбина, която да им предоставя задоволително 

ниво на доходи. Ключов момент в условието на този въпрос е 

притежаваното образование. Имайки предвид, че повечето от 

респондентите са със средно образование, голяма част от тях не би 

очаквала да е достатъчно конкурентоспособна на чуждестранните пазари, 

за да си намери работа, която да им дава възможност да живеят със същия 

стандарт на живот. Разходите за живот в повечето европейски държави са 

значително по-високи от тези в България и Сърбия и особено от тези в 

разглеждания трансграничен регион. От отговорите на младежите на друг 

въпрос обаче - Мислите ли, че хората с вашето образование в чужбина, 

живеят по-добре от вас?, цели 73% са отговорили с Да, което означава, че 

за младежите не точно нивото на образование е основна бариера, а по-

скоро адекватността и приложимостта на това образование, както и 

изцяло възможността за свободна комуникация на професионално ниво на 

чужд език.  

 Те нямат и много ясна визия за бъдещото си развитие дори и ако 

останат в страната си. 49% от младежите не мисля, че ще са нито бедни, 

нито богати, ако останат в страната си. Тази несигурност се диктува от 

много фактори като несигурна икономическа среда, липса на ясни 

желания и професионални насочености за развитие, разчитане на 

подкрепа от държавата и други. Подробното разпределение на отговорите 

по проценти е показано на следващата графика.  
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Фигура 14 Оценка на перспективите във финансов аспект, ако младежите 

останат в страната си 

 

 

 Цели 64% от младежите смятат, че не получават прилично 

възнаграждение за работата, която работят. То се дължи основно на 

сравненията, които правят с равнищата на заплатите в по-големите 

градове без да се отчита обаче сложността и натовареността на работата и 

уменията, които се изискват за изпълнението й. Това мнение се 

потвърждава и от отговора на следващия въпрос относно мнението на 

младежите дали заслужават по-високо заплащане за работата, която 

работят. 62% от тях смятат, че трябва да получават по-високи заплата 

като обяснението за този отговор е идентично на горното.  

 Очаквано на всички нагласи и статистически данни към момента 

цели 70% от младежите биха емигрирали в чужбина през близките 3 

години. Като основна причина за това може да се посочат ниските и 

незадоволително доходи от работна заплата – 49% от респондентите, и 

липсата на възможности за реализация – 42%. Нисък е процентът на тези, 
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които искат да заминат в чужбина, за да завършат образованието си – 5%. 

67% от тях биха посъветвали и децата си да заминат в чужбина.  

 

Фигура 15 Основни причини за обмисляне на емиграция в чужбина 

 

  

 След представянето и анализа на условията на живот може да 

направим извода, че в региона младежите живеят в по-спокойна среда, с 

по-добри природни и екологични условия, но с по-малко възможности за 

развлечения. Отговорите на въпроса дали младите считат, че в по-

големите градове хората живеят по-добре, показват, че всъщност по-

голямата част от тях предпочитат условията за живот в по-малките 

градове (59%). Което показва, че благодарение на развитието на средата 

и инвестициите в облагородяването на общините в региона младежите 

харесват условията на живот в тях и това може да бъде отчетено като един 

от потенциалите на региона да задържи младежите.  

 Повечето от младежите биха емигрирали в друг град в страната си 

(58%), като основно посочват столицата или по-големите 
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административни центрове. Но пак този процент не е изключително висок 

поради несигурността, която младежите изпитват, мнението им, че 

условията на живот в по-големите градове не са по-добри, липсата на 

средства, с които да се издържат в началото там, както и несигурността в 

конкурентоспособността им на пазара на труда.  
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 Корелационен анализ на резултатите от анкетата 

 Както беше резюмирано в методологията за провеждане на 

проучването и анкетата, преди формирането на хипотезите и 

извършването на корелационните анализи е извършена проверка на 

статистическата свързаност на част от отговорите на въпросни свързани с 

определена тема. Чрез извършването на факторен анализ между различни 

независими променливи, те са групирани в тематични групи, за да може да 

се увеличи статистическата значимост на извършените в последствие 

корелационни анализи между зададените зависими и независими 

променливи.  

 Отговорите към въпросите отнасящи се до определяне на заетостта и 

възможности в рамките на региона на респондентите са изследвани чрез 

факторен анализ, за да се обособят в една независима променлива. Това 

са следните въпроси от анкетата: 

• 4. Имайки предвид доходите, които имате, можете ли да 

живеете самостоятелно – без лишения, но и без излишни 

харчове? 

• 5. Смятате ли, че човек с вашето образование може да 

намери работа във вашия град/село, която да ви осигури доход, 

с който да живеете добре? 

• 7. Получавате ли добро, прилично възнаграждение за 

работата, която работите? 

• 8. Мислите ли, че заслужавате да получавате повече пари 

за работата, която работите? (за тези, които са отговорили с 

„да“ и „не“ на предишния въпрос) 

• 13. Приемете, че обществото е разделено на 7 степени. на 

7-та степен са най-богатите, а на 1-та – най-бедните. вие на 

коя степен бихте се поставили? 
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• 14. Как оценявате вашите лични перспективи във финансов 

аспект, ако останете в страната? 

Между отговорите има силна статистическа зависимост, като може 

да се обособи една обща променлива, която обяснява над 64% от 

вариациите.  

Таблица 5 Факторен анализ на въпросите свързани със заетостта и 

възможностите в региона 

 

 Следващите отговори, които са изследвани за възможно групиране 

са тези свързани с нагласите на младежите за емиграция и вижданията им 

за условията за работа и живот в чужбина. Това са отговорите на следните 

въпроси от анкетата:  

• 6. Смятате ли, че човек с вашето образование може да 

намери работа, която да ви осигури такъв доход в чужбина? 

• 10. Коя е основната причина да мислите за емиграция в 

чужбина? 

• 11. Мислите ли, че хората с вашето образование в чужбина, 

живеят по-добре от вас? 

• 12. Бихте ли посъветвали вашите деца да емигрират в 

чужбина? 

• 15. Смятате ли, че жителите на по-големите градове живеят 

по-добре от жителите на по-малките градове? 



 
 

 
92 

 
Проучването се извършва рамките на проект "Основи за по-добро бъдеще на нашите 
младежи" No CB007.1.21.343 по програма за трансгранично сътрудничество Interreg-

IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme ,  
CCI Number: CCI 2014TC16I5CB007. 

Факторният анализ показва, че могат да бъдат сформирани две 

групи от променливи, които обясняват 75% вариациите. Първата група 

обхваща въпроси 6, 11, 12 и 15, а втората група – въпрос 10. 

Таблица 6 Факторен анализ на въпросите свързани с нагласите за 

емиграция 

 

 На същата база като обща променлива са групирани и отговорите на 

въпросите относно желанието за емиграция към по-голям град или в 

чужбина, като формираната обща променлива обяснява над 88% от 

вариациите.  

Таблица 7 Факторен анализ на въпросите свързани желанието за 

емиграция 

 

След определянето на финалните зависими и независими 

променливи, на основа на анализите и изводите от проучването на 

текущите условия за младежите в региона и описателния анализ на 

отговорите от анкетата, са формирани следните хипотези свързани с 

нагласите на младежите за емиграция: 

• Хипотеза 1: Младите мъже искат да емигрират повече от 

младите жени 
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- Хипотеза 1.1: Младите мъже искат да емигрират повече 

от младите жени в чужбина 

- Хипотеза 1.2: Младите мъже искат да емигрират повече 

от младите жени в други градове 

• Хипотеза 2: Младежите на възраст между 19 – 25 години искат 

да емигрират повече от останалите 

- Хипотеза 2.1: Младежите на възраст между 19 – 25 

години искат да емигрират повече от останалите в 

чужбина 

- Хипотеза 2.2: Младежите на възраст между 19 – 25 

години искат да емигрират повече от останалите в други 

градове 

• Хипотеза 3: Младежите с по-високо образование искат да 

емигрират повече от останалите 

- Хипотеза 3.1: Младежите с по-високо образование искат 

да емигрират повече от останалите в чужбина 

- Хипотеза 3.2.: Младежите с по-високо образование искат 

да емигрират повече от останалите в други градове 

• Хипотеза 4: Младежите с по-лоши условия на работа и 

възможности за спокоен живот искат да емигрират повече от 

останалите 

- Хипотеза 4.1: Младежите с по-лоши условия на работа и 

възможности за спокоен живот искат да емигрират повече 

от останалите в чужбина 

- Хипотеза 4.2: Младежите с по-лоши условия на работа и 

възможности за спокоен живот искат да емигрират повече 

от останалите в други градове 

• Хипотеза 5: Младежите, които виждат повече предимства в 

условията за работа и живот в други градове или държави, 

искат да емигрират повече от останалите  
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- Хипотеза 5.1: Младежите, които виждат повече 

предимства в условията за работа и живот в други 

държави, искат да емигрират повече от останалите в 

чужбина 

- Хипотеза 5.2: Младежите, които виждат повече 

предимства в условията за работа и живот в други 

градове, искат да емигрират повече от останалите 

За да се тестват тези хипотези на базата на получените отговори от 

проведената анкета, е направен логистичен регресионен анализ, чрез 

който да се провери дали така определените независими променливи – 

пол, възраст, образование, заетост и възможности, и емиграция; влияят 

върху желанието на младежите да емигрират. Избран е именно този вид 

анализ, тъй като зависимата променлива е дихотомна.  

Резултатите от логистичния регресионен анализ показват, че 

възрастта, пола и образованието на младежите, нямат влияние върху 

желанието им да емигрират в друга държава или останат в района. С най-

високо влияния за желанието на младежите да емигрират в друга държава 

са вижданията им за възможностите за получаване на по-добра работа и 

по-добри условия на живот в друга държава. Следващи по значение са 

условията на работа и възможностите за добър живот в региона.  
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Таблица 8 Влияние на независимите променливи върху желанието за 

емиграция в чужбина 

 

По този начин, след получените резултати, е възможно да отхвърлим 

първите три под-хипотези като неверни, тъй като възрастта, 

образованието и пола на младежите нямат влияние върху желанието им за 

емиграция в чужбина. Няма значение на каква възраст, пол или с какво 

образование са младите хора от района, за да искат да емигрират от него.  

Резултатите потвърждават останалите две под-хипотези, като за да 

получим по-точна информация за това кои точно са подфакторите за 

желанието на младежите за емиграция в чужбина, ще разгледаме 

влиянието на елементите формиращи всяка една променлива пак чрез 

използването на логистичен регресионен анализ.  

Без влияние върху желанието за емиграция в чужбина е 

възможността на младите на базата на доходите си към момента да живеят 

самостоятелно. Въпреки, че повечето от младежите са отговорили, че не 

могат да живеят самостоятелно с доходите, които имат, това не ги кара да 
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искат да емигрират в друга държава. Това най-вече се дължи на по-

различните навици на живот в по-малките градове и села, в които 

големите семейства в повече случаи живеят в една къща. Също без 

значение е и това къде считат, че се намират по обществената скала за 

социално положение.  

С най-голямо значение за желанието за емиграция в чужбина сред 

младежите в региона е оценката им на личните им перспективи във 

финансов аспект, ако останат. Младежите, които смятат, че имат 

възможност в бъдеще да получават високи доходи, нямат толкова силно 

желание да емигрират в чужбина. За съжаление обаче 49% от младежите 

смятат, че нито ще бъдат бедни, нито богати, а още 35% мислят, че ще 

бъдат финансово ограничени.  

На следващо място по значение за желанието на младежите да 

емигрират в чужбина е мнението им, че не са достатъчно добре платени за 

работата, която работят, и заслужават повече пари за нея. Цели 62% от 

младежите смятат, че трябва да получават по-висока заплата, за работата, 

която извършват.  

Трето по значение е мнението на младежите, че човек с тяхното 

образование може да намери работа в техния град/село, която да им 

осигури доход, с който да живеят добре. Наличието на такава възможност 

кара младежите да не обмислят толкова възможностите за емиграция от 

региона. Едва 11% от младежите обаче считат, че могат да намерят такава 

работа лесно, докато 58% от тях мислят, че ще е възможно, но много 

трудно. 

На последно място е размерът на възнаграждението, което 

младежите получават към момента. Тези, които са доволни от 

възнаграждението, което получават от работата си, не желаят да 

емигрират в чужбина. Процентът на младежите, които са доволни от 

заплащането си обаче е много нисък – 20%. 
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Таблица 9 Влияние на подфакторите включени във фактор „заплата 

и възможности“ върху желанието за емиграция в чужбина 

 

 

 От гледна точка на фактор „емиграция“ най-голямо значение за 

желанието на младежите да емигрират в чужбина е мнението им, че 

хората с тяхното образование в чужбина, живеят по-добре от тях. Цели 

73% от младежите вярват, че други хора с тяхното образование имат по-

добри условия на живот.  

 Другият фактор, който е от значение за желанието на младежите да 

заминат в чужбина е мнението им, че човек с тяхното образование може 

да намери работа, която да му осигури добър доход в чужбина. Като и тук 

мнозинството от младежите са с положително мнение – 52%. 

 Това дали младежите биха препоръчали на децата си да емигрират в 

чужбина не е от значение за тяхното собствено желание за емигриране в 

чужбина. 
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Таблица 10 Влияние на подфакторите включени във фактор 

„емиграция“ върху желанието за емиграция в чужбина 

 

 

 За разлика от желанието за емиграция в чужбина, образованието на 

младежите има значение за желанието им за емиграция в друг град. 

Младите хора с по-високо ниво на образование, биха искали да намерят 

професионална реализация и да живеят в друг град. Подобно на 

желанието за емиграция в чужбина от високо значение за искането за 

емиграция в друг град са и факторите „заплата и възможности“ и 

„емиграция“. 
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Таблица 11 Влияние на независимите променливи върху желанието 

за емиграция в друг град 

 

 

 От най-голямо значение за младежите да искат да емигрират в друг 

град е възможността с тяхното образование да си намерят работа, която да 

им осигури доход, с който да живеят добре. Липсата на такива 

възможности кара голяма част от младежите от региона да искат да 

емигрират в други градове. Със следващо значение е възможността на 

младежите с доходите, които имат да живеят самостоятелно. Включването 

на този фактор, за разлика от желанието за емиграция в чужбина. В този 

случай вероятно оставането в същата държава има значение при 

възможността за самостоятелен живот, тъй като в собствената си страна 

младежите биха били по-спокойни да се отделят от семейството си.  
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Таблица 12 Влияние на подфакторите включени във фактор „заплата 

и възможности“ върху желанието за емиграция в друг град 

 

 Разбира се от значение за желанието на младежите да емигрират в 

друг град е и мнението им, че в по-големите градове хората живеят по-

добре, но положителното в отговорите на този въпрос е, че повечето 

младежи считат, че това не е така – цели 59% от респондентите.  

 

Таблица 13 Влияние на подфакторите включени във фактор 

„емиграция“ върху желанието за емиграция в друг град 
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 Резултатите от анализите потвърждават следните хипотези: 

• Хипотеза 3: Младежите с по-високо образование искат да 

емигрират повече от останалите 

- Хипотеза 3.2.: Младежите с по-високо образование искат 

да емигрират повече от останалите в други градове 

• Хипотеза 4: Младежите с по-лоши условия на работа и 

възможности за спокоен живот искат да емигрират повече от 

останалите 

- Хипотеза 4.1: Младежите с по-лоши условия на работа и 

възможности за спокоен живот искат да емигрират повече 

от останалите в чужбина 

- Хипотеза 4.2: Младежите с по-лоши условия на работа и 

възможности за спокоен живот искат да емигрират повече 

от останалите в други градове 

• Хипотеза 5: Младежите, които виждат повече предимства в 

условията за работа и живот в други градове или държави, 

искат да емигрират повече от останалите  

- Хипотеза 5.1: Младежите, които виждат повече 

предимства в условията за работа и живот в други 

държави, искат да емигрират повече от останалите в 

чужбина 

- Хипотеза 5.2: Младежите, които виждат повече 

предимства в условията за работа и живот в други 

градове, искат да емигрират повече от останалите 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Резултатите от проведения статистически и социологичен анализ 

показват, че младежите в регион все повече намаляват, а голяма част от 

тези, които са останали там биха искали да емигрират в друг град или 

държава.  

Основните причини за тези нагласи са: 

• липса на възможности за разнообразно професионално 

образование; 

• недостатъчна задоволеност от получаваното възнаграждение в 

регион; 

• липса на възможности за работа във фирми от по-модерните 

икономически сектори, работещи в сферата на иновациите и 

информационните технологии, включително чуждестранни 

фирми; 

• недостатъчно добър достъп до интернет, който да позволява на 

младежите да работят дистанционно за фирми от други градове 

или държави; 

• липса на достатъчно възможности и стимули за започване на 

собствен бизнес от страна на младежите 

• представи и очаквания на младежите от региона, че биха 

получавали по-високи заплати, ако емигрират от региона 

 

 Според повечето от младежите като положителна черта на региона 

може да се посочат по-спокойните и екологични условия на живот.  
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Мерки за намаляване на броя на младите мигранти 

С оглед на така получените резултати може да се препоръчат 

следните мерки за намаляване на броя на младите мигранти от региона: 

• Създаване на благоприятни условия и привличане на 

инвеститори от по-модерните интерактивни сектори както и 

такива, работещи в сферата на иновациите; 

• Стимулиране на младежите активно да търсят работа и да 

подобряват професионалните си квалификации и опит с цел да 

представляват по-атрактивна и конкурентоспособна работна 

ръка за външни фирми инвеститори; 

• Подобряване на достъпа до бързи и сигурни интернет услуги, 

които да създадат благоприятни условия за младежите да 

останат да живеят в региона докато работят дистанционно за 

национални и международни фирми; 

• Предлагане на модерни професионални обучения от страна на 

гимназиите и други образователни организации, чрез които 

професионалната квалификация на младежите да може да 

отговаря на необходимостите на бизнеса; 

• Организиране на стажантски програми в държавни и частни 

организации за младежи; 

• Стимулиране на фирмите сами да организират обучителни 

школи, чрез които да отсяват и обучават подходящи кандидати 

за работа; 

• Създаване на по-добра комуникация между младежите и 

работодателите, чрез която да се изложат проблемите и 

мненията на младежите, свързани с работа, която изпълнят и 

вижданията им за заплащането, което биха искали да 

получават; 

• Подобряване на мерките за подкрепа на младежите, които 

искат да започнат собствен бизнес чрез съдействие от местната 
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администрация, предлагане на менторство от бизнеса, помощ 

при търсенето на финансирания, предлагане на споделени 

офис пространства и други; 

• Изпълнение на кампании насочени към привличане обратно на 

младежи, които вече са напуснали региона; 

• Продължаване на инвестициите в инфраструктура с цел 

подобряване на връзките на региона с други по-големи градове 

• Поддържане и подобряване на екологичните условия на живот; 

• Предлагане на разнообразни начини за прекарване на 

свободното време на младежите; 

• Изпълнение на програми и проекти за обмен на ученици, 

младежи и служители; 

• Изпълнение на програми и проекти за по-активно включване на 

младежите в обществения и бизнес живот, включително 

осъществяването на социални иновации и трансгранични и 

международни сътрудничества с младежки организации 
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Фокус и обхват на планираните семинари  

Като първоначални мерки в резултат от проведеното проучване и 

анализ в краткосрочен план се предлага организирането на семинари и 

обучения на следните теми: 

• Срещи между представители на бизнеса и младежите за 

търсене на кадри и предлагане на работни места; 

• Обучение на младежи в сферата на започване на собствен 

бизнес; 

• Обучение на младежи за възможностите, които предлага 

социалното предприемачество; 

• Представяне на възможности за кандидатстване по 

трансгранични и международни проекти и програми за обмен и 

партньорство, след които младежи да представят проектни идеи 

за кандидатстване от страна на местни администрации или 

неправителствени организации; 

• Организиране на срещи между младежи и обучителни 

институции за разработване на допълнителни професионални 

обучения; 

• Представяне на младежите на възможности за по-активно 

включване в социалния живот на региона; 

• Представяне на младежите на възможностите за търсене на 

дистанционна работа; 

• Представяне на младежите на възможностите за търсене на 

менторство за професионално развитие 

• Подпомагане на младежите при изготвяне на автобиографии, 

портфолиа и други за търсене на работа; 

• Организиране на панаири с участието на различни национални 

и международни фирми, предлагащи гъвкави условия за работа 
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