
1 

 

   

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

 

 

 

 

 

Доклад за резултатите от проучване 

на икономическата активност на 

младите хора от територията МИГ 

Исперих  

 

 

 

 

 

 

 

м.юни 2015г. 

 
 

Проучването е финансирано от Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих, изпълнявана по 

Договор за финансово подпомагане № РД50 -144/ 13.10.2011г. по Мярка: Прилагане на стратегиите за 

местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и 

постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, 

прилагащи стратегии за местно развитие” на ПРСР. 



2 

 

Съдържание 

1. УВОД ...................................................................................................................................... 3 

2. МЕТОДОЛОГИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗВАДКАТА ............................................... 3 

3. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ИСПЕРИХ ............. 4 

4. ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА МЛАДЕЖИТЕ ......................................................... 5 

4.1 Статистически данни за икономическа активност на младежите ............................. 5 

4.2 Статус в заетостта и предпочитания за заетост на респондентите ........................... 7 

4.3 Младежка безработица .................................................................................................. 9 

4.4 Предприемачески нагласи ........................................................................................... 11 

5. МНЕНИЕ ЗА СРЕДАТА ЗА ЖИВОТ .................................................................................. 15 

6. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ................................................................................................... 17 

6.1 Изводи ........................................................................................................................... 17 

6.2 Препоръки ..................................................................................................................... 18 

Приложение 1: Табличен доклад на проучването на икономическата активност на 
младите хора от територията на МИГ Исперих .............................................................. 20 

 

 



3 

 

1. УВОД  
 

Настоящото проучване е в изпълнение на техническо задание на сдружение “Местна 

инициативна група Исперих”1, и по конкретно в изпълнение на втората задача на 

заданието за териториално изследване на икономическата активност на младите хора от 

територията на МИГ Исперих. 

Дейностите по заданието са извършени от екип експерти на „Форум за развитие на 

предприемачеството” през периода м.май-юни 2015г. 

2. МЕТОДОЛОГИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗВАДКАТА  
 

Изследването има за цел да подпомогне прилагането на Стратегията за местно развитие 

на МИГ Исперих, чрез събиране и анализиране на данни за икономическата активност 

на младите хора от територията на МИГ Исперих. 

Изследването цели да идентифицира: 

 настоящата икономическа активност на младите хора от територията; 

 нагласите на младите хора от територията към предприемачество и 

самостоятелна стопанска дейност; 

 потребностите на младите хора от територията и готовността им за 

кандидатстване с проекти към ПРСР (СМР). 

Проучването е базирано на следните първични и вторични източници на информация:  

 Демографски данни; 

 Данни за младежката безработица от ДБТ Исперих; 

 Извадково проучване на млади хора, живеещи на територията на МИГ Исперих. 

Извадковото проучване се проведе чрез метода на пряко персонално интервю, с 

планирана и фактически изпълнена извадка от 100 младежи, живеещи на територията 

на МИГ Исперих, на възраст от 18 г. до 39 г. включително.  

В извадката са включени град Исперих и 12 села от общината, подбрани поради по-

големият брой младежи, живеещи там, според данните от последното преброяване на 

населението. Подборът на респондентите беше направен на случаен принцип. 

За целите на изследването беше разработен полу-стандартизиран въпросник, който 

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

проведен в края на м. май и началото на м. юни.  

                                                 

1
 СНЦ “Местна инициативна група Исперих” е неправителствена организация в обществена полза, 

учредена през 2010г. и регистрирана по ЗЮЛНСЦ. От 2011г. МИГ-Исперих изпълнява Стратегия за 

местно развитие, която е подкрепена по приоритетна ос 4 на Програмата за развитие на селските райони 

по договора№ РД50-144/13.10.2011г. 
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Териториалното изследване обхвана 100 младежи на възраст от 18 г. до 39 г. 

включително, от които почти половината са на възраст 30-39 г., а съответно една пета и 

една трета – на възраст до 25г. и 25-29 г. Респондентите са почти поравно разпределени 

по пол, с малък превес на мъжете (52%). 

Приблизително две трети от интервюираните са етнически турци (64%) и около една 

трета българи (29%). Останалите са от ромски произход. 

Малък превес имат интервюираните в селата (52%), в сравнение с тези от гр. Исперих. 

Половината от младите хора са със средно образование, като при 22% от тях, то е 

средно специално, т.е. имат професия. Над една трета (35%) са с висше образование. 

Прави впечатление, че висшистите са близо 1,5 пъти повече в групата на жените, в 

сравнение с тази на мъжете. Повече от два пъти е разликата в относителният дял на 

висшистите, живеещи в град Исперих, в сравнение с тези, живеещи в селата на 

територията. От българската етническа група, висшистите съставляват най-голям 

относителен дял (62%), докато в турската етническа група преобладават завършилите 

средно образование (59%), а висшистите са близо една трета. Близо 60% от 

интервюираните млади хора са несемейни. 

Табличен доклад на териториалното извадково проучване е даден в Приложение 1. 

Аналитичният доклад на проучването е даден в следващите раздели на настоящия 

документ.  

3. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-
ИСПЕРИХ  

Исперих е втората най-голяма община на област Разград; в нея живеят над 18% от 

цялото население на областта, а общината заема 15,3% от площта на областта. 

На територията на МИГ-Исперих има 24 населени места, от които 23 села и един град – 

Исперих. По данни на НСИ, в края на 2014 г. общото население е 21 950 жители. В 

селата живеят 13 093 души, или 60,6%, а в града – 8 497 (39,4%). 

В края на 2014 г. само пет населени места имат население над 1000 души – град 

Исперих - с около 8 500 жители и четири села (Подайва, Китанчево, Лъвино и Вазово). 

Тринадесет от селата са с население по-малко от 500 души. В края на 2014 г. гъстотата 

на населението на територията на МИГ е 53.7 жители на кв.км.  

През периода 2010-2014 г. населението на общината е намаляло с 4%.  

Възрастовата структура на населението продължава да се влошава, макар да остава 

малко по-добра от средната за България.  

Населението под трудоспособна възраст е 16%, в трудоспособна възраст – 62% и в над 

трудоспособна възраст 22% (България - съответно 15%, 61%, 24%).  

За последните пет години населението под трудоспособна възраст е спаднало с 8% или 

два пъти по-бързо от средното за територията. Населението в трудоспособна възраст е 

спаднало с 6%, а населението над трудоспособна възраст е нараснало с 3%.  
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Фигура 1 Възрастова структура на населението  
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Населението на възраст 15-39 г. на територията на МИГ-Исперих е около 7 500, от 

които 3 600 жени. Младите мъже са повече от жените, като в селата на 1000 мъже се 

падат 891 жени, а в града - 980.  

В град Исперих живеят около 3 000 от младежите във възрастовата група 15-39 г., а в 

селата 4 500 души.  

Таблица 1 Население на възраст 15-39 на територията на МИГ Исперих   

 15-19 г. 20-24 г. 25-29 г. 30-34 г. 35-39 г. Общо 

15-39 г. 

Мъже Жени 

 Брой 

град Исперих 586 482 538 617 703 2926 1478 1448 

села  947 832 913 921 932 4545 2404 2141 

общо 1533 1314 1451 1538 1635 7471 3882 3589 

 колонен %  

град Исперих 38% 37% 37% 40% 43% 39% 38% 40% 

села  62% 63% 63% 60% 57% 61% 62% 60% 

общо 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Източник: Преброяване на населението. 

Младежите във възрастовата група 15-39 г. са около една трета от населението на 

територията на МИГ-Исперих, като в сравнение със селските райони на България делът 

на младежите е по-висок.  

 

4. ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА МЛАДЕЖИТЕ 

4.1 Статистически данни за икономическа активност на младежите  

По данни от последното преброяване на населението икономически активните младежи 

във възрастовата група 20-39 г. са около 4000, от които 1800 жени. Коефициентът на 



6 

 

икономическа активност
2
 на младежите на възраст от 20-39 г. е 68%, като варира между 

52% в групата 20-29 г. и 76% в групата 35-39 г. 

Таблица 2 Население на възраст във възрастовата група над 15 г. и 20-39 г. на 

територията на МИГ Исперих  

Източник: Преброяване на населението. 

Икономическата активност на жените във възрастовата група 20-39 г. е 63% и е около 

10 пункта по-ниска, от тази на мъжете.  

Икономически неактивните са около 1900 души, от които 56% жени. Структурата на 

икономически неактивното население на възраст 20-29 г. е дадена на фигурата по-долу. 

Преобладават лицата, които са заети само със домашни/семейни задължения – 910 

души, от които 769 жени. Икономически неактивните лица във възрастовата група до 

29 г., които са целева група по активните мерки на пазара на труда e между 500 и 750 

души.   

                                                 
2
 Икономически активното население включва заетите и безработните, които активно търсят работа. 

Коефициентът на икономическа активност е отношението на икономически активното население към 

цялото население в съответната възрастова група.  

Пол         Възраст Общо Икономически 

неактивни 

Икономически активни 

общо заети безработни 

 1 2 3 4 5 

 брой 

Население над 15 г. 19266 10088 9178 7236 1942 

Мъже 9496 4368 5128 4049 1079 

Жени 9770 5720 4050 3187 863 
Население - 20-39 г. 5938 1907 4031 3070 961 

Мъже 3054 839 2215 1685 530 

Жени 2884 1068 1816 1385 431 

 1=2+3 % от 1 % от 1 % от 3 % от 3 
Население над 15 г. 100% 52% 48% 79% 21% 

Мъже 100% 46% 54% 79% 21% 

Жени 100% 59% 41% 79% 21% 

Население - 20-39 г. 100% 32% 68% 76% 24% 

Мъже 100% 27% 73% 76% 24% 

Жени 100% 37% 63% 76% 24% 
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Фигура 2  Структура на икономически неактивните лица 
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Източник: Преброяване на населението. 

 

4.2 Статус в заетостта и предпочитания за заетост на респондентите 

Около половината от интервюираните младежи имат постоянна работа извън 

земеделието. Относителният дял на работещите на постоянна работа е по-висок сред 

групата на жените, в сравнение с тази на мъжете и обратно – в групата на мъжете е по-

висок делът на работещите в земеделското стопанство, в сравнение с тази на жените, 

което е нормално, предвид предпочитанията им и възможностите за извършване на 

съответния вид работа. Съвсем естествено предвид съществуващите възможности в 

града, тези на постоянна работа са с по-висок относителен дял сред интервюираните от 

град Исперих, в сравнение с тези от селата. Още повече предвид факта, че близо 

половината от постоянно работещите са в сферата на образованието и публичната 

администрация. 

Фигура 3 Заетост на интервюираните младежи  
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Заетите в семейни земеделски стопанства са 12%%. Половината от тях, определят 

работата си в земеделското стопанство като основна заетост, а друга една трета от 

интервюираните – като единствена заетост. 

Около половината от интервюираните предпочитат и търсят работа на трудов договор. 

Този дял е по-висок при жените (56%) и лицата, от турската етническа група (61%). 

Интересно е да се отбележи, че по-младите във възрастовата група до 30 г. също 

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

трудов договор имат безработните.  

Фигура 4 Предпочитание към работа на трудов договор по пол, възраст, етническа 

група и местоживеене  
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Сред причините за предпочитанията на работата на работа на трудов договор са най-

вече редовните и фиксирани доходи (90%), социалното и здравно осигуряване (33%) и 

фиксираното работно време (33%). В същото време оценката на интервюираните, е че 

те не притежават ресурси, опит и лични качества за предприемачество.  

Фигура 5 Предпочитание към работа на трудов договор по пол, възраст, етническа 

група и местоживеене  
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4.3 Младежка безработица  

През последните пет години се наблюдава известен спад на равнището на безработица 

на територията на МИГ-Исперих. Въпреки това равнището на регистрирана 

безработица остава високо - 19,6% пред 2014 г. или близо два пъти по-високо от 

средното за България.  

Таблица 3 Основни показатели за безработица на територията на МИГ-Исперих през 

периода 2010-2014 г. 

 31.12.2010  31.12.2011  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

България  - равнище на 

безработица 9,2% 10,4% 11,5% 11,8% 10,7% 
Исперих - равнище на безработица 19,5% 

(26,6%)* 25,7% 25,7% 22,5% 19,6% 
Регистрирани безработни 

2 424 2 342 2 341 2 048 1 787 
Безработни жени 1 368 1 303 1 235 1 105 944 
% от всички  56% 56% 53% 54% 53% 
Продължително безработни (над 1 

г.) 1 167 1 238 1 139 952 865 
% от всички  48% 53% 49% 46% 48% 
Безработни младежи до  29  год. 

вкл. 434 423 434 331 251 
% от всички  18% 18% 19% 16% 14% 
Безработни над 50 г. 965 933 888 851 789 
% от всички  40% 40% 38% 42% 44% 
Безработни без квалификация 1 883 1 800 1 727 1 385 1 221 
% от всички  78% 77% 74% 68% 68% 
Безработни с основно и по-ниско 

образование 1 636 1 590 1 522 1 223 1 064 
% от всички  67% 68% 65% 60% 60% 
Безработни специалисти 180 166 213 150 141 
% от всички  7% 7% 9% 7% 8% 
Безработни с висше образование 57 52 73 52 56 
% от всички  2% 2% 3% 3% 3% 
Регистрирани лица с увреждания 98 109 108 59 56 
% от всички  4% 5% 5% 3% 3% 
Забележка: 1) Равнището на безработица за 2010 са дадени при две бази за икономически активните лица 

(12 460, използвани до 2010 г. и 9 113 души – от 2011г.) 
Източник: Дирекция “Бюро по труда” – Исперих.  

В края на 2014 г. броят на регистрираните безработни е около 1 800 души, от които 950 

(53%) са жени. Значителен дял от безработните са от рискови групи – продължително 

безработни (48%), лица без квалификация (68%) и с нисък образователен статус (60%).  

Броят на регистрираните безработни на възраст до 29 години намалява съществено през 

последните години. В края на 2014 г. младежите на възраст до 29, регистрирани в ДБТ 

са 250 души, което е с над 40% по-малко, отколкото през 2010 г.   

Анализът на данните от преброяването и административните данни на ДБТ показва, че 

около 30% безработните младежи не са регистрирани в ДБТ.  По данни от 

преброяването на равнището на младежка безработица във възрастовата групата до 29 г 
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е било много високо – 34,4%. Равнището на безработица във възрастовата група 30-39 

г. е почти два пъти по-ниско – 18,9%.  

В изследваната извадка, делът на безработните младежи е 24%. Едва половината от 

интервюираните безработни (54%) са регистрирани в Бюрото по труда.  

Делът на безработните в двете групи (мъже-жени) е еднакъв – около една пета, но по 

отношение на групите интервюирани от града и селата – разликата в относителния дял 

на безработните е близо два пъти (два пъти повече в селата). Подобно е и 

съотношението безработни българи-турци (два пъти повече при групата на етническите 

турци). Няма съществена разлика при различните възрастови под-групи по отношение 

на дела на безработните.  

Причините за безработица варират. Около една трета от безработните са напуснали 

работа. Съкратени или приключили сезонна работа са 29% от безработните. Много 

висок дял (34%) безработни младежи към момента на изследването, никога не са 

работили през живата си. 

Фигура 6 Причина за безработица   

 

Близо половината от младежите са дългосрочно безработни (без работа повече от 1 

година).  

За помощ на ДБТ при намиране на работа разчитат 42% от безработните, останалите  

или търсят работа чрез приятели и познати или по обяви в медиите. Около 10% от 

безработните младежи, не търсят работа, тъй като са обезкуражени, че ще могат да 

намерят работа.  

По-малко от една трета от безработните младежи са включени в активни мерки а пазара 

на труда. В мерки за временна заетост са  били включени  20%, а други  20%  са 

посещавали курсове за обучение през последните години.  

Малък дял от безработните биха искали да посещават курсове за обучение или 

квалификация (25%). Причината е, че близо половината смятат, че предлаганото 

обучение не би им помогнало да намерят работа.  

Дирекция „Бюро по труда“ - Исперих също определя като проблем високия брой лица, 

преминали курсове за квалификация, но без трудова реализация. По тази причина в 

анализите на ДБТ се посочва, се стартирането на програми за заетост и обучение 
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задължително трябва да се предхожда от предварително проучване на съществуващите 

и бъдещите потребности, наличните подходящи бенефициенти и прогнозата за 

ефективна реализация на местния, националния и европейски пазар. 

Фигура 7 Безработни по продължителност на безработицата    

Не търси  работа
8%

Да, чрез Бюрото 
по труда

42%

Да, по обяви в 
медиите и преки 

обяви
25%

Да, чрез 
приятели/познати

25%

 

4.4 Предприемачески нагласи  

Проучването показва, че доста висок процент от младежите на територията на МИГ 

имат нагласи за предприемаческа дейност. Един от показателите в това отношение е, че 

34% от младежите биха предпочели самостоятелна заетост и предприемачество пред 

работата на постоянен трудов договор. В това отношение няма съществени различия по 

пол и възраст, но се наблюдават такива по етническа група и местоживеене. Процентът 

на българите, които предпочитат самостоятелна заетост и предприемачество е почти 

два пъти по-висок от процента на турците (48% срещу 25%). От жителите на Исперих 

42% биха предпочели реализация чрез самостоятелна заетост /предприемачество, 

сравнено с 27% в селата.   

Фигура 8 Предпочитание към самостоятелна заетост по пол, възраст, етническа 

група и местоживеене  
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Като цяло предпочитанието към самостоятелната заетост и предприемачеството е 

свързано с очакванията за по-добра реализация на личността. За 82% от 

интервюираните младежи то се свързва с лична независимост и възможност за 

интересен и разнообразен труд. В много по-малка степен очакванията за по-високо 

заплащане определят интереса към предприемачеството сред младежите (53%).  

Фигура 9 Основни причини за предпочитането на предприемаческата дейност   

9%

41%

53%

65%

82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Липса на друг възможности за заетост

Реализиране на бизнес възможност

По-високи доходи

Избор на работното място и време

Лична независимост

 

Намерения за стартиране на предприемаческа дейност имат 33% от интервюираните 

младежи. Твърдо решение за стартиране на свой бизнес имат около 10% от младежите.  

Това означава, че мярка/схема за подпомагане на младежкото предприемачество на 

територията на МИГ би имала около 400 до 600 потенциални кандидати. Следва да се 

има предвид, че няма съществени различия между дела на работещите и на 

безработните, с намерения за стартиране на собствен бизнес. По тази причина мерките 

за подпомагане на младежко предприемачество трябва да са ориентирани, както за 

заети, така и за безработни.  

Фигура 10 Намерения за стартиране на предприемаческа дейност    

Да, със 
сигурност

10%

Да, възможно е
23%
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Преградите пред стартирането на самостоятелен бизнес най-общо са свързани с 

вътрешни и външни фактори.  

Вътрешните фактори са психологически и мотивационни, управленски умения и  

маркетингови умения, ресурси и бизнес идеи на потенциалния предприемач. 

Проучването показва, че младежите на територията нямат значителни психологически 

и мотивационни бариери за стартиране на собствен бизнес. Респондентите имат 

сравнително висока самооценка за способността си за поемане на риск, иновативност, 

самоувереност, решителност, убеденост, които са необходими за стартиране на 

самостоятелен бизнес.  В същото време значително по-малка част от тях притежават 

управленски и маркетингови умения за стартиране на бизнес.  

Фигура 11 Личностни качества за предприемачество (% от респондентите) 
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Външните прегради за стартиране на бизнес са свързани с липсата на финансови 

средства за болшинството от интервюираните. Около половината от респондентите 

считат, че сложните административни процедури, са пречка за започване на собствен 

бизнес. От литературата е известно, че готовността за стартиране на собствен бизнес е 

силно зависимо от мнението на останалите общността и семейството. В това отношение 

22% от младежите смятат, че в общността няма добро отношение към предприемачите, 

срещу 29%, които мислят че няма такъв проблем.    

Секторите, в които младежите имат планове да стартират бизнес са както следва: 

 Земеделие – 5; 

 Услуги за местното население (обществено хранене, фризьорство и козметика, 

гледане на деца) – 4; 

 Бизнес услуги – 3; 

 Туризъм/спорт – 3. 

Около две трети (64%) от интервюираните младежи са информирани за дейността на 

МИГ-Исперих и за Стратегия за местно развитие. Прави впечатление, че нивото на 

информираност за МИГ и за Стратегията е еднаква и в града и в селата, което означава, 

че провежданата информационна кампания е била на ниво и е обхванала цялата 
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територия. Мъжете са сравнително по-добре информирани, в сравнение с жените 

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

възрастова група (30-39 г.), в сравнение с по-младите на възраст до 30 г., както и 

представителите на българската етническа общност, в сравнение с турската такава. 

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

Едва 4% от интервюираните са кандидатствали с проект/и към Стратегията за местно 

развитие на МИГ Исперих. Вероятна причина за това е фактът, че почти половината от 

участниците в изследването работят на постоянна робата и пълно работно време в 

публичната администрация, производствени предприятия и в сферата на 

образованието, което не предполага кандидатстване с проекти към Стратегията. 

Други причини, които интервюираните са посочили освен липсата на възможност за 

кандидатстване, поради естеството на работата си, са липсата на интерес, липсата на 

финансови средства и бизнес идеи, както и липсата на лични качества. Около една 

десета от младите хора, обаче, са обезверени и не вярват, че могат да спечелят проект, 

ако кандидатстват. Това вероятно се дължи на информация от познати и приятели за 

кандидатстване по други програми, което те пренасят и за кандидатстването с проекти 

към МИГ. Друга причина е липсата на достатъчна информация за естеството на 

проектите и за начина на кандидатстване, посочена от близо една пета от 

интервюираните.  

Около половината от интервюираните млади хора (52%) биха кандидатствали с проект, 

ако в бъдеще се прилага нова Стратегия за местно развитие на МИГ Исперих. От 

групата на имащи намерение да кандидатстват с проект/и, няма съществени разлики по 

пол, град-сели и етническа принадлежност. Единствено възрастовата група влияе по-

съществено на намерението за кандидатстване с проекти в бъдеще. По-възрастните са 

доста по-склонни да участват с проекти от по-младите (15% разлика). Причини за 

регистрирания по-нисък интерес на младите хора на възраст до 30 г. са все още 

незавършено образование, липсата на средства и неувереност в собствените си 

познания и умения, като и фактът, че още не са решили дали да останат да живеят и да 

се реализират в общината.  

Дори и от тези, които биха имали намерение за кандидатстване с проекти, ако в бъдеще 

се прилага нова Стратегия за местно развитие на МИГ Исперих, делът на тези, които 

нямат избистрена бизнес идея е сравнително най-голям – 27%.  

За стартиране на собствен бизнес в земеделието или развитие на земеделски бизнес 

биха кандидатствали около 20%. Други области, в които младите хора биха желали да 

стартират дейност са култура и създаване на условия за прекарване на свободното 

време (вкл. изграждане на бази за спорт и туризъм), консултантска и правна дейност, 

социални дейности.  

Като цяло висок процент от младежите не проявяват интерес за кандидатстване към 

МИГ поради убеждението, че процедурите са прекалено бюрократични и се изискват 

значителни разходи за администриране на проектите, в сравнение с относително 

малкия размер на проектите. Показателно е, че 25% от младежите, които имат 

готовност да стартират нов бизнес не биха кандидатствали за финансиране от МИГ, тъй 

като намират процедурите като прекалено бюрократични.  
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5. МНЕНИЕ ЗА СРЕДАТА ЗА ЖИВОТ  

Териториалното изследване включваше няколко въпроса за мнението и оценката на 

младежите за качеството на живот в общината.  

Един от въпросите на проучването включваше оценка на младите хора за качеството на 

живот в общината, в сравнение с други общини в страната. Почти половината от 

интервюираните (47%) считат, че качеството на живот в общината не се различава 

съществено от това в останалите общини, но според близо 30% животът в общината е 

по-лош от други общини в България. Едва 7% го определят като по-добър. В сравнение 

с данни от 2012г., делът на определящите живота в общината като по-добър е намалял 

със седем процентни пункта, за сметка на същото увеличение на делът на тези, 

определящи го като по-лош от други общини в България. 

Прави впечатление, че групата на интервюираните от селата е по-оптимистична в 

оценката си за живота в общината, в сравнение с тези, живеещи в града. По-

възрастните млади хора (30-39г.) са по-скептични, в сравнение с по-младите (до 30г.), 

както и представителите на турската етническа група, в сравнение с българската такава. 

Няма разлики по пол (група жени-мъже). 

Основен проблем в общината според 64% от интервюираните младежи е липсата на 

възможности за работа. В това отношение се наблюдават съществени различия по пол 

(71% от жените и 58% от мъжете) и етническа принадлежност (70% от етническите 

турци и 48% от българите). Възрастта и местоживеенето (град-село) не влияят 

съществено (малък превес в селата и в по-голямата възрастова група – от 7 до 9 

процентни пункта съответно), при определянето на липсата на възможности за работа 

като основен проблем в общината. 

На второ място по степен на важност се нарежда проблемът за липсата на възможности 

за интересни занимания за свободното време, като 23% от интервюираните го посочват 

като основен проблем в общината. Както може да се очаква делът на младежите до 30 

г., които поставят на първо място този проблем е по-висок (27% срещу 19% за 30-39 

годишните). Интересно е, че няма разлика по отношение на живеещи в града или 

селата, вероятно поради териториалната им близост. Полът и етническата 

принадлежност, обаче, са от значение при определянето на проблема с липсата на 

интересни възможности за прекарване на свободното време, като основен проблем в 

общината – мъжете и младежите с български произход се считат за по-ощетени в това 

отношение, в сравнение с жените и младежите с турски етнически произход. 

На трето място е класиран проблемът за липсата на качествено образование в 

общината. Той е класиран на първо място сред проблемите в общината от 12% от 

интервюираните. Този проблем е по-чувствителна тема при мъжете, живеещите в града, 

по-младата възрастова група (до 30г.) и представителите на българската етническа 

група. 

За над една трета от респондентите, доходите на домакинствата, в които живеят им 

стигат, като при 8% от тях, те са дори позволяващи им да живеят добре. За 60% от 

младите хора, обаче, домакинствата им трудно се справят с доходите, които имат. 

Почти няма разлика в самооценката на младежите за това стигат ли им доходите, за да 

живеят добре или са недостатъчни, в зависимост от местоживеенето им (град-село) – 

малко по-положителна е ситуацията в селата, но това може да се дължи на различни 

фактори, вкл. по-ниски очаквания и/или допълнителни доходи от земеделие плюс 

продукция за собствена консумация. 
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Фигура 12 Самооценка на доходите на домакинството  
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Проблемите в общината, рефлектират в относително голям дял на младежите, които са 

решили или обмислят да се преместят да живеят в друга община – над половината от 

интервюираните. Средно 16% от интервюираните са взели решение със сигурност да се 

преместят да живеят в друга община, а други 39% обмислят подобно решение. Трябва 

да се отбележи, че в сравнени с данните от 2012г., делът на сигурните в решението си 

за емиграция е намалял с близо 12 процентни пункта, за сметка на колебаещите се, 

което предполага подобряване на живота и разширяване на възможностите за младите 

хора в общината.  

Фигура 13  Планове за миграция (% от респондентите)  
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Интересен е фактът, че жените имат по-висока готовност за емиграция от мъжете . Това 

е валидно и за по-младата възрастова група (до 30г.), както и за живеещите в града и за 

представителите на българската етническа група. 

Делът на младежите, които са решили да останат да живеят в общината е 33%. В това 

отношение няма съществени различия по местоживеене (град-село) и възрастова група. 

Различия има по пол и етническа група, като жените и представителите на турската 
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етническа група са относително по-незаинтересовани да емигрират в друга община или 

би могло да се каже, че са по-доволни от живота в общината и/или по-трудно мобилни. 

Важно е да се отбележи, че делът младежите, които работят или обмислят да започнат 

собствен бизнес са по-малко склонни да мигрират.  

Една пета от интервюираните младежи (21%) участват в дейността на сдружения или 

неформални групи. Фактът, че всички интервюирани младежи се интересуват от 

различни клубове и школи по интереси, означава, че вероятно предпочитат 

неформалните пред формалните такива. Над половината респондентите проявяват 

интерес към спортни дейности и състезания, по около една трета – към клубове и 

школи по изкуствата и по техника/информационни технологии. 

 

6. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

6.1 Изводи  

Младежите на възраст от 15 до 39 г. на територията на МИГ-Исперих са около 7 500, от 

които 3 600 жени. Младите мъже са повече от жените, като в селата на 1000 мъже се 

падат 891 жени, а в града - 980. В град Исперих живеят около 3 000 от младежите, а в 

селата 4 500 души.  

Икономически активните младежи във възрастовата група 20-39 г. са около 4000, от 

които 1800 жени. Коефициентът на икономическа активност на младежите е 68%. 

Икономическата активност на жените във възрастовата група 20-39 г. е 63% и е около 

10 пункта по-ниска, от тази на мъжете.  

Проучването показва, че около две трети от младежите са заети във публичния сектор, 

частни фирми или семейни земеделски стопанства. Около половината от младежите 

изразяват силно предпочитание към работа на постоянен трудов договор, тъй като 

ценят сигурността и стабилността на доходите и социалното осигуряване.  

Според две трети от младежите основен проблем на територията на МИГ-Исперих е 

недостигът на работни места. Предлагането на нови работни места е местния пазар на 

труда е изостава от търсенето, новите работни места са с влошено качество и висока 

сезонност.  

Около една трета от младежите имат планове или обмислят стартиране на собствен 

бизнес. Планираните сфери на бизнес са земеделие, услуги за местното население и 

бизнес, туризъм. Проблем за развитието на предприемачеството сред младежите е 

недостигът на финансови средства за стартиране на бизнес; липсата на знания и умения 

за планиране и управление на бизнеса, високите бюрократични и регулаторни 

изисквания. 

Независимо от известния спад на безработицата през последните три години, в края на 

2014 г. равнището на безработицата остава много високо - 19,6%, или близо два пъти 

над средното за България (10,7%). 

Броят на регистрираните безработни младежи на възраст до 29 години намалява 

съществено през последните пет години. В края на 2014 г. младежите на възраст до 

29 г., регистрирани в бюрото по труда Исперих са 250 души, което е с над 40% по-

малко, отколкото през 2010 г. Проучването показва, че равнището на младежка 

безработица е по-високо от отчитаното, тъй като част от безработните не са 
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регистрирани в ДБТ.  По данни от последното преброяване на населението равнището 

на младежка безработица във възрастовата групата до 29 г е много високо – 34,4%.  

Размерът на целевите групи по потенциални мерки, насочени към младежи са дадени в 

таблицата по-долу:   

 Размер на целевата 

група (брой лица) 

Мерки за активиране на младежи до 29 г. 

(икономически неактивни) 

500-750 

Мерки за безработни младежи до 29 г. 250 

Мерки за безработни младежи до 30-39 г. 270 

Мерки за насърчаване на предприемачеството 

сред младежите  

400-600 

 

 

6.2 Препоръки  

Насърчаването на включването на младежите в дейността на МИГ изисква:  

1. Насърчаване на формирането на младежки групи и включването им в процесите 

на вземане на решения  

2. Интегриране на проблемите на младежите на етапа на програмиране и прилагане 

на стратегията на МИГ; 

3. Включване на младежите на всички етапи на програмиране, прилагане, 

мониторинг и оценка на стратегията на МИГ; 

4. Адресиране на всички основни проблеми, които влияят върху качеството на 

живот на младежите - създаване на работни места, услуги за свободното време, 

образование чрез конкретни мерки в рамките на стратегията на МИГ или чрез 

сътрудничество с всички заинтересовани страни;  

5. Отделяне на специален бюджет/ квота от бюджета за финансиране на дейности, 

насочени пряко или косвено към младежите;  

6. Формулиране на специфични показатели за мониторинг.   

Мерките за подобряване на младежката икономическа активност следва да се базират 

на интегрирани подходи. Те следва да адресират проблемите на търсенето и 

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

сектор и мерки за подобряване на достъпа на младежите до ресурси (земя, кредит,  

консултантски услуги и информация). Мерките могат да са насочени към: 

1. Облекчаване на прехода към заетост – професионално обучение по 

специалности, търсени на местния пазар на труда и при обвързване с обучение 

за конкретно работно място;  

2. Развитие на местния капацитет за предлагане услуги, съобразени с конкретните 

нужди на младежите; 

3. Използване на ИКТ за подобряване на достъпа до модерно обучение; 
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4. Развитие и модернизиране на формални и неформални системи за чиракуване; 

Насърчаване на предприемачеството е възможност за задържане на младите хора на 

територията на МИГ.  

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

управленски и маркетингови умения, ресурси и бизнес среда;  

2. Насърчаване на кандидатстването по мерките на ПРСР и ОП РЧР за стартиране 

на земеделски и неземеделски бизнес;  

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

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

4. Развитие на предприемаческите качества на младежите чрез развитие на 

обучение по предприемачество сред учениците, натрупване на опит в 

управление на малки проекти или учебни фирми;    

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

6. Насърчаване наставничество на млади предприемачи от успешни предприемачи 

от територията или от други райони на страната;  

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

подобряване на капацитета на местните доставчици на услуги. 

Условията за подпомагане на мерки за насърчаване на предприемачеството на 

младежите следва да позволява кандидатстване, като на безработни, така и за работещи 

младежи. Тъй като значителен дял от младежите планират да започнат бизнес в сектора 

на услугите за местното население (обществено хранене, фризьорство, и др.), в които 

има много голяма конкуренция и пазарът има малък потенциал за растеж, при 

разработването на мерките следва да се предвиди изискване за представяне на 

маркетингов план и задълбочена оценка на икономическата жизнеспособност на 

проектите. Подходящо е да се разработят схеми за бизнес консултиране на начинаещи 

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

В рамките на ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. са включени много 

мерки/операции, насочени приоритетно към безработни и икономически неактивни 

младежи, които могат да имат значителен ефект върху заетостта на младежите. МИГ-

Исперих следва да обмисли включването на многофондово финансиране с ОП РЧР за 

следващия програмен период.    
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Приложение 1: Табличен доклад на проучването на 
икономическата активност на младите хора от територията на 

МИГ Исперих 

В1. Местоживеене 

 Брой Колонен 

процент 

Вазово 6 6% 

Голям Поровец 4 4% 

Делчево 6 6% 

Драгомъж 1 1% 

Йонково 6 6% 

Гр. Исперих 48 48% 

Китанчево 8 8% 

Лъвино 4 4% 

Малък Поровец 1 1% 

Печеница 5 5% 

Райнино 2 2% 

Свещари 1 1% 

Тодорово 8 8% 

Обща сума 100 100% 

 Брой Колонен 

процент 

Град 48 48% 

Село 52 52% 

Обща сума 100 100% 

В2. Работите ли в момента? 

 Брой Колонен 

процент 

Да, на постоянна работа 51 51% 

Да, в семейното земеделско стопанство 12 12% 

Не, безработен/а съм 24 24% 

Не, домакиня съм 6 6% 

Друго  7 7% 

Обща сума 100 100% 
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Заетост по пол: 

Пол Заетост брой % от 

групата 

Мъж 

Да, на постоянна работа 25 45% 

Да, в семейното земеделско стопанство 9 16% 

Не, безработен/а съм 13 24% 

Не, домакин/я съм 2 4% 

Друго 6 11% 

Жена 

Да, на постоянна работа 26 58% 

Да, в семейното земеделско стопанство 3 7% 

Не, безработен/а съм 11 24% 

Не, домакиня съм 4 9% 

Друго 1 2% 

Обща сума   100 100% 

 

Заетост по местоживеене: 

Местоживеене  Заетост брой % от 

групата 

Град 

Да, на постоянна работа 29 60% 

Да, в семейното земеделско стопанство 3 6% 

Не, безработен/а съм 8 17% 

Не, домакиня съм 2 4% 

Друго 6 13% 

Село 

Да, на постоянна работа 22 42% 

Да, в семейното земеделско стопанство 9 17% 

Не, безработен/а съм 16 31% 

Не, домакиня съм 4 8% 

Друго 1 2% 

Обща сума   100 100% 
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Заетост по възраст: 

Възраст  Заетост брой % от 

групата 

До 30 г. 

Да, на постоянна работа 24 46% 

Да, в семейното земеделско стопанство 6 12% 

Не, безработен/а съм 14 27% 

Не, домакиня съм 2 4% 

Друго 6 12% 

30 – 39 г. 

Да, на постоянна работа 27 56% 

Да, в семейното земеделско стопанство 6 13% 

Не, безработен/а съм 10 21% 

Не, домакиня съм 4 8% 

Друго 1 2% 

Обща сума   100 100% 

 

Заетост по етническа група: 

Етническа 

група 

Заетост брой % от 

групата 

Българска 

Да, на постоянна работа 20 69% 

Да, в семейното земеделско стопанство 3 10% 

Не, безработен/а съм 4 14% 

Друго 2 7% 

Турска 

Да, на постоянна работа 28 44% 

Да, в семейното земеделско стопанство 9 14% 

Не, безработен/а съм 17 27% 

Не, домакиня съм 6 9% 

Друго 4 6% 

Друга 

Да, на постоянна работа 3 43% 

Не, безработен/а съм 3 43% 

Друго 1 14% 

Обща сума   100 100% 
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В3. Къде работите в момента? (само за постоянно заети N=51) 

 Брой Колонен 

процент 

В публичната администрация 5 10% 

В производствено/промишлено предприятие 13 25% 

В сектор търговия и обществено хранене 3 6% 

В областта на образованието 18 35% 

В областта на здравеопазването 1 2% 

В неправителствена организация 3 6% 

Друго 8 16% 

Обща сума 51 100% 

 

В4. Значимост на работа в земеделското стопанство (само заети в земеделието 

N=12)  

 Брой Колонен 

процент 

Единствена заетост 4 33% 

Основна заетост 6 50% 

Безработен/а със с.с.дейност 2 17% 

Обща сума 12 100% 

 

I. Въпроси само за интервюираните, които се определят като безработни: 

В5. Защо сте без работа в момента/безработни?  

 Брой Колонен 

процент 

Бях уволнен/а (съкратен/а) 5 21% 

Сам/а напуснах 7 29% 

Приключване на сезонна работа 2 8% 

Фалира собствения ми бизнес 1 4% 

Помагам на семейния бизнес 1 4% 

Никога не съм работил/а 8 33% 

Обща сума 24 100% 
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В6. От колко време сте безработни? 

 Брой Колонен 

процент 

По-малко от 1 година 7 29% 

Повече от една година 11 46% 

Никога не съм работил/а 5 21% 

Без отговор  1 4% 

Обща сума 24 100% 

В7. Регистрирани ли сте в Бюрото по труда?  

 Брой Колонен 

процент 

Да 13 54% 

Не 11 46% 

Обща сума 24 100% 

В8. Търсите ли си работа в момента и ако „ДА”, как? (само за постоянно заети) 

 Брой Колонен 

процент 

Не 2 8% 

Да, чрез Бюрото по труда 10 42% 

Да, по обяви в медиите 3 13% 

Да, чрез приятели/познати 6 25% 

Да, с ходете по фирмите/подаване на писмени молби 3 13% 

Обща сума 24 100% 

 

В9. Участвали ли сте в някаква програма/и за временна заетост към Бюрото по 

труда? (само за постоянно заети) 

 Брой Колонен 

процент 

Да 5 21% 

Не 19 79% 

Обща сума 24 100% 
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В10. Посещавали ли сте някакъв обучителен курс/курсове през последните 1-2 

години? (само за постоянно заети) 

 Брой Колонен 

процент 

Да 5 21% 

Не 19 79% 

Обща сума 24 100% 

 

В11. Желаете ли да се включите в някакъв курс за допълнително обучение или 

преквалификация и ако „ДА”, в каква област? (само за постоянно заети) 

 Брой Колонен 

процент 

Не, не желая 7 29% 

Не, защото не вярвам това да ми помогне да започна работа 11 46% 

Да 6 25% 

Обща сума 24 100% 

 

II. Отношение към предприемачеството/желание за стартиране на собствен бизнес 

В12. С кои от следните твърдения сте съгласни/несъгласни? (Отговорете за всяко 

твърдение) 

В12-1. Аз съм човек, който е склонен да поема рискове 

 Брой Колонен 

процент 

Напълно съгласен 19 19% 

Съгласен 50 50% 

Несъгласен 22 22% 

Напълно несъгласен 4 4% 

Не знае/без отговор 5 5% 

Обща сума 100 100% 
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В12-2. Когато съм изправен/а пред трудни задачи, съм сигурен/а, че мога да ги 

изпълня 

 Брой Колонен 

процент 

Напълно съгласен 20 20% 

Съгласен 55 55% 

Несъгласен 17 17% 

Напълно несъгласен 2 2% 

Не знае/без отговор 6 6% 

Обща сума 100 100% 

 

В12-3. Моят живот зависи от мен, а не от другите или от случайността 

 Брой Колонен 

процент 

Напълно съгласен 36 36% 

Съгласен 37 37% 

Несъгласен 18 18% 

Напълно несъгласен 1 1% 

Не знае/без отговор 8 8% 

Обща сума 100 100% 

 

В12-4.Ако нещо не ми харесва, аз го променям 

 Брой Колонен 

процент 

Напълно съгласен 23 23% 

Съгласен 41 41% 

Несъгласен 23 23% 

Напълно несъгласен 2 2% 

Не знае/без отговор 11 11% 

Обща сума 100 100% 
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В12-5. Възможността другите да ме отхвърлят, защото защитавам моите решения, 

не би ме спряла 

 Брой Колонен 

процент 

Съгласен 52 52% 

Несъгласен 16 16% 

Напълно съгласен 26 26% 

Не знае/без отговор 6 6% 

Обща сума 100 100% 

 

В12-6. Аз съм иновативен човек с много идеи 

 Брой Колонен 

процент 

Напълно съгласен 24 24% 

Съгласен 34 34% 

Несъгласен 29 29% 

Напълно несъгласен 2 2% 

Не знае/без отговор 11 11% 

Обща сума 100 100% 

 

В12-7. Аз съм оптимист за бъдещето си 

 Брой Колонен 

процент 

Напълно съгласен 23 23% 

Съгласен 56 56% 

Несъгласен 10 10% 

Напълно несъгласен 2 2% 

Не знае/без отговор 9 9% 

Обща сума 100 100% 
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В12-8. Аз обичам да се съревновавам с останалите 

 Брой Колонен 

процент 

Напълно съгласен 9 9% 

Съгласен 32 32% 

Несъгласен 47 47% 

Напълно несъгласен 3 3% 

Не знае/без отговор 9 9% 

Обща сума 100 100% 

 

В13. Ако имахте възможност да избирате между различен вид работа/труд, какво 

бихте 

 Брой Колонен 

процент 

Трудов договор  52 52% 

Самостоятелна заетост/предприемач 34 34% 

Нито едно от посочените 4 4% 

Не знае/без отговор 10 10% 

Обща сума 100 100% 

 

В14. Защо предпочитате да работите по трудов договор вместо да имате 

самостоятелната заетост? (N=52) 

 Брой % от 

групата 

а) Редовни, твърди доходи 47 90% 

б) Стабилна заетост 11 21% 

в) Фиксирано работно време 17 33% 

г) Гарантирано социално/здравно осигуряване 17 33% 

д) Липса на бизнес идеи/нямам такива  4 8% 

е) Липса на финансови средства за самостоятелна заетост 13 25% 

ж) Нямам умения за предприемач 2 4% 

з) Висок риск 3 6% 

и) Голяма бюрокрация  5 10% 

й) Опасявам се от юридическите и социални последици в случай 

на неуспех  
4 8% 
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В15. Защо предпочитате самостоятелната заетост/предприемачеството (N=34)? 

 Брой % от 

групата 

а) Лична независимост/интересни задачи 28 82% 

б) Реализиране на бизнес възможност 14 41% 

в) По-високи доходи 18 53% 

г) Възможност за избор на работното място и време 22 65% 

д) Липса на друга добра възможности за заетост 3 9% 

е) Роднините и приятелите ми са предприемачи 0 0% 

ж) Намаляване на несигурността, свързана с работата на трудов 

договор 
3 9% 

з) Принос за обществото  2 6% 

 

В16. Планирате ли да започнете собствен бизнес през следващите няколко години? 

 Брой Колонен 

процент 

Да, със сигурност 10 10% 

Да, възможно е 23 23% 

Не  54 54% 

Не знае/без отговор 13 13% 

Обща сума 100 100% 

Намерения за бизнес 

 Брой 

Земеделска дейност 5 

Кафе-сладкарница, библиотека 1 

Козметичен салон 1 

Компютърни услуги 1 

Консултантска фирма 1 

Логистика 1 

Обществено хранене 1 

Сладкарски бизнес/допълнителна 

заетост 1 

Текстил 1 

Спорт/туризъм 2 

Туризъм 1 
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В17. С кои от следните твърдения сте съгласни/несъгласни?  

В17-1.Трудно е да се започне собствен бизнес, поради липса на финансови средства 

 Брой Колонен 

процент 

Напълно съгласен 28 28% 

Съгласен 24 24% 

Несъгласен 2 2% 

Напълно несъгласен   

Не знае/без отговор 46 46% 

Обща сума 100 100% 

В17-2.Трудно е да се започне собствен бизнес, поради сложни бюрократични и 

административни изисквания за регистриране и управление на фирма 

 Брой Колонен 

процент 

Напълно съгласен 22 22% 

Съгласен 27 27% 

Несъгласен 3 3% 

Напълно несъгласен   

Не знае/без отговор 48 48% 

Обща сума 100 100% 

 

В17-3. В общината няма добро отношение към хората, които се занимават с бизнес 

 Брой Колонен 

процент 

Напълно съгласен 8 8% 

Съгласен 16 16% 

Несъгласен 25 25% 

Напълно несъгласен 4 4% 

Не знае/без отговор 47 47% 

Обща сума 100 100% 
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В17-4. Не трябва да се започва бизнес, ако има риск от неуспех 

 Брой Колонен 

процент 

Напълно съгласен 8 8% 

Съгласен 16 16% 

Несъгласен 25 25% 

Напълно несъгласен 4 4% 

Не знае/без отговор 47 47% 

Обща сума 100 100% 

 

III. Мнение за общината и участие в неформални групи 

В18. Как бихте характеризирали живота в общината? 

 Брой Колонен 

процент 

По-добър, отколкото в други общини в България 7 7% 

Нито по-добър, нито по-лош от други общини в България 47 47% 

По-лош, отколкото в други общини в България 29 29% 

Не знае/не може да прецени 17 17% 

Обща сума 100 100% 

 

Оценка на живота в общината по пол 

Пол Оценка брой % от 

групата 

Мъж 

По-добър, отколкото в други общини в България 4 7% 

Нито по-добър, нито по-лош от други общини в 

България 
26 47% 

По-лош, отколкото в други общини в България 16 29% 

Не знае/ не може да прецени 9 16% 

Жена 

По-добър, отколкото в други общини в България 3 7% 

Нито по-добър, нито по-лош от други общини в 

България 
21 47% 

По-лош, отколкото в други общини в България 13 29% 

Не знае/не може да прецени 8 18% 

Обща сума   100 100% 
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Оценка на живота в общината по местоживеене   

Местоживеене  Оценка брой % от 

групата 

Град 

По-добър, отколкото в други общини в България 1 2% 

Нито по-добър, нито по-лош от други общини в 

България 
26 54% 

По-лош, отколкото в други общини в България 16 33% 

Не знае/ не може да прецени 5 10% 

Село 

По-добър, отколкото в други общини в България 6 12% 

Нито по-добър, нито по-лош от други общини в 

България 
21 40% 

По-лош, отколкото в други общини в България 13 25% 

Не знае/не може да прецени 12 23% 

Обща сума   100 100% 

 

Оценка на живота в общината по възраст: 

Възраст  Оценка брой % от 

групата 

До 30 г. 

По-добър, отколкото в други общини в 

България 
3 6% 

Нито по-добър, нито по-лош от други общини 

в България 
29 56% 

По-лош, отколкото в други общини в България 11 21% 

Не знае/ не може да прецени 9 17% 

30 – 39 г. 

По-добър, отколкото в други общини в 

България 
4 8% 

Нито по-добър, нито по-лош от други общини 

в България 
18 38% 

По-лош, отколкото в други общини в България 18 38% 

Не знае/не може да прецени 8 17% 

Обща сума   100 100% 
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Оценка на живота в общината по етническа група: 

Етническа 

група 

Оценка брой % от 

групата 

Българска 

По-добър, отколкото в други общини в 

България 
8 28% 

Нито по-добър, нито по-лош от други общини 

в България 
11 38% 

По-лош, отколкото в други общини в България 8 28% 

Не знае/ не може да прецени 2 7% 

Турска 

По-добър, отколкото в други общини в 

България 
8 13% 

Нито по-добър, нито по-лош от други общини 

в България 
23 36% 

По-лош, отколкото в други общини в България 23 36% 

Не знае/ не може да прецени 10 16% 

Друга 

По-добър, отколкото в други общини в 

България 
  

Нито по-добър, нито по-лош от други общини 

в България 
5 71% 

По-лош, отколкото в други общини в България 2 29% 

Не знае/не може да прецени   

Обща сума   100 100% 

 

В19. Искате ли да се преместите да живеете в друга община или в чужбина? 

 Брой Колонен 

процент 

Да, със сигурност ще се преместя 16 16% 

Колебая се 39 39% 

Не 33 33% 

Не знае/не може да прецени 12 12% 

Обща сума 100 100% 
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Намерения за миграция по пол 

Пол Намерения за миграция брой % от 

групата 

Мъж 

Да, със сигурност ще се преместя 7 13% 

Колебая се 24 44% 

Не 17 31% 

Не знае/ не може да прецени 7 13% 

Жена 

Да, със сигурност ще се преместя 9 20% 

Колебая се 15 33% 

Не 16 36% 

Не знае/не може да прецени 5 11% 

Обща сума   100 100% 

 

 

Намерения за миграция по местоживеене   

Местоживеене  Намерения за миграция брой % от 

групата 

Град 

Да, със сигурност ще се преместя 9 19% 

Колебая се 20 42% 

Не 16 33% 

Не знае/ не може да прецени 3 6% 

Село 

Да, със сигурност ще се преместя 7 13% 

Колебая се 19 37% 

Не 17 33% 

Не знае/не може да прецени 9 17% 

Обща сума   100 100% 
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Намерения за миграция по възраст: 

Възраст  Намерения за миграция брой % от 

групата 

До 30 г. 

Да, със сигурност ще се преместя 11 21% 

Колебая се 17 33% 

Не 17 33% 

Не знае/ не може да прецени 7 13% 

30 – 39 г. 

Да, със сигурност ще се преместя 5 10% 

Колебая се 22 46% 

Не 16 33% 

Не знае/не може да прецени 5 10% 

Обща сума   100 100% 

 

Намерения за миграция по етническа група: 

Етническа 

група 

Намерения за миграция брой % от 

групата 

Българска 

Да, със сигурност ще се преместя 8 28% 

Колебая се 11 38% 

Не 8 28% 

Не знае/не може да прецени 2 7% 

Турска 

Да, със сигурност ще се преместя 8 13% 

Колебая се 23 36% 

Не 23 36% 

Не знае/ не може да прецени 10 16% 

Друга 

Да, със сигурност ще се преместя   

Колебая се 5 71% 

Не 2 29% 

Не знае/не може да прецени   

Обща сума   100 100% 
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В20. Какво най-много липсва на младежите в общината? (Отбележете само 1 

отговор) 

 Брой Колонен 

процент 

Възможности за работа 64 64% 

Качествено образование 12 12% 

Интересни занимания за свободното време 23 23% 

Друго  1 1% 

Обща сума 100 100% 

 

Основни проблеми по пол: 

Пол Проблем брой % от 

групата 

Мъж 

Възможности за работа 32 58% 

Качествено образование 8 15% 

Интересни занимания за свободното време 15 27% 

Друго    

Жена 

Възможности за работа 32 71% 

Качествено образование 4 9% 

Интересни занимания за свободното време 8 18% 

Друго  1 2% 

Обща сума   100 100% 

Основни проблеми по местоживеене: 

Местоживеене  Проблем брой % от 

групата 

Град 

Възможности за работа 29 60% 

Качествено образование 8 17% 

Интересни занимания за свободното време 11 23% 

Друго    

Село 

Възможности за работа 35 67% 

Качествено образование 4 8% 

Интересни занимания за свободното време 12 23% 

Друго  1 2% 

Обща сума   100 100% 
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Основни проблеми по възраст: 

Възраст  Проблем брой % от 

групата 

До 30 г. 

Възможности за работа 31 60% 

Качествено образование 7 13% 

Интересни занимания за свободното време 14 27% 

Друго    

30 – 39 г. 

Възможности за работа 33 69% 

Качествено образование 5 10% 

Интересни занимания за свободното време 9 19% 

Друго  1 2% 

Обща сума   100 100% 

 

Основни проблеми по етническа група: 

Етническа 

група 

Проблем брой % от 

групата 

Българска 

Възможности за работа 14 48% 

Качествено образование 6 21% 

Интересни занимания за свободното време 9 31% 

Друго    

Турска 

Възможности за работа 45 70% 

Качествено образование 5 8% 

Интересни занимания за свободното време 14 22% 

Друго    

Друга 

Възможности за работа 5 71% 

Качествено образование 1 14% 

Интересни занимания за свободното време   

Друго  1 14% 

Обща сума   100 100% 
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В21. Участвате ли в сдружения, неформални групи, групи по интереси или 

дискусионни групи? 

 Брой Колонен 

процент 

Да, в сдружение от общината 3 3% 

Да, в национално сдружение/в друга община 1 1% 

Да, в неформална група 7 7% 

Да, в интернет форум 10 10% 

Друго    

Не 78 78% 

Без отговор 1 1% 

Обща сума 100 100% 

 

В22. Какви дейности биха представлявали интерес за Вас?  

 Брой % от 

отговорилите 

Спортни дейности и състезания 50 52% 

Клубове/школи по изкуство (музика, танци, изобразително 

изкуство, художествена фотография) 
41 43% 

Клубове/школи по техника и информационни технологии 26 27% 

Други занимания за свободното време  6 6% 

 

IV. Въпроси за Местната инициативна група 

В23. Чували ли сте за Местната инициативна група Исперих и нейната Стратегия 

за местно развитие? 

 Брой Колонен 

процент 

Да 64 64% 

Не 36 36% 

Обща сума 100 100% 
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Информираност за МИГ по пол: 

Пол Информираност за МИГ брой % от 

групата 

Мъж 
Да 37 67% 

Не 18 33% 

Жена 
Да 27 60% 

Не 18 40% 

Обща сума   100 100% 

 

Информираност за МИГ по местоживеене: 

Местоживеене  Информираност за МИГ брой % от 

групата 

Град 
Да 30 63% 

Не 18 38% 

Село 
Да 34 65% 

Не 18 35% 

Обща сума   100 100% 

 

Информираност за МИГ по възраст: 

Възраст  Информираност за МИГ брой % от 

групата 

До 30 г. 
Да 31 60% 

Не 21 40% 

30 – 39 г. 
Да 33 69% 

Не 15 31% 

Обща сума   100 100% 
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Информираност за МИГ по етническа група: 

Етническа 

група 

Информираност за МИГ брой % от 

групата 

Българска 
Да 20 69% 

Не 9 31% 

Турска 
Да 40 63% 

Не 24 38% 

Друга 
Да 4 57% 

Не 3 43% 

Обща сума   100 100% 

 

В24. Кандидатствали ли сте с проект/и към Стратегия за местно развитие на МИГ 

Исперих? 

 Брой Колонен 

процент 

Да 4 4% 

Не 96 96% 

Обща сума 100 100% 

В24/Б. Ако «НЕ», защо не са кандидатствали по Стратегията на МИГ (обобщение 

на открит въпрос)? 

 Брой % от 

всички 

Липса на достатъчно информация за възможностите 19 19% 

Не отговарят на изискванията 5 5% 

Липса на интерес 10 10% 

Нямат възможност (студенти, в отпуск по майчинство, в 

чужбина и др.) 11 11% 

Не вярват в програми/не вярват, че могат да има успех с 

проект 5 5% 

Липса на средства 9 9% 

Липса на бизнес идеи и лични качества 9 9% 
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В25. Ако в бъдеще се прилага нова Стратегия за местно развитие на МИГ 

Исперих, бихте ли кандидатствали с проект към нея? 

 Брой Колонен 

процент 

Да 52 52% 

Не 42 42% 

Без отговор 6 6% 

Обща сума 100 100% 

 

Намерение за кандидатстване към МИГ по пол: 

Пол Намерение за кандидатстване към МИГ брой % от 

групата 

Мъж 

Да 32 58% 

Не 20 36% 

Без отговор 3 5% 

Жена 

Да 20 44% 

Не 22 49% 

Без отговор 3 7% 

Обща сума   100 100% 

 

Намерение за кандидатстване към МИГ по местоживеене: 

Местоживеене  Намерение за кандидатстване към МИГ брой % от 

групата 

Град 

Да 26 54% 

Не 21 44% 

Без отговор 1 2% 

Село 

Да 26 50% 

Не 21 40% 

Без отговор 5 10% 

Обща сума   100 100% 
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Намерение за кандидатстване към МИГ по възраст: 

Възраст  Намерение за кандидатстване към МИГ брой % от 

групата 

До 30 г. 

Да 21 40% 

Не 26 50% 

Без отговор 5 10% 

30 – 39 г. 

Да 31 65% 

Не 16 33% 

Без отговор 1 2% 

Обща сума   100 100% 

 

Намерение за кандидатстване към МИГ по етническа група: 

Етническа 

група 

Намерение за кандидатстване към МИГ брой % от 

групата 

Българска 

Да 16 55% 

Не 13 45% 

Без отговор   

Турска 

Да 32 50% 

Не 26 41% 

Без отговор 6 9% 

Друга 

Да 4 57% 

Не 3 43% 

Без отговор   

Обща сума   100 100% 

В25/А. Ако «ДА», за какво бихте кандидатствали? 

 Брой 

Все още не е решил/не знае 14 

Стартиране на собствен бизнес 7 

Закупуване на оборудване/техника машини и 

обзавеждане 4 

Оборудване за фризьорски салон 3 

Закупуване на земеделска техника 2 

Земеделие 2 

Необходима им е допълнителна информация, за да 

решат 2 
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Засаждане на трайни насаждения 1 

Изграждане на база за спорт и туризъм 1 

Строителство на земеделска стопанска сграда 1 

Културни дейности  1 

Малка закусвалня и кафе 1 

Детски център за игра и свободно време 1 

Мултифункционална зала за културни дейности 1 

Обзавеждане на малка кантора за консултантски 

услуги 1 

Създаване на малък сладкарски цех 1 

Създаване на частен клуб за танци 1 

Туризъм 1 

Растениевъдство 1 

Стартиране на бизнес в земеделието 1 

"Бих кандидатствал, ако е сигурно подпомагането" 1 

 

В25/Б. Ако «НЕ», защо? 

 Брой 

Няма интерес 4 

Липса на средства 4 

Липса на бизнес идеи и лични качества 3 

Нямам познания и опит в проектите 3 

"Мисля, че няма да се справя с документацията" 2 

Не е обмислял възможността/не знае 2 

Имам постоянна работа 1 

"Не мисля да се реализирам в Исперих и България" 1 

"Помага се само на определени хора" 1 

Не отговарям на изискванията 1 

Нямам нужда 1 
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ДЕМОГРАФСКИ БЛОК 

А1. Пол: 

 Брой Колонен 

процент 

Мъж 52 52% 

Жена 48 48% 

Обща сума 100 100% 

А2. Възраст: 

 Брой Колонен 

процент 

До 25 21 21% 

25 - 29 31 31% 

30 - 39 48 48% 

Обща сума 100 100% 

А3. Етническа група 

 Брой Колонен 

процент 

Българска 29 29% 

Турска 64 64% 

Ромска 5 5% 

Друга 1 1% 

Без отговор 1 1% 

Обща сума 100 100% 

А4. Образование: 

 Брой Колонен 

процент 

Основно/или по-ниско 13 13% 

Средно общо 29 29% 

Средно професионално 22 22% 

Полувисше/колеж   

Висше/Университет 35 35% 

Без отговор 1 1% 

Обща сума 100 100% 
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Образование по пол: 

Пол Образование брой % от 

групата 

Мъж 

основно 7 13% 

средно 32 58% 

висше 16 29% 

Жена  

основно 6 13% 

средно 19 42% 

висше 19 42% 

(без отговор) 1 2% 

Обща сума   100 100% 

 

Образование по местоживеене: 

Местоживеене  Образование брой % от 

групата 

Град 

основно 3 6% 

средно 20 42% 

висше 24 50% 

(без отговор) 1 2% 

Село 

основно 10 19% 

средно 31 60% 

висше 11 21% 

Обща сума   100 100% 
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Образование по възраст: 

Възраст  Образование брой % от 

групата 

До 30 г. 

основно 8 15% 

средно 26 50% 

висше 17 33% 

(без отговор) 1 2% 

30 – 39 г. 

основно 5 10% 

средно 25 52% 

висше 18 38% 

Обща сума   100 100% 

 

Образование по етническа група: 

Етническа група Образование брой % от 

групата 

Българска 

средно 10 34% 

висше 18 62% 

(без отговор) 1 3% 

Турска 

основно 9 14% 

средно 38 59% 

висше 17 27% 

Друга 
основно 4 57% 

средно 3 43% 

Обща сума   100 100% 

 

А5. Какво е семейното Ви положение? 

 Брой Колонен 

процент 

Семеен/а 41 41% 

Несемеен/а 57 57% 

Друго 2 2% 

Обща сума 100 100% 
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А6. Кое от следните твърдения най-точно описва доходите на Вашето 

домакинство?  

 Брой Колонен 

процент 

Доходите ни позволяват да живеем добре 8 8% 

Доходите ни стигат  28 28% 

Трудно се справяме с доходите, които имаме 41 41% 

Много трудно живеем с доходите, които имаме 14 14% 

Не желае да отговори 9 9% 

Обща сума 100 100% 

 

Доходи по пол: 

Пол Доходи  брой % от 

групата 

Мъж 

Доходите ни позволяват да живеем добре 4 7% 

Доходите ни стигат 18 33% 

Трудно се справяме с доходите, които 

имаме 

22 40% 

Много трудно живеем с доходите, които 

имаме 

5 9% 

(Без отговор) 6 11% 

Жена 

Доходите ни позволяват да живеем добре 4 9% 

Доходите ни стигат 10 22% 

Трудно се справяме с доходите, които 

имаме 
19 42% 

Много трудно живеем с доходите, които 

имаме 
9 20% 

(Без отговор) 3 7% 

Обща сума   100 100% 
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Доходи по местоживеене: 

Местоживеене  Доходи брой % от 

групата 

Град 

Доходите ни позволяват да живеем добре 4 8% 

Доходите ни стигат 12 25% 

Трудно се справяме с доходите, които 

имаме 23 48% 

Много трудно живеем с доходите, които 

имаме 5 10% 

(Без отговор) 4 8% 

Село 

Доходите ни позволяват да живеем добре 4 8% 

Доходите ни стигат 16 31% 

Трудно се справяме с доходите, които 

имаме 18 35% 

Много трудно живеем с доходите, които 

имаме 9 17% 

(Без отговор) 5 10% 

Обща сума   100 100% 

 

Доходи по възраст: 

Възраст  Доходи брой % от 

групата 

До 30 г. 

Доходите ни позволяват да живеем добре 6 12% 

Доходите ни стигат 16 31% 

Трудно се справяме с доходите, които 

имаме 17 33% 

Много трудно живеем с доходите, които 

имаме 9 17% 

(Без отговор) 4 8% 

30 – 39 г. 

Доходите ни позволяват да живеем добре 2 4% 

Доходите ни стигат 12 25% 

Трудно се справяме с доходите, които 

имаме 24 50% 

Много трудно живеем с доходите, които 

имаме 5 10% 

(Без отговор) 5 10% 

Обща сума   100 100% 
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Доходи по етническа група: 

Етническа 

група 

Доходи  брой % от 

групата 

Българска 

Доходите ни позволяват да живеем добре 2 7% 

Доходите ни стигат 12 41% 

Трудно се справяме с доходите, които 

имаме 12 41% 

Много трудно живеем с доходите, които 

имаме 1 3% 

(Без отговор) 2 7% 

Турска 

Доходите ни позволяват да живеем добре 5 8% 

Доходите ни стигат 15 23% 

Трудно се справяме с доходите, които 

имаме 28 44% 

Много трудно живеем с доходите, които 

имаме 12 19% 

(Без отговор) 4 6% 

Друга 

Доходите ни позволяват да живеем добре 1 14% 

Доходите ни стигат 1 14% 

Трудно се справяме с доходите, които 

имаме 1 14% 

Много трудно живеем с доходите, които 

имаме 1 14% 

(Без отговор) 3 43% 

Обща сума   100 100% 

 

 

 


