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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Предприемачеството и предприемаческото поведение са едни от новите и особено 

актуални характеристики на съвременната икономика и на личността. Затова напоследък 

все по-често се поставя въпроса за формирането на предприемаческо мислене и за 

средата, която способства за неговото изграждане, на възможностите за изучаване и 

усвояване на принципните правила за резултатна предприемаческа нагласа в условията 

на силна глобализация и циклични кризисни явления в националната и световна 

икономика. 

Предприемачеството е основен двигател на иновациите и икономическото развитие. То 

е сбор от компетенции, които могат да бъдат научени и усъвършенствани. Усвояването 

им може да започне още в училище и да бъде забавно, интересно и предизвикателно. 

Това е не само ценен опит за учениците, но и фактор за успеха в бъдещата им реализация 

– и като предприемачи, и като служители. 

Предприемачът е личността, която генерира, организира и осъществява нови и 

рационални идеи, с оглед на бързо и навременно задоволяване на възникнали 

потребности на пазара. Практиката показва, че често пъти той сам инициира нови 

потребности и организира тяхното задоволяване. За да изпълни своята мисия, 

предприемачът трябва да притежава редица качества, които могат да се придобият в 

процеса на обучение и работа или пък са вродени и са свързани с продължение на 

семейни традиции. 

Според Глобалния предприемачески 

мониторинг, 2016-2017, България е на 62-

ро място по предприемаческа активност 

от 65 държави. Едва 4.8% от българите 

участват в някаква форма на 

предприемаческа активност. 

Тази статистика показва нуждата от нови подходи, които да доведат до реална полза и 

позитивен ефект за националната икономика.  

Обучението в предприемачество от ранна възраст играе важна роля в изграждането на 

нагласи, умения и начин на мислене, важни за успеха в 21 век. То е сред инвестиции с 
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най-голяма възвръщаемост – компетенциите, които развива са ключови за изграждането 

на иновативна и конкурентна икономика. 

Предприемачеството е присъщо на по-младите хора. Предприемачеството е особено 

важно за малки общности, които изправени в пазарна среда са изложени на силен 

конкурентен натиск и само при наличие на предприемчивост сред общността имат шанс 

да оцелеят. 

Настоящият доклад за резултатите от извършено проучване “Проучване и анализ на 

предприемаческите нагласи на младите хора на територията на МИГ „Минерални бани 

– Черноочене“ е изготвен в изпълнение на дейности по под-мярка 19.4 „Текущи разходи 

и популяризиране на СВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Дейността е 

съгласно Споразумение за изпълнение на СВОМР с № РД 50-188/29.11.2016 г. Дейността 

е предвидена в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 1 от 22 януари 2016 г. за 

прилагане на под-мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 

от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 

II. МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО И 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗВАДКАТА 

Изследването има за цел да подпомогне прилагането на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ „Минерални бани – Черноочене“, чрез събиране и 

анализиране на данни за предприемаческите нагласи и активност на младите хора от 

територията на двете общини. 

Изследването цели да идентифицира: настоящата активност на младите хора от 

територията; нагласите на младите хора към предприемачество и самостоятелна 

стопанска дейност; потребностите на младите хора от територията и намеренията  им за 

кандидатстване с проекти към СВОМР на МИГ и областите на интерес в които местните 

млади хора биха подготвили проект и кандидатствали за финансиране. 

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

Демографски данни от НСИ; извадково проучване на млади хора, живеещи на 

територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“. 
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Извадковото проучване се проведе чрез метода на пряко персонално анкетиране, с 

планирана и фактически изпълнена извадка от 50 младежи, живеещи на територията на 

общини Минерални бани и Черноочене по равен брой от всяка от общините, на възраст 

от 18 г. до 39 г. включително. 

В извадката са включени освен младежи живеещи в общинските центрове – с. 

Минерални бани и с. Черноочене и младежи живеещи в съставните населени места на 

двете общини, като повече от половината от анкетираните живеят в общинските 

центрове, поради по-големият брой младежи, живеещи там, според данните от 

последното преброяване на населението. Подборът на респондентите е направен на 

случаен принцип. 

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

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

проведена в края на м. юли и началото на м. август 2019 година. 

Изследването обхвана 50 младежи на възраст от 18 г. до 39 г. включително, от които 

повече от половината (54%) са на възраст  до 29 години и съответно 46% са на възраст 

30-39 г. Респондентите са почти поравно разпределени по пол, с малък превес на жените 

(54%).  

Превес имат интервюираните в общинските центрове в сравнение с тези от съставните 

села в двете общини, които макар и много на брой са с неблагоприятна възрастова 

структура на населението живеещо там.  

Фигура 1. Образователна структура на респондентите 

Близо половината от 

младите хора (48%) са със 

средно образование, като 

при 32% от тях, то е средно 

професионално, т.е. имат 

професия. Много висок дял 

(40%) заемат лицата със 

висше образование, които 

се допълват с още 6% с 

лица с полувисше образование. Прави впечатление, че висшистите преобладават в групата 

6%

16%

32%

6%

40%

Основно/или по-ниско Средно общо

Средно професионално Полувисше/колеж

Висше/Университет
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на жените (44%), в сравнение с тази на мъжете (35%). Точно половината (50%) от 

интервюираните млади хора са семейни, като преобладават семейните мъже (52%) и лицата 

с висше образование със същият относителен дял. 

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

Аналитичният доклад на проучването е даден в следващите раздели на настоящия 

документ. 

 

III. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МИГ 

„МИНЕРАЛНИ БАНИ – ЧЕРНООЧЕНЕ“ 

Територията на МИГ обхваща общините Минерални бани (12 населени места) и 

Черноочене (51 населени места). Тя попада в административните граници на две области 

(Хасково и Кърджали) и в един район от ниво 2 – Южен Централен Район. Общата площ 

е 542,1 кв. км. Двете общини имат обща граница. Обхваната територия представлява 

0.488% от територията на страната и е съчетание на котловинен, речно-долинен, 

полупланински и планински релеф. Гъстотата на населението е 27.5 ч./кв. м., което е 

около 2.3 пъти по-малко от гъстотата на населението на страната и 1.6% по-малко от 

гъстотата на населението в областта. 

Демографските процеси и продължителните действия на множество фактори, които 

протичат в общините Минерални бани и Черноочене оказват влияния и водят до активно 

застаряване и намаляване на населението на територията.  Една част от тях са резултат 

от общите тенденции в демографското развитие на повечето европейски страни, други 

са свързани със специфичните особености на историческото, икономическото и 

културното развитие на територията.  

Към 31.12.2018 г. населението на територията на МИГ е 14883, като се регистрира 

устойчив, макар и не висок темп на намаляване на населението. 

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

Община 2016 2017 2018 

Черноочене 8901 8803 8791 

Минерални бани 6292 6186 6092 
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Общо МИГ 15193 14989 14883 

 

Населението на територията на МИГ преобладаващо (59%)  живее в населени места на 

община Черноочене (51 на брой) и 49 % в дванадесет населени места на община 

Минерални бани. На територията на МИГ има само три населени места с население над 

1000 жители – с. Минерални бани; с. Караманци и с. Комунига от община Черноочене. 

Община Минерални бани и община Черноочене имат само селско население.  

Нестабилното демографско развитие на територията показва, тенденция на запазване и 

през следващите години, от което следва, че социално-икономическото развитие ще се 

извършва при дефицит от човешки ресурси.  

Таблица 2. Население по възрастови групи на младежите, пол, общо и по общини, 

към 31.12.2018 г. 

 Общини пол  Общо 

население, 

31.12.2018 

15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 

Черноочене Общо 8791 347 316 521 632 623 

Мъже 4461 191 166 268 342 313 

Жени 4330 156 150 253 290 310 

Минерални 

бани 

Общо 6092 191 264 343 401 464 

Мъже 3117 95 151 180 211 268 

Жени 2975 96 113 163 190 196 

 

Таблица 3. Население по възрастови групи на младежите, пол, общо и по общини, към 

31.12.2016 г. 

 Общини пол  Общо 

население, 

31.12.2016 

15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 

Черноочене Общо 8901 330 409 594 623 656 

Мъже 4554 184 218 341 328 373 
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Жени 4347 146 191 253 295 283 

Минерални 

бани 

Общо 6292 202 340 392 457 433 

Мъже 3205 104 182 206 246 251 

Жени 3087 98 158 186 211 182 

 

В периода 2016 -2018 г. населението в младежка възраст на територията намалява с близо 

2 процентни пункта – от 29.3% до 27.7%, което показва съществен темп на застаряване. 

Съществени различия по отношение на двете общини не се наблюдават. Интересно е, че 

делът на жените в младежка възраст е с 2% по-малък от този на жените, което може да 

се обясни с по-високата продължителност на живота сред жените. 

Особеност на територията е, че общините са разположени в близост до по-големите 

общини – Хасково и Кърджали, които разполагат с по-голям демографски потенциал. 

Ето защо въпреки неблагоприятната демографска ситуация в двете общини, съществуват 

възможности за по-ефективно използване на по-големия човешки ресурс намиращ се в 

близост до територията. 

 

IV. ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА МЛАДЕЖИТЕ 

1. Статус в заетостта и предпочитания за заетост на респондентите 

 

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

семейното земеделско стопанство. Останалите 38% са на постоянна работа извън 

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

групата на мъжете (43%), в сравнение с тази на жените (33%), така е  и с останалите заети 

- групата на мъжете е по-висок делът на работещите в земеделското стопанство (13%), в 

сравнение с тази на жените (11%).  

Фигура 2. Трудова заетост на младежите 
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Това е нормално, 

предвид наличните 

специфични 

културни 

особености на 

територията. Близо 

една трета (32%) от 

анкетираните лица 

декларират, че са 

безработни и още 

4%, че не са заети с постоянна работа. Делът на безработните е преобладаващ в групата 

младежи до 29 г. – 44%, докато лицата на възраст от 29 до 39 г. делът на безработните е 

чувствително по нисък (17%). Заетите лица в семейното стопанство е предимно сред 

групата над 29 години – 22%, срещу едва 4% на младежите до 29 г. Половината от заетите 

лица на постоянна работа са с висше образование, същевременно една четвърт (26%) от 

висшистите са без работа. Сред лицата с висше образование е най-висок (17%) на 

посочилите друго за заетост. 

Фигура 3. Сектори на трудова заетост 
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туризъм, търговия и обществено хранене и здравеопазване преобладават заетите мъже за 

разлика от публичната администрация, и строителството където повечето заети са мъже. 

Около 42% от анкетираните предпочитат и търсят работа на трудов договор. Този дял е 

по-висок при жените (44%).  

Фигура 4. Предпочитана форма на заетост 

Интересно е да се 

отбележи, че по-

младите във 

възрастовата група до 

29 г. също 

предпочитат работа на 

трудов договор. Също 

така силно 

предпочитание към 

работа на трудов 

договор имат 

безработните. Мъжете очаквано имат по-големи предпочитания към самостоятелна 

заетост (48%), където такова желание изразяват близо половината от тях, докато 

желаещите да се занимават с предприемачество жени са малко над една пета (22%) Не е 

малък и делът (12%) на тези, които не знаят или нямат предпочитание за форма на 

заетост. 

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

следващата графика. 

Фигура 5. Мотивация за заетост на трудов договор 
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Редовните и твърди доходи определено са в основата на мотивацията за работа на трудов 

договор. Интересно е да се наблюдава, че това е сериозен мотив за близо една трета от 

мъжете, докато една четвърт от жените са го посочили като мотив. Освен това, редовните 

доходи са по-важни за една трета от младите хора над 29 години, отколкото за тези до 29 

години (25%). При следващите фактори – стабилна заетост, фиксирано работно време и 

гарантирано социално  осигуряване не се регистрират сериозни различия между 

анализираните групи. Делът на лицата, които ги посочват е малко под една пета (между 

17-20%) с изключение на фиксираното работно време, което за немалка част от жените е 

определящо за техните предпочитания. 

2. 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 35% 
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от младежите биха предпочели самостоятелна заетост и предприемачество пред работата 

на постоянен трудов 

договор. В това 

отношение се 

наблюдават някои 

съществени различия 

по пол. Близо 

половината (48%) от 

мъжете имат такава 

нагласа, докато делът 

на жените е 

наполовина - 22%. Почти същите различия са налице и по отношение на младежите от 

двете общини. Младежите от община Минерални бани декларират значително по-висока 

нагласа за самостоятелна заетост (48%) от младежите от община Черноочене, едва 24%. 

Основание за анализ е и значително по-ниската нагласа за заетост сред групата младежи 

до 29 години – 25%, в сравнение с младите хора от групата 30-39 години – 46%. Не се 

регистрират големи различия свързани с предприемаческите нагласи, от гледна точка на 

образованието на младежите. Една 3% е по-висок делът на тези с висше образование, 

спрямо тези с по-ниско. 

Като цяло 

предпочитанието към 

самостоятелната заетост 

и предприемачеството е 

свързано с очакванията 

за по-високи доходи, 

възможност за избор на 

работно време и място, 

както и лична 

независимост и 

реализиране на бизнес 

възможности. Различия 

по пол в причините за предприемаческа дейност не се регистрират. Разреза по възрастови 
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групи показва, че групата от 30 до 39 години, оценява по-високо като мотив личната 

независимост и по-високите доходи в сравнение с младежите от групата до 29 години, 

които дават като мотив и личния пример от роднини и приятели, които са предприемачи. 

Намерения за стартиране на предприемаческа дейност имат 56% от анкетираните 

младежи. Твърдо решение за стартиране на свой бизнес имат около 16% от младежите. 

Мъжете (26%), сериозно изпреварват жените (8%) в намеренията си за започване на 

собствен бизнес. Интересно е да се наблюдава, че различия в близко съотношение са 

налице и по-отношение на младежите от двете общини. Тези от Минерални бани имат 

по-големи нагласи за започване на собствен бизнес в сравнение с младежите от 

Черноочене. Прави впечатление и високият относителен дял на лицата, които не знаят 

дали биха започнали бизнес, като за младежите от Черноочене този дял е 40%. 

Съществени различия в отделните възрастови групи не се наблюдават, въпреки това, 

трябва да отбележим, че младежите до 29 години имат по-голяма увереност да започнат 

собствен бизнес, докато в горната възрастова група е по-висок да тези които имат 

нагласи, но се колебаят дали ще го направят. 

 

Реализацията на намеренията 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. 
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Според респондентите, за успешно предприемачество най - важните личностни качества 

са решителност, инициативност, иновативност и увереност в собствените възможности. 

Необходим е, но по-малко и оптимизъм, самостоятелност и способност за поемане на 

рискове. 

 

 

Проучването показва, че младежите на територията нямат значителни психологически 

и мотивационни ресурси за стартиране на собствен бизнес. Респондентите имат 

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

и са оптимисти 

за бъдещето, 

които са 

необходими за 

стартиране на 

самостоятелен 

бизнес. В 

същото време 

близо една трета 

от тях 

признават, че не 
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са склонни да поемат рискове, както и че не определят себе си като хора с иновативни 

идеи.  

Външните прегради за стартиране на бизнес са свързани с липсата на финансови средства 

за близо четири пети от анкетираните. Малко повече от половината от респондентите 

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

бизнес. Почти всички са категорични, че в техните общини нямо лошо отношение към 

бизнеса и изразяват несъгласие с такова твърдение. Такава среда е известно, че насърчава 

предприемачеството в общността, което е позитивен индикатор за развитие на 

предприемачеството в местната общност.  

Рискът от неуспех е пречката, която близо две трети от респондентите, определят като 

възпираща за започването на собствен бизнес. 

 

Само едва 2% от анкетираните не знаят за съществуването на МИГ Минерални бани – 

Черноочене и други 14 имат информация отчасти. Повече от четири пети (84%) 

декларират за информираност по отношение на сдружението. Информираността е почти 

еднаква, както по отношение на полов и възрастов признак, така и по отношение на 

населени места и образование на респондентите. 

Намерения за кандидатстване с проект, заявяват почти една втора от анкетираните, като 

делът на мъжете, които биха кандидатствали, чувствително превишава дела на жените с 

такива намерения. В отделните възрастови групи няма големи различия. Лек превес на 

лицата с интерес за кандидатстване има в групата на по-възрастните младежи. По 
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отношение на образователната структура, тези с по-високо образование, преобладават, 

макар и не чувствително. Прави впечатление, че делът на тези които не са обмисляли да 

кандидатстват е средно около една трета от всички лица.  

 

Сред основните причини за липсата на интерес за кандидатстване, респондентите са 

посочили, че им липсват средства, бизнес идеи и лични качества, нямат познания и опит 

в проектите, както и страх, че няма да успеят да се справят с документацията. Повечето 

от запитаните признават, че нямат интерес и не са обмисляли такава възможност. 

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

Таблица 4. Области в които има интерес за подготовка на проекти 

Закупуване на оборудване/техника машини и обзавеждане 7 

Оборудване места за настаняване 2 

Закупуване на земеделска техника  3 

 Засаждане на трайни насаждения 3 

Закупуване и отглеждане на животни 1 

Строителство на земеделска стопанска сграда 1 

Културни дейности 1 

Малка закусвалня и кафе 3 
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Фигура 12. Намерения за кандидатстване с проект

Да Не Не съм обмислял
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Детски център за игра и свободно време 1 

Мултифункционална зала за културни дейности 1 

Обзавеждане на малък офис за консултантски услуги 6 

Създаване на малък сладкарски цех 1 

Създаване на пекарна  3 

Козметичен салон 3 

Авто сервизна работилница  3 

Изграждане на база за спорт и туризъм  1 

Бих кандидатствал, ако е сигурно подпомагането 7 

Необходима ми е допълнителна информация, за да реша  4 

Не знам 1 

 

Освен в сектора на земеделието от таблицата се вижда и за интереса на младите хора към 

предимно неземеделски дейности, като: офиси за консултантски услуги, дейности 

свързани с обществено хранене, авторемонтни услуги, салони за красота и други. Не 

малка част обвързват кандидатстването си със „гаранции“ за подпомагането, което не 

може да бъде осигурено на практика. 

 

V. МНЕНИЕ ЗА СРЕДАТА ЗА ЖИВОТ 

Анкетното проучване включваше няколко въпроса за мнението и оценката на младежите 

за качеството на живот в общините в които живеят. 

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

живот в общината, в сравнение с други общини в страната.  
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Значителен дял от анкетираните (40%) определят качеството на живот в общината в 

която живеят като по-добър, отколкото в други общини в България, като делът на тези 

които живеят в община Черноочене е 47%. Интересно е да се отбележи, че делът на 

мъжете, които определят като по-добър живота в тяхната община е повече от половината 

– 52%, за разлика от жените, които са по резервирани за такава оценка – 32%. Около една 

шеста (14%) не намират разлика в условията за живот в сравнение с други общини в 

България, а едва 6% го намират за по-лош. В тази оценка значим дял има мнението на 

жените, които изразяват по-често неудовлетвореност от качеството на средата за 

обитаване. От оценка са се въздържали голяма част от анкетираните (38%), посочвайки, 

че не могат да преценят/сравнят с други общини. 

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. Различия в оценките на двете 

изследвани възрастови групи не се регистрират. 
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Фигура 13. Качество на живота на територията на МИГ

По-добър, отколкото в други общини в България

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

По-лош, отколкото в други общини в България 

Не мога да преценя
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Основен проблем в общината според 68% от анкетираните младежи е липсата на 

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

местоживеене (52% от Минерални бани и 84% от Черноочене) по пол (74% от жените и 

61% от мъжете) и образование – за 70 % от младежите с висше образование. Възрастта 

не влияе съществено, при определянето на липсата на възможности за работа като 

основен проблем в общината. 

На второ  място 

е класиран 

проблемът за 

липсата на 

качествено 

образование на 

територията на 

МИГ. Той е 

класиран сред 

проблемите на 

територията от 

16% от анкетираните. Този проблем е по-чувствителна тема при мъжете (22%) и 

младежите с висше образование (17%), като различията по местоживеене и възраст не са 

значителни. 

На трето място по степен на важност, но близо до втория се нарежда проблемът за 

липсата на възможности за интересни занимания за свободното време, като 14% от 

анкетираните 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.   С 

малко по-голяма тежест (16%) е поставен проблема от живеещите в община Черноочене, 

както и от жените (15%).  

 

За близо една трета от респондентите (30%), доходите на домакинствата, в които живеят 

им стигат, като при 2% от тях, те са дори позволяващи им да живеят добре. За 40% от 

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

8% признават, че живеят много трудно с доходите с които разполагат. Почти няма 

0%

50%

100%

МИГ Мин.бани Черноочене висше 
образование

Фигура 14. Какво липсва на младите хора на 

територията

Възможности за работа 

Качествено образование 

Интересни занимания за свободното време

Друго
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разлика в самооценката на младежите за това стигат ли им доходите, за да живеят добре 

или са недостатъчни, в зависимост от възрастовата група, но по отношение на 

местоживеенето им е налице сериозна разлика. Живеещите в община Минерални бани 

имат два пъти по-висока удовлетвореност от доходите си (40%) спрямо младежите от 

община Черноочене (20%). Приблизително същото е съотношението по полов признак. 

Доходите са достатъчни за 43% от мъжете, като на 4% от тях позволяват да живеят добре 

за разлика от жените, на 19% от които доходите са достатъчни.  

Интересно е да се наблюдава, че в групата от 30 до 39 години за повече от половината 

(56%) доходите не са достатъчни и младежите трудно се справят, докато за тези в групата 

до 29 години този дял е наполовина (26%).  Териториалното разделение по отношение 

на самооценката е налице и по отношение на това доколко трудно се справяме с доходите 

с които разполагаме. Очаквано и тук, много по-голяма част от живеещите на територията 

на община Черноочене много трудно се справят с доходите които имат. Съпоставката 

мъже-жени, показва трудности за по-голям дял от жените-  44%, докато за мъжете този 

дял е 35 %. Следва да се отбележи, че на въпроса за доходите значителна част от 

анкетираните (30%) не желаят да отговорят. За респондентите от община Минерални 

бани този дял достига 48%. Този дял може да формира една неточна картина на 

удовлетвореността, разглеждана в териториален план, доколкото може да се допусне, че 

младежите изпитващи трудности са предпочели да не дадат отговор. В тази категория 

преобладават и жените, както и младежите до 29 години. 
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Проблемите в общината, включително с равнищата на доходите рефлектират в делът на 

младежите, които са решили или се колебаят да се преместят да живеят в друга община 

– 38%. Средно 14% от анкетираните са взели решение със сигурност да се преместят да 

живеят в друга община, а други 24% са колебаещите се. В тези две групи преобладават 

младежите на възраст до 29 години – 22% и жените 19%. По отношение на 

териториалното разположение на респондентите не се регистрират съществени 

различия. 
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Фигура 15. Самооценка на доходите на домакинствата

Доходите ни позволяват да живеем добре Доходите ни стигат

Трудно се справяме с доходите, които имаме Много трудно живеем с доходите, които имаме

Не желая да отговоря
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VI. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

1. Изводи  

Младежите на възраст от 15 до 39 г. на територията на МИГ Минерални бани – 

Черноочене по данни на НСИ към  31 декември са 4102 от които 2439 живеят в община 

Черноочене. Най-висок относителен дял на младежите е в най-горната възрастова група 

(35-39), където са повече от една четвърт от всички лица в младежка възраст – (25.5% – 

27.9%) Делът на младежите в най-долната възрастова група е относително най-малък. 

Тези данни показват неблагоприятна тенденция на застаряване на населението на 

територията на МИГ. Делът на жените в младежка възраст е с 2% по-малък от този на 

жените, което може да се обясни с по-високата продължителност на живота сред жените. 

В периода 2016 -2018 г. населението в младежка възраст на територията намалява с близо 

2 процентни пункта – от 29.3% до 27.7%, което показва съществен темп на намаляване. 

Съществени различия по отношение на двете общини не се наблюдават. 

Нестабилното демографско развитие на територията показва, тенденция на запазване и 

през следващите години, от което следва, че социално-икономическото развитие ще се 

извършва при дефицит от човешки ресурси. 

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

семейното земеделско стопанство. Останалите  са на постоянна работа извън 

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

групата на мъжете, в сравнение с тази на жените. 

Близо една трета от анкетираните лица декларират, че са безработни и още 4%, че не са 

заети с постоянна работа. 

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

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

хранене, в областта на туризма и строителството (12%). 

Около 42% от анкетираните предпочитат и търсят работа на трудов договор. Този дял е 

по-висок при жените (44%)., младежите до 29 г и безработните. Редовните и твърди 

доходи определено са в основата на мотивацията за работа на трудов договор. 

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 35% 

от младежите биха предпочели самостоятелна заетост и предприемачество пред работата 

на постоянен трудов договор.  
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Предпочитанието към самостоятелната заетост и предприемачеството е свързано с 

очакванията за по-високи доходи, възможност за избор на работно време и място, както 

и лична независимост и реализиране на бизнес възможности. 

Намерения за стартиране на предприемаческа дейност имат повече от половината от 

анкетираните младежи. Твърдо решение за стартиране на свой бизнес имат около 16% от 

младежите. Мъжете (26%), сериозно изпреварват жените (8%) в намеренията си за 

започване на собствен бизнес. Интересно е да се наблюдава, че различия в близко 

съотношение са налице и по-отношение на младежите от двете общини. Младежите от 

Минерални бани имат по-големи нагласи за започване на собствен бизнес в сравнение с 

младежите от Черноочене. 

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 

Според две трети от младежите основен проблем на територията на МИГ Минерални 

бани – Черноочене е липсата на възможност за работа, както и възможността за 

получаване на качествено образование. 

 

2. Препоръки  

Насърчаването на включването на младежите в дейността на МИГ Минерални бани – 

Черноочене изисква:  

1. Насърчаване по активното участие на младежи и младежки групи в дейността на МИГ 

и включването им в процесите на вземане на решения, включително в работата на 

ръководните му органи. 

2. По тясно 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. Организиране от МИГ на обучения по младежко предприемачество, които да са част 

от дейностите по мярка 19.4 и да се провеждат поне веднъж годишно за младежи 

проявили интерес за включване. 
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Мерките за подобряване на младежката икономическа активност следва да се базират на 

интегрирани подходи. 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. Улесняване на прехода между образование и заетост бъдат, посредством 

осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни 

младежи,  завършили средно или висше образование и включване в програми като 

например "Старт на кариерата" и други. Такива форми ще предотвратят 

деквалификацията на младежите и могат да бъдат превенция срещу “изтичането 

на мозъци” от територията. 

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

нужди на младежите, включително свързани с развлечения за свободното време; 

4.  Използване на ИКТ за подобряване на достъпа до модерно обучение;  

5. Включване на младежите на възраст до 25 години, които не работят и не учат в 

новата инициатива Европейска гаранция за младежта, разработена съгласно 

Препоръка на Съвета на ЕС. Възможните услуги, от които младежите ще могат да 

се възползвате в зависимост от индивидуалния си профил, са: 

- професионално ориентиране – предоставяне на информация за избора на 

професия, квалификация, допълнителна квалификация или преквалификация; 

- мотивационно обучение;  

- обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови 

компетентности, търсени на пазара на труда; 

- стажантски програми и мерки, насочени към младежи със средно или по-

високо образование и с професионална квалификация; 

- подкрепа за стартиране на собствен бизнес от младите хора с високо 

образование и квалификация, които имат мотивация и бизнес идеи. 

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

управленски и маркетингови умения, ресурси и бизнес среда. 

Предприемачеството е възможност за задържане на младите хора на територията 

на МИГ;  

7. 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;  

8. Внедряване на добри практики за насърчаване на младежкото предприемачество; 

9. Насърчаване наставничество на млади предприемачи от успешни предприемачи 

от територията или от други райони на страната;  
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Условията за подпомагане на мерки за насърчаване на предприемачеството на 

младежите следва да позволяват 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, салони за красота, автосервизи, 

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 бизнес 

план със задълбочена оценка на икономическата жизнеспособност на проектите. 

Подходящо е да се разработят схеми за бизнес консултиране на начинаещи 

предприемачи.  
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Табличен доклад на проучването на предприемаческите 

нагласи на младите хора на територията на МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ – 

ЧЕРНООЧЕНЕ“ 

 

1. Вие живеете в? брой Колонен 

процент 

Община Минерални бани     25 50% 

Община Черноочене 25 50% 

 

 

2. Вие сте на възраст? брой Колонен 

процент 

До  29 г.  27 54% 

Между 30 и 39 години 23 46% 

 

 

4. С кои от следните 

твърдения сте 

съгласни/несъгласни?  

Склонност да 

поема рискове 

Иновативен 

с идеи 

Оптимист за 

бъдещето 

Напълно съгласен 39% 22% 33% 

Съгласен 41% 49% 49% 

Несъгласен 12% 14% 6% 

Напълно несъгласен 4% 2% 4% 

Не знам 4% 10% 10% 
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5. Работите ли в 

момента? 

общо мъже жени до 29 

г. 

между 29 

и 39 г. 

висше 

образование 

Да, на постоянна работа   38% 43% 33% 41% 35% 48% 

Да, в семейното 

земеделско стопанство 

12% 13% 11% 4% 22% 9% 

Не, безработен/а съм  32% 30% 33% 44% 17% 26% 

Не, домакиня съм  4% 0% 7% 4% 4% 0% 

Друго 14% 13% 15% 7% 22% 17% 

 

 

 

 

6. Къде работите Общо мъже жени 

В публичната администрация  15% 19% 12% 

В областта на туризма  12% 6% 18% 

В сектор търговия и обществено 

хранене  

15% 13% 18% 

В областта на строителството  12% 19% 6% 

В областта на здравеопазването  9% 6% 12% 

В неправителствена организация  3% 6% 0% 

Друго 33% 31% 35% 

 

 

 

 



Настоящият доклад е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-

188/29.11.2016 г. за прилагане на под-мярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 

19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" на МИГ „Минерални бани – 

Черноочене” 

 

7. Ако имахте възможност да 

избирате между различен вид 

работа/труд, какво бихте избрали? 

Общо мъже жени 

Трудов договор  42% 40% 44% 

Самостоятелна заетост/предприемач 35% 48% 22% 

Работа по граждански договор 0% 0% 0% 

Нито едно от посочените 12% 0% 22% 

Не знам 12% 12% 11% 

 

 

 

8. Ако работите на трудов договор, 

защо предпочитате да работите по 

трудов договор вместо да имате 

самостоятелната заетост? 

Общо мъже жени до 

29 г. 

между 29 

и 39 г. 

Редовни, твърди доходи   28% 32% 26% 25% 33% 

Стабилна заетост 18% 18% 17% 19% 14% 

Фиксирано работно време 19% 9% 26% 19% 19% 

Гарантирано социално/здравно 

осигуряване 

19% 18% 20% 22% 14% 

Липса на бизнес идеи/нямам такива 5% 5% 6% 6% 5% 

Липса на финансови средства за 

самостоятелна заетост 

2% 5% 0% 3% 0% 

Нямам умения за предприемач 5% 5% 6% 6% 5% 

Висок риск 0% 0% 0% 0% 0% 

Голяма бюрокрация 2% 5% 0% 0% 5% 

Опасявам се от юридическите и 

социални последици в случай на 

неуспех 

2% 5% 0% 0% 5% 
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9. Ако не сте на трудов договор, защо 

предпочитате самостоятелната заетост 

Общо мъж

е 

жен

и 

до 

29 г. 

30 - 

39 г. 

Лична независимост/интересни задачи  19% 19% 19% 17% 21% 

Реализиране на бизнес възможност  20% 26% 15% 20% 21% 

По-високи доходи 31% 30% 33% 30% 33% 

Възможност за избор на работното място и 

време 

17% 11% 22% 17% 17% 

Липса на друга добра възможности за заетост 7% 4% 11% 7% 8% 

Роднините и приятелите ми са предприемачи 4% 7% 0% 7% 0% 

Намаляване на несигурността, свързана с 

работата на трудов договор 

2% 4% 0% 3% 0% 

Принос за обществото 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

10. Планирате ли 

да започнете 

собствен бизнес 

през следващите 

няколко години? 

Общо Мин. 

бани 

Черноочене мъже жени до 29 г. 30 - 

39 г. 

Да, със сигурност  16% 20% 12% 26% 8% 19% 13% 

да, възможно е 40% 44% 36% 43% 38% 38% 43% 

Не 12% 12% 8% 4% 15% 8% 13% 

Не знам 32% 24% 40% 26% 38% 35% 30% 
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11. Ако имате намерение за 

стартиране на собствен 

бизнес, то по каква причина 

ще го направите? 

Общо Мин. бани Черноочене мъже жени 

Лична независимост  44% 64% 24% 61% 30% 

Избор на работното място и 

време 

40% 60% 20% 52% 30% 

По високи доходи 48% 48% 48% 57% 41% 

Реализиране на бизнес 

възможност 

22% 20% 24% 13% 30% 

Липса на друг възможности за 

заетост 

18% 32% 4% 4% 30% 

 

12. Кои 

личностн

и 

качества 

са 

необходи

ми за 

успешно 

предприе

мачество? 

Състез

ателен 

дух 

Иноват

ивност 

Решит

елност 

Самосто

ятелност 

Спосо

бност 

за 

поема

не на 

риско

ве 

Инициа

тивност 

Самоув

ереност 

Опти

мизъ

м 

напълно 

съгласен 

28% 16% 24% 16% 20% 20% 22% 24% 

съгласен 52% 66% 66% 64% 60% 66% 62% 56% 

несъгласе

н 

18% 12% 6% 18% 10% 8% 6% 12% 

напълно 

несъгласе

н  

0% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 2% 

не знам  2% 4% 2% 2% 8% 4% 8% 6% 
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13. С кои от следните 

твърдения сте 

съгласни/несъгласни? 

липса на 

финансови 

средства 

бюрократични 

изисквания 

лошо 

отношение 

към бизнеса 

риск от 

неуспех 

напълно съгласен 50% 26% 0% 0% 

съгласен 28% 28% 2% 28% 

несъгласен 16% 28% 40% 32% 

напълно несъгласен  2% 2% 46% 28% 

не знам  4% 16% 12% 12% 

 

 

14. Как бихте 

характеризирали 

живота на 

територията на 

МИГ (общината в 

която живеете)? 

Общо Мин. 

бани 

Черно 

очене 

на 

възраст 

до 29 г. 

между 

29 и 

39 г. 

мъже жени 

По-добър, 

отколкото в други 

общини в България 

42% 36% 48% 41% 43% 52% 33% 

Нито по-добър, 

нито по-лош от 

други общини в 

България 

14% 20% 8% 19% 9% 4% 22% 

По-лош, отколкото 

в други общини в 

България  

6% 4% 8% 4% 9% 4% 7% 

Не мога да преценя 38% 40% 36% 37% 39% 39% 37% 
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15. Искате ли да се 

преместите да живеете 

в друга община или в 

чужбина? 

Общо Мин. 

бани 

Черно 

очене 

на 

възраст 

до 29 г. 

между 29 

и 39 г. 

мъже жени 

Да, със сигурност ще 

се преместя 

14% 16% 12% 22% 4% 9% 19% 

Колебая се 24% 20% 28% 26% 22% 30% 19% 

Не  22% 28% 16% 22% 22% 22% 22% 

Не знам 40% 36% 44% 30% 52% 39% 41% 

 

 

16. Какво най-много 

липсва на младежите от 

територията на МИГ?  

Общо Мин. 

бани 

Черно 

очене 

висше 

образование 

мъже жени 

Възможности за работа  68% 52% 84% 70% 61% 74% 

Качествено 

образование  

16% 16% 16% 17% 22% 11% 

 Интересни занимания 

за свободното време 

14% 12% 16% 9% 13% 15% 

Друго 12% 20% 4% 13% 9% 15% 

 

17. Какви дейности биха представлявали интерес 

за Вас? 

Общо до 29 год. от 30 до 

39 год. 

Спортни дейности и състезания  28% 26% 30% 

Клубове/школи по изкуство (музика, танци, 

изобразително изкуство, художествена 

фотография) 

16% 15% 17% 

Клубове/школи по техника и информационни 

технологии 

14% 19% 9% 

Други занимания за свободното време 56% 56% 57% 
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18. Чували ли сте за 

Местна инициативна 

група „Минерални бани 

- Черноочене“ и нейната 

Стратегия за местно 

развитие? 

Общо Мин. 

бани 

Черноочене мъже жени 

Да 84% 84% 84% 83% 85% 

Не 2% 4% 0% 0% 4% 

Отчасти 14% 12% 16% 17% 11% 

 

 

19.Бихте ли 

кандидатствали с 

проект към МИГ 

„Минерални бани - 

Черноочене“ и нейната 

СВОМР? 

Общо мъже жени до 29 г. 30 - 39 

год. 

висше 

образовани

е 

Да 49% 64% 37% 46% 52% 57% 

Не 16% 14% 19% 19% 13% 9% 

Не съм обмислял 35% 23% 44% 35% 35% 35% 
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20. Ако «ДА», за какво бихте кандидатствали? брой 

Закупуване на оборудване/техника машини и 

обзавеждане 

7 

Оборудване места за настаняване 2 

Закупуване на земеделска техника  3 

Засаждане на трайни насаждения 3 

Закупуване и отглеждане на животни 1 

Строителство на земеделска стопанска сграда 1 

Културни дейности 1 

Малка закусвалня и кафе 3 

Детски център за игра и свободно време 1 

Мултифункционална зала за културни дейности 1 

Обзавеждане на малък офис за консултантски услуги 6 

Създаване на малък сладкарски цех 1 

Създаване на пекарна  3 

Козметичен салон 3 

Автосервизна работилница  3 

Изграждане на база за спорт и туризъм  1 

Бих кандидатствал, ако е сигурно подпомагането 7 

Необходима ми е допълнителна информация, за да 

реша  

4 

Не знам 1 
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21. Ако «НЕ», защо? брой 

Нямам интерес  1 

Липса на средства 2 

Липса на бизнес идеи и лични качества  2 

Нямам познания и опит в проектите 2 

Мисля, че няма да се справя с документацията  2 

Не съм обмислял възможността 3 

Имам постоянна работа 1 

Не мисля да се реализирам в България 2 

Помага се само на „определени“ хора  0 

Не отговарям на изискванията 0 

Нямам нужда 1 

 

 

22. Вашето 

образование е? 

Общо Мин. 

бани 

Черноочене мъже жени 

Основно/или по-ниско  6% 8% 4% 4% 7% 

Средно общо 16% 16% 16% 22% 11% 

Средно 

професионално 

32% 32% 32% 30% 33% 

Полувисше/колеж 6% 8% 4% 9% 4% 

Висше/Университет 40% 36% 44% 35% 44% 
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23.  Какво е 

семейното Ви 

положение? 

Общо Мин. 

бани 

Черноочене мъже жени 

Семеен/а  50% 56% 44% 52% 48% 

Несемеен/а 44% 40% 48% 43% 44% 

Друго 6% 4% 8% 4% 7% 

 

 

 

 

24. Кое от следните 

твърдения най-точно 

описва доходите на 

Вашето домакинство? 

Общо Мин. 

бани 

Черно 

очене 

до 29 г. между 30 

и 39 г. 

мъже жени 

Доходите ни позволяват 

да живеем добре  

2% 4% 0% 0% 4% 4% 0% 

Доходите ни стигат 28% 36% 20% 30% 26% 39% 19% 

Трудно се справяме с 

доходите, които имаме 

32% 12% 52% 22% 43% 26% 37% 

Много трудно живеем с 

доходите, които имаме 

8% 0% 16% 4% 13% 9% 7% 

Не желая да отговоря 30% 48% 12% 44% 13% 22% 37% 

 

Приложение 2. Анкетна карта на проучването   
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АНКЕТНА КАРТА 

"Проучване и анализ на предприемаческите нагласи на младите хора на територията 

на МИГ "Минерални бани - Черноочене" 

 

1. Вие живеете в? 

☐ Община Минерални бани    ☐ Община Черноочене 

 

2. Вие сте на възраст? 

☐ До  29 г. ☐  Между 30 и 39 години 

 

3. Вашият пол е? 

☐ Мъж    ☐ Жена 

 

4. С кои от следните твърдения сте съгласни/несъгласни? (Моля, отговорете 

за всяко твърдение) 

 

Твърдение Напълно 

съгласен 

Съгласен Несъгласен 

 

Напълно 

несъгласен 

 

Не 

знам 

 

Аз съм човек, който е 

склонен да поема рискове 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Аз съм иновативен човек 

с много идеи 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Аз съм оптимист за 

бъдещето си 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

5. Работите ли в момента? 

☐ Да, на постоянна работа  ☐ Да, в семейното земеделско стопанство 

☐ Не, безработен/а съм ☐ Не, домакиня съм ☐  Друго 

 

6. Къде работите 

☐ В публичната администрация ☐ В областта на туризма ☐ В сектор търговия и 

обществено хранене ☐ В областта на строителството ☐ В областта на здравеопазването  

☐ В неправителствена организация ☐ Друго 

 

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

бихте избрали? 

☐ Трудов договор ☐ Самостоятелна заетост/предприемач ☐ Работа по граждански 

договор ☐ Нито едно от посочените ☐ Не знам 

 

 

            

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

Сдружение „Местна инициативна група общини Минерални бани и Черноочене” 
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8. Ако работите на трудов договор, защо предпочитате да работите по трудов 

договор вместо да имате самостоятелната заетост? 

☐ Редовни, твърди доходи  ☐ Стабилна заетост ☐  Фиксирано работно време  ☐ 

Гарантирано социално/здравно осигуряване  ☐ Липса на бизнес идеи/нямам такива ☐ 

Липса на финансови средства за самостоятелна заетост ☐ Нямам умения за 

предприемач ☐  Висок риск ☐  Голяма бюрокрация ☐  Опасявам се от юридическите и 

социални последици в случай на неуспех 

 

9. Ако не сте на трудов договор, защо предпочитате самостоятелната заетост 

☐ Лична независимост/интересни задачи ☐  Реализиране на бизнес възможност ☐  По-

високи доходи ☐  Възможност за избор на работното място и време ☐  Липса на друга 

добра възможности за заетост ☐  Роднините и приятелите ми са предприемачи  

☐  Намаляване на несигурността, свързана с работата на трудов договор  ☐ Принос за 

обществото 

 

10. Планирате ли да започнете собствен бизнес през следващите няколко 

години? 

☐ Да, със сигурност ☐ да, възможно е ☐  Не ☐ Не знам 

 

11. Ако имате намерение за стартиране на собствен бизнес, то по каква 

причина ще го направите? 

☐ Лична независимост ☐ Избор на работното място и време ☐ По високи доходи ☐ 

Реализиране на бизнес възможност ☐ Липса на друг възможности за заетост 

 

12. Кои според  вас личностни качества са необходими за успешно 

предприемачество? (Моля, дайте отговор за всяко от твърденията). 

 

Твърдение Напълно 

съгласен 

Съгласен Несъгласен 

 

Напълно 

несъгласен 

 

Не 

знам 

 

Състезателен дух ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Иновативност ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Решителност ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Самостоятелност ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Способност за поемане на 

рискове 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Инициативност ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Самоувереност ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Оптимизъм ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

13. С кои от следните твърдения сте съгласни/несъгласни? 
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Твърдение Напълно 

съгласен 

Съгласен Несъгласе

н 

 

Напълно 

несъгласен 

 

Не 

знам 

 

Трудно е да се започне 

собствен бизнес, поради 

липса на финансови 

средства 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Трудно е да се започне 

собствен бизнес, поради 

сложни бюрократични 

изисквания за регистриране 

и управление на фирма 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

В общината няма добро 

отношение към хората, 

които се занимават с бизнес 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Не трябва да се започва 

бизнес, ако има риск от 

неуспех 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

14. Как бихте характеризирали живота на територията на МИГ (общината в 

която живеете)? 

☐ По-добър, отколкото в други общини в България ☐ Нито по-добър, нито по-лош от 

други общини в България ☐ По-лош, отколкото в други общини в България ☐ Не мога 

да преценя 

 

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

☐ Да, със сигурност ще се преместя ☐ Колебая се ☐ Не ☐  Не знам 

 

16. Какво най-много липсва на младежите от територията на МИГ? 

(Отбележете само 1 отговор) 

☐ Възможности за работа ☐ Качествено образование ☐ Интересни занимания за 

свободното време ☐ Друго 

 

17. Какви дейности биха представлявали интерес за Вас? 

☐ Спортни дейности и състезания ☐ Клубове/школи по изкуство (музика, танци, 

изобразително изкуство, художествена фотография) ☐ Клубове/школи по техника и 

информационни технологии ☐ Други занимания за свободното време 

 

18. Чували ли сте за Местна инициативна група „Минерални бани - 

Черноочене“ и нейната Стратегия за местно развитие? 

☐ Да  ☐ Не ☐ Отчасти 

 

19. Бихте ли кандидатствали с проект към МИГ „Минерални бани - 

Черноочене“ и нейната Стратегия за местно развитие? 

☐ Да ☐ Не ☐ Не съм обмислял 
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20. Ако «ДА», за какво бихте кандидатствали? 

☐ Закупуване на оборудване/техника машини и обзавеждане ☐ Оборудване места за 

настаняване ☐ Закупуване на земеделска техника ☐ Засаждане на трайни насаждения 

☐ Закупуване и отглеждане на животни ☐ Строителство на земеделска стопанска 

сграда ☐ Културни дейности ☐ Малка закусвалня и кафе ☐ Детски център за игра и 

свободно време ☐ Мултифункционална зала за културни дейности ☐ Обзавеждане на 

малък офис за консултантски услуги  ☐ Създаване на малък сладкарски цех ☐ 

Създаване на пекарна ☐ Козметичен салон ☐ Автосервизна работилница ☐ 

Изграждане на база за спорт и туризъм ☐ Бих кандидатствал, ако е сигурно 

подпомагането ☐ Необходима ми е допълнителна информация, за да реша ☐ Не знам 

 

21. Ако «НЕ», защо? 

☐ Нямам интерес ☐ Липса на средства ☐ Липса на бизнес идеи и лични качества  

☐ Нямам познания и опит в проектите ☐ Мисля, че няма да се справя с документацията  

☐ Не съм обмислял възможността ☐ Имам постоянна работа ☐ Не мисля да се 

реализирам в България ☐ Помага се само на „определени“ хора ☐ Не отговарям на 

изискванията  ☐ Нямам нужда 

 

22. Вашето образование е? 

☐ Основно/или по-ниско ☐ Средно общо ☐ Средно професионално ☐ 

Полувисше/колеж 

☐ Висше/Университет 

 

23. Какво е семейното Ви положение? 

☐ Семеен/а ☐ Несемеен/а ☐ Друго 

 

24. Кое от следните твърдения най-точно описва доходите на Вашето 

домакинство? 

☐ Доходите ни позволяват да живеем добре ☐ Доходите ни стигат ☐ Трудно се 

справяме с доходите, които имаме ☐ Много трудно живеем с доходите, които имаме ☐ 

Не желая да отговоря 

 


