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I. УВОД 

Предприемачеството като теория и практика от древността до наши дни изминава дълга 

еволюция, докато се стигне до днешното им проявление и разбиране. Понятието 

предприемачество има френски произход, от думите „entreprendre”, която означава 

предприемам нещо, и „entrepreneur” – посредник или откривател на възможности. 

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. 

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. 

В съвременен план за водещ изследовател в областта на предприемачеството се счита 

американският учен Питър Дракър, чиято основна книга „Новаторство и 

предприемачество” бива наричана още „библията на предприемачеството”. Питър 

Дракър стига до ново, по-широко разбиране на предприемача и съответно на фигурата и 

ролята на предприемача. Той прави важното заключение, че: предприемачеството е по-

скоро социално-психологическо, отколкото икономическо явление. Тази теза се налага 

все повече в научните модели, опитващи се да обяснят явлението предприемачество. 
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Развитието на предприемачеството в дадена страна е в тясна зависимост от т. нар. бизнес 

среда. Колкото по-предвидима и устойчива е бизнес средата, толкова по-успешно ще се 

развива предприемачеството. Икономическите, политическите, социално-културните, 

технологичните, екологичните и географските условия създават или не създават 

предпоставки за развитието на предприемачеството. 

Предприемачеството може да бъде диференцирано по отделни негови аспекти. Според 

основната цел, насочеността и решаваните задачи може да се открои социалното 

предприемачество, комбиниращо социални и бизнес цели - най-вече в здравеопазването 

и образованието. Според признака пол е прието да се отделя „женското 

предприемачество", насочено най-вече в областта, отговаряща на специфичните 

характеристики на жените предприемачи. Според признака възраст се идентифицира 

младежкото предприемачество, характерно с ентусиазма, но и липсата на опит и ресурси 

при младите предприемачи.  

Настоящият доклад за резултатите от извършено проучване “Проучване и анализ 

„Проучване на предприемаческите нагласи на територията на МИГ общини Елена и 

Златарица. Възможности, добри и лоши практики при прилагането на СВОМР“ 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.  

Проучването и последвалия от него анализ имат за цел да дефинират предприемаческите 

нагласи на територията на двете общини (Елена и Златарица) в обхвата на МИГ,  да се 

идентифицират възможностите за стимулиране на предприемаческите инициативи за 

развитие на територията и решаване на местните проблеми, вкл. проблемите, свързани с 

бедността, безработицата и активното приобщаване на уязвимите групи на пазара на 

труда, хората с увреждания и застрашените от социални изключване групи. Проучването 

цели също да се идентифицират добри практики в областта на предприемачеството и 

реализирането на предприемачески инициативи, приложими на територията и 

съответстващи на местните характеристики, проблеми и потенциал. 
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II. МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО И 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗВАДКАТА 

 

Изследването ще подпомогне прилагането на Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“, чрез събиране и 

анализиране на данни за предприемаческите нагласи и активност на жителите от 

територията на двете общини. 

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

Демографски данни от НСИ; извадково проучване сред хора, живеещи на територията 

на МИГ общини Елена и Златарица, информация от налични в публичното пространство 

източници за прилагане на добри практики за насърчаване на предприемачеството в 

страната и чужбина. 

Извадковото проучване е проведено чрез метода на пряко персонално анкетиране, с 

фактически изпълнена извадка от 82 лица младежи, живеещи на територията на общини 

Елена и Златарица – (52 от община Елена и 30 от община Златарица) по равен брой от 

всяка от общините, на възраст от 18 г. до 65+ г.  

В извадката са включени, освен лица живеещи в общинските центрове – гр. Елена и гр. 

Златарица и лица живеещи в съставните населени места на двете общини, като повече от 

четири пети от анкетираните живеят в общинските центрове, поради концентрацията на 

население в общинските центрове. Подборът на респондентите е направен на случаен 

принцип. 

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

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

през месеците октомври и ноември 2020 година.  

Характеристика на извадката 
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Възрастова структура 

Структурата на отделните възрастови групи включени в изследването е показана на 

следващата графика. Най-висок относителен дял заема възрастовата група между 40 и 55 

години (41%), като половината от включените в изследването лица от община Елена са 

именно в тази 

група. Следваща 

по тежест е 

групата на 

лицата между 30 

и 39 години 

(33%) и групата 

на младежите до 

29 години (15%). 

На практика 

жителите в 

младежка възраст (до 39 години) са близо половината (48%) от всички лица включени в 

изследването, като за община Златарица този дял е 64%. Именно от тази възрастова група 

се очаква да демонстрира предприемачески нагласи и готовност за започване на бизнес. 

Около 11% от участниците са във възрастовите групи над 55 години. г. Сред 

респондентите в проучването превес имат жените (62%), докато делът на мъжете е 38%. 

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

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

населени места в двете общини, които макар и много на брой са със много малък брой 

население и неблагоприятна възрастова структура на населението живеещо там.  

Образователна структура на респондентите 

Две трети от включените в изследването лица са с висше образование. Този дял за община 

Елена е 71%. По-малък (27%) е делът на лицата със средно образование от които 11% са със 

средно професионално, т.е. имат професия. Едва 4% от всички анкетирани са със основно и 

по-ниско образование, като този дял е по-висок (7%) за община Златарица. Преобладава 

делът на жените с висше  и полу-висше образование (79%). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

До  29 г. 

Между 30 и 39 години

Между 40 и 55 години 

Между 56 и 65 години

Над 65 години

Възрастова структура на респондентите

Златарица Елена МИГ
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Повече от  половината (60%) от интервюираните лица декларират, че са семейни.   

Табличен доклад на проучването е даден в Приложение 1.  

Аналитичният доклад на проучването е представен в следващите раздели на настоящия 

документ. 

III. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МИГ ОБЩИНИ 

ЕЛЕНА И ЗЛАТАРИЦА 

 

Територията на МИГ обхваща общините Елена (124 населени места) и Златарица (24 

населени места). Тя попада в административните граници на област Велико Търново, 

която е част от  – Северен Централен Район.  

Демографските процеси и продължителните действия на множество фактори, които 

протичат в двете общини оказват негативни 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 31.12.2019 г. населението на територията на МИГ е 12030 жители, като се 

регистрира устойчив, сравнително висок темп на намаляване на населението. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

МИГ

Елена

Златарица

мъже

жени

Образователна структура

Основно/или по-ниско Средно общо Средно професионално

Полувисше/колеж Висше/Университет
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Таблица 1. Население на територията на МИГ по общини, населени места и по 

години (брой) 

 Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Изм. 

спрямо 

2014 

Община Елена 8988 8878 8798 8615 8503 8389 -6,7% 

с. Аплаци - 1 1 1 1 1 
 

с. Багалевци 4 4 8 8 8 6 50,0% 

с. Бадевци 23 23 23 23 23 25 8,7% 

с. Баевци 16 16 13 13 14 13 -18,8% 

с. Баждари - - - - - 0 
 

с. Балуци 3 3 3 3 3 3 0,0% 

с. Беброво 235 235 237 235 237 234 -0,4% 

с. Бейковци 1 1 - - - 0 -100,0% 

с. Берковци 5 4 4 4 7 7 40,0% 

с. Блъсковци 16 16 16 19 18 16 0,0% 

с. Богданско - - - - - 0 
 

с. Бойковци 44 44 49 48 47 44 0,0% 

с. Босевци 1 1 1 1 1 1 0,0% 

с. Брезово - - - - - 0 
 

с. Бръчковци 3 3 3 2 2 2 -33,3% 

с. Буйновци 59 59 59 56 57 63 6,8% 

с. Бялковци 8 8 8 8 10 8 0,0% 

с. Валето - - 1 1 2 2 
 

с. Велковци 8 8 7 6 7 8 0,0% 

с. Велювци 1 1 1 1 1 10 900,0% 
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с. Веселина 14 10 9 9 8 7 -50,0% 

с. Високовци - - - - - 0 
 

с. Вълчовци 14 14 13 14 14 12 -14,3% 

с. Вълчовци 12 12 12 11 12 10 -16,7% 

с. Вързилковци 9 9 7 8 9 8 -11,1% 

с. Габрака - - - - - 0 
 

с. Ганев дол - - - - - 0 
 

с. Глоговец 18 18 16 16 14 16 -11,1% 

с. Големани 12 12 12 12 12 11 -8,3% 

с. Горни край 14 15 14 15 14 13 -7,1% 

с. Горни 

Танчевци 

5 5 4 3 4 4 -20,0% 

с. Горска 1 1 1 2 1 1 0,0% 

с. Граматици 9 9 9 11 11 12 33,3% 

с. Гърдевци 17 18 18 18 19 18 5,9% 

с. Давери 6 6 7 8 8 6 0,0% 

с. Дайновци 2 2 2 2 1 1 -50,0% 

с. Дебели рът 18 19 17 17 14 12 -33,3% 

с. Добревци 3 8 8 8 8 5 66,7% 

с. Долни Марян 6 7 7 6 7 7 16,7% 

с. Долни 

Танчевци 

- - - 1 1 1 
 

с. Донковци 10 10 10 10 9 12 20,0% 

с. Драгановци - - - - - 0 
 

с. Драганосковци 1 1 1 1 1 1 0,0% 
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с. Драгийци 2 2 3 3 3 3 50,0% 

с. Драгневци 1 1 1 1 1 1 0,0% 

с. Дрента 55 52 50 52 52 50 -9,1% 

с. Дуковци 1 1 1 1 1 1 0,0% 

с. Дърлевци 1 1 3 3 2 2 100,0% 

гр. Елена 5212 5122 5054 4945 4848 4745 -9,0% 

с. Зеленик 2 2 2 2 3 3 50,0% 

с. Иванивановци - - - - - 0 
 

с. Игнатовци 8 11 14 13 12 12 50,0% 

с. Илаков рът 111 94 87 81 83 81 -27,0% 

с. Илиювци 3 2 2 2 2 1 -66,7% 

с. Каменари 210 199 192 195 188 180 -14,3% 

с. Кантари 1 1 1 1 1 0 -100,0% 

с. Караиванци - - - - - 0 
 

с. Карандили 1 3 3 3 4 3 200,0% 

с. Киревци - - - - - 0 
 

с. Кожлювци 10 10 10 9 8 8 -20,0% 

с. Козя река 20 19 20 22 22 19 -5,0% 

с. Колари 4 4 4 4 3 2 -50,0% 

с. Константин 1009 1010 989 963 969 961 -4,8% 

с. Косевци - - - - - 0 
 

с. Костел 57 51 50 48 46 47 -17,5% 

с. Котуци 4 4 4 4 4 4 0,0% 

с. Крилювци 6 5 5 5 5 3 -50,0% 

с. Крумчевци 6 6 6 5 3 4 -33,3% 
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с. Лазарци 18 17 17 18 17 15 -16,7% 

с. Лесиче - - - - - 0 
 

с. Майско 835 847 857 854 850 873 4,6% 

с. Марафелци 5 5 5 5 5 5 0,0% 

с. Мариновци - - - - - 0 
 

с. Марян 91 87 83 86 87 81 -11,0% 

с. Махалници 1 1 1 1 1 1 0,0% 

с. Мийковци 21 21 39 40 35 37 76,2% 

с. Миневци 2 2 2 2 2 2 0,0% 

с. Мирчовци 2 2 1 - - 0 -100,0% 

с. Мъртвината - - - - - 0 
 

с. Недялковци - - - - - 0 
 

с. Нешевци 10 10 9 11 10 10 0,0% 

с. Николовци 9 9 8 8 8 8 -11,1% 

с. Николчовци 3 4 4 5 5 4 33,3% 

с. Ничовци 3 3 3 3 3 3 0,0% 

с. Нюшковци - - - - - 0 
 

с. Палици 154 148 151 138 142 142 -7,8% 

с. Папратлива 1 1 1 - - 0 -100,0% 

с. Пейковци 1 1 1 1 1 0 -100,0% 

с. Петковци 5 4 5 5 4 7 40,0% 

с. Попрусевци 8 8 7 5 3 7 -12,5% 

с. Попска 18 19 20 20 19 22 22,2% 

с. Радовци 3 3 3 3 3 3 0,0% 

с. Райновци - - - - - 0 
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с. Ралиновци 2 2 2 1 1 1 -50,0% 

с. Раювци 15 15 15 14 17 17 13,3% 

с. Ребревци 9 9 8 8 8 8 -11,1% 

с. Руховци 112 113 120 114 107 108 -3,6% 

с. Светославци 26 25 24 25 24 23 -11,5% 

с. Средни колиби 29 28 24 23 21 23 -20,7% 

с. Стойчевци 7 7 7 7 7 7 0,0% 

с. Стояновци 14 12 12 11 11 8 -42,9% 

с. Султани 1 1 1 1 1 0 -100,0% 

с. Събковци - - - - - 0 
 

с. Титевци 4 4 4 5 6 6 50,0% 

с. Тодювци 52 50 47 44 46 44 -15,4% 

с. Томбето - - - - - 0 
 

с. Топузи 1 1 3 3 2 2 100,0% 

с. Трънковци - 5 5 - - 0 
 

с. Тумбевци 14 14 12 12 12 10 -28,6% 

с. Тънки рът 2 2 1 1 1 1 -50,0% 

с. Търкашени 1 1 4 4 4 7 600,0% 

с. Угорялковци 31 31 30 28 26 29 -6,5% 

с. Харваловци 10 10 10 8 8 7 -30,0% 

с. Христовци 9 9 9 8 8 8 -11,1% 

с. Хъневци 2 12 12 13 13 11 450,0% 

с. Цвеклювци - - - - - 0 
 

с. Чавдарци - - - - - 0 
 

с. Чакали 78 76 75 71 70 69 -11,5% 
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с. Червенковци 4 4 2 2 4 4 0,0% 

с. Черни дял 11 11 10 10 11 11 0,0% 

с. Шиливери - - - - - 0 
 

с. Шилковци 7 7 8 10 10 10 42,9% 

с. Шубеци 1 1 2 2 2 2 100,0% 

с. Яковци 34 33 32 22 23 23 -32,4% 

Община 

Златарица 

3851 3841 3799 3742 3683 3641 -5,5% 

с. Горна 

Хаджийска 

2 2 2 2 2 2 0,0% 

с. Горско ново 

село 

518 519 504 502 493 474 -8,5% 

с. Горско 

Писарево 

- - - - - 0 
 

с. Дедина 31 32 32 27 25 21 -32,3% 

с. Дединци 3 3 3 5 6 7 133,3% 

с. Делова махала - - - - - 0 
 

с. Долно 

Шивачево 

55 51 50 49 47 44 -20,0% 

с. Дуровци - - - - - 0 
 

с. Дълги припек 48 44 45 44 36 32 -33,3% 

гр. Златарица 2093 2105 2101 2088 2067 2085 -0,4% 

с. Калайджии 118 122 124 120 110 100 -15,3% 

с. Новогорци 1 1 2 2 1 1 0,0% 

с. Овощна - - - - - 0 
 

с. Равново 23 22 18 19 17 17 -26,1% 
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с. Разсоха 51 54 53 50 52 45 -11,8% 

с. Резач 104 106 100 95 92 89 -14,4% 

с. Рекичка - - - - - 0 
 

с. Родина 508 503 494 482 474 470 -7,5% 

с. Росно 97 87 89 82 81 77 -20,6% 

с. Сливовица 104 100 92 90 89 86 -17,3% 

с. Средно село 80 77 77 72 76 74 -7,5% 

с. Чешма 15 13 13 13 14 16 6,7% 

с. Чистово - - - - 1 1 
 

с. Чуката - - - - - 0 
 

ОБЩО МИГ 12839 12719 12597 12357 12186 12030 -6,3% 

 

Населението на територията на МИГ преобладаващо (70%)  живее в населени места на 

община Елена (124 на брой) и 30 % в дванадесет и четири населени места на община 

Златарица. Територията на МИГ е една от най-слабо населените в страната, с множество 

населени места с малко на брой застаряващо население. На територията на МИГ има 

само две населени места с население над 1000 жители – общинските центрове гр. Елена 

и гр. Златарица. Най-голямото село на територията е с. Константин с 961 жители към 

31.12.2019 г. В  32 населени места няма регистрирани жители, което съставлява близо 

22% от всички населени места. С население над 100 жители са едва 10 населени места от 

всички 148. 

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 общини и възраст и общо за МИГ  

Години 2016 2019 

Възрастови 

групи 

0 - 19 20 - 39 40-64 65+ 0 – 19 20 - 39 40-64 65+ 
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Елена 1587 1833 3190 2188 1469 1662 3099 2159 

Златарица 702 866 1244 987 694 808 1191 948 

МИГ  2289 2699 4434 3175 2163 2470 4290 3107 

 

Таблица 3. Изменение на броя на населението по общини, възрастови групи и общо 

спрямо 31.12.2016 г. 

Възрастови групи 0 - 19 20 - 39 40-64 65+ 

Елена -118 -171 -91 -29 

Златарица -8 -58 -53 -39 

МИГ  -126 -229 -144 -68 

 

В периода 2016 - 2019 г. населението намалява във всички възрастови групи и в двете 

общини, респективно МИГ. Най-съществена е промяната във възрастовата група 20 - 39 

години. Това е именно възрастовата група на младите хора в активна възраст, която е 

гръбнака на предприемачеството във всяка общност. Съществено е намалението (видно 

от таблицата) и на групата от 0-19, която обхваща деца и юноши, които идват да заместят 

работната сила на територията на МИГ. Очертаната демографска картина, макар и в 

отделни щрихи показва намаляване на демографския потенциал и изчерпване на ресурса 

за икономическо развитие на територията, ако настоящата тенденция се запази.  

  

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО 

IV.1. ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

Статус в заетостта и предпочитания за заетост 

Трудова заетост 

Близо три четвърти (72%) от анкетираните лица декларират че са заети на постоянна 

работа, а още 11% са заети на с временен договор. Делът за заетите лица е по-висок (87%) 

в община Елена, отколкото в община Златарица (77%). Различия в заетостта по полов 

признак не се наблюдават, както по общини така и общо за МИГ. Сравнително по нисък 
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е делът на заетите лица в младежка възраст (до 39 години), при които е по-голям и делът 

на наетите лица на временни договори. Безработните лица са едва 4% от всички, като 

техният дял в община Златарица е 7%, докато в община Елена 2%. Всеки десети от 

анкетираните не е посочил ясно своя статус, като е предпочел да отрази друго. 

Допусканията са че тези лица имат спорадична заетост или такава без легална правна 

форма – работа без договор. 

Почти всички лица с висше и полувисше образование (90%) за заети, като 81% са на 

постоянна работа. Безработни са едва 2% от лицата с висше образование.  

Сектори на трудова заетост 

В публичната администрация са заети съществен дял (22%) от анкетираните, като той се 

формира изключително за сметка на респондентите  от община Златарица (37%). 

Интересно е да се отбележи, че делът на заетите в публичната администрация мъже 

(26%) е по висок от този на жените (28%). Делът на младите хора в публичната 

администрация е най-висок (28%). Към заетите в публичния сектор с можем отчасти да 

добавим и посочилите заетост в неправителствена организация, защото на практика това 

са предимно лица заети на работа в читалищата на територията на община Елена. Заетите 

в сектора на туризма са едва един на десет лица и то само в община Елена, като за МИГ 

този дял е 6%. В сектори търговия и обществено хранене и строителство преобладават 

заетите мъже за разлика от другите сектори където повечето заети са жени. В 
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производствения сектор (друго) са заети около половината (45%) от всички лица, като 

преобладават заетите жени, което се дължи на структурата на сектора, който включва 

производства подходящи повече за жени, отколкото за мъже. Заетите в сектора на 

земеделието са едва 2%, като този дял се формира изключително от заетите в община 

Златарица.  

 

  

Предпочитана форма на заетост 

Ако имаха възможност да избирате между различен вид работа/труд, половината от 

запитаните биха избрали работа на трудов договор. Очаквано жените (57%) са тези, 

които изразяват предпочитание в по-голяма степен от мъжете за тази форма. Интересно 

е да се отбележи, че много висок дял (79%) от лицата с висше образование, също 

изразяват предпочитанията си за работа на трудов договор при възможност за това. 

Самостоятелна заетост/предприемач е формата, която  е споделена от 48% от запитаните 

лица. Две трети от мъжете посочват като предпочитана тази форма, а делът на жените е 

37%. Това показва, че нагласите за предприемачество при мъжете на територията са 

много по силно изразени от тези на жените. Предприемаческите нагласи са относително 

високи и при лицата с висше образование – 62% са изразили подкрепа за ангажираност 
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младежи жени мъже Златарица Елена МИГ
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под такава форма. Същевременно не малка част (8%) от лицата с висше образование не 

изразяват ясно предпочитание  към предложените форми и отговарят „незнам“. Работата 

по граждански договори определено не е сред предпочитаните форми. Едва два процента 

са я посочили. Доколкото съществува несигурност и непостоянство при тази форма, то 

такъв отговор определено е оправдан, но от друга страна това показва, че рискът, който 

обичайно се свързва с предприемачеството не е достатъчно приемлив за респондентите. 

Склонност към такава заетост показват в по-голяма степен мъжете (6%) и групата на 

младежите (5%). Не се регистрират значими различия в групите по семеен признак. 

Семейните лица в по-голяма степен предпочитат работата по трудов договор, докато 

несемейните (53%) биха избрали самостоятелната заетост. 

Сборът на отговорите е повече от 100% тъй като, част от анкетираните са посочили 

повече от един отговор. 

 

 

Редовните и твърди доходи определено са в основата на мотивацията за работа на трудов 

договор. Други фактори, като – стабилна заетост, фиксирано работно време и 

гарантирано социално  осигуряване, също мотивират участниците за това 

предпочитание.  
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Предприемачески нагласи 

Проучването показва, че делът на лицата на територията на МИГ които имат нагласи за 

предприемаческа дейност е сравнително висок – 11%, като при възрастовата група на 

младежите той се увеличава до 15%. Налице е  голяма разлика в нагласите на мъжете и 

жените. Делът на мъжете, които имат нагласа да започнат собствен бизнес е три пъти по-

голям от този на жените. Различията в нагласите на представителите в двете общини са 

незначителни. 

Налице е много голям дял на колебаещите се, но допускащи че може да започнат 

самостоятелна заетост. Такива са близо половината от анкетираните лица (45%). Ако 

бъдат добавени още една четвърт, които казват, че не знаят дали биха стартирали бизнес 

начинание, делът на тези които не изключват тази възможност, но като че ли по-скоро 

не биха започнали бизнес нараства до три четвърти от анкетираните. Двадесет процента 

от запитаните са категорични, че не биха започнали собствен бизнес. Този дял се 

формира в по-голяма степен от живеещите в община Елена (23%), в сравнение с 

живеещите в община Златарица (13%).   

Редица международни изследвания показват, че нагласите към предприемачеството в 

България  са много ниски (обичайно на последните места в такива класации). В 

европейски съюз този дял е двойно по-висок от този в България и още по-висок в 

световен мащаб. В този смисъл макар и по-нисък от стойностите за България, делът на 

лицата с предприемачески нагласи на територията на МИГ е съпоставим със средните 

стойности у нас.  
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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.  

Личната независимост отчетливо доминира, като мотив за започване на бизнес във 

всички анализирани разрези. Повече от половината (51%) от анкетираните заявяват, че 

това е един от мотивите им за стартиране на бизнес. Това е по силно изразено при 

отговорилите от община Елена (58%) и възрастовата група на младежите (59%). 

Различия по пол по този фактор за предприемаческа дейност не се регистрират. 

Възможността за осигуряване на по-високи доходи е следващият по тежест фактор, 

мотивиращ респондентите за стартиране на предприемаческа дейност. Почти една трета 

(32%) от тях го посочват. За младежите неговото значение е още по голямо (38%). 

Значителни различия се наблюдават при мъжете и жените. Този фактор е важен за почти 

половината от мъжете, но за една четвърт от жените.   

Възможността на реализират отделни бизнес възможности е мотивираща за една пета от 

анкетираните. Тук съществени различия не се наблюдават.  

Почти със същата тежест (18%) е и факторът „избор на работно време и място“. 

Възможността за избор на работно време и място е по-силен фактор за стартиране на 

бизнес за живеещите в община Елена, където почти една четвърт (23%), го определят 

като мотивиращ, докато в община Златарица този дял е 10%. Определено мъжете са по-
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склонни (23%) да започнат собствен бизнес за имат свободата на избор, за разлика от 

жените, където този дял е по-нисък (16%). Едва 4 % биха започнали собствен бизнес 

поради липса на други възможности за заетост. 

 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. 

Според респондентите, за успешно предприемачество най - важните личностни качества 

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

Необходим е и оптимизъм, самостоятелност и способност за поемане на рискове. 

 

Решителността е качеството, което категорично е най-важното за успешното 

предприемачество. С това са „напълно съгласни“ 56% от запитаните, а още 42% са 

„съгласни“. Оптимистичните очаквания, иновативността и способността за поемане на 

рискове са личностните качества,  които участниците в проучването определят като 

следващи по-важност за успеха в бизнес начинание. Състезателен дух, самостоятелност 

и отчасти самоувереност и инициативност са качества, които формират група която се 

определя като по –малко значима за успех в тази дейност.  
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Проучването показва, че участниците в проучването имат значителни психологически 

и мотивационни ресурси за стартиране на собствен бизнес. Респондентите имат 

сравнително висока самооценка за тяхната иновативност и идейност, способност за 

поемане на риск и оптимизъм за бъдещето. Важни качества, които са необходими за 

стартиране на самостоятелен бизнес. По-категорични в самооценката за притежаването 

на въпросните качества са респондентите от община Златарица. Мъжете определят в по-

голяма степен като иновативни и с идеи и са по-големи оптимисти за бъдещето в 

сравнение с жените. В същата степен това се отнася и за възрастовата група до 39 години. 

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

и голямата бюрокрация при правенето на бизнес. Липсата на финансови средства е 

пречката, която близо девет десети (86%) от респондентите, определят като възпираща 

за започването на собствен бизнес. Много висок дял от участниците (74%) приемат, че е 

трудно да се започне бизнес поради сложни бюрократични процедури и изисквания за 

регистриране и управление на фирма. Тези два фактора са по-силно фаворизирани в 

община Златарица и по-малко в община Елена.  

Сравнително висок (35%) е делът на лицата, които се съгласяват, че в тяхната община 

няма добро отношение към хората, които се занимават с бизнес.  Този дял достига до 

44% за община Златарица, което показва широко споделяне на това твърдение. 
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Идентичен е делът на лицата по отношение на разбирането, дали трябва да се започва 

бизнес, ако има риск от неуспех. Отново повече от една трета (35%) споделят 

разбирането, че рискът е фактор, който следва да обуславя вземането на решение за 

започване на бизнес. Това разбиране е по-силно изразено, отново в община Златарица и 

по-слабо в община Елена. То в известна степен е фактор, който задържа 

предприемаческата активност, защото по своята природа предприемачеството е рискова 

дейност, без гаранции за успех. Това разбиране в известен смисъл е и в противоречие с 

самооценката на респондентите, че притежават склонност за поемане на риск, изразено 

от 83% от тях. Повече от половината (52%) от участниците не споделят тези разбирания, 

но въпреки това големият дял на споделящите ги е индикатор за повече декларативност 

в намеренията, отколкото сериозни нагласи за предприемачество.  

Разпознаваемост на МИГ общини Елена и Златарица и на СВОМР 

Резултатите от изследването показват много висока разпознаваемост на сдружението на 

територията на двете общини. Близо три четвърти (73%) заявяват, че знаят за 

съществуването на МИГ и за наличието на СВОМР, а още 17% имат частична 

информация за тях. 
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 Информираността е значително по висока при жените (80%), отколкото при мъжете 

(61%). Тя е по- висока и сред респондентите в община Златарица (80%), докато в община 

Елена е 69%, но делът на тези, които имат информация „отчасти“ е по-висок. Най-

високата разпознаваемост е сред лицата със висше образование (84%), докато две трети 

от лицата във възрастовата група на младежите имат информация за сдружението. 

Намерения за кандидатстване с проект, заявяват почти една втора (49%) от анкетираните, 

като делът на мъжете, които биха кандидатствали, леко превишава дела на жените с 

такива намерения. В отделните възрастови групи няма големи различия. Най-голям 

(56%) е интереса за кандидатстване сред групата на младежите. По отношение на 

образователната структура, тези с по-високо образование, не показват по-голям интерес 

за кандидатстване, дори не достигат средната стойност за МИГ. Интересът сред 

жителите на община Елена е малко по-висок  (51%) в сравнение с тези от община 

Златарица (47%). Прави впечатление, че делът на тези които не са обмисляли да 

кандидатстват е сравнително висок (43%) , като е най-висок сред групата на мъжете 

(48%), но за сметка на това сред тях няма лица, които да са посочили, че нямат интерес 

да кандидатстват.  
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Сред основните причини за липсата на интерес за кандидатстване, респондентите са 

посочили, че им липсват средства, имат постоянна работа (18%), нямат познания и опит 

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

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

Секторите, в които респондентите имат намерения да стартират бизнес и да подготвят 

проекти са за: 

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

Области на интерес брой дял 

Закупуване на оборудване/техника машини и 

обзавеждане 

15 13% 

Оборудване места за настаняване 6 5% 

Закупуване на земеделска техника  4 3% 

 Засаждане на трайни насаждения 3 3% 

Закупуване и отглеждане на животни 1 1% 

Строителство на земеделска стопанска сграда 3 3% 
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Културни дейности 17 14% 

Малка закусвалня и кафе 7 6% 

Детски център за игра и свободно време 11 9% 

Мултифункционална зала за културни дейности 4 3% 

Обзавеждане на малък офис за консултантски услуги 8 7% 

Създаване на малък сладкарски цех 1 1% 

Създаване на пекарна  2 2% 

Козметичен салон 1 1% 

Автосервизна работилница  4 3% 

Изграждане на база за спорт и туризъм  5 4% 

Бих кандидатствал, ако е сигурно подпомагането 11 9% 

Необходима ми е допълнителна информация, за да 

реша  

11 9% 

Не знам 5 4% 

 

Освен в сектора на земеделието (10%) от таблицата ясно се вижда и интерес към 

предимно неземеделски дейности, като: детски центрове, офиси за консултантски 

услуги, дейности свързани с обществено хранене, авторемонтни услуги, салони за 

красота и други. Съществен дял от запитаните са посочили интерес в културната сфера. 

Това са вероятно представителите на читалищата и общините, които са взели участие в 

проучването. Не малка част обвързват кандидатстването си със „гаранции“ за 

подпомагането, което не може да бъде осигурено на практика. 

 

IV.2 КАЧЕСТВО НА СРЕДАТА ЗА ЖИВОТ 

Анкетното проучване включва и въпроси за мнението и оценката на участниците за 

качеството на живот в общините в които живеят, като един от въпросите търси мнението 

им за качеството на живот в общината в сравнение с други общини в страната.  
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Резултатите показват, че само всеки пети от анкетираните (21%) е съгласен, че 

качеството на живот в общината в която живеят е по-добро, отколкото в други общини в 

България, като делът на тези които живеят в община Елена е още по-малък (17%). 

Живеещите в община Златарица дават по-висока оценка за качеството на живот в тяхната 

община. Интересно е да се отбележи, че делът на младежите, които определят като по-

добър живота в тяхната община е най-висок (28%) в сравнение с останалите анализирани 

групи, например лицата с висше образование са най-критични по отношение на 

качеството на живот на територията. Само 16% от тях са дали предпочитания за 

общините си.  

Преобладаващият дял от анкетираните (41%) считат, че качеството на живот в общината 

не се различава съществено от това в останалите общини, но според близо 15% животът 

на територията на МИГ е по-лош от други общини в България, като по критична оценка 

(23%) имат живеещите в община Златарица. Близо една четвърт (23%) декларират, че не 

могат да направят такава преценка. Този дял е една трета сред респондентите на община 

Елена, които по някакви причини се въздържат да дадат оценка за качеството на живот 

на територията си.   
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Проучването търси да идентифицира и трудностите за уязвимите групи на територията 

на МИГ през мнението и вижданията на всички респонденти. „Уязвими групи“ или 

“необлагодетелствани групи“ за целите на проучването се имат предвид групи, които са 

изправени пред по-висок риск от бедност и социално изключване от обичайния за 

населението. Етническите малцинства, хората с увреждания, бездомните, хората, 

страдащи от зависимости, самотните възрастни и децата, лишени от родителска грижа, 

често срещат затруднения, като ниско образование, безработица или недостатъчна 

заетост, които могат да доведат до още по-голямо социално изключване. Проучването 

показва, че основната потребност/дефицит за уязвимите групи е именно възможността 

за осигуряване на заетост на тези лица. 

 

Една трета определят този проблем като основен за представителите на уязвими групи, 

като той е по-силно изразен в община Елена (38%), докато една пета от запитаните от 

община Златарица са го посочили като основен. При тях на първо място (27%) се нарежда 

въпросът за полагането на „специфични грижи от страна на държавата“. Липсата на 

приобщаваща среда за представителите на уязвимите групи е следващ по тежест 

проблем, който е посочен в изследването. При този проблем също се очертават различия 

между двете общини. Той е по сериозен за живеещите в община Елена (25%) за разлика 

от община Златарица, където само 13% го посочват като такъв. Липсата на усещане за 
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подкрепа от общността в община Златарица е с по-голяма тежест като проблем, който е 

наравно с липсата на възможност за работа.  

Липсата на занимания за свободното време е посочена като последна по важност за 

уязвимите групи и в двете общини (Елена – 15%, Златарица – 3%).  Жените усещат по- 

големи дефицити от мъжете по отношение на заниманията за свободното време, 

усещането за подкрепа от общността и особено по отношение на  специфичните грижи 

от страна на държавата. Приобщаващата среда е с по-голям приоритет (29%) при мъжете, 

отколкото при жените (16%).  

Доходи на домакинствата 

За близо половината от респондентите (46%), доходите на домакинствата, в които живеят 

им стигат, като при още 17% от тях, те са дори позволяващи им да живеят добре. Мъжете 

са по-позитивни в оценката си за равнището на доходите, като 71% от тях изразяват 

удовлетвореност, докато при жените този дял е 59%. Най-позитивни в това отношение 

са младежите, 72% от които декларират удовлетвореност от равнището на доходите. За 

23% от младите хора обаче, домакинствата им трудно се справят с доходите, които имат, 

като 5% признават, че живеят много трудно с доходите с които разполагат.

 

Повече от една четвърт (26%) от всички лица трудно се справят с доходите, които 
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получават, а още 4% от всички декларират, че живеят много трудно. Жените са по-

необлагодетелствани от мъжете. Една трета от тях нямат доходи, които да покриват 

разходите им. Делът на тези които са предпочели да не отговорят на този въпрос е 7%.  

Миграционни нагласи 

Въпреки проблемите с равнището на доходите, делът на лицата които имат миграционни 

нагласи е сравнително нисък (6%). Той е по-висок за община Елена (8%), докато за 

община Златарица е едва 3%. Този дял е най-висок сред мъжете и младежите (10%) и 

относително нисък при жените и лицата с висше образование – 4%. Около една четвърт 

(24%) са колебаещи се в намеренията с дали да се преместят. Този дял също не е висок, 

доколкото тези отговори са по-скоро емоционални и необвързани с конкретно действие. 

Нормално, делът на колебаещите се младежи е най-висок (31%). 

  

Повече от половината от запитаните (54%), категорично нямат намерения да променят 

местоживеенето извън рамките на общината си, като за община Златарица този дял 

достига 60%.  

По отношение на половото разпределение на респондентите не се регистрират 

съществени различия. 
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IV.3 ИЗВОДИ  

 

Развитието на предприемачеството в дадена страна е в тясна зависимост от т. нар. бизнес 

среда. Колкото по-предвидима и устойчива е бизнес средата, толкова по-успешно ще се 

развива предприемачеството. Икономическите, политическите, социално-културните, 

технологичните, екологичните и географските условия създават или не създават 

предпоставки за развитието на предприемачеството. 

Територията на МИГ обхваща 148 населени места – (община  Елена - 124 населени места) 

и Златарица - 24 населени места). Това определя територията на МИГ , като такава с най-

много населени места в своя обхват за България. 

Към 31.12.2019 г. населението на територията на МИГ е 12030 жители, като се 

регистрира устойчив, сравнително висок темп на намаляване на населението. 

Територията на МИГ е една от най-слабо населените в страната. На територията на МИГ 

има само две населени места с население над 1000 жители – общинските центрове гр. 

Елена и гр. Златарица. Най-голямото село на територията е с. Константин с 961 жители 

към 31.12.2019 г. В  32 населени места няма регистрирани жители, което съставлява 

близо 22% от всички населени места. С население над 100 жители са едва 10 населени 

места от всички 148. 

В периода 2016 - 2019 г. населението намалява във всички възрастови групи . Най-

съществена е промяната във възрастовата група 20 - 39 години. Това е именно 

възрастовата група на младите хора в активна възраст, която е гръбнака на 

предприемачеството във всяка общност. 

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. 

Заетите лица са преобладаващо на трудов договор. Това е и предпочитаната форма за 

заетост на територията на МИГ. Много висок дял (79%) от лицата с висше образование, 

също изразяват предпочитанията си за работа на трудов договор при възможност за това. 

Това показва, че сигурността е предпочитаният фактор пред несигурността на 

предприемачеството, което е индикатор за невисок интерес към дейности/заетост, 

каквато е предприемачеството. 
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Нагласите за предприемачество при мъжете на територията са много по силно изразени 

от тези на жените. Предприемаческите нагласи са относително високи и при лицата с 

висше образование.  Редовните и твърди доходи определено са в основата на 

мотивацията за работа на трудов договор. Други фактори, като – стабилна заетост, 

фиксирано работно време и гарантирано социално  осигуряване, също мотивират 

участниците за това предпочитание. 

Различия в заетостта по полов признак не се наблюдават, както по общини така и общо 

за МИГ. Сравнително по нисък е делът на заетите лица в младежка възраст (до 39 

години), при които е по-голям и делът на наетите лица на временни договори.  

Делът на безработните лица е много нисък и може да се приеме, че безработицата не е 

значим проблем за територията на МИГ. Голям дял от заетите в публичната 

администрация са млади хора. 

Редица международни изследвания показват, че нагласите към предприемачеството в 

България са много ниски (обичайно на последните места в такива класации). В 

европейски съюз този дял е двойно по-висок от този в България и още по-висок в 

световен мащаб. В този смисъл макар и по-нисък от стойностите за България, делът на 

лицата с предприемачески нагласи на територията на МИГ е съпоставим със средните 

стойности у нас. 

Проучването показва, че участниците в проучването имат значителни психологически и 

мотивационни ресурси за стартиране на собствен бизнес. Респондентите имат 

сравнително висока самооценка за тяхната иновативност и идейност, способност за 

поемане на риск и оптимизъм за бъдещето. Важни качества, които са необходими за 

стартиране на самостоятелен бизнес.  

Секторите, в които респондентите имат намерения да стартират бизнес и да подготвят 

проекти са в земеделието и предимно неземеделски дейности, като: детски центрове, 

офиси за консултантски услуги, дейности свързани с обществено хранене, авторемонтни 

услуги, салони за красота и други. Съществен дял от запитаните са посочили интерес в 

културната сфера. 

 Въпреки проблемите с равнището на доходите, делът на лицата които имат миграционни 

нагласи е сравнително нисък. Той е по-висок за община Елена. Този дял е най-висок сред 

мъжете и младежите и относително нисък при жените и лицата с висше образование. 
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Резултатите от изследването показват много висока разпознаваемост на сдружението на 

територията на двете общини. 

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА АКТИВНОСТ 

Насърчаването на предприемаческите нагласи  на населението на територията на МИГ 

общини Елена и Златарица изисква по активни действия от страна на сдружението и 

местните заинтересовани страни. Такива действия могат да бъдат фокусирани върху 

групи от населението в младежка възраст, сред които целенасочено да се работи за 

изграждане на умения и за формиране на предприемачески нагласи. Препоръчително е:   

- По-тясно интегриране на проблемите на младежите на етапа на програмиране и 

прилагане на стратегията на МИГ;  

- Включване на младежите на всички етапи на програмиране, прилагане, 

мониторинг и оценка на стратегията на МИГ; 

- 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; 

- 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; 

- Използване на ИКТ за по-модерни форми на комуникация и приобщаване на 

младежите; 

- Развитие на местния капацитет за предлагане на услуги, съобразени с конкретните 

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

- 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;  

- Внедряване на добри практики за насърчаване на младежкото предприемачество; 

- Насърчаване наставничество на млади предприемачи от успешни предприемачи 

от територията или от други райони на страната; 

- Подходящо е да се разработят и схеми за бизнес консултиране на начинаещи 

предприемачи.  
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Всички тези биха насърчили предприемаческата активност, най-вече сред младите хора, 

които са бъдещето на територията.  

VI. НЕДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРОЦЕСА НА  ПРИЛАГАНЕ НА 

СВОМР, ОГРАНИЧАВАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА 

АКТИВНОСТ 
 

В процеса на извършване на проучването и срещите с потенциални бенефициенти, 

кандидатствали с проекти по мерките от СВОМР се констатираха трудности, свързани с 

практики, които затрудняват процеса на кандидатстване. Тези практики демотивират 

участието на бенефициентите, особено по т.нар. „частни мерки“ за които се изисква и 

подготовка на бизнес план. Такива практики най-често са свързани с: 

Висока административна тежест в процеса на кандидатстване с проекти. 

Бенефициентите изразяват неодобрение от изискващите се много на брой и вид 

документи, които трябва да подготвят на етапа на кандидатстване. Те не приемат за 

разумно на етап на кандидатстване да се изискват документи, които при одобрение на 

проекта следва да се представят отново. 

Част от документите са свързани с плащане на такси, издават се от институции, които 

обичайно нямат седалище в селски район и това води до допълнителни разходи на 

финансови средства и време за тяхното осигуряване. Пример за такъв документ е 

искането за представяне на Становище от съответната териториална РИОС, дали 

проектните дейности не се нуждаят от извършване на екологична оценка. Характера на 

дейностите, които се финансират по СВОМР почти във всички случаи не предполагат 

извършването на такава оценка и обичайното становище на РИОСВ е, че проектните 

дейности не попадат в обхвата на регулациите за извършване на такава оценка, но това 

становище е струвало време и пари на бенефициента само за да се потвърди нещо, което 

е било ясно предварително. Такива примери са проектите, свързани с доставки на дребно 

по мащаб оборудване за сектора на услугите, изработване на традиционни носии, „меки 

дейности“ свързани с организиране на местни празници и фестивали, провеждане на 

обучения и други подобни.  

Предложението на бенефициентите е тези становища да се осигуряват от тях на по-късен 

етап, само когато тяхното предложение е селектирано за финансиране и предстои 

подписване на договор за БФП.  
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Документите с които се декларират обстоятелства, също са неоправдано много на етапа 

на кандидастване. Някои от тях е възможно да се премахнат или да се изискват на етап 

на подписване на договори за финансиране. 

Това би облекчило товара за потенциалните бенефициенти и би възвърнало доверието 

им в смисъла от представянето на изискваните документи. 

Дълги срокове за одобрение на проектните предложения 

Съществен проблем, който демотивира участието на бенефициенти със стойностни 

проекти. Прекалено дългият срок (от момента на кандидатстване до подписване на 

договор за безвъзмездна финансова помощ) според тях е необосновано дълъг и често се 

измерва с години. За представителите на бизнеса, които работят в силно конкурентна и 

динамична среда  такива практики са неприемливи. Процесът на оценка и подбор на ниво 

МИГ се извършва сравнително бързо. МИГ обявява одобрените проекти и сред 

бенефициентите се създават очаквания, че в скоро време ще бъдат подписани договори 

за БФП. За съжаление времето до този момент е неясно за никого и обичайно много 

дълго. Тази, за съжаление наложила се вече практика, често отказва бенефициентите от 

изпълнение на проектите им и/или намалява интереса на сериозните бизнес проекти, 

които търсят финансиране от СВОМР. За сметка на това, нерядко се срещат проекти, 

които имат спорен бизнес потенциал, респективно биха имали ниско икономическо 

въздействие върху територията, ако бъдат финансирани. 

Силно рестриктивни практики по отношение на налагането на финансови 

корекции при неизпълнение на бизнес плановете към проектните предложения 

Тази резонна на пръв поглед практика, се оказва несправедлива по отношение на това, 

че бизнес планът се изготвя спрямо определена икономическа среда и условия, 

отразявайки фактори и потенциали валидни за определен времеви прогнозен хоризонт. 

В случаите, когато забавянето в процеса на одобрение на проектите е дори над две 

години, не е справедливо да се търси отговорност единствено от бенефициентите за 

постигането на определни финансово-икономически показатели в техните бизнес 

планове. Перспективата да бъдат наложени финансови корекции в периода на 

мониторинг, съществено охлажда интереса на бенефициентите със сериозни проекти и 

намерения. 
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Всички недобри (лоши) практики, водят до намаляване на предприемаческата 

инициатива на територията, сред всички възрастови групи, създават усещане за липса на 

смисъл да се подготвят проекти, което вреди на цялостият инвестиционен климат на 

територията и руши доверието в институциите, респективно подронва усилията и 

авторитета на МИГ. 
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VII. ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР 

 

БЪЛГАРИЯ 

ВАРНАЛАБ   

www.varnalab.org 

Много млади хора от Варна, които са се обучавали в столицата или в чужбина, след 

завръщането си у дома изпитват нужда да се срещнат с единомишленици и да създадат 

място, където да работят и да си сътрудничат. През 2011 г. петима млади хора успяват 

да наемат партерно пространство, да го оборудват и да наберат средства за поддръжката 

му. Наричат това пространство VarnaLab. Това е независимо физическо място, 

разработено и използвано от хора с общи интереси, обикновено в областта на компютри, 

машини, технологии, наука и цифрови или електронни изкуства, където те могат да се 

срещат, общуват и си сътрудничат. Днес VarnaLab събира повече от 50 активни членове 

и предлага работно пространство за два пъти повече хора. През 2017 г. активните членове 

решават да създадат асоциация с нестопанска цел в обществена полза със същото име. 

Официалното признаване на тяхната доброволческа работа им помогна да обогатят 

дейността си, да събират допълнително финансиране и да бъдат законно представени 

пред публичните власти, частните компании и обществото. Мисията на VarnaLab е да 

използва това физическо пространство, за да помогне на обществото чрез обучения, 

семинари, учебни дейности, събития, игри, споделено работно пространство и други. 

 

ЗОНА 21  

www.zona21.bg 

Зона 21 е създадена през 2018 г. от желанието да се създаде пространство за развитие на 

уменията през 21-ви век. Зоната е предназначена да представлява физическо 

пространство, в което се провежда обучението, но също така и зона на комфорт, където 

ценното обучение може да се случи ефективно. Този принцип насърчава любопитството 

и експериментирането. Счита се, че уменията на 21-ви век като ефективна комуникация, 

работа в екип, критично мислене, креативност и решаване на проблеми – се адаптират 

към бързо променящата се среда и са по-конкурентни на пазара на труда. Зона 21 е 

пространство за развитие на тези умения чрез предлагане и провеждане на различни 

обучения и семинари за всички възрасти. Всички дейности и семинари се основават на 

неформални и неофициални методи на обучение и се провеждат в групи. Участниците са 

http://www.varnalab.org/
http://www.zona21.bg/
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в състояние да проследят своя напредък чрез инструменти за самооценка и размисъл. 

Социалното въздействие на този проект е свързано с много млади хора, които не 

притежават необходимите умения на 21-ви век, за да бъдат успешни. Зона 21 се справя с 

липса, която се признава и от младите хора и от работодателите. 

 

СДРУЖЕНИЕ ФЕНИКС 2009  

www.phoenix2009.ngobg.info  

Изкуствата имат терапевтично въздействие върху хората и те са един от основните 

инструменти за насърчаване на толерантността и социалното включване на групите в 

неравностойно положение в нашите общества. Преди около 18 години млади хора с 

увреждания са се събрали, за да разберат какво могат да правят в свободното си време. 

Те са обсъдили различни дейности, когато оживява идеята за театрални представления. 

Младите хора от Асоциация Феникс 2009 решават да създадат първата аматьорска 

театрална трупа в България, която въвлича млади хора с увреждания и здрави млади хора 

в създаването на изкуство. Екипът създава по една нова театрална постановка годишно, 

която обикновено се изпълнява 15 или повече пъти след това на различни фестивали в 

страната. Сдружение Феникс 2009 се стреми да внесе промяна не само при хората с 

увреждания, като им показва, че е по-лесно да се изправиш и да направиш нещо, 

отколкото да седиш вкъщи и да се самосъжаляваш. Асоциацията възпитава цялата 

общност да бъде по-толерантна към хората с увреждания, да ги приема за техните 

таланти, интелигентност и личност, а не като хора с проблеми. 

 

ФОНДАЦИЯ РЪКА ЗА ПОМОЩ  

www.hhf.bg  

Фондация „Ръка за помощ“ е един от предшествениците и е модел, който вдъхновява 

много доброволци и лидери на общността в Североизточна България. Той е създаден през 

2005 г. от група млади доброволци, които са убедени, че могат да помогнат на хора в 

нужда, но осъзнават, че тяхната про-боно помощ в институциите за изоставени деца дава 

само временни резултати. По този начин доброволците решават да създадат Център за 

социална рехабилитация и интеграция на децата през 2008 г. Услугите на центъра се 

простират от децата до техните семейства. В момента „Ръка за помощ“ управлява мрежа 

от социални институции в общността и действа като местен център за социални 

дейности. Основното постижение е, че Фондация „Ръка за помощ“ успява да поддържа 

http://www.phoenix2009.ngobg.info/
http://www.hhf.bg/
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и разширява дейността си във времена на икономически спад и в селски и трансграничен 

регион, където социалният статус на населението и общата предприемаческа активност 

не са високи. Въпреки това, чрез активно мобилизиране на мрежи, консултации и 

подкрепа, фондацията успя да създаде пъстро портфолио от услуги и да обедини хора с 

различни нужди и потенциал. 

 

ГРАДСКО ГРАДИНАРСТВО  

www.urbangardening-sofia.com 

Градското градинарство винаги е било част от живота на хората от древни времена. 

Оказва положително въздействие върху местната общност като социална и терапевтична 

практика, като бягство от шума на града. Градско градинарство - София стартира като 

неформална инициатива през 2012 г. Това е едновременно физическо пространство, в 

което гражданите и гостите на столицата могат да отглеждат собствена храна, да 

развиват, създават и упражняват пряка демокрация, както и споделена визия за 

развитието на столицата. В момента екипът градинари се грижи за четири градини в 

София и околностите. Градинарите са взели решение да не продават продукцията си от 

зеленчуци. Те даряват храната за инициативата Храна, не бомби - София, които 

приготвят ястия за хора с по-малко възможности в София. Градско градинарство - София 

е устойчива инициатива, доказала своята значимост за социалния живот на столицата. 

Движението има осемгодишен опит в градинарството в градските райони. То привлича 

стотици хора, които посвещават част от времето си в поддържането на градските 

градини. Екипът на Градско градинарство - София се стреми да покаже, че градовете 

принадлежат на своите граждани, а обикновените хора могат да променят градската 

среда, като създават и поддържат повече зелени места и същевременно създават 

пространства за социализация с други съмишленици. 

 

МРЕЖА ХЛЕБНИ КЪЩИ  

www.bread.bg  

Българският пазар на труда не предоставя много възможности за заетост на хора от групи 

в неравностойно положение. Хлебопекарната в Хлебната къща в Габрово е първото 

подходящо социално предприятие, създадено от мрежата с нестопанска цел Хлебните 

къщи през 2013 г. Хлебната къща създаде допълнителна социална иновация – социален 

франчайз. Идеята е доброволците или други организации да прилагат модела на 

http://www.urbangardening-sofia.com/
http://www.bread.bg/
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Хлебната къща и да създадат такъв в родния си град. Оригиналната Хлебна къща 

осигурява обучение и подкрепя франчайзинга с методи, идеи и партньори. Тя използва 

троен подход за постигане на желаното социално въздействие: наема хора от групи в 

неравностойно положение, развива иновативни социални услуги и използва 

финансовите ресурси, събрани чрез продажби на хляб и платени услуги, за да предлага 

безплатни редица услуги. Мрежата Хлебни къщи и Социалните пекарни са може би най-

добре развитите добри практики на социалното предприемачество в България, именно 

поради нивото на прилаганите иновации. Социалното предприятие и Мрежата Хлебни 

къщи са динамични и са готови да се разширят и да станат по-разнообразни в своята 

работа и услуги. 

 

СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВЪВ ВАРНА  

www.thesocialteahouse.bg 

През последните години България започна създаването на мрежа от приемни семейства, 

в която се настаняват децата сираци. Въпреки това, много млади хора, когато навършат 

18 години, трябва да напуснат приемните семейства и да започнат да живеят сами. 

Повечето от тях нямат равни възможности за лична и професионална реализация в 

сравнение с връстниците си. За да се справи с тези проблеми, Социалната Чайна използва 

иновативен подход, за да промени начина, по който обществото вижда приобщаването – 

това не е „помощ“ за маргинализирана група от хора, а е възможност за група хора да 

допринесат за обществото. Чайната е проект, ръководен от общността и социално 

предприятие, което официално отваря врати през 2015 г. Основните й дейности са да 

осигури първа работа и тригодишна менторска програма за млади хора, отгледани в 

институции. Целта е да им помогне да наваксат изгубеното в социалните институции 

през годините, да работят върху личното си развитие и да изградят важни професионални 

навици и компетенции, да ги приближат до мечтата за честен и щастлив живот. 

 

РУМЪНИЯ 

БИЛКОВА ГРАДИНА SZENTÁBRAHÁMI  

Билковата градина Szentábrahámi получава органично сертифициране от създаването си 

през 2013 г. Създадена е в отговор на необходимостта от развитие в местните села и 

опазването на културното наследство. Организацията дава приоритет на устойчивите 

практики и опазването на културното наследство чрез своята работа. Това е пример с 

http://www.thesocialteahouse.bg/
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използването на висококачествени продукти. Екипът вярва, че жизнените сили идват от 

продукцията на био градината, работата по отглеждането, както и от уважението и 

благодарността към живота и природата. Това социално предприятие е фокусирано 

върху отглеждането на лекарствени растения. Това включва екологичното производство 

и преработка на лечебни растения, опаковане и разпространение на билкови чайове и 

подправки. Тези продукти гарантират местна заетост и запазват културното наследство 

на тези растения и лекарствени цели. Био градината е обогатена със собствен компост и 

дворна животинска тор. Продукцията се добива на ръка, суши се, чисти и се пакетира на 

ръка. В допълнение, забравените традиционни подправки се връщат в употребата си и 

ще насърчат културното наследство. 

 

MAI BINE 

Едно от големите предизвикателства пред местните общности по целия свят е 

екологичната, социалната и икономическата устойчивост в ерата на глобализацията. В 

Румъния местните традиционни продукти са подложени на натиск да изчезнат, тъй като 

биват измествани от масово произведен и предварително опакован внос. Тази промяна в 

потребителската култура застрашава устойчивостта на околната среда и не допринася 

много за насърчаване на справедливата и етична търговия между потребителите и 

местните производители. В Румъния асоциацията Mai Bine се стреми да преодолее 

съществуващите проблеми чрез фокусиране върху екологията, околната среда и 

нагласите в обществото. Една от основните му цели е да допринесе за опазването на 

околната среда в град Яши чрез ускоряване на отговорното поведение, адаптирано към 

концепцията за устойчиво развитие на обществото и местната общност. Организацията 

участва в много проекти и инициативи с различен обхват, които целят социалното, 

екологичното и икономическото благополучие на местната общност. Някои от основните 

им проекти са: CUIB, ReDu, Apă fără plastic, Култивирай града, Рециклиране на батерии, 

Панаир на плодовете, Bazar Solidar, Harta Eco. 

 

ГЪРЦИЯ 

A+A TELEIA КАЛАМАТА  

В ситуация на икономически предизвикателства и социално неоценена  роля на 

историята, A+A Teleia Kalamata предлага на гражданите пространство да задълбочат 

познанията си за гръцката култура без заплащане. Художественият музей действа като 
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източник на образование за своите посетители и се занимава с икономически проблеми 

чрез безплатни събития и посещения в галерия. Работейки с изкуството и музеите от 

години, основателите на A+A Teleia Kalamata решават да отворят собствен музей на 

изкуствата в Каламата, за да демонстрират културата и наследството на региона. Това 

решение, подхранвано от разбиране за индустрията на изкуството, помогна на 

основателите да решат да направят частна компания. Художественият музей събира 

любители на изкуството от целия регион за събития и изложби. Художественият музей 

A+A Teleia Kalamata се фокусира върху значението на образованието чрез изкуството, а 

също така предоставя услуги, които насърчават местните и колективните интереси и 

засилват местното развитие. A+A Teleia Kalamata организира разнообразни дейности – 

художествени изложби, музикални шоута, семинари и кино събития. Всички тези 

дейности пренасят хора от различен произход в музея на изкуствата, където се научават 

да ценят изкуството и да развиват знания за гръцката култура. 

 

RE-THINK СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ  

В продължение на много години хората от Каламата се сблъскват с обществените 

реалности свързани с нездравословните навици на хората към околната среда. Липсата 

на инструменти за активизиране на местната обюност по отношение на управлението на 

био отпадъците и храните е първата мотивация за изграждането на модела Re:Think. 

Политическите и икономическите кризи помагат на идеята Re:Think да се утвърди сред 

хората, така че да бъде стартирана култура за устойчив модел на производство. 

Социалната нестопанска кооперация Re:Think има за цел да повиши осведомеността и да 

активира гражданите за защита на местното биоразнообразие и подобряване на 

природната среда в полза на качеството на живот на местната общност и посетителите и 

за появата на селска култура с фокус върху иновациите. Организацията има за цел също 

така да взаимодейства творчески с младите хора, като се фокусира върху разширяването 

на нов, устойчив начин на живот и културно производство, децентрализиран, проникнат 

от принципите на екологичната мъдрост и устойчивостта на социалната солидарност, 

както и уважение към многообразието, пряката демокрация, самоорганизирани действия 

и сътрудничество. Re:Think изследва и създава предложения за управление на селското 

и селскостопанското производство с устойчива и иновационна перспектива. 
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ВКУСОВЕТЕ НА МАМА  

Вкусовете на мама е инициатива, реализирана от шестима предприемачи, които обичат 

гръцката гастрономия и искат да подкрепят женското предприемачество в провинцията. 

Първоначалната идея е да се създаде електронен магазин, който да съдържа местните 

традиционни продукти на гръцките женски кооперации и жени производители, които ще 

бъдат подкрепени от консултации и образование. Впоследствие се заражда идеята да 

дадат възможност на посетителите на техния сайт да ги посетят и да опитат уникалните 

продукти, като се запознаят с прекрасните жени производители на място. Тъй като имат 

на разположение гръцката майка като създател на гръцката диетична традиция, която 

уважава Майката Земя, те създават уникални кулинарни екскурзии в сътрудничество с 

жени производители и местния бизнес, като всичко това се случва на фона на красивата 

природа  на Месиния. Гостите, независимо дали са от Гърция или чужбина, могат да 

опитат уникалното изживяване на гръцкото гостоприемство чрез подбрани 

гастрономически екскурзии и агротуристически дейности, съобразени с техните желания 

и проектирани от екипа на „Хиполити – Вкусовете на мама“. 

 

ФРАНЦИЯ  

NO-MAD KITCHEN  

Двама страстни готвачи създават No-Mad Kitchen през 2017 г. като асоциация с 

нестопанска цел. NoMad Kitchen предлага алтернативни начини за консумация и 

създаване на осмислено отношение към храната в общността. Екипът вярва, че 

ефективната промяна се случва чрез активно участие, за да се осъзнаят проблемите, а не 

само от дискусии. No-Mad Kitchen е акция срещу хранителните отпадъци. Обхватът на 

тяхната работа включва възстановяване на храната от местните търговци и 

превръщането на тази храна в ястия по време на работилници и готвене в групи. Тези 

съвместни дейности насърчават споделянето на знания за храна и готвене. Ястията се 

споделят между участниците или се продават безплатно. Целите на No-Mad Kitchen са 

да действа срещу прахосването на храна и да обменя и споделя знания и опит за готвене. 

NoMad Kitchen се противопоставя на консуматорството и се бори с хранителните 

отпадъци чрез възстановяване на храни, негодни за продажба, превръщани в годни за 

консумация.  
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ИРЛАНДИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ (SENIOR ENERPRISE)  

Един от най-значимите и успешни проекти в областта на насърчаването на 

предприемачеството сред възрастните хора в ЕС е проекта “Предприятие за възрастни” 

(Senior Enterprise). Водещ партньор при реализирането на проекта е ирландската 

организация Регионален орган за подкрепа в Средния Изток (The Mid East Regional 

Authority), а другите партньори в проекта са френската консултантска компания Inno 

TSD и фондацията от Великобритания PRIME. Проектът се изпълнява в продължение на  

4 години, в периода 2009 г. – 2013 г., като се финансира от програмата на ЕС INTERREG 

IVB NWE.  

Проектът е насочен към възрастни хора над 50 години, които имат желание да стартират 

собствен бизнес и да развитият предприемачески умения.   

Целите на проекта са свързани с информирането на обществото, в това число и 

представителите на целевата група, относно възможностите възрастните хора над 50 

години в ЕС да се включат ефективно на пазара на труда, както и да открият в себе си 

предприемачески дух и мотивация, с което, чрез стартиране на собствен бизнес или 

инвестиции в други потенциални бизнес проекти, да допринесат за икономическото 

развитие в рамките на ЕС .  

Дейностите на проекта са свързани с мерки за повишаването на осведомяването на 

обществото, в това число и възрастни хора над 50 години, Бизнеса и правителствата в ЕС 

от ползите целевата група да стартира собствен бизнес; промотиране на иницииране на 

различни индивидуални и групови бизнес проекти за възрастни хора; мерки и програми 

за развитието на предприемачеството като цяло посредством даването на възможност на 

възрастни хора да инвестират в различни бизнес проекти;  участие в бизнес менторски 

програми.  

Проектът “Предприятие за възрастни” включва в себе си серия от различни семинари и 

тренировъчни уъркшопи, състоящи се от четири цикъла по 72 часа всеки, включващ по 

16 практически и теоретични урока. В рамките на тези мероприятия се реализира и 

менторската програма по проекта при която участващите възрастни хора са обучавани 

от успешни предприемачи и мениджъри над 50 години. Целта тук е тези ментори да 

послужат като примери за подражание (role models) пред участниците, с което да 

мотивират участниците да стартират свой бизнес или да инвестират в такъв. В рамките 
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на тази програма също така се цели възрастни хора с необходими умения и компетенции 

също да станат ментори на различни предприятия в нужда.   

В резултат на изпълнението но проекта над 300 компании са взаимодействали успешно 

с ментори по проекта, а възрастни предприемачи над 50 години са учредили повече от 

1000 компании. В резултат на реализиране на проекта е инициирано създаването на 

Европейска асоциация на възрастните хора предприемачи, чиито цели се припокриват с 

целите на проекта.  

 

ЮЖНА АФРИКА 

ПРОЕКТ AWETHU (ZA)  

Млад 26-годишен мъж на име Юсуф Рандера-Рийс е недоволен от статуквото и решава 

да се изправи пред предизвикателствата. След като завършва и Харвард, и Оксфорд, 

работи на Уолстрийт и в Цюрих. Със спестени 60 000 южноафрикански ранда (ок. 7200 

лв.) от доходите си Рандера-Рийс решава да се върне у дома и да изгради проекта Awethu. 

Този проект има за цел да изгради визия за демокрацията чрез бизнес, с помощта на 

живите разкази на хора, които отдавна са поели отговорност за проблемите си са успели 

да реализират потенциала си чрез бизнес начинание. Проектът Awethu допринася за 

подобряване на предприемаческия климат в Южна Африка чрез изграждане на бизнес 

инкубатор. Целите на този инкубатор са повишаване на квалификацията на 

предприемачите, предоставяне на достъп за реализиране на бизнес възможности и 

повишаване на оборота. Дългосрочната цел е създаването на устойчив растеж на 

заетостта и нормата на печалбата, като целта на проекта  Awethu да предоставя част от 

необходимия капитал на стартиращите бизнеси. 

 

БРАЗИЛИЯ  

COOPERATIVA CENTRAL JUSTA TRAMA  

Централното кооперативно дружество Justa Trama, предприятие за солидарна 

икономика, допринася за движението на справедливата търговия по цялата си 

производствена верига, от засаждането на агроекологичен памук до производството и 

продажбата на неговите продукти, включително дрехи (женски и мъжки), аксесоари, 

играчки и др. артикули (тениски и еко чанти). Проектът е замислен от група предприятия, 

свързани с кооперативните комплекси на Агенцията за развитие на солидарност на 

работническия съюз Central Centralnica dos Trabalhadores do Brasil. Целите им са да 
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направят екологично чисти продукти, по-специално в засаждането на памук, и да 

признаят стойността на хората, участващи в производствената верига, практикувайки 

справедливи пазарни цени. Тези предприятия създават през 2004 г. веригата за 

екологичен памук Justa Trama. Мрежата на кооперацията наброява 600 души, 

включително фермери, предачи, тъкачи, шивачи, занаятчии, колекционери и крайни 

ползватели. Justa Trama е най-голямата продуктова верига в сегмента на облеклото в 

сегмента на солидарната икономика в Бразилия. Партньорските организации допринасят 

за укрепването на движението за солидарност и икономическа справедливост, с 

финансови ресурси или техническа подкрепа от страна на административните и 

управленческите звена на Justa Trama. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Табличен доклад на проучването на предприемаческите 

нагласи на населението на територията на МИГ общини Елена и Златарица 

 

 

1.      Вие живеете в? 
 

Община Елена 63% 

Община Златарица 37% 

 

 

2.      Вие сте на възраст? МИГ Елена Златарица 

До  29 г.  15% 13% 17% 

Между 30 и 39 години 33% 25% 47% 

Между 40 и 55 години  41% 50% 27% 

Между 56 и 65 години 10% 10% 10% 

Над 65 години 1% 2% 0% 

 

 

3.      Вашият пол е? 
 

мъж 38% 

жена 62% 

 

4.С кои от следните 

твърдения сте 

съгласни/несъгласни?  

Аз съм човек, 

който е склонен 

да поема 

рискове 

Аз съм 

иновативен 

човек с много 

идеи 

Аз съм 

оптимист за 

бъдещето си 

Напълно съгласен 30% 30% 31% 

Съгласен 53% 61% 51% 
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Несъгласен 9% 5% 7% 

Напълно несъгласен 1% 1% 0% 

Незнам 7% 2% 11% 

 

4.1а. С кои от следните твърдения сте съгласни/несъгласни? (разрез по общини)  

Община Елена Златарица 

твърдени

е 

склонност 

за поемане 

на рискове 

иновативе

н с много 

идеи 

оптимис

т за 

бъдещет

о 

склонност за 

поемане на 

рискове 

иновативе

н с много 

идеи 

оптимис

т за 

бъдещет

о 

Напълно 

съгласен 

27% 29% 25% 33% 33% 40% 

Съгласен 54% 63% 62% 50% 57% 30% 

 

4.1.б С кои от следните твърдения сте съгласни/несъгласни? (разрез по пол и 

възраст) 

Пол и 

възра

ст 

мъже жени младежи (до 39 години) 

 
склонн

ост за 

поема

не на 

рисков

е 

иновати

вен с 

много 

идеи 

оптим

ист за 

бъдещ

ето 

склонн

ост за 

поема

не на 

рисков

е 

иновати

вен с 

много 

идеи 

оптим

ист за 

бъдещ

ето 

склонн

ост за 

поема

не на 

рисков

е 

иновати

вен с 

много 

идеи 

оптим

ист за 

бъдещ

ето 

Напъл

но 

съглас

ен 

29% 39% 35% 29% 25% 27% 26% 36% 33% 

Съгла

сен 

61% 55% 45% 47% 65% 53% 64% 54% 51% 

 

 



49 
Документът е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-140/21.10.2016 г.. за прилагане на под-

мярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" на Мярка 19 "ВОМР" от ПРСР за периода 2014 - 2020" 

 

5. Работите ли в 

момента? 

МИГ Елена Златариц

а 

мъже жени младеж

и 

Да, на постоянна работа   72% 75% 67% 71% 73% 67% 

Да, временно съм нает 11% 12% 10% 13% 10% 15% 

Не, безработен/а съм  4% 2% 7% 3% 4% 5% 

Не, домакиня съм  2% 0% 7% 0% 4% 5% 

Не, пенсионер съм 1% 0% 3% 0% 2% 0% 

Не, трудоустроен съм 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Друго 10% 12% 7% 13% 8% 8% 

 

 

6. Къде работите МИГ Елена Златариц

а 

мъже жени младеж

и 

В публичната 

администрация  

22% 13% 37% 26% 20% 28% 

В областта на туризма  6% 10% 0% 6% 6% 8% 

В земеделието 2% 0% 7% 3% 2% 3% 

В сектор търговия и 

обществено хранене  

7% 8% 7% 10% 6% 10% 

В областта на 

строителството  

5% 2% 10% 13% 0% 8% 

В областта на 

здравеопазването  

1% 2% 0% 0% 2% 0% 

В неправителствена 

организация  

9% 13% 0% 10% 8% 3% 

Друго 45% 50% 37% 32% 53% 38% 

 

 

 



50 
Документът е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-140/21.10.2016 г.. за прилагане на под-

мярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" на Мярка 19 "ВОМР" от ПРСР за периода 2014 - 2020" 

 

7. Ако имахте 

възможност да 

избирате между 

различен вид 

работа/труд, какво 

бихте избрали? 

МИГ мъже жени младеж

и 

с висше 

образовани

е 

семейн

и 

Трудов договор  50% 39% 57% 41% 79% 55% 

Самостоятелна 

заетост/предприемач 

48% 65% 37% 59% 62% 47% 

Работа по граждански 

договор 

2% 6% 0% 5% 3% 0% 

Нито едно от 

посочените 

1% 3% 0% 3% 3% 0% 

Не знам 5% 3% 6% 3% 8% 2% 

 

8. Планирате ли да 

започнете собствен 

бизнес през следващите 

няколко години? 

МИГ Елена Златариц

а 

мъже жени младеж

и 

Да, със сигурност  11% 12% 10% 19% 6% 15% 

да, възможно е  45% 42% 50% 55% 39% 54% 

не 20% 23% 13% 6% 27% 13% 

не знам 24% 23% 27% 19% 27% 18% 
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9. Ако имате 

намерение за 

стартиране на 

собствен бизнес, то по 

каква причина ще го 

направите? 

МИГ Елена Златарица мъже жени младежи 

Лична независимост  51% 58% 40% 52% 51% 59% 

Избор на работното 

място и време 

18% 23% 10% 23% 16% 21% 

По високи доходи 32% 33% 30% 45% 24% 38% 

Реализиране на бизнес 

възможност 

20% 19% 20% 23% 18% 23% 

Липса на друг 

възможности за 

заетост 

4% 4% 3% 6% 2% 3% 

 

10. Кои според  вас личностни качества са необходими за успешно 

предприемачество? 

 
Състез

ателен 

дух 

Иноват

ивност 

Решит

елност 

Самостоя

телност 

Спосо

бност 

за 

поема

не на 

риско

ве 

Инициа

тивност 

Самоув

ереност 

Опти

мизъм 

напъл

но 

съгла

сен 

33% 49% 56% 41% 48% 43% 43% 49% 

съгла

сен 

54% 45% 42% 52% 48% 54% 54% 44% 

несъг

ласен 

6% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 

напъл

но 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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несъг

ласен  

не 

знам  

6% 4% 2% 4% 2% 4% 4% 5% 

 

 

11. С кои от следните твърдения сте съгласни/несъгласни? 

 
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 

напълно 

съгласен 

35% 30% 11% 11% 

съгласен 51% 44% 24% 24% 

несъглас

ен 

9% 21% 39% 39% 

напълно 

несъглас

ен  

0% 1% 13% 13% 

не знам  5% 4% 13% 13% 

 

11. С кои от следните твърдения сте съгласни/несъгласни? 

Община 

Елена 

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 
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напълно 

съгласен 

29% 29% 8% 4% 

съгласен 52% 44% 22% 30% 

несъгласе

н 

13% 21% 43% 46% 

напълно 

несъгласе

н  

0% 2% 8% 12% 

не знам  6% 4% 18% 8% 

 

11. С кои от следните твърдения сте съгласни/несъгласни? 

Община 

Златари

ца 

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 

напълно 

съгласен 

47% 33% 17% 20% 

съгласен 50% 43% 27% 20% 

несъглас

ен 

0% 20% 33% 43% 

напълно 

несъглас

ен  

0% 0% 20% 13% 

не знам  3% 3% 3% 3% 
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12. Как бихте 

характеризира

ли живота на 

територията 

на МИГ  

МИГ Елен

а 

Златари

ца 

мъже жени младеж

и 

с висше 

образован

ие 

По-добър, 

отколкото в 

други общини 

в България 

21% 17% 27% 19% 22% 28% 16% 

Нито по-добър, 

нито по-лош 

от други 

общини в 

България 

41% 40% 43% 42% 41% 41% 51% 

По-лош, 

отколкото в 

други общини 

в България  

15% 10% 23% 16% 14% 13% 18% 

Не мога да 

преценя 

23% 33% 7% 23% 24% 18% 16% 

 

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

 МИГ Елена Златариц

а 

мъже жени младеж

и 

с висше 

образовани

е 

Да, със 

сигурнос

т ще се 

преместя 

6% 8% 3% 10% 4% 10% 4% 

Колебая 

се 

24% 23% 27% 19% 27% 31% 25% 

Не  54% 50% 60% 55% 53% 41% 54% 

Не знам 16% 19% 10% 16% 16% 18% 18% 
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14. Какво според вас най-много липсва на уязвимите групи на пазара на труда, 

хората с увреждания и застрашените от социално изключване групи от 

територията на МИГ?  

 
МИГ Елена Златарица мъже жени младежи 

Възможности за 

работа  

32% 38% 20% 29% 33% 31% 

Приобщаваща среда 21% 25% 13% 29% 16% 23% 

Занимания за 

свободното време 

11% 15% 3% 6% 14% 8% 

Специфични грижи 

от страна на 

държавата 

17% 12% 27% 6% 24% 15% 

Усещане за подкрепа 

от общността 

17% 15% 20% 13% 20% 18% 

Друго 12% 6% 23% 23% 6% 18% 

 

 

15. Чували ли сте за „МИГ общини Елена и Златарица“ и нейната Стратегия за 

местно развитие? 

 
МИГ Елена Златариц

а 

мъже жени младеж

и 

с висше 

образовани

е 

Да 73% 69% 80% 61% 80% 67% 84% 

Не 10% 12% 7% 26% 0% 18% 5% 

Отчаст

и 

17% 19% 13% 13% 20% 15% 11% 
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16. Бихте ли кандидатствали с проект към „МИГ общини Елена и Златарица“ и 

нейната Стратегия за местно развитие? 

 

 
МИГ Елена Златариц

а 

мъже жени младеж

и 

с висше 

образовани

е 

Да 49% 51% 47% 52% 48% 56% 48% 

Не 7% 6% 10% 0% 12% 5% 9% 

Не съм 

обмисля

л 

43% 43% 43% 48% 40% 38% 43% 

 

 

17. Ако «ДА», за какво бихте кандидатствали? брой дял 

Закупуване на оборудване/техника машини и 

обзавеждане 

15 13% 

Оборудване места за настаняване 6 5% 

Закупуване на земеделска техника  4 3% 

 Засаждане на трайни насаждения 3 3% 

Закупуване и отглеждане на животни 1 1% 

Строителство на земеделска стопанска сграда 3 3% 

Културни дейности 17 14% 

Малка закусвалня и кафе 7 6% 

Детски център за игра и свободно време 11 9% 

Мултифункционална зала за културни дейности 4 3% 

Обзавеждане на малък офис за консултантски услуги 8 7% 
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Създаване на малък сладкарски цех 1 1% 

Създаване на пекарна  2 2% 

Козметичен салон 1 1% 

Автосервизна работилница  4 3% 

Изграждане на база за спорт и туризъм  5 4% 

Бих кандидатствал, ако е сигурно подпомагането 11 9% 

Необходима ми е допълнителна информация, за да 

реша  

11 9% 

Не знам 5 4% 

 

 

18. Ако «НЕ», защо? брой дял 

Нямам интерес  4 7% 

Липса на средства 11 20% 

Липса на бизнес идеи и лични качества  1 2% 

Нямам познания и опит в проектите 3 5% 

Мисля, че няма да се справя с документацията  2 4% 

Не съм обмислял възможността 14 25% 

Имам постоянна работа 10 18% 

Не мисля да се реализирам в България 0 0% 

Помага се само на „определени“ хора  5 9% 

Не отговарям на изискванията 5 9% 

Нямам нужда 1 2% 
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19. Вашето образование 

е? 

МИГ Елена Златарица мъже жени 

Основно/или по-ниско  4% 2% 7% 3% 4% 

Средно общо 16% 17% 13% 19% 14% 

Средно професионално 11% 6% 20% 23% 4% 

Полувисше/колеж 4% 4% 3% 0% 6% 

Висше/Университет 66% 71% 57% 55% 73% 

 

 

20.  Какво е семейното Ви положение? дял 

Семеен/а  60% 

Несемеен/а 34% 

Друго 6% 

 

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

домакинство? 

 МИГ Елена Златарица мъже жени младежи 

Доходите ни 

позволяват да живеем 

добре  

17% 17% 17% 19% 16% 31% 

Доходите ни стигат 46% 50% 40% 52% 43% 41% 

Трудно се справяме с 

доходите, които 

имаме 

26% 23% 30% 16% 31% 18% 
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Много трудно живеем 

с доходите, които 

имаме 

4% 2% 7% 6% 2% 5% 

Не желая да отговоря 7% 8% 7% 6% 8% 5% 

 

 

 


