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Въведение

Настоящият документ представя анализ на нагласите на младите хора и нестопанския сектор 
от територията за кандидатстване с проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ 
„Попово“. Нагласите на младите хора са представени въз основа на анализ на данните за 
възрастовата група 18-40 г., набрани чрез представително социологическо изследване на 
населението на територията, обхваната от СМР на МИГ „Попово“ (община Попово). При 
формулирането на изводите са представени сравнения с цялата съвкупност от анкетирани 
лица с оглед очертаването на някои характерни особености. 

Анализът на нагласите на неправителствения сектор е изготвен въз основа на информация от  
интервюта с 15 представители на неправителствени организации и читалища от територията, 
както и  данни от проведеното представително изследване. 

Документът е структуриран по следния начин: първият раздел представя информация и изводи 
по отношение на нагласите на младите хора, вторият раздел разглежда нагласите в 
неправителствения сектор, а третият раздел предлага препоръки за насоки на бъдеща работа. 
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1. Нагласи на младите хора от територията за кандидатстване с проекти 
към СМР

1.1. Социално-демографски особености и нагласи към територията

Младите хора (18-40) представляват 30,5% от населението на територията – почти 1/3, като 
повече от половината от тях са под 30-годишна възраст. Въпреки че очаквано по-голямата част 
от младите хора се намира в общинския център Попово, значителен дял живеят на село – 37%.

Данните от изследването посочват, че значителна част от младите хора са представители на 
ромския етнос – близо ¼  от респондентите на възраст 18-40, като този дял е над 2 пъти повече, 
отколкото в рамките на цялата съвкупност. 

Тези дялове потвърждават тяхното идентифициране като основна целева група за стратегията
и може да се каже, че целенасочената работа с младите хора на територията означава и 
целенасочена работа с ромите – особено в селата, където делът на ромите сред тях нараства 
до 51,5%.

Преобладават лицата със средно образование (73%), като делът както на висшистите, така и 
на хората с основно и по-ниско образование е по-малък в сравнение с цялата съвкупност и с 
очертаната картина за страната от НСИ. Сравнението на данните по възрастови групи показва, 
че тази тенденция на доминиране на лицата със средно образование е трайна и не може да се 
очаква нарастване на делa на висшистите, като за сега не се очертава и тенденция на 
нарстване на делa на младите с основно и по-ниско от основно образование.

Население в 
страната 25-64г.  
- НСИ 2010

Попово, 
население 25-
64г., 
представително 
изследване 2012

Попово, 
население 
18-85г., 
представително 
изследване 2012

Попово, 
население 18-
40г., 
представително 
изследване 2012

Висше 23,2 23,5 18,4 14,8
Средно 56,2 68,2 68,8 72,7
Основно и по-
ниско

20,6 7,5 12,8 12,5

Като сериозен проблем се очертава младежката безработица – над 1/3 (34%) от лицата на 
възраст 18-40 г. са безработни. Налице е несигурност за бъдещето – 54% смятат, че има риск 
да останат без работа. Под  една пета смятат, че сегашната им работа е сигурна, като делът е 
по-нисък, отколкото в рамките на цялата съвкупност. Очакванията за по-висока активност в 
сферата на частния бизнес, предвид активната възраст не се потвърждават - делът на 
самонаетите е същият като в общата съвкупност (около 15%), което показва че личната 
икономическа инициатива засега не е предпочитан, а вероятно и не е лесен начин за 
реализация.

Доходите на домакинствата в значителна степен се подпомагат от роднини и близки на други 
места в страната и в чужбина. В същото време, закономерно за възрастта и отсъствието на 
пенсионери, в групата на младите хора се наблюдават по-високи доходи и малко по-висока 
самооценка на материалното състояние.

На този фон не е изненадващо, че плановете на половината от младите хора включват 
напускане на територията – било на друго място в страната или в чужбина. Дори тези планове 
да останат на декларативно ниво и да не бъдат осъществени, все пак логично следствие от 
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такава нагласа е относително по-ниската активност за оползотворяване дори на вече 
съществуващи възможности за реализация на място. 

Макар че дават оценка „добър“ и по-високо за 6 от 13 предложени компонента за територията,  
оценките са относително по-ниски сред младите хора, в сравнение с цялата съвкупност, което 
кореспондира и с желанието за напускане на територията и вероятно се дължи на една по-
голяма  взискателност, която дори и да не се базира на личен опит, е обоснована от директни 
или „пренесени“ чрез близки и познати впечатления от други места в страната и чужбина.

Като основни дефицити, създаващи неудовлетвореност и миграционни нагласи, се очертават 
възможностите за реализация и възможностите за прекарване на свободното време и 
забавления, каквито примамливо изобилстват в големия свят навън.

Визията на младите хора  по отношение на перспективите за територията съвпада с тази на 
цялата съвкупност – развитие на земеделието – най-добре се печели от селско стопанство в 
момента, то е най-перспективният отрасъл за развитие, основен ресурс за развитие е земята. 
Все пак, те са относително по-слабо консолидирани и в малко по-висока степен виждат 
перспектива и в други отрасли – например промишленост и услуги. Но въпреки това не изменят 
на практичността и не залагат на традиционни митове, свързани с туризъм, култура и история.

Таблица 1: Работите ли в момента
Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Пенсионер 34,4 0,5
Работя на пълна заетост 33,0 38,8
Безработен 17,5 34,4
Работя на частична заетост 9,2 10,9
Домакиня 4,9 12,0
Уча 1,0 3,3
Общо 100,0 100,0

Таблица 2: Вие сте нает във фирма (предприятие) или работите за себе си – база 
работещи 

Всички 
респонденти

Млади хора 
(18-40)

Нает 84,1 84,6
Работя за себе си 15,9 15,4
Общо 100,0 100,0
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Таблица 3: Отрасъл – база работещи
Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Търговия/ услуги 30,2 39,6

Селско стопанство 23,8 23,1

Лека промишленост 12,3 6,6

Друго 4,8 5,5

Образование 6,5 4,4

Финанси 4,4 2,2

Съдебна система 0,4 -

Администрация/ управление 4,0 7,7

Строителство 3,2 5,5

Наука/ култура 2,4 -

Транспорт 2,0 -

Армия 1,6 2,2

Полиция 1,6 1,1

Здравеопазване 1,6 -

Горско стопанство 1,2 1,1

Тежка промишленост/енергетика - 1,1

Информационни технологии, хардуер - -

Туризъм - -

Медии - -

Общо 100,0 100,0

Таблица 4: Професионален статус
Всички
респонденти

Млади хора 
(18-40)

Квалифициран работник 13,5 17,5
Работник/ неквалифициран ръчен 
труд

13,0 15,3

Селскостопански работник - -
Директор/ мениджър - -
Служещ специалист с висше 
образование (вкл. армия и полиция)

5,2 4,9

Служещ със средно и по-ниско 
образование

4,5 6,6

Собственик на фирма без наети 
лица, едноличен търговец, занаятчия

2,0 1,6

Собственик/ собственик на фирма с 
наети до 10 лица

1,8 2,7

Собственик/ собственик на фирма с 
наети над 10 лица

0,2 0,5

Свободна професия, висшист на 
свободна практика (адвокат, лекар, 
счетоводител)

0,5 -

Неотговорил 59,2 50,9
Общо 100,0 100,0
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Таблица 5: Среден доход на домакинство без данъци и осигуровки
Всички 
респонденти

Млади хора 
(18-40)

Средна аритметична 428,11 571,34
Медиана 390 500

Таблица 6: Източници на доход на домакинството
Всички 
респонденти

Млади хора 
(18-40)

Заплата/собствен бизнес 47,1 65,0
Пенсии 45,2 7,7
Доходи от събиране на природни 
продукти (билки)

21,0 18,0

Доходи от роднини/близки в 
България

13,5 23,5

Социални помощи 12,0 15,3
Доходи от роднини/близки в чужбина 7,8 18,6
Доходи от наеми/ренти 3,3 2,7
Граждански договори/допълнителна 
работа

2,2 2,2

Доходи от акции и др. ценни книжа 0,7 -
Други 0,3 1,1

Таблица 7: Населено място
Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Град 55,4 62,8
Село 44,6 37,2

Таблица 8: Етническа принадлежност

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Българин 75,0 59,6
Турчин 5,5 7,7
Циганин (ром) 9,8 23,5
Българомохамеданин 9,7 9,3

Таблица 9: Бихте ли споделили какви са Вашите планове за следващите няколко години
Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Планирам да остана и работя в 
населеното място, където живея в 
момента

47,2 36,6

Неотговорил 28,9 7,7
Планирам да се преместя на друго 
място в България

11,4 32,8

Планирам да напусна страната 9,3 17,5
Планирам да се преместя в Попово 3,2 5,5
Общо 100,0 100,0
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Таблица 10: Как оценявате вашето материално положение в сравнение с материалното 
положение на другите хора в община Попово?

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Подобно 40,1 45,9
По-лошо 29,4 13,7
Не мога да преценя 21,7 26,8
По-добро 6,3 13,7
Неотговорил 2,5 -
Общо 100,0 100,0

Таблица 11: Смятате ли, че сегашното Ви работно място е сигурно и доколко има риск да 
останете без работа? 

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Настоящата ми работа е сигурна 24,4 17,2
Има риск да остана без работа 50,0 54,0
Не мога да преценя 25,6 28,7
Общо 100,0 100,0

Таблица 12: Има ли нещо ново и различно/интересно, което бихте искали да го има във 
Вашето населено място, което би Ви накарало да се чувствате по-удовлетворен/а от 
живота си в този район?

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Възможности за работа 46,4 37,2
Представления, театър 16,6 9,9
Места за забавление, модерни 
заведения, дискотека

15,7 31,3

Кино 11,8 12,4
Мол, големи вериги магазини и 
бензиностанции, Макдоналдс

6,9 8,3

Аптека/денонощна аптека 4,8 -
Младите да остават 3,3 1,7
Да се отвори и ползва летният театър 2,7 -
Концерти (класика, духови, естрада, 
фолклор)

1,8 -

Увеселителен парк 1,5 4,1
Лекарски услуги 1,5
Студио за солариум 1,2 3,3
Благоустройство, развитие 1,2 1,7
Интернет 0,9 2,5
Добра болница 0,9 1,7
Метро - транспорт 0,6 -
По-добър живот 0,6 0,8
Добри улици, пътища 0,6 1,7
Места за спорт, спортни съоръжения 0,6 0,8
Зоопарк 0,3 0,8
Студио за музика - инструменти 0,3 0,8
Организирани екскурзии до местни 
забележителности

0,3 -

Кабелна 0,3 0,8
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Помощи да се дават 0,3 0,8
Да се развие образованието 0,3 -
Да се оправят тротоарите 0,3 0,8
Други 1,2 -
Общо 122,5 124,8

Таблица 13: Средни оценки по шестобалната система за всяко от посочените 
Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Природа, климат 4,71 4,60
Комуникации 
(поща,телефон,покритие мобилни 
оператори)

4,54 4,50

Възможности за пазаруване 4,48 4,38
Достъп до интернет 4,45 4,47

Гостоприемство на хората 4,42 4,20
Места за хранене (ресторанти, 
кръчми)

4,16 4,19

Местни кулинарни традиции, ястия 4,08 3,77
Възможности за настаняване 3,96 3,89
Възможности за прекарване на 
свободното време

3,82 3,39

Сигурност 3,61 3,74
Транспортни услуги 3,32 3,27
Достъп до медицинска и 
зъболекарска помощ

3,10 2,95

Пътища 2,97 2,85

Таблица 14: Според Вас развитието на кои от посочените отрасли би било най-
перспективно за Вашата община?  (броят на процентите надхвърля 100, тъй-като 
запитаните са давали повече от един отговор)

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Селско стопанство 71,4 63,7
Промишленост 37,5 40,7
Търговия 23,1 24,2
Горско стопанство 11,9 6,0
Транспорт 8,5 11,5
Услуги 7,2 8,2
Наука, култура, образование 5,2 6,6
Туризъм 3,5 3,3
Строителство 2,2 4,9
Друго 1,2 3,3
Финанси 1,0 1,1
Енергетика 0,7 -
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Таблица 15: От каква работа се печели най-добре във вашата община (броят на 
процентите надхвърля 100, тъй-като запитаните са давали повече от един отговор)

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Селско стопанство, земеделие 33,3 24,9
Tърговия 24,6 24,8
Държавна работа 9,8 11,7
Никаква 9,1 8,3
Услуги 8,6 14,5
Частен бизнес 7,8 9,0
Производство 5,9 3,4
Банкерство 2,3 4,1
Не знам 1,8 2,8
Сива икономика, незаконна работа 1,6 2,1
Пчеларство 0,9 0,7

Транспорт 0,5 0,7
Програми Европейски съюз 0,5 -
Дърводелство 0,2 0,7
Минерална вода 0,2 -
Общо 107,1 107,6

Таблица 16: С какви ресурси свързвате основния потенциал на Вашата община за 
развитие? (броят на процентите надхвърля 100, тъй-като запитаните са давали повече от 
един отговор)

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Земя 52,3 50,0
Никакви 14,1 19,0
Не знам 13,0 15,5
Благоприятен климат (предимно за 
земеделие)

7,7 4,8

История, археология 2,6 -
Промишленост 2,3 4,8
Подземни богатства 1,5 -
Работни хора 1,5 1,2
Минерални извори 1,5 2,4
Културни обичаи 1,1 1,2
Работа за населението 0,8 -
Язовира в гр. Попово 0,8 2,4
Дърводобив 0,4 1,2
Усвояване на евроресурси 1,2 1,2
Производство на керамика 0,4 -
Общо 101,1 103,6
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Таблица 17: Има ли на територията на Вашата община някакъв ресурс –
забележителност, занаят, някакъв  продукт (природен, хранителен, кулинарен и др), 
културен обичай, която я прави забележителна и специфична в сравнение с останалите 
общини в България?

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Не 74,4 82,2
Градската градина 13,0 8,0
История, археология 6,9 3,4
Селски туризъм (Долец, Иванча) 5,5 3,4
Капански обичаи 1,6 -
Паметник на Таньо Войвода, Керчан 
баир

1,3 2,3

Язовира на гр. Попово 0,7 0,6
Предприятие "Родина" 0,7 -
Кулинарни ястия 0,7 -
Селско стопанство 0,7 -
ТА "Северняче" 0,5 0,6
Читалището в гр. Попово 0,4 -
Руски паметник 0,4 0,6
Спокоен начин на живот 0,2 0,6

Джамията 0,2 0,6
Болницата 0,2 -
Паметник преди с. Светлен 0,2 -
Total 104,9 102,3

1.2. Готовност за икономическа инициатива и дейност

В общ план данните от изследването сочат, че младите хора са по-склонни към начинания, 
поне на декларативно ниво. Около 1/3 декларират обща готовност за започване на някаква 
нова и/или допълнителна дейност за увеличаване на доходите (при цялата съвкупност този дял 
е 1/6 до 1/5). Прави впечатление и относително по-високата готовност за жертви и компромиси,
като особено изпъква по-голямата готовност да се преборят с предизвикателства, свързани 
със:

- необходимостта от преминаване на специално обучение (2 пъти по-голяма, отколкото в 
цялата съвкупност);

- работа с повишено натоварване (2-3 пъти по-голяма, отколкото в цялата съвкупност);
- преодоляване съпротивата на близки хора (3 пъти по-голяма, отколкото в цялата 

съвкупност). 

Готовността за започване на нова/допълнителна дейност, ако това означава напускане на 
сегашната работа, взимане на заем и особено продажба на собственост с оглед осигуряване на 
необходимия финансов ресурс, е също два пъти по-висока, отколкото в цялата съвкупност, но
остава в значително по-ниски параметри от относителните дялове за обучение, допълнително 
натоварване и съпротивата на близките – около и под 1/10. Последното навежда на извода, че 
финансовите предизвикателства и потенциална загуба на сигурност имат сериозен потенциал 
да разклатят декларираното желание за инициатива. Респективно, насърчаването на 
активността на младежите за кандидатстване с проекти към СМР е обвързано с възможностите 
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за първоначално финансиране, възможностите за осигуряване на необходимия собствен 
принос и т.н.).

Визията за големината на проектите и основните дефицити и потребности съвпада с тази на 
цялата съвкупност - сумата, която могат да отделят за започване, е около 5 000 лв., а 
основната потребност е осигуряването на финансиране, като обучението и консултантската 
помощ, също както при цялата съвкупност, формират втората група предпоставки, наред с 
финансирането и осигуряването на необходимото оборудване. 

Таблица 18: Ако сте склонен (а) да започнете нещо ново, с каква нова или допълнителна 
дейност бихте искали да се занимавате? (броят на процентите надхвърля 100, тъй-като 
запитаните са давали повече от един отговор)

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Склонни да започнат някаква дейност 15,5% 32,7
Частна търговия 36,6 50,0
Земеделие 17,2 18,4
Производство 9,7 8,3
Къща за гости, парк-хотел, хижа 5,4 -
Транспорт 4,3 6,7
Детски увеселителен кът 3,2 -
Услуги 3,2 3,3
Плетиво 2,2 -
Винарство 2,2 -
Такси 2,2 -
Студио за татуировки 2,2 3,3
Билкарство 2,2 1,7
Бакърджийство 2,2 1,7
Сладкарство 1,1 -
Монтьорство 1,1 1,7
Пчеларство 1,1 1,7
Собствен фитнес 1,1 1,7
Строителство 1,1 1,7
Кът за отдих 1,1 -
Общо 102,2 100,0

Таблица 19: Бихте ли започнали нещо ново за допълнителни доходи, при условие, че 
това означава - посочили отговор „Да“ в %

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Да преминете специално обучение 14,4 29,0
Да работите с повишено натоварване 8,5 20,2
Да не упражнявате основната си 
професия

6,5 12,6

Да поемете риск 5,8 13,1
Да преодолявате съпротивата на 
близките си

5,3 15,3

Да напуснете сегашната си работа 5,2 12,0
Да вземете заем 5,2 12,6
Да продадете собственост, за да си 
осигурите необходимия финансов 
ресурс

2,8 6,6
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Таблица 20: Ако се захванете с някаква допълнителна дейност/бизнес, от кои от следните 
смятате, че ще имате най-голяма нужда? (броят на процентите надхвърля 100, тъй-като 
запитаните са давали повече от един отговор)

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Финансиране, за да мога да започна 65,4 66,7

Техника/оборудване 28,7 27,5

Обучение за необходимата 
технология и орг-я на д-стта

24,5 25,5

Консултантска помощ за започване 
на новата дейност

21,3 19,6

Хора/работници 16,5 15,7

Общо 156,4 154,9

Таблица 21: С каква сума пари сте в състояние да започнете
Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Не бих започнал 48,1% 29,5%

Без отговор/неотговорил 40,2% 45,4%

Средна аритметична 26 900 16 600
Медиана  (тази средна оценка елиминира 

влиянието на единични много високи или 
много ниски суми и отразява в случая по-точно 

състоянието)

5 000 5 000

1.3. Информираност за СМР и нагласи за кандидатстване с проекти

Въпреки че като цяло информираността за подхода ЛИДЕР все още е относително ниска, 
провежданите информационни дейности в периода от началото на работата на МИГ до сега, са 
започнали да дават резултати – близо 1/10 от младите хора са чували за ЛИДЕР; аналогични 
дялове са чували за възможностите за финансиране, осигурявани от СМР и приблизително 
какви дейности се финансират; близо 1/5 знаят за съществуването на МИГ „Попово“. Прави 
впечатление, че тези дялове сред по-младите хора са малко по-високи в сравнение със 
съответните дялове за цялото пълнолетно население, което кореспондира със заявената
относително по-голяма готовност за активност. Запознатостта с детайлите, процедурите и 
конкретните условия за финансиране закономерно е по-ниска, доколкото на този етап все още 
не са налице условия отделните лица да се разпознаят като бенефициенти, респективно да 
започнат да се интересуват от специфични подробности, свързани с процеса на разработване 
на проект и кандидатстване.

Около 1/5 от младите хора проявяват интерес за получаване на повече информация. Те 
проявяват предпочитание към различни начини на информиране като обаче акцентират върху 
местните медии, печатните материали и лекциите от специалисти – наблюдава се леко 
предпочитание в сравнение с цялата съвкупност към по-пасивни методи на информиране. 
Може да се предположи, че това предпочитание е резултат от осъзнаване на недостига на 
информация и желание за първоначално самостоятелно по-задълбочено информиране, което 
да установи доколко е оправдан един по-нататъшен интерес. 
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Интерес за кандидатстване с проект към СМР заявяват 4 души (делът е много близко до 
съответния дял сред цялата съвкупност) от интервюраните млади хора, които посочват и 
конкретни идеи, като на този етап е твърде рано да се каже доколко тези нагласи имат 
потенциала да се превърнат в реален конкретен проект. Сравнително ограничената готовност 
за кандидатстване кореспондира и с данните за сходните дялове на самонаетите лица към 
момента (около 15%) - които в по-голяма степен отразяват реалната готовност за икономическа 
самоинициатива. Прави впечатление обаче по-големият дял на колебаещите сред младите 
хора в сравнение с цялата съвкупност за сметка на онези, които категорично отхвърлят 
възможността за кандидатстване. Значителен дял от младите хора (41%) формират една група 
на колебаещи се (още не знаят дали биха кандидатствали или не знаят за какво), за процесът 
на информиране и насърчаване ще играе ключова роля за евентуално бъдещо кандидатстване.

Таблица 22: Чували ли сте за подхода ЛИДЕР? Ако да, откъде научихте за него?
Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Не, не съм чувал 94,0 91,3

От МИГ-а 0,2 0,5

От местните медии 1,0 2,2

От националните медии - -
От общинската администрация 0,3 0,5

От проведени в моя район 
обществени срещи, събирания, 
обсъждания

0,5 1,1

От хора, с които работя 0,5 1,6

От приятели/роднини 1,3 2,7

Друго - -

Неотговорил 2,2 -
Общо 100,0 100,0

Таблица 23: Знаете ли за съществуването на Местна инициативна група на територията 
на Вашата община – МИГ Попово, чиято дейност се финансирана по Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР)?

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Не 84,1 81,3

Да 11,6 18,6

Неотговорил 4,3 1,1

Общо 100,0 100,0

Таблица 24: Запознати ли сте с възможностите за финансиране, предоставени от 
Стратегията за местно развитие, прилагана от МИГ Попово?

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Не, изобщо не съм запознат 85,8 83,6

Само съм чувал 7,3 11,5

Да, запознат съм частично 2,3 3,8
Да, запознат съм подробно 0,2 -

Неотговорил 4,3 1,1
Общо 100,0 100,0
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Таблица 25: А знаете ли сте какви дейности могат да се финансират по Стратегията за 
местно развитие на МИГ – Попово?

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Не, изобщо не съм запознат 86,3 84,2

Само съм чувал 7,2 10,7

Неотговорил 5,3 3,3

Да, запознат съм частично 1,2 2,2
Да, запознат съм подробно - -
Общо 100,0 100,0

Таблица 26: А запознати ли сте как се кандидатства – условия, механизми, процедури –
срокове, формуляри и др.

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Не, изобщо не съм запознат 86,3 86,3

Само съм чувал 6,3 4,9

Неотговорил 6,3 6,6
Да, запознат съм частично 1,0 2,3
Да, запознат съм подробно - -
Общо 100,0 100,0

Таблица 27: Знаете ли, че за да получи финансиране по Стратегията за местно развитие, 
кандидатът е необходимо да осигури собствено съфинансиране в определен размер?

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Не 68,8 59,6
Неотговорил 30,4 39,3
Да 0,8 1,1
Общо 100,0 100,0

Таблица 28: Знаете ли, че за да получи финансиране по Стратегията за местно развитие, 
кандидатът е необходимо да финансира дейностите в началото на проекта, да ги отчете 
и тогава да му възстановят съответните разходи?

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Не 69,1 59,6
Неотговорил 30,4 39,3
Да 0,5 1,1
Общо 100,0 100,0

Таблица 29: Знаете ли, че за да получи финансиране по Стратегията за местно развитие, 
кандидатът е необходимо да има възможност да администрира проекта – попълване на 
документи, отчитане и др.

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Не 68,9 59,0
Неотговорил 30,4 39,3
Да 0,7 1,6
Общо 100,0 100,0
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Таблица 30: Бихте ли желали да се запознаете по-подробно с дейността на Местната 
инициативна група и с възможностите за финансиране по Стратегията за местно развитие?

Всички
респонденти

Млади хора
(18-40)

Не, не ме интересува 54,1 51,4
Не съм сигурен 22,7 25,1
Да, определено 21,2 23,0
Неотговорил 2,0 0,5
Общо 100,0 100,0

Таблица 31: Ако желаете да бъдете информирани, кои от посочените дейности бихте 
желали да се организират?

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Местни радио и ТВ 37,7 37,2
Беседи с местното население 31,4 26,2
Разпространяване на брошури 27,5 29,0
Лекции проведени от специалисти 24,5 27,9
Местни вестници 18,5 13,7

Таблица 32: Вие лично бихте ли кандидатствали с проект по Стратегията за местно 
развитие? Ако да, за каква дейност? 

Всички 
респонденти

Млади хора
(18-40)

Не 68,4 53,6
Не знам дали бих кандидатствал 23,0 27,3
Бих кандидатствал, но още не знам 
за каква дейност

5,7 13,7

Неотговорил 1,3 3,3
ДА 1,6 2,0
Да - екопътеки 0,8 0,5
Да – организиране на лагери 0,2 0,5
Да – дърводелски услуги 0,2 0,5
Да - пчеларство 0,2 0,5
Да - хотелиерство 0,2 -
Общо 100,0 100,0
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2. Нагласи на неправителствения сектор от територията за 
кандидатстване с проекти към СМР

Читалища

Нестопанският сектор на територията е представен в най-значителна степен от читалищата
като за селата може да се каже, че е представен изключително от тях. Поради това, както и 
поради големия им брой (почти всяко населено място има читалище) те са от изключително 
важна група потенциални бенефициенти на СМР.

Погледнато формално, читалищата са юридически лица с нестопанска цел, макар че дейността 
им се регулира със специален закон, но тяхната специфична история и функция вероятно е 
причината те да не се разпознават като такива от населението: 97% от анкетираните в 
представителното изследване не посочват неправителствена организация, за чиято дейност да 
са чували на територията на община Попово, а съществуването и дейността на читалищата със 
сигурност са известни на много по-голям дял от населението. Това само по себе си едва ли 
може да се разглежда като проблем за СМР, но все пак отразява един общ фон за територията 
на недостатъчен капацитет на нестопанския сектор.

Визията на анкетираните представители на читалищния персонал за ресурсите за развитие на 
дейности за диверсификация на дейностите на територията закономерно е свързана със
спецификите на читалищната дейност – връзка с културни и исторически обекти и традиции, 
(като напр. Ковачевското кале, Историческия музей ), съществуващи музейни сбирки и запазени 
традиции от културно наследство. Очаквано на този фон интересът към СМР се фокусира към 
мерки, които предвиждат дейности в тази насока (най-вече мярка 323), съчетано с относително 
по-малък финансов мащаб на проектите, предвид необходимостта за предварително 
финансиране и последващо възстановяване на средставата и то след „дълго“ чакане.

Сред представителите на читалищния персонал е налице висока информираност за ЛИДЕР и 
МИГ, вероятно следствие както от проведените информационни и обучителни дейности, така и 
от служебната им позиция сама по себе си – те представляват организиранa група, която лесно 
може да се информира, а също да се самоинформира. Очаквано, в най-голяма степен са 
запознати с посочената вече мярка 323, по която е имало и специална обучителна дейност.

Недостатъчно на този етап е познаването на конкретните дейности, които може да бъдат 
финансирани и механизмите за получаване на фиюнансиране, респективно възможностите за 
формулиране на идея за съответстващ на обхвата на дейностите проект. Налице е потенциал 
за генериране на идеи, които обаче 1) не излизат от прекия обхват на дейността на читалищата
и 2) веднага има нужда да бъдат консултирани и потвърдени – представителите на читалищния 
персонал веднага задават конкретни въпроси дали един или друг разход би бил допустим -
например такси за участие във фестивали, закупуване на костюми, ремонт на залата за 
музейната сбирка и др. под.

Като специфичен проблем за определени потенциални проекти, свързан със статута на 
читалищата, се очертава собствеността върху сградите като състоянието на сградния фонд и 
необходимостта от ремонти се посочват като една от основните потребности от страна на 
запитаните представители на читалищния персонал. Тези дефицити са от изключителна 
важност не само с оглед на сградите и тяхната привлекателност сами по себе си, но и с оглед 
на съхраняването на различни обекти на материалното културно наследство – напр. 
етнографски музейни сбирки. Това очертава потребността от специфично консултиране по този 
въпрос и създаване на предпоставки за интензифициране на партньорството с общината.
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По отношение на нагласата за кандидатстване с проекти към СМР може да се каже, че 
читалищата са една от групите потенциални бенефициенти на стратегията, които проявяват
открит интерес и готовност, но същевременно изпитват възспиращи опасения, свързани  най-
вече със: 1) необходимостта от предварително осигуряване на финансиране, което 
впоследствие да бъде възстановено и силно ограничения капацитет на читалищата за това; 2) 
риска от неодобряване на направени разходи поради документални/формални недоглеждания 
и проблеми, 3) сложността на документацията, която е необходимо да се оформя и поддържа 
(„бумащината“). 

Други сдружения с нестопанска цел

Нестопанският сектор наред с читалищата е представен от няколко по-активни НПО в сферата 
на културата, екологията и младежките дейности. Към момента тяхната дейност и популярност 
има сравнително ограничен характер, което се показва както от самооценка на повечето от тях 
като „малки“, така и от липсата на разпознаваемост от страна на населението на територията.

Неправителствените организации на територията са информирани за прилагането на ЛИДЕР, 
за МИГ и за СМР, като информация имат най-вече от лична въвлеченост и контакти (една от 
организациите е партньор при формирането на МИГ и съответно е много добре осведомена), 
както и от местния вестник. Вероятно понеже поначало разработването и прилагането на 
проекти е основна дейност на всяка неправителствена организация, кандидатстването с проект 
към СМР не е чужда идея, респективно са налице и нагласите за кандидатстване към СМР, но
за момента мнозинството от тях не са идентифицирали за какво точно могат да кандидатстват. 
Самите те смятат, че МИГ и СМР все още не са достатъчно популярни и предлагат да се 
организира среща с всички НПО  за конкретно представяне и обсъждане на дейности.

Установените дефицити и тревоги са сходни с тези, посочени от читалищата, и са свързани с 
много конкретни аспекти, свързани с капацитета на организациите: 

- Като цяло сравнително ограничен капацитет за разработване и прилагане на проекти 
„имаме идеи, но нямаме умения и опит в писане на проекти“; наличният опит сред други 
е за малки проектi до около 10 000 лв. 

- Необходимостта за предварително осигуряване финансирането на разходите, което 
автоматично ограничава размера на проектите – „за нещо малко може да се осигурят 
средства“. 

- Бавно възстановяване на разходите - „процедурите за възстановяване на разходите са 
бавни и директно губим интерес“; „как да наемем специалисти, като не можем да им 
платим веднага – как да ги мотивираме?“

- Риск от неодобряване на разходи поради документални/формални проблеми.
- Сложност и голям обем на документацията - „убийствен проблем е бумащината“
- Необходимост от надеждна помощ при организиране на тръжни процедури.
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3. Изводи и препоръки

 Очерталата се визия за развитие на района като преобладаващо аграрен се споделя от 
младите хора на територията, като обаче може да се говори за по относително по-
голяма склонност към диверсификация със съпътстващи дейности, което е добра 
основа и предпоставка при прилагането на СМР, макар и доста теоретична. В тази 
връзка са необходими целенасочено информиране и обучение с оглед насърчаване 
поддържането на земеделския бизнес от една страна и неговото разнообразяване с 
различни допълващи дейности от друга – напр. селски туризъм, различни видове 
забавления и атракции. Като последните в никакъв случай не би трябвало да са 
насочени изключително и само към външни посетители на територията –
разнообразяването на възможностите за прекарване на свободното време за младите 
хора от самото място има потенциал както да генерира приход за предприемачите, така 
и да направи територията по-примамлива за оставане и завръщане. Наличието на 
конкретни идеи (фитнес зали, боулинг, солариум, музикално студио, нестандартни 
спортове, игри, кулинария и др. под.) и обсъждането на съществуващата възможност за 
получаване на помощ за тяхното разработване до проект ще бъде от голяма важност за 
увеличаване на активността на младите хора по отношение на СМР.

 Данните от изследването сочат, че младите хора се проявяват като относително по-
инициативни и по-склонни към начинания, поне на декларативно ниво, което създава 
предпоставки за по-активна нагласа към кандидатстване с проекти към СМР и 
потвърждава дефинирането им като целева група за дейности по нейното промотиране. 

 Това трябва да намери своето последователно продължение в прилагането на по-
специфично младежки подход в насочените към тях информационни събития и 
материали – не само на ниво език и начин на представяне, но и на ниво послания, които 
да намерят отзвук в мирогледа на по-младия човек – напр. Попово като част от големия 
свят, възможности за придобиване на самостоятелност и интересен живот тук, а не 
само в големия град, където конкуренцията е много по-голяма и др. под.

 В този смисъл, при представяне на възможностите пред по-младите хора,
предоставяни от СМР, е препоръчително да се постави акцент върху:

- Възможностите за дейности, свързани с диверсификация на предоставяните услуги
за населението в посока възможности за прекарване на свободното време и/или 
предлагат услуги, които са представляват нещо ново за територията;

- Дейности, свързани с развитие на земеделието като основно средство за 
реализация на територията;

- Цялостното положително влияние за развитие и модернизиране на територията, 
което може да има активността в прилагането на СМР;

- Възможностите за достъп до финансови средства и консултации с практическа 
ориентираност, които да подпомогнат ефективно реализирането на конкретните 
идеи.

 Потвърждава се изводът, че е необходим мониторинг на миграционните нагласи на 
младите хора, установяване на дела на решените изцяло да прекъснат връзките с 
територията и изследване начините на свързаност на напусналите, включително 
тенденции и условия за завръщане. На следващ етап могат да се планират конкретни 
информационни и насърчителни дейности, включително на индивидуално ниво като се 
идентифицират млади хора, които 1) са напуснали територията, но не са прекъснали 
връзките си с нея и 2) завърнали се млади хора, които разполагат с известен финансов 
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ресурс (изкаран на друго място, заварен или унаследен) и търсят възможности за 
реализация на място.

 Необходимо е идентифициране, планиране и провеждане на специфични дейности, 
насочени към ромите на територията с оглед на факта, че данните показват, че 
целенасочената работа с младите хора на територията означава и целенасочена 
работа с ромите – особено в селата.

 В непосредствено бъдеще съществено внимание е препоръчително да се обърне на 
печатните информационни материали – включително в контекста на горните препоръки 
– печатните информационни материали се очертават като основен и решаващ 
комуникационен инструмент за популяризиране на възможностите, предоставяни от 
СМР и повишаване на интереса към тях.

 Поради своя брой и покритие на територията, особено селата, читалищата са от 
изключително важна група потенциални бенефициенти на СМР. Необходимо е 
организиране и провеждане на специални информационни дейности за читалища и 
други НПО на по-специализирано и задълбочено ниво с представяне на конкретни 
възможности за дейности, които да могат да бъдат финансирани, разглеждане на 
конкретни идеи, и специален акцент върху разясняването на процедурите, ролята на 
МИГ и осигуряването на безплатна консултантска помощ не само при разработване на 
проекта, но и при неговото прилагане и отчитане.

 С оглед ограничения капацитет на читалищата и потенциалните проблеми свързани с 
техния формален статут, могат да се анализират възможностите и евентуално да се 
насърчат и подпомогнат читалищата за формиране на общо сдружение, което да има 
по-голям капацитет.

 След провееното информиране на читалищата и НПО, необходимо е да се пристъпи 
към индивидуална работа – консултиране на конкретни идеи до превръщане в проект и 
затвърждаване на доверието в подкрепата от страна на МИГ. 

 От голямо значение е как ще се прилага първият одобрен проект на читалище, за да се 
даде добър пример и да се види, че се осигурява помощ – подпомагането от МИГ и 
бързото съвместно решаване на възникналите проблеми ще даде добър пример и ще 
отправи важно послание.









 (
СМР на МИГ – Попово
Договор № РД50-150/13.10.2011, финансиран от ЕС по ос 4 – ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони 2007 -2013
) (
ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ ЗА
 
УЧАСТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА И НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР С ПРОЕКТИ КЪМ СМР
)
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Въведение



Настоящият документ представя анализ на нагласите на младите хора и нестопанския сектор от територията за кандидатстване с проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ „Попово“. Нагласите на младите хора са представени въз основа на анализ на данните за възрастовата група 18-40 г., набрани чрез представително социологическо изследване на населението на територията, обхваната от СМР на МИГ „Попово“ (община Попово). При формулирането на изводите са представени сравнения с цялата съвкупност от анкетирани лица с оглед очертаването на някои характерни особености. 

Анализът на нагласите на неправителствения сектор е изготвен въз основа на информация от  интервюта с 15 представители на неправителствени организации и читалища от територията, както и  данни от проведеното представително изследване. 

Документът е структуриран по следния начин: първият раздел представя информация и изводи по отношение на нагласите на младите хора, вторият раздел разглежда нагласите в неправителствения сектор, а третият раздел предлага препоръки за насоки на бъдеща работа. 




1. Нагласи на младите хора от територията за кандидатстване с проекти към СМР



1.1. Социално-демографски особености и нагласи към територията



Младите хора (18-40) представляват 30,5% от населението на територията – почти 1/3, като повече от половината от тях са под 30-годишна възраст. Въпреки че очаквано по-голямата част от младите хора се намира в общинския център Попово, значителен дял живеят на село – 37%.

Данните от изследването посочват, че значителна част от младите хора са представители на ромския етнос – близо ¼ от респондентите на възраст 18-40, като този дял е над 2 пъти повече, отколкото в рамките на цялата съвкупност. 

Тези дялове потвърждават тяхното идентифициране като основна целева група за стратегията и може да се каже, че целенасочената работа с младите хора на територията означава и целенасочена работа с ромите – особено в селата, където делът на ромите сред тях нараства до 51,5%.

Преобладават лицата със средно образование (73%), като делът както на висшистите, така и на хората с основно и по-ниско образование е по-малък в сравнение с цялата съвкупност и с очертаната картина за страната от НСИ. Сравнението на данните по възрастови групи показва, че тази тенденция на доминиране на лицата със средно образование е трайна и не може да се очаква нарастване на делa на висшистите, като за сега не се очертава и тенденция на нарстване на делa на младите с основно и по-ниско от основно образование.

		

		Население в страната 25-64г.  - НСИ 2010

		Попово, население 25-64г., представително изследване 2012

		Попово, население 

18-85г., представително изследване 2012

		Попово, население 18-40г., представително изследване 2012



		Висше

		23,2

		23,5

		18,4

		14,8



		Средно 

		56,2

		68,2

		68,8

		72,7



		Основно и по-ниско

		20,6

		7,5

		12,8

		12,5







Като сериозен проблем се очертава младежката безработица – над 1/3 (34%) от лицата на възраст 18-40 г. са безработни. Налице е несигурност за бъдещето – 54% смятат, че има риск да останат без работа. Под  една пета смятат, че сегашната им работа е сигурна, като делът е по-нисък, отколкото в рамките на цялата съвкупност. Очакванията за по-висока активност в сферата на частния бизнес, предвид активната възраст не се потвърждават - делът на самонаетите е същият като в общата съвкупност (около 15%), което показва че личната икономическа инициатива засега не е предпочитан, а вероятно и не е лесен начин за реализация.

Доходите на домакинствата в значителна степен се подпомагат от роднини и близки на други места в страната и в чужбина. В същото време, закономерно за възрастта и отсъствието на пенсионери, в групата на младите хора се наблюдават по-високи доходи и малко по-висока самооценка на материалното състояние.

На този фон не е изненадващо, че плановете на половината от младите хора включват напускане на територията – било на друго място в страната или в чужбина. Дори тези планове да останат на декларативно ниво и да не бъдат осъществени, все пак логично следствие от такава нагласа е относително по-ниската активност за оползотворяване дори на вече съществуващи възможности за реализация на място. 

Макар че дават оценка „добър“ и по-високо за 6 от 13 предложени компонента за територията,  оценките са относително по-ниски сред младите хора, в сравнение с цялата съвкупност, което кореспондира и с желанието за напускане на територията и вероятно се дължи на една по-голяма  взискателност, която дори и да не се базира на личен опит, е обоснована от директни или „пренесени“ чрез близки и познати впечатления от други места в страната и чужбина.

Като основни дефицити, създаващи неудовлетвореност и миграционни нагласи, се очертават  възможностите за реализация и възможностите за прекарване на свободното време и забавления, каквито примамливо изобилстват в големия свят навън.

Визията на младите хора  по отношение на перспективите за територията съвпада с тази на цялата съвкупност – развитие на земеделието – най-добре се печели от селско стопанство в момента, то е най-перспективният отрасъл за развитие, основен ресурс за развитие е земята. Все пак, те са относително по-слабо консолидирани и в малко по-висока степен виждат перспектива и в други отрасли – например промишленост и услуги. Но въпреки това не изменят на практичността и не залагат на традиционни митове, свързани с туризъм, култура и история.





Таблица 1: Работите ли в момента

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Пенсионер

		34,4

		0,5



		Работя на пълна заетост

		33,0

		38,8



		Безработен

		17,5

		34,4



		Работя на частична заетост

		9,2

		10,9



		Домакиня

		4,9

		12,0



		Уча

		1,0

		3,3



		Общо

		100,0

		100,0







Таблица 2: Вие сте нает във фирма (предприятие) или работите за себе си – база работещи 

		

		Всички респонденти

		Млади хора 

(18-40)



		Нает

		84,1

		84,6



		Работя за себе си

		15,9

		15,4



		Общо

		100,0

		100,0










Таблица 3: Отрасъл – база работещи

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Търговия/ услуги

		30,2

		39,6



		Селско стопанство

		23,8

		23,1



		Лека промишленост

		12,3

		6,6



		Друго

		4,8

		5,5



		Образование

		6,5

		4,4



		Финанси

		4,4

		2,2



		Съдебна система

		0,4

		-



		Администрация/ управление

		4,0

		7,7



		Строителство

		3,2

		5,5



		Наука/ култура

		2,4

		-



		Транспорт

		2,0

		-



		Армия

		1,6

		2,2



		Полиция

		1,6

		1,1



		Здравеопазване

		1,6

		-



		Горско стопанство

		1,2

		1,1



		Тежка промишленост/енергетика

		-

		1,1



		Информационни технологии, хардуер

		-

		-



		Туризъм

		-

		-



		Медии

		-

		-



		Общо

		100,0

		100,0







Таблица 4: Професионален статус

		

		Всички респонденти

		Млади хора 

(18-40)



		Квалифициран работник

		13,5

		17,5



		Работник/ неквалифициран ръчен труд

		13,0

		15,3



		Селскостопански работник

		-

		-



		Директор/ мениджър

		-

		-



		Служещ специалист с висше образование (вкл. армия и полиция)

		5,2

		4,9



		Служещ със средно и по-ниско образование

		4,5

		6,6



		Собственик на фирма без наети лица, едноличен търговец, занаятчия

		2,0

		1,6



		Собственик/ собственик на фирма с наети до 10 лица

		1,8

		2,7



		Собственик/ собственик на фирма с наети над 10 лица

		0,2

		0,5



		Свободна професия, висшист на свободна практика (адвокат, лекар, счетоводител)

		0,5

		-



		Неотговорил

		59,2

		50,9



		Общо

		100,0

		100,0










Таблица 5: Среден доход на домакинство без данъци и осигуровки

		

		Всички респонденти

		Млади хора 

(18-40)



		Средна аритметична

		428,11

		571,34



		Медиана

		390

		500







Таблица 6: Източници на доход на домакинството

		

		Всички респонденти

		Млади хора 

(18-40)



		Заплата/собствен бизнес

		47,1

		65,0



		Пенсии

		45,2

		7,7



		Доходи от събиране на природни продукти (билки)

		21,0

		18,0



		Доходи от роднини/близки в България

		13,5

		23,5



		Социални помощи

		12,0

		15,3



		Доходи от роднини/близки в чужбина

		7,8

		18,6



		Доходи от наеми/ренти

		3,3

		2,7



		Граждански договори/допълнителна работа

		2,2

		2,2



		Доходи от акции и др. ценни книжа

		0,7

		-



		Други

		0,3

		1,1







Таблица 7: Населено място

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Град

		55,4

		62,8



		Село

		44,6

		37,2







Таблица 8: Етническа принадлежност

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Българин

		75,0

		59,6



		Турчин

		5,5

		7,7



		Циганин (ром)

		9,8

		23,5



		Българомохамеданин

		9,7

		9,3





	

Таблица 9: Бихте ли споделили какви са Вашите планове за следващите няколко години

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Планирам да остана и работя в населеното място, където живея в момента

		47,2

		36,6



		Неотговорил

		28,9

		7,7



		Планирам да се преместя на друго място в България

		11,4

		32,8



		Планирам да напусна страната

		9,3

		17,5



		Планирам да се преместя в Попово

		3,2

		5,5



		Общо

		100,0

		100,0










Таблица 10: Как оценявате вашето материално положение в сравнение с материалното положение на другите хора в община Попово?

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Подобно

		40,1

		45,9



		По-лошо

		29,4

		13,7



		Не мога да преценя

		21,7

		26,8



		По-добро

		6,3

		13,7



		Неотговорил

		2,5

		-



		Общо

		100,0

		100,0







Таблица 11: Смятате ли, че сегашното Ви работно място е сигурно и доколко има риск да останете без работа? 

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Настоящата ми работа е сигурна

		24,4

		17,2



		Има риск да остана без работа

		50,0

		54,0



		Не мога да преценя

		25,6

		28,7



		Общо

		100,0

		100,0







Таблица 12: Има ли нещо ново и различно/интересно, което бихте искали да го има във Вашето населено място, което би Ви накарало да се чувствате по-удовлетворен/а от живота си в този район?

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Възможности за работа

		46,4

		37,2



		Представления, театър

		16,6

		9,9



		Места за забавление, модерни заведения, дискотека

		15,7

		31,3



		Кино

		11,8

		12,4



		Мол, големи вериги магазини и бензиностанции, Макдоналдс

		6,9

		8,3



		Аптека/денонощна аптека

		4,8

		-



		Младите да остават

		3,3

		1,7



		Да се отвори и ползва летният театър

		2,7

		-



		Концерти (класика, духови, естрада, фолклор)

		1,8

		-



		Увеселителен парк

		1,5

		4,1



		Лекарски услуги

		1,5

		



		Студио за солариум

		1,2

		3,3



		Благоустройство, развитие

		1,2

		1,7



		Интернет

		0,9

		2,5



		Добра болница

		0,9

		1,7



		Метро - транспорт

		0,6

		-



		По-добър живот

		0,6

		0,8



		Добри улици, пътища

		0,6

		1,7



		Места за спорт, спортни съоръжения

		0,6

		0,8



		Зоопарк

		0,3

		0,8



		Студио за музика - инструменти

		0,3

		0,8



		Организирани екскурзии до местни забележителности

		0,3

		-



		Кабелна

		0,3

		0,8



		Помощи да се дават

		0,3

		0,8



		Да се развие образованието

		0,3

		-



		Да се оправят тротоарите

		0,3

		0,8



		Други 

		1,2

		-



		Общо

		122,5

		124,8







Таблица 13: Средни оценки по шестобалната система за всяко от посочените 

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Природа, климат

		4,71

		4,60



		Комуникации (поща,телефон,покритие мобилни оператори)

		4,54

		4,50



		Възможности за пазаруване

		4,48

		4,38



		Достъп до интернет

		4,45

		4,47



		Гостоприемство на хората

		4,42

		4,20



		Места за хранене (ресторанти, кръчми)

		4,16

		4,19



		Местни кулинарни традиции, ястия

		4,08

		3,77



		Възможности за настаняване

		3,96

		3,89



		Възможности за прекарване на свободното време

		3,82

		3,39



		Сигурност

		3,61

		3,74



		Транспортни услуги

		3,32

		3,27



		Достъп до медицинска и зъболекарска помощ

		3,10

		2,95



		Пътища

		2,97

		2,85







Таблица 14: Според Вас развитието на кои от посочените отрасли би било най-перспективно за Вашата община?  (броят на процентите надхвърля 100, тъй-като запитаните са давали повече от един отговор)

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Селско стопанство

		71,4

		63,7



		Промишленост

		37,5

		40,7



		Търговия

		23,1

		24,2



		Горско стопанство

		11,9

		6,0



		Транспорт

		8,5

		11,5



		Услуги

		7,2

		8,2



		Наука, култура, образование

		5,2

		6,6



		Туризъм

		3,5

		3,3



		Строителство

		2,2

		4,9



		Друго

		1,2

		3,3



		Финанси

		1,0

		1,1



		Енергетика

		0,7

		-










Таблица 15: От каква работа се печели най-добре във вашата община (броят на процентите надхвърля 100, тъй-като запитаните са давали повече от един отговор)

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Селско стопанство, земеделие

		33,3

		24,9



		Tърговия

		24,6

		24,8



		Държавна работа

		9,8

		11,7



		Никаква

		9,1

		8,3



		Услуги

		8,6

		14,5



		Частен бизнес

		7,8

		9,0



		Производство

		5,9

		3,4



		Банкерство

		2,3

		4,1



		Не знам

		1,8

		2,8



		Сива икономика, незаконна работа

		1,6

		2,1



		Пчеларство

		0,9

		0,7



		Транспорт

		0,5

		0,7



		Програми Европейски съюз

		0,5

		-



		Дърводелство

		0,2

		0,7



		Минерална вода

		0,2

		-



		Общо

		107,1

		107,6







Таблица 16: С какви ресурси свързвате основния потенциал на Вашата община за развитие? (броят на процентите надхвърля 100, тъй-като запитаните са давали повече от един отговор)

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Земя

		52,3

		50,0



		Никакви

		14,1

		19,0



		Не знам

		13,0

		15,5



		Благоприятен климат (предимно за земеделие)

		7,7

		4,8



		История, археология

		2,6

		-



		Промишленост

		2,3

		4,8



		Подземни богатства

		1,5

		-



		Работни хора

		1,5

		1,2



		Минерални извори

		1,5

		2,4



		Културни обичаи

		1,1

		1,2



		Работа за населението

		0,8

		-



		Язовира в гр. Попово

		0,8

		2,4



		Дърводобив

		0,4

		1,2



		Усвояване на евроресурси

		1,2

		1,2



		Производство на керамика

		0,4

		-



		Общо

		101,1

		103,6














Таблица 17: Има ли на територията на Вашата община някакъв ресурс – забележителност, занаят, някакъв  продукт (природен, хранителен, кулинарен и др), културен обичай, която я прави забележителна и специфична в сравнение с останалите общини в България?

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Не

		74,4

		82,2



		Градската градина

		13,0

		8,0



		История, археология

		6,9

		3,4



		Селски туризъм (Долец, Иванча)

		5,5

		3,4



		Капански обичаи

		1,6

		-



		Паметник на Таньо Войвода, Керчан баир

		1,3

		2,3



		Язовира на гр. Попово

		0,7

		0,6



		Предприятие "Родина"

		0,7

		-



		Кулинарни ястия

		0,7

		-



		Селско стопанство

		0,7

		-



		ТА "Северняче"

		0,5

		0,6



		Читалището в гр. Попово

		0,4

		-



		Руски паметник

		0,4

		0,6



		Спокоен начин на живот

		0,2

		0,6



		Джамията

		0,2

		0,6



		Болницата

		0,2

		-



		Паметник преди с. Светлен

		0,2

		-



		Total

		104,9

		102,3









1.2. Готовност за икономическа инициатива и дейност



В общ план данните от изследването сочат, че младите хора са по-склонни към начинания, поне на декларативно ниво. Около 1/3 декларират обща готовност за започване на някаква нова и/или допълнителна дейност за увеличаване на доходите (при цялата съвкупност този дял е 1/6 до 1/5). Прави впечатление и относително по-високата готовност за жертви и компромиси, като особено изпъква по-голямата готовност да се преборят с предизвикателства, свързани със:

·  необходимостта от преминаване на специално обучение (2 пъти по-голяма, отколкото в цялата съвкупност); 

· работа с повишено натоварване (2-3 пъти по-голяма, отколкото в цялата съвкупност);

· преодоляване съпротивата на близки хора (3 пъти по-голяма, отколкото в цялата съвкупност). 

Готовността за започване на нова/допълнителна дейност, ако това означава напускане на сегашната работа, взимане на заем и особено продажба на собственост с оглед осигуряване на необходимия финансов ресурс, е също два пъти по-висока, отколкото в цялата съвкупност, но остава в значително по-ниски параметри от относителните дялове за обучение, допълнително натоварване и съпротивата на близките – около и под 1/10. Последното навежда на извода, че финансовите предизвикателства и потенциална загуба на сигурност имат сериозен потенциал да разклатят декларираното желание за  инициатива. Респективно, насърчаването на активността на младежите за кандидатстване с проекти към СМР е обвързано с възможностите за първоначално финансиране, възможностите за осигуряване на необходимия собствен принос и т.н.). 

Визията за големината на проектите и основните дефицити и потребности съвпада с тази на цялата съвкупност - сумата, която могат да отделят за започване, е около 5 000 лв., а основната потребност е осигуряването на финансиране, като обучението и консултантската помощ, също както при цялата съвкупност, формират втората група предпоставки, наред с финансирането и осигуряването на необходимото оборудване. 

Таблица 18: Ако сте склонен (а) да започнете нещо ново, с каква нова или допълнителна дейност бихте искали да се занимавате? (броят на процентите надхвърля 100, тъй-като запитаните са давали повече от един отговор)

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Склонни да започнат някаква дейност 

		15,5%

		32,7



		Частна търговия

		36,6

		50,0



		Земеделие

		17,2

		18,4



		Производство

		9,7

		8,3



		Къща за гости, парк-хотел, хижа

		5,4

		-



		Транспорт

		4,3

		6,7



		Детски увеселителен кът

		3,2

		-



		Услуги

		3,2

		3,3



		Плетиво

		2,2

		-



		Винарство

		2,2

		-



		Такси

		2,2

		-



		Студио за татуировки

		2,2

		3,3



		Билкарство

		2,2

		1,7



		Бакърджийство

		2,2

		1,7



		Сладкарство

		1,1

		-



		Монтьорство

		1,1

		1,7



		Пчеларство

		1,1

		1,7



		Собствен фитнес

		1,1

		1,7



		Строителство

		1,1

		1,7



		Кът за отдих

		1,1

		-



		Общо

		102,2

		100,0







Таблица 19: Бихте ли започнали нещо ново за допълнителни доходи, при условие, че това означава - посочили отговор „Да“ в %

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Да преминете специално обучение

		14,4

		29,0



		Да работите с повишено натоварване

		8,5

		20,2



		Да не упражнявате основната си професия

		6,5

		12,6



		Да поемете риск

		5,8

		13,1



		Да преодолявате съпротивата на близките си

		5,3

		15,3



		Да напуснете сегашната си работа

		5,2

		12,0



		Да вземете заем

		5,2

		12,6



		Да продадете собственост, за да си осигурите необходимия финансов ресурс

		2,8

		6,6





Таблица 20: Ако се захванете с някаква допълнителна дейност/бизнес, от кои от следните смятате, че ще имате най-голяма нужда? (броят на процентите надхвърля 100, тъй-като запитаните са давали повече от един отговор)

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Финансиране, за да мога да започна

		65,4

		66,7



		Техника/оборудване

		28,7

		27,5



		Обучение за необходимата технология и орг-я на д-стта

		24,5

		25,5



		Консултантска помощ за започване на новата дейност

		21,3

		19,6



		Хора/работници

		16,5

		15,7



		Общо

		156,4

		154,9







Таблица 21: С каква сума пари сте в състояние да започнете

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Не бих започнал

		48,1%

		29,5%



		Без отговор/неотговорил

		40,2%

		45,4%



		Средна аритметична

		26 900

		16 600



		Медиана  (тази средна оценка елиминира влиянието на единични много високи или много ниски суми и отразява в случая по-точно състоянието)

		5 000

		5 000









1.3. Информираност за СМР и нагласи за кандидатстване с проекти



Въпреки че като цяло информираността за подхода ЛИДЕР все още е относително ниска, провежданите информационни дейности в периода от началото на работата на МИГ до сега, са започнали да дават резултати – близо 1/10 от младите хора са чували за ЛИДЕР; аналогични дялове са чували за възможностите за финансиране, осигурявани от СМР и приблизително какви дейности се финансират; близо 1/5 знаят за съществуването на МИГ „Попово“. Прави впечатление, че тези дялове сред по-младите хора са малко по-високи в сравнение със съответните дялове за цялото пълнолетно население, което кореспондира със заявената относително по-голяма готовност за активност. Запознатостта с детайлите, процедурите и конкретните условия за финансиране закономерно е по-ниска, доколкото на този етап все още не са налице условия отделните лица да се разпознаят като бенефициенти, респективно да започнат да се интересуват от специфични подробности, свързани с процеса на разработване на проект и кандидатстване.



Около 1/5 от младите хора проявяват интерес за получаване на повече информация. Те проявяват предпочитание към различни начини на информиране като обаче акцентират върху местните медии, печатните материали и лекциите от специалисти – наблюдава се леко предпочитание в сравнение с цялата съвкупност към по-пасивни методи на информиране. Може да се предположи, че това предпочитание е резултат от осъзнаване на недостига на информация и желание за първоначално самостоятелно по-задълбочено информиране, което да установи доколко е оправдан един по-нататъшен интерес. 



Интерес за кандидатстване с проект към СМР заявяват 4 души (делът е много близко до съответния дял сред цялата съвкупност) от интервюраните млади хора, които посочват и конкретни идеи, като на този етап е твърде рано да се каже доколко тези нагласи имат потенциала да се превърнат в реален конкретен проект. Сравнително ограничената готовност за кандидатстване кореспондира и с данните за сходните дялове на самонаетите лица към момента (около 15%) - които в по-голяма степен отразяват реалната готовност за икономическа самоинициатива. Прави впечатление обаче по-големият дял на колебаещите сред младите хора в сравнение с цялата съвкупност за сметка на онези, които категорично отхвърлят възможността за кандидатстване. Значителен дял от младите хора (41%) формират една група на колебаещи се (още не знаят дали биха кандидатствали или не знаят за какво), за процесът на информиране и насърчаване ще играе ключова роля за евентуално бъдещо кандидатстване.



Таблица 22: Чували ли сте за подхода ЛИДЕР? Ако да, откъде научихте за него?

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Не, не съм чувал 

		94,0

		91,3



		От МИГ-а

		0,2

		0,5



		От местните медии

		1,0

		2,2



		От националните медии

		-

		-



		От общинската администрация

		0,3

		0,5



		От проведени в моя район обществени срещи, събирания, обсъждания

		0,5

		1,1



		От хора, с които работя

		0,5

		1,6



		От приятели/роднини

		1,3

		2,7



		Друго

		-

		-



		Неотговорил

		2,2

		-



		Общо

		100,0

		100,0







Таблица 23: Знаете ли за съществуването на Местна инициативна група на територията на Вашата община – МИГ Попово, чиято дейност се финансирана по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)?

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Не

		84,1

		81,3



		Да

		11,6

		18,6



		Неотговорил

		4,3

		1,1



		Общо

		100,0

		100,0







Таблица 24: Запознати ли сте с възможностите за финансиране, предоставени от Стратегията за местно развитие, прилагана от МИГ Попово?

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Не, изобщо не съм запознат

		85,8

		83,6



		Само съм чувал

		7,3

		11,5



		Да, запознат съм частично

		2,3

		3,8



		Да, запознат съм подробно

		0,2

		-



		Неотговорил

		4,3

		1,1



		Общо

		100,0

		100,0







Таблица 25: А знаете ли сте какви дейности могат да се финансират по Стратегията за местно развитие на МИГ – Попово?

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Не, изобщо не съм запознат

		86,3

		84,2



		Само съм чувал

		7,2

		10,7



		Неотговорил

		5,3

		3,3



		Да, запознат съм частично

		1,2

		2,2



		Да, запознат съм подробно

		-

		-



		Общо

		100,0

		100,0







Таблица 26: А запознати ли сте как се кандидатства – условия, механизми, процедури – срокове, формуляри и др.

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Не, изобщо не съм запознат

		86,3

		86,3



		Само съм чувал

		6,3

		4,9



		Неотговорил

		6,3

		6,6



		Да, запознат съм частично

		1,0

		2,3



		Да, запознат съм подробно

		-

		-



		Общо

		100,0

		100,0







Таблица 27: Знаете ли, че за да получи финансиране по Стратегията за местно развитие, кандидатът е необходимо да осигури собствено съфинансиране в определен размер?

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Не

		68,8

		59,6



		Неотговорил

		30,4

		39,3



		Да

		0,8

		1,1



		Общо

		100,0

		100,0







Таблица 28: Знаете ли, че за да получи финансиране по Стратегията за местно развитие, кандидатът е необходимо да финансира дейностите в началото на проекта, да ги отчете и тогава да му възстановят съответните разходи?

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Не

		69,1

		59,6



		Неотговорил

		30,4

		39,3



		Да

		0,5

		1,1



		Общо

		100,0

		100,0







Таблица 29: Знаете ли, че за да получи финансиране по Стратегията за местно развитие, кандидатът е необходимо да има възможност да администрира проекта – попълване на документи, отчитане и др.

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Не

		68,9

		59,0



		Неотговорил

		30,4

		39,3



		Да

		0,7

		1,6



		Общо

		100,0

		100,0





Таблица 30: Бихте ли желали да се запознаете по-подробно с дейността на Местната инициативна група и с възможностите за финансиране по Стратегията за местно развитие?

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Не, не ме интересува

		54,1

		51,4



		Не съм сигурен

		22,7

		25,1



		Да, определено

		21,2

		23,0



		Неотговорил

		2,0

		0,5



		Общо

		100,0

		100,0







Таблица 31: Ако желаете да бъдете информирани, кои от посочените дейности бихте желали да се организират?

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Местни радио и ТВ 

		37,7

		37,2



		Беседи с местното население

		31,4

		26,2



		Разпространяване на брошури 

		27,5

		29,0



		Лекции проведени от специалисти

		24,5

		27,9



		Местни вестници 

		18,5

		13,7







Таблица 32: Вие лично бихте ли кандидатствали с проект по Стратегията за местно развитие? Ако да, за каква дейност? 

		

		Всички респонденти

		Млади хора

(18-40)



		Не

		68,4

		53,6



		Не знам дали бих кандидатствал

		23,0

		27,3



		Бих кандидатствал, но още не знам за каква дейност

		5,7

		13,7



		Неотговорил

		1,3

		3,3



		ДА

		1,6

		2,0



		Да - екопътеки

		0,8

		0,5



		Да – организиране на лагери

		0,2

		0,5



		Да – дърводелски услуги

		0,2

		0,5



		Да - пчеларство

		0,2

		0,5



		Да - хотелиерство

		0,2

		-



		Общо

		100,0

		100,0










2. Нагласи на неправителствения сектор от територията за кандидатстване с проекти към СМР



Читалища

Нестопанският сектор на територията е представен в най-значителна степен от читалищата като за селата може да се каже, че е представен изключително от тях. Поради това, както и поради големия им брой (почти всяко населено място има читалище) те са от изключително важна група потенциални бенефициенти на СМР.

Погледнато формално, читалищата са юридически лица с нестопанска цел, макар че дейността им се регулира със специален закон, но тяхната специфична история и функция вероятно е причината те да не се разпознават като такива от населението: 97% от анкетираните в представителното изследване не посочват неправителствена организация, за чиято дейност да са чували на територията на община Попово, а съществуването и дейността на читалищата със сигурност са известни на много по-голям дял от населението. Това само по себе си едва ли може да се разглежда като проблем за СМР, но все пак отразява един общ фон за територията на недостатъчен капацитет на нестопанския сектор.

Визията на анкетираните представители на читалищния персонал за ресурсите за развитие на дейности за диверсификация на дейностите на територията закономерно е свързана със спецификите на читалищната дейност – връзка с културни и исторически обекти и традиции, (като напр. Ковачевското кале, Историческия музей ), съществуващи музейни сбирки и запазени традиции от културно наследство. Очаквано на този фон интересът към СМР се фокусира към мерки, които предвиждат дейности в тази насока (най-вече мярка 323), съчетано с относително по-малък финансов мащаб на проектите, предвид необходимостта за предварително финансиране и последващо възстановяване на средставата и то след „дълго“ чакане.

Сред представителите на читалищния персонал е налице висока информираност за ЛИДЕР и МИГ, вероятно следствие както от проведените информационни и обучителни дейности, така и от служебната им позиция сама по себе си – те представляват организиранa група, която лесно може да се информира, а също да се самоинформира. Очаквано, в най-голяма степен са запознати с посочената вече мярка 323, по която е имало и специална обучителна дейност. 

Недостатъчно на този етап е познаването на конкретните дейности, които може да бъдат финансирани и механизмите за получаване на фиюнансиране, респективно възможностите за формулиране на идея за съответстващ на обхвата на дейностите проект. Налице е потенциал за генериране на идеи, които обаче 1) не излизат от прекия обхват на дейността на читалищата и 2) веднага има нужда да бъдат консултирани и потвърдени – представителите на читалищния персонал веднага задават конкретни въпроси дали един или друг разход би бил допустим - например такси за участие във фестивали, закупуване на костюми, ремонт на залата за музейната сбирка и др. под.

Като специфичен проблем за определени потенциални проекти, свързан със статута на читалищата, се очертава собствеността върху сградите като състоянието на сградния фонд и необходимостта от ремонти се посочват като една от основните потребности от страна на запитаните представители на читалищния персонал. Тези дефицити са от изключителна важност не само с оглед на сградите и тяхната привлекателност сами по себе си, но и с оглед на съхраняването на различни обекти на материалното културно наследство – напр. етнографски музейни сбирки. Това очертава потребността от специфично консултиране по този въпрос и създаване на предпоставки за интензифициране на партньорството с общината.

По отношение на нагласата за кандидатстване с проекти към СМР може да се каже, че читалищата са една от групите потенциални бенефициенти на стратегията, които проявяват открит интерес и готовност, но същевременно изпитват възспиращи опасения, свързани  най-вече със: 1) необходимостта от предварително осигуряване на финансиране, което впоследствие да бъде възстановено и силно ограничения капацитет на читалищата за това; 2) риска от неодобряване на направени разходи поради документални/формални недоглеждания и проблеми, 3) сложността на документацията, която е необходимо да се оформя и поддържа („бумащината“). 

Други сдружения с нестопанска цел

Нестопанският сектор наред с читалищата е представен от няколко по-активни НПО в сферата на културата, екологията и младежките дейности. Към момента тяхната дейност и популярност има сравнително ограничен характер, което се показва както от самооценка на повечето от тях като „малки“, така и от липсата на разпознаваемост от страна на населението на територията.

Неправителствените организации на територията са информирани за прилагането на ЛИДЕР, за МИГ и за СМР, като информация имат най-вече от лична въвлеченост и контакти (една от организациите е партньор при формирането на МИГ и съответно е много добре осведомена), както и от местния вестник. Вероятно понеже поначало разработването и прилагането на проекти е основна дейност на всяка неправителствена организация, кандидатстването с проект към СМР не е чужда идея, респективно са налице и нагласите за кандидатстване към СМР, но за момента мнозинството от тях не са идентифицирали за какво точно могат да кандидатстват. Самите те смятат, че МИГ и СМР все още не са достатъчно популярни и предлагат да се организира среща с всички НПО  за конкретно представяне и обсъждане на дейности.

Установените дефицити и тревоги са сходни с тези, посочени от читалищата, и са свързани с много конкретни аспекти, свързани с капацитета на организациите: 

· Като цяло сравнително ограничен капацитет за разработване и прилагане на проекти „имаме идеи, но нямаме умения и опит в писане на проекти“; наличният опит сред други е за малки проектi до около 10 000 лв. 

· Необходимостта за предварително осигуряване финансирането на разходите, което автоматично ограничава размера на проектите – „за нещо малко може да се осигурят средства“. 

· Бавно възстановяване на разходите - „процедурите за възстановяване на разходите са бавни и директно губим интерес“; „как да наемем специалисти, като не можем да им платим веднага – как да ги мотивираме?“

· Риск от неодобряване на разходи поради документални/формални проблеми.

· Сложност и голям обем на документацията - „убийствен проблем е бумащината“

· Необходимост от надеждна помощ при организиране на тръжни процедури.






3. Изводи и препоръки



· Очерталата се визия за развитие на района като преобладаващо аграрен се споделя от младите хора на територията, като обаче може да се говори за по относително по-голяма склонност към диверсификация със съпътстващи дейности, което е добра основа и предпоставка при прилагането на СМР, макар и доста теоретична. В тази връзка са необходими целенасочено информиране и обучение с оглед насърчаване поддържането на земеделския бизнес от една страна и неговото разнообразяване с различни допълващи дейности от друга – напр. селски туризъм, различни видове забавления и атракции. Като последните в никакъв случай не би трябвало да са насочени изключително и само към външни посетители на територията – разнообразяването на възможностите за прекарване на свободното време за младите хора от самото място има потенциал както да генерира приход за предприемачите, така и да направи територията по-примамлива за оставане и завръщане. Наличието на  конкретни идеи (фитнес зали, боулинг, солариум, музикално студио, нестандартни спортове, игри, кулинария и др. под.) и обсъждането на съществуващата възможност за получаване на помощ за тяхното разработване до проект ще бъде от голяма важност за увеличаване на активността на младите хора по отношение на СМР. 



· Данните от изследването сочат, че младите хора се проявяват като относително по-инициативни и по-склонни към начинания, поне на декларативно ниво, което създава предпоставки за по-активна нагласа към кандидатстване с проекти към СМР и потвърждава дефинирането им като целева група за дейности по нейното промотиране. 



· Това трябва да намери своето последователно продължение в прилагането на по-специфично младежки подход в насочените към тях информационни събития и материали – не само на ниво език и начин на представяне, но и на ниво послания, които да намерят отзвук в мирогледа на по-младия човек – напр. Попово като част от големия свят, възможности за придобиване на самостоятелност и интересен живот тук, а не само в големия град, където конкуренцията е много по-голяма и др. под.



·  В този смисъл, при представяне на възможностите пред по-младите хора, предоставяни от СМР, е препоръчително да се постави акцент върху:



·  Възможностите за дейности, свързани с диверсификация на предоставяните услуги за населението в посока възможности за прекарване на свободното време и/или предлагат услуги, които са представляват нещо ново за територията;

·  Дейности, свързани с развитие на земеделието като основно средство за реализация на територията;

·  Цялостното положително влияние за развитие и модернизиране на територията, което може да има активността в прилагането на СМР;

·  Възможностите за достъп до финансови средства и консултации с практическа ориентираност, които да подпомогнат ефективно реализирането на конкретните идеи.



· Потвърждава се изводът, че е необходим мониторинг на миграционните нагласи на младите хора, установяване на дела на решените изцяло да прекъснат връзките с територията и изследване начините на свързаност на напусналите, включително тенденции и условия за завръщане. На следващ етап могат да се планират конкретни информационни и насърчителни дейности, включително на индивидуално ниво като се идентифицират млади хора, които 1) са напуснали територията, но не са прекъснали връзките си с нея и 2) завърнали се млади хора, които разполагат с известен финансов ресурс (изкаран на друго място, заварен или унаследен) и търсят възможности за реализация на място.



· Необходимо е идентифициране, планиране и провеждане на специфични дейности, насочени към ромите на територията с оглед на факта, че данните показват, че целенасочената работа с младите хора на територията означава и целенасочена работа с ромите – особено в селата.



· В непосредствено бъдеще съществено внимание е препоръчително да се обърне на печатните информационни материали – включително в контекста на горните препоръки – печатните информационни материали се очертават като основен и решаващ комуникационен инструмент за популяризиране на възможностите, предоставяни от СМР и повишаване на интереса към тях.



· Поради своя брой и покритие на територията, особено селата, читалищата са от изключително важна група потенциални бенефициенти на СМР. Необходимо е организиране и провеждане на специални информационни дейности за читалища и други НПО на по-специализирано и задълбочено ниво с представяне на конкретни възможности за дейности, които да могат да бъдат финансирани, разглеждане на конкретни идеи, и специален акцент върху разясняването на процедурите, ролята на МИГ и осигуряването на безплатна консултантска помощ не само при разработване на проекта, но и при неговото прилагане и отчитане.



· С оглед ограничения капацитет на читалищата и потенциалните проблеми свързани с техния формален статут, могат да се анализират възможностите и евентуално да се насърчат и подпомогнат читалищата за формиране на общо сдружение, което да има по-голям капацитет.



· След провееното информиране на читалищата и НПО, необходимо е да се пристъпи към индивидуална работа – консултиране на конкретни идеи до превръщане в проект и затвърждаване на доверието в подкрепата от страна на МИГ. 



· От голямо значение е как ще се прилага първият одобрен проект на читалище, за да се даде добър пример и да се види, че се осигурява помощ – подпомагането от МИГ и бързото съвместно решаване на възникналите проблеми ще даде добър пример и ще отправи важно послание.
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