Обезлюдяването на област
Ловеч и възможности за
преодоляването му

17.03.2016 г., кв. „Вароша”, гр. Ловеч

Причини
•

Тенденция към намаляване на населението в трудоспособна възраст;

•

Увеличаване на процента от населението, живеещо с материални лишения –
от 39,5% за 2008 г. до 55,3% за 2014 г.;

•

Икономическото развитие на областта като цяло е под средното за страната и
бележи тенденция към изоставане по-висока от средните показатели за
страната;

Причини
•

Нарастването на миграцията от областта е продиктувано главно от
икономически причини и най-вече търсене на работни места в други области
на страната или извън нея поради ниско заплащане и липса на мотивация;

•

Механичното изселване влошава възрастовата структура на населението във
всички общини, което се отразява негативно върху социално икономическото
развитие на областта;

•

Наличието на много на брой микропредприятия, опериращи в сектори с
ниска добавена стойност не спомага за развитието на икономиката на
областта;

Причини
•

Наличието на много училища и професионални гимназии само по себе си не
задържа младежите в училище и не ги насърчава да придобиват
образование, от което те не виждат перспектива и мотивация да завършат
средното си образование и да продължат обучението си за по-висока степен
на образование;

•

Нарушената структура на работната сила води до ниска конкурентност;

•

Представяне на културно историческите обекти в областта не е на нужното
ниво, което да доведе целогодишна туристическа посещаемост.

Причини
Младите хора се
местят в
големите градове
поради повече
възможности

Работодателите
срещат трудности при
намиране на
квалифицирана
работна ръка

По-малко инвестици в
съответните райони и
съответно затруднена
бизнес среда

Хората забелязват пониското качество на
живот

По -малко пари, помалко работни места и
по-малко хора - водят
до намаляване на
потреблението в
района

Интервюта
Проведени интервюта:
•

с представители на местния бизнес – 36;

•

с представители на административни органи в областта – 11;

•

с представители на нестопанския сектор - 5.

Интервюта – резултати
Причини за обезлюдяването на областта / обобщение от проведените
интервюта/
57% посочват безработицата;
21 % посочват ниските доходи;
13% посочват емиграцията;
15 % посочват липсата на развлечения и културен живот.

Мерки за ограничаване
на обезлюдяването
•

Повишаване качеството на живот на хората в областта чрез постоянно
подобряване на условията за живот – пътна инфраструктура, здравеопазване
и др.;

•

Насърчаване партньорството на местно ниво при изготвяне на политики за
развитие на областта с цел подобряване на планирането и неговото
съгласуване на местно ниво;

•

Осигуряване на адекватно образование, съобразено с търсенето на пазара на
труда;

•

Насърчаване предприемачеството.

Приоритет 1
Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от
труд чрез активно включване на пазара на труда
Цел 1.1 – Повишаване капацитета на човешкия ресурс и подготовка на
кадри, съгласно нуждите на местната икономика.
Дейност 1 – Организиране на обучения за повишаване квалификацията /
ОПРЧР, ПРСР 2014-2020/.
Дейност 2 – Изготвяне на проекти за кандидатстване по ПРСР 2014-2020 на
млади земеделски производители/ Съвети в земеделието/.
Дейност 3 – Анализиране възможностите за партньорство с финансиращи
организации.

Приоритет 1
Цел 1.2 - Анализиране на възможностите общините/областта да
отдават за трайно ползване земеделска земя за стартиране на
собствен бизнес.
Дейност 1 – Анализ на земеделската земя, собственост на общините.
Дейност 2 – Изготвяне на критерии за отдаване на общинска земеделска земя
под аренда на безработни лица/ или такива, които искат да стартират
дейност.
Цел 1.3 - Организация на стажуване за млади лица без трудов опит, със
средно и висше образование в публичния и реалния сектор.

Приоритет 2
Местни политики за стимулиране младите хора да останат в региона
Цел 2.1 – Превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от
образователната система.
Дейност 1 - Осигуряване на извънучилищни занимания за учащите се.
Дейност 2 - Осигуряване на възможност за връщане на отпаднали от
образователната система деца отново на училище.

Приоритет 2
Дейност 3 - Консултиране на децата и младежите по проблеми, свързани със
защита на техните права, сексуално и репродуктивно здраве, физическо и
хормонално съзряване, насилие, интернет и общуване в интернет
пространството, взаимоотношенията между връстници, зависимости,
проблеми в семейството, училищни проблеми и свободното време.
Дейност 4 – Обучение на администрацията, отговорна за прилагането на
Дейност 1, 2 и 3 и обмяна на опит с други администрации.

Приоритет 2
Цел 2.2 – Възможности за продължаване на обучението.
Дейност 1 – Организиране на информационни дни относно възможностите за
висше образование и начините за финансиране на обучението / стипендии/.
Цел 2.3 – Анализиране възможностите за финансово стимулиране на
млади семейства.
Дейност 1 – Изготвяне на критерии за отпускане на финансови стимули на
работещи млади родители.

Приоритет 3
Създаване на ефективни партньорства с цел устойчиво развитие на областта
Цел 3.1 - Насърчаване партньорство между публичните администрации,
местни власти, частния сектор и гражданския и доброволческия сектор
в рамките на действията на местно равнище.
Дейност 1 – Организиране на идентифицираните играчи на местно ниво за
участие в регулярни срещи на различни теми във връзка с осигуряване
качествен живот на хората в областта.

Приоритет 4
Оптимизация в регионален аспект мрежа от училища и професионални
гимназии
Цел 4.1 – Предоставяне на адекватно образование, съобразено с
търсенето на специалисти на пазара на труда.
Дейност 1 – Анализ на търсените на пазара на труда специалисти и
изучаваните специалности в професионалните гимназии, както и анализ на
адекватността на програмите за обучение по съществуващите специалности.
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа
на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация
“Живо село" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за
подкрепа на неправителствени организации в България.

