Причини за обезлюдяването в област
Ловеч през погледа на местната
общност

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

Сред основните причини за обезлюдяването на област
Ловеч, представителите на местната администрация
поставят:
• Слабата икономика и липсата на инвестиции, които
предопределят и липсата на ефективен пазар на труда
• По-ниското заплащане на труда в областта в сравнение
с по-големи градове като Варна, Бургас, Габрово, Пловдив
и София
• Липсата на перспектива за развитие в малкия град и
невъзможността за намиране на работа по
специалността

Истината е, че не само по-малките градове, но и цяла
България не може да предложи работа по специалността
на хилядите икономисти, юристи, ПР и маркетинг
специалисти, които образователната система произвежда
годишно. Затова и много малко от младежите успяват да
се реализират в областта, за която са учили.
По данни на БСК едва 25% от завършилите университети
през последните четири години работят на позиции,
изискващи висше образование, а близо 50% от
дипломираните висшисти намират работа, която
изисква по-ниска образователна степен.

Сред основните причини за обезлюдяването се поставят
и:
• Преобладаващо сезонната заетост в някои общини,
което принуждава хората да се изтеглят към места с подобра работа, по-голямо и по-редовно заплащане
• Отсъствието на държавна политика или провеждането
на политики, които несъзнателно активират тези
процеси – например закриването на училища

Представителите на гражданския сектор добавят известни
щрихи и нюанси към тази картина, напомняйки, че тя е
съставена от живи хора:
• Няма някакви характерни причини за обезлюдяването
в област Ловеч, които да са по-различни от тези в
останалите части на страната
• В същото време, причините не са и толкова прости и
еднозначни като „няма работа” или „няма среда за
развитие”.

• Основната причина за напускането на областта не е
само в това, че младите хора не могат да намерят
работа след завършване на училище.
Преобладаващата част от проблемите се зараждат в
средата, която внушава на децата, че това място е
безнадеждно, провинциално, скучно и от него трябва
да се махнеш веднага щом можеш.
Известната в миналото поговорка „Учи за да не
работиш” е осъвременена и заменена с „Учи за да се
махнеш от тук”.

• Всеобщо разпространеното схващане, че високо
квалифицираните кадри напускат областта и там
остават само тези с ниска квалификация и липса на
амбиции, осъществява допълнителен натиск върху
младите хора да мигрират, за да не бъдат считани за
ниско квалифицирани неудачници.
• Друга причина за обезлюдяването това е липсата на
разнообразие и места за социален живот и
забавления като кино, театър, условия за спорт или
други занимания след работа.

Една от причините за задълбочаването на проблема е,
че нищо съществено не се прави в тази посока.
Според гражданите, местната администрация, често
обръща повече внимание на формата и документите,
отколкото на съдържанието, реалните действия и
ефектите от тях.

Общото мнение е, че проблемите са много
сериозни, причините за тяхното възникване и
задълбочаване са комплексни и само общите
усилия на всички в общността биха довели до
промени в положителна посока.
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