
 

 

 

ПРОЕКТ  

„С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО - 

МЛАДЕЖКИ ДИАЛОЗИ В РОДОПИТЕ” 

 

А Н А Л И З 

НА  АНКЕТНО  ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА  НА  

ОБУЧИТЕЛЕН  СЕМИНАР   

„Политики по местно самоуправление 
и възможности за активно включване“ 

 

 в гр. Златоград, 29юни – 1  юли 2016 г.  

Проект „ С поглед в бъдещето -  Младежки диалози в Родопите”, 

бенефициент: Сдружение „Eкосвят Родопи“ - Смолян, се изпълнява 

по Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. 
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За проекта 

ПРОЕКТ „С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО – МЛАДЕЖКИ ДИАЛОЗИ В 

РОДОПИТЕ” на Сдружение „Eкосвят Родопи“ – Смолян се изпълнява с 

финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“.Ключова дейност 3 – Подкрепа 

за реформиране на политиките. 

 

Увод 

В рамките на проекта от 29 юни до 1 юли 2016 година се проведе 

обучителен семинар в гр. Златоград с участието на 37 представители на 

общините Златоград, Неделино и Баните на тема Политики по местно 

самоуправление и възможности за активно включване.  

Представени са проект „С поглед в бъдещето – Младежки диалози в 

Родопите“, Програма "Еразъм+" и Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян.  

Участниците са запознати и дискутираха по въпросите на Гражданското 

участие във властта и механизми за участие при вземането на решения, 

Държавното управление - местно и централно, Европейски политики за 

насърчаване на единния диалог между гражданите и властта, Умения за 

делово общуване, Референдум и дебат - представяне на идея, нейното 

поддържане и отстояване, симулация на работа на общински съвет и на 

референдум по определена от участниците тема. 

Всички провериха познанията си по темите с входящ въпросник, а после 

отговорите на въпросите са дискутирани и изяснени. 

Настоящият анализ представя техническото изпълнение и постигнатите 

резултати от проведената среща и оценка на участниците за младежката 

политика в общините Златоград, Неделино и Баните и за обучителния семинар. 

 

 

 



Местоположение и демографски тенденции 

 

Община Златоград 

Община Златоград е разположена в южна България, на границата между 

ридовете на Западните и Източните Родопи. Намира се на около 300 км от 

столицата – София, на около 70 км от международно-известния курортен 

комплекс Пампорово и на 55 км югоизточно от областния център град Смолян. 

Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от 

българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море. На изток Община Златоград 

граничи с общините Кирково и Джебел, на север с община Неделино, а на 

запад с общините Мадан и Рудозем. Южната й землищна граница съвпада с 

границата на Република България с Република Гърция. Територията на 

общината обхваща площ от 173.4 км2, която е 5.41 % от тази на Смолянска 

област и 0.2 % от тази на страната. Надморската височина варира от 385 до 

1118 м. Град Златоград е най-ниското разположено място в общината – 420 – 

550 м. Релефът е планински, като на места рязко се променя – редуват се 

стръмни склонове и дълбоки долини. 

Достъпът до Златоград може да се осъществи единствено с автомобилен 

транспорт (има възможности за избор на маршрут). Единият маршрут е от 

Асеновград през Бачковския манастир, Нареченски бани, Чепеларе, Смолян и 



Мадан (около 130 км от Асеновград). До Златоград може да се стигне и от 

посока гр. Кърджали (55 км) през с. Бенковски. Общината е отдалечена от 

основните летища в страната (София, Пловдив, Варна, Бургас) и от най-

развитите дестинации за престой на чужденци (Черноморското крайбрежие, 

София, Боровец, Банско). 

По данни от последното преброяване на населението на Република 

България от 2011 година, общият брой на населението на общината към 

31.12.2011 година е 12 321 души, представляващо 10.13% от общото население 

на област Смолян. По този показател общината попада в категорията на 

малките общини (с население до 30 хил. д.) Средната гъстота на населението в 

общината е 70.08 души/кв.км. при средна гъстота на населението в България 

66.20 души/кв.км. Както е видно от данните на статистиката населението на 

общината непрекъснато намалява за периода 1992 – 2011 година числеността 

му е намалена с 3271 души или с 20,98% спрямо населението към 1992 година. 

В малките населени места в общината като с. Кушла, с. Страшимир и с. 

Цацаровци намалението на жителите за този период е повече от 50%. В селата 

Фабрика и Пресока промяната в постоянно живеещите лица дори минава 70%. 

Този процес на обезлюдяване е толкова динамичен, че е довел до факта днес в 

с. Фабрика да не живее постоянно нито един жител. 

По населени места, броят на населението е разпределено твърде 

неравномерно. От населението на общината към 2011 година в общинския 

център е съсредоточено 58,30%, а в най-голямото село Старцево – 16,48%. По 

отношение на броя на населението в общината е налице териториална 

диспропорция – 4 от общо 10 населени места са с население под 300 души. 

Това създава проблем във възможностите за пълноценното усвояване на 

потенциалите на територията, за нормалното функциониране на обекти за 

първично обслужване на населението и др.  

Измененията в броя на населението на общината се отразява пряко на 

възрастовата структура. Наблюдава се доста по-бърз процес на застаряване на 

населението, който се изразява в намаляване на относителния дял на децата 

до 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени 

години. Контингентите във възрастовата група 15-60 г., от която основно се 



формира работната сила, намаляват в абсолютен размер и с по-бърз темп, но 

запазват по-висок относителен дял спрямо стойностите в страната и областта. 

Увеличава се делът на възрастното население (на 60 и повече години). 

Възрастовата структура на населението на община е по-неблагоприятна в 

сравнение с тази на областта, района и страната по отношение на младите 

генерации. Делът на населението в “активните възрастови групи” (15-60 г.) е по-

висок от този на областта и страната. 

Община Баните 

Община Баните принадлежи административно на Южен централен район 

за планиране и област Смолян. Общината е разположена на обща площ 299026 

кв.км. в югоизточните разклонения на Преспанския дял на Средните Родопи. 

Граничи с шест общини: на север с Асеновград и Лъки (област Пловдив), на юг 

със Смолян и Мадан (област Смолян) и на изток с Ардино и Черноочене 

(област Кърджали). Община Баните има средищно разположение между два 

областни центъра – гр. Смолян и гр. Кърджали.  

Взаимодействието на природните и историческите дадености създава 

специфично многообразие на територията на общината. Селищната мрежа на 

община Баните е съставена от общинския център, с. Баните, шест кметства – 

Давидково, Оряховец, Гълъбово, Загражден, Стърница и Вишнево и 13 села - 

Вълчан дол, Глогино, Кръстатица, Босилково, Сливка, Треве, Дебеляново, Две 

тополи, Рибен дол, Планинско, Малко Крушево, Малка Арда и Дрянка. 

Икономиката на общината е слабо развита, с доминиращ третичен 

сектор, като причините за това са инерционните процеси, свързани с 

преструктурирането на общинската икономика, ниската й ефективност и 

неблагоприятните съпътстващи социални процеси. Икономическият потенциал 

и степента на развитие на икономическите функции на община Баните 

определят мястото ѝ на периферна община в рамките на област Смолян. 

Потенциал за развитие е производственият опит в трикотажната и шивашка 

промишленост, дърводобива и дървопреработването. Община Баните 

разполага с налични туристически ресурси, като провежданата общинска 



политика е за утвърждаване на общината като туристическа дестинация в 

рамките на област Смолян. 

При последното преброяване на населението от 2011 година община 

Баните има население 4923 души, което представлява 4.0% от общото 

население на област Смолян. 

В общината към 2011 година 64.1% от населението са на възраст от 15 

до 64 години, 28.4% са на 65 и повече навършени години и 7.5% са от 0 до 14 

годишна възраст. Съпоставено с областното и националното ниво се 

наблюдава, че дела на възрастното население е с по-голям, а при 0-14 и 15-64 

е по-малък. В общината има неблагоприятна характеристика на възрастова 

структура и застаряване на населението. Липсата на увеличаване на 

възрастовата група над 60 години свидетелство за високата смъртност. 

Община Неделино 

В географско отношение Община Неделино заема част от централния 

южен дял на Средните Родопи и обхваща територия от 102,3 кв.м видно от 

таблицата № 1 при надморска височина от 450 до 1 200 метра. Град Неделино 

се намира на около 60 км. от областните центрове Смолян (65км.) и Кърджали 

(63км.) и на 165 км. от гр. Пловдив. На юг общината граничи с община 

Златоград, на изток с община Джебел, на север и северозапад с община 

Ардино, на запад и югозапад с община Мадан. Общината включва общо 16 

населени места – гр. Неделино и селата Бурево, Върли дол, Върлино, Гърнати, 

Диманово, Дуня, Изгрев, Козарка, Кочани, Кундево, Еленка, Крайна, Оградна, 

Средец, Тънка бара. Община Неделино съставлява 3,2 % от територията на 

област Смолян, която е с площ от 3192.9 кв.км. Общината е с най- малка площ, 

сравнимо с останалите общини на територията на областта. 

Населението на района към 31 декември 2011 г. е 7221 души, 

отговарящо на 5.93 % от населението на област Смолян.  

 

 



Анализ на анкетите 

За периода от 29 юни до 1 юли 2016 година в град Златоград се проведе 

обучителен семинар на по проект „С поглед в бъдещето – Младежки диалози в 

Родопите”, финансиран по Програма „Еразъм +” на тема „Политики по местно 

самоуправление и възможности за активно включване. 

По време на проведения семинар участниците бяха помолени да 

споделят своите впечатления като попълнят „Въпросник за преценка на 

знания и компетентности в началото на обучението”, „Въпросник за 

оценка” и „Бланка за обратна връзка”. 

Въпросник за преценка на знания и компетентности в 

началото на обучението 

В началото на обучителния семинар участниците бяха помолени да 

попълнят „Въпросник за преценка на знания и компетентности в началото на 

обучението ”. Целта беше да се отговори на няколко въпроса с които да се 

направи самооценка на познанията в областта на формирането на младежки 

политики. 

1. Били ли сте на обучение за разработване на младежки 

планове и политики до сега? 

Малко повече от половината участниците в семинара за първи път 

присъстват на обучение за разработване на младежки планове и политики. 

Седемнадесет са посочили, че са участвали в обучения по Европейска 

гаранция за младежта, проблеми на младежите в България; Мотивация за 

работа на младежите; Дни на диалога - С поглед в бъдещето - Младежки 

диалози в Родопите; Проблеми свързани с хората с увреждания; Видове 

младежки политики в Общините; Младежки политики в България и Европа; 

Сдружение Екосвят Родопи; Разработване на младежки политики. 



 

3. Участвали ли сте в дейност, посветена на конкретна 

младежка политика. 

64% от присъстващите не са участвали в дейности, посветени на 

конкретни младежки инициативи. 

 

 

 

47% 

53% 
да 

не 

33% 

64% 

3% 

да 

не 

без отговор 



4. Участвали ли сте при изработване на младежки планове/ 

политики 

78% от присъстващите не са участвали в изработване на младежки 

планове и политики. Дейностите в които са участвали посочилите са Младежки 

политики в Община Баните; Разработване на младежки политики и младежки 

планове за обучение на младежта; Дни на диалога и младежки политики; 

Видове младежки политики НПО и др.; Общински план за развитие на 

младежките дейности;  

 

6. Изразявали ли сте публично позиция по определен 

проблем 

Повече от половината участници не са изразявали публично позиция по 

определен проблем.  
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7. Имате ли познания по конкретни проблеми на 

младежите 

Половината участници имат конкретни познания по проблемите на 

младежта. Познанията са в областта касаещи компетенцията на Дирекция 

Бюро по труда;младежка безработица и младежи с увреждания; безработица; 

Безработни младежи в общността; образование; здравословен начин на живот; 

наркотични и други упойващи вещества;Развитие на човешките ресурси, 

подпомагане и изграждане на младежки план; изготвяне на проект; Младежки 

политики и НПО; Безработица сред младежите; Интеграция на лица и младежи 

в неравностойно положение; проблемите, касаещи младежите в моя град;  
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9. Участвали ли сте в реализация на младежки проекти 

86% от  участници не са участвали в реализация на младежки проекти. 

Едва четирима от участниците са участвали в реализацията на младежки 

проект, като Младежки програми и мерки по ЗНЗ и ОП РЧР; Как да бъдем 

солидарни към социалните младежки планове; Екология - Зелено училище;  

 

50% 

44% 

6% 

да 

не 

без отговор 

11% 

86% 

3% 

да 

не 

без отговор 



 

11. Какви знания и умения очаквате да придобиете по 

време на това обучение 

Участниците в обучителния семинар очакват да получат още 

информация за младежките инициативи и проблеми на младежите; По-големи 

знания свързани с младежката политика; Включване в местното 

самоуправление; Как активно да се включа в местното управление; Дейностите, 

които младежите могат да реализират с помощта на младежките политики; Как 

младежите да участват в местната власт; Знания които да бъдат от полза за 

развитието на кариерата като цяло; Изразяване на свободно мнение; Знания за 

младежките политики; Да ме мотивират и обогатят с нови знания; Какво се 

опитва да прави страната ни за развитието на младежите; Какво е младежка 

политика, с какво е свързана тя; Нови знания в областта на младежката 

политика; Знания относно младежките политики; Да науча повече за 

младежките организации, политики и проблеми; Обмяна на информация; 

Включване в местното самоуправление. 

 

Следващата група въпроси целяха да ни дадат престава за 

информираността на присъстващите относно темите, които ще бъдат 

разглеждани в обучителния семинар. 

12. Според Вас има ли разлика между младежки планове и младежки 

политики 

По-голяма част – 81% от присъстващите дават верен отговор, че има 

разлика. Няма участници дали отрицателен отговор.  



 

 

13. Областният управител може да отмени решение на Общински 

съвет. 

61 % дават верен отговор, че областния управител може да отмени 

решение на общинския съвет. 31% от присъстващите все пак са отговорили, че 

не е възможно да се отмени решението. 
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14. Общинския съвет приема бюджета на общината 

Радостен е фактът че огромната част от присъстващите на семинара  - 

97% от младежите дават правилен отговор, че общинския съвет приема 

бюджета на общината. Един не е споделил своето мнение. 

 

 

15. Може ли да се проведе местен референдум в една 

община 

78% са дали правилен отговор, че може да се проведе местен 

референдум в една община. Един присъстващ не е дал отговор и 19% са 

посочили че не е възможно да се проведе такъв референдум. 

97% 

0% 3% 

вярно 

невярно 

без отговор 



 

 

16. Кмета контролира работата на Председателя на 

общинския съвет 

56% неправилно считат, че такъв контрол съществува. 39% са далите 

правилен отговор, че  кмета не контролира работата на Председателя на 

общинския съвет. 

 

78% 

19% 

3% 

вярно 

невярно 

без отговор 

56% 

39% 

5% 

вярно 

невярно 

без отговор 



17. Има ли законови възможности гражданското общество 

да влияе върху местната власт. 

89% от присъстващите считат, че гражданското общество има законови 

възможности да влияе върху местната власт. 8% са на обратното погрешно  

мнение, че не може да се влияе върху местната власт. 

 

 

18. Може ли да се въздейства върху решение на общински 

съвет 

86% от попълнилите анкетата младежи правилно са посочили, че може 

да се въздейства върху решенията на общински съвет. Едва 11% считат, че не 

е възможно да се влияе върху решенията на ОС. 

 

89% 

8% 

3% 

вярно 

невярно 

без отговор 



 

 

19. Има Закон за местното самоуправление и местната 

администрация 

89% присъстващи младежи правилно  са посочили, че има Закон за 

местното самоуправление и местната администрация. Все пак има и по двама 

младежи посочили, че такъв закон няма и двама оставили без отговор 

въпросът. 

86% 

11% 

вярно 

невярно 

без отговор 



 

 

20. Суверен – човекът на кого принадлежи властта 

общината е Кмета на общината. 

Две трети от присъстващите са отговорили правилно, но всеки трети има 

погрешно твърдение по въпроса. 

 

89% 

5% 
6% 

вярно 

невярно 

без отговор 

33% 

64% 

3% 

вярно 

невярно 

без отговор 



21. Гражданин може да поиска информация за решение на 

Общински съвет 

Преобладаващите отговори на този въпрос са верни – положителен 

отговор дават 94% от анкетираните. Един участник не е отговорил на въпроса и 

един е дал грешен отговор. 

 

22. Неправителствена организация може да поиска 

информация за решения на Общински съвет 

Отново преобладаващата част  - 89% от присъстващите дават верен 

отговор. Едва 8% имат погрешно мнение по въпроса. 

94% 

3% 3% 

вярно 

невярно 

без отговор 



 

23. Когато се пише официално писмо до Кмета на 

общината трябва да се обърнете с името на конкретния Кмет. 

Голяма част  - 78% от анкетираните знаят как се пише официално писмо 

и  дават верен отговор. Всеки пети има погрешно мнение по въпроса. 

 

 

 

89% 

8% 

вярно 

невярно 

без отговор 

78% 

19% 

вярно 

невярно 

без отговор 



Бланка за обратна връзка 

По времена обучителния семинар бе предоставена „Бланка за обратна 

връзка”  

В свободен текст участниците трябваше да отделят няколко минути, за 

да довършат следните изречения (с цел да не се правят повторения и 

тафталогии, някои отговори са обобщени или променени, без да се променя 

смисъла на изказаното мнение): 

1. Днес научих……. за младежките политики в България. Разликата 

между България и Италия. Развитието на младежките политики и 

основните принципи за реализация; Младежките политики в 

чуждестранните държави в Европа; Аспектите на развитието на 

програмата в определени райони и етапите на нейното развитие; от какво 

голямо значение е гласът на народа във вземането на важни решения на 

нашето бъдеще занапред;как се водят преговори в други държави; проект 

„Чуй младежите”, делова кореспонденция; интересни факти за управлението 

на държавата и намесата на държавните органи в работата на кметовете, 

областните управители и общинския съвет; какво мислят младите хора за 

местното самоуправление, какво вълнува младежите от трите общини; 

нови, полезни идеи за работата в другите общини; модели за 

сътрудничество между местните власти и гражданското общество; как се 

водят преговори в останалите страни; как да проведем делова среща с друг 

работодател, как да оформим едно писмо;  

2. Това беше полезно за……..: политиката за младежта на национално 

ниво, което се базира на секторен принцип; развитието на човешките 

ресурси; мен, защото разбрах правата на властта;уменията ми за делово 

общуване и желанието ми да стана по-пълноценен гражданин; по-голяма 

инициатива и отстояване на позицията си. Харесах филма за проект „Чуй 

младежите”;мен, защото работата ми е свързана с консултирането на 

младежи, подпомагането им да се преквалифицират, да започнат работа; 

това, че обменихме информация относно проблемите на младежите;   



3. Най-голямото предизвикателство днес за мен беше:……. че 

отново научих неща, за които не се говори всеки ден.Че разбрах още нови 

неща свързани с младежката политика. Това дава възможност за добра 

реализация;да се запозная с нови хора и да чуя техните виждания за 

развитие; вземането на решения и представянето на проекти и 

гласуването на Общински съвет; да остана напълно концентриран през 

цялото време и да осмисля бързо новата информация;представянето на 

идеи, поддържането и отстояването им;да чуя различните гледни точки на 

участниците; да влезна в ролята на кмет;  

4. Все още имам нужда да подобря  знанията си за……. 

националното развитие на политиката в България; развитието на 

кариерата в общността като цяло. Познанията си за етапите на развитие 

на младежките политики в България;уменията за делово общуване;знанията 

си относно Закона за младежта;деловото си общуване;деловото общуване с 

европейски партньори; международния сертификат от „Еразъм+”;  

5. Имам нужда от повече информация относно …….  националните 

политики и нейните подпрограми. Закон за младежта. Общински 

план.Младежкото доброволчество; Референдума и дебата, представянето 

на идеи и тяхното поддържане и съставяне; кандидатстването по проект 

„Еразъм+”;ролята на областния управител в управлението на общините и 

влиянието им над кметовете и общинския съвет;младежките политики и 

опит от света; 

6. Днес у мен възникнаха нови въпроси за……. стратегия 2020. 

Европейска стратегия за развитие;участието в референдум; Европейската 

харта; към кого да се обърна, ако реша да стана доброволец;участието ми в 

общинските заседания и уменията ми за делово общуване;гражданското 

участие във властта; възможностти за стимулиране на доброволчеството; 

ка да се задържат младите хора в страната ни и как да реализираме 

мечтите си за населеното ни място; 

7. Във връзка с обучителния семинар мисля, че……. беше полезен за 

по-свободното изразяване на моето мнение в областта на младежките 

политики;беше ползотворен за всички участници;е много полезен за 



младежите, защото представят знания, които не са включени в учебния 

процес;е полезен и необходим за по-голям кръг от млади хора; има полза 

младите хора да бъдат стимулирани да дават идеи, да се включват в 

инициативи, да разиграват реални ситуации от ежедневието, касаещо 

младежките политики; Беше приятен, пълноценен и полезен. Бих участвала 

отново; е необходима по-добра взаимовръзка между местната управа и 

младежките организации; имахме възможност да дискутираме и да се 

изказваме без притеснения; 

 

Въпросник за оценка 

В края на обучението участниците бяха помолени да попълнят 

„Въпросник за оценка”, съдържащ въпроси за оценка на впечатленията от 

обучението като оценка на програма и самият обучителен семинар. 

 Скалата за оценка бе следната: 

“Да“ НАЙ-ВИСОКО =5 точки 

“По-скоро - да“ МНОГО ДОБРО =4 точки 

“Частично“ СРЕДНО ДОБРО =3 точки 

“По-скоро - не“ ЗАДОВОЛИТЕЛНО =2 точки 

“Не“ НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО =1 точки 

 

Общата средната оценка на 37-мата участници в обучението е 4,56 от 

максимална 5. 

Голяма част от  оценки са в горния спектър на оценъчната скала – 63% 

от дадените оценки са „Най-високо”, 31% са оценка „Много добро”, а 6% 

„СРЕДНО ДОБРО”. Оценки „ЗАДОВОЛИТЕЛНО” и „НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО” не са 

дадени. 



 

 

Участниците в обучителния семинар дават средна оценки на въпрос 

относно структурирането на програма ясно: 4,69 и 4,54 за практическа 

насоченост. 
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На втория въпрос за предоставени учебни материали и технически 

средства средната оценка е 4,79, като 79.17% от участниците са дали 5 точки.  

 

За обща продължителност на обучението средната оценка е 4,22. Близо 

47.83% от участниците са дали 5 точки за продължителност. 

 

За интензивност средната оценка е 4,43, като 52.17% от участника са 

дали 5 точки за интензивност. 
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Самата дискусионна среща е оценена със средна оценка 4,71, като 71% 

от участника са дали 5 точки. 
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Сдружение „Екосвят Родопи“ - Смолян 
 

ПРОЕКТ  
„С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО - 

МЛАДЕЖКИ ДИАЛОЗИ  

В РОДОПИТЕ” 
 

Проект „ С поглед в бъдещето -  Младежки 
диалози в Родопите”, бенефициент: 

Сдружение „Eкосвят Родопи“ - Смолян,  

се изпълнява с финансовата подкрепа на 
Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. 

 

  
Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от  
Сдружение „Eкосвят Родопи“ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на 
Европейскaта комисия и Националната агенция 


