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645 ученици и младежи се включиха в онлайн анкетно проучване на Община Габрово за бъдещето 

на Габрово 

През м. април 2020 г., Община Габрово, съвместно с Институт за пазарна икономика, проведоха онлайн 

анкетно проучване сред учениците и младежите на територията на община Габрово. Целта бе да се 

проучат техните намерения и нагласи за бъдеща реализация, както и да се съберат мнения и препоръки 

за бъдещото развитие на Габрово. В анкетата се включиха 645 ученици и младежи.  

Представяме на Вашето внимание основните наблюдения и изводи от проведената  анкета. Детайлните 

предложения и идеи на младите хора ще бъдат взети под внимание от Община Габрово при 

формирането на младежките политики и стратегическите документи за развитие на Габрово.  

Основни изводи: 

 Над 80% от учениците възнамеряват да кандидатстват в университет 

Много голям дял от младежите възнамеряват да продължат да учат в университет – 45,8% ще 

кандидатстват в университет, а други 35,2% искат да работят и учат едновременно. Над 80% имат 

нагласи да продължат да учат, което допълва профила на общината с традиционно висок дял на 

висшистите. Едва 3.6% са категорични, че ще си търсят направо работа и няма да продължат учението 

си.  
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Какво планирате да правите, след като завършите училище? % Брой 

Ще кандидатствам в университет  45.8% 293 

Ще работя и уча едновременно  35.2% 225 

Няма да продължавам с ученето и ще си търся направо работа  3.6% 23 

Не съм решил още  12.2% 78 

Друго  3.3% 21 

Общо: 100% 639 

 

 Над 75% от учениците ще кандидатстват в университет в България 

Големият дял на учениците със заявка да кандидатстват в университет се подкрепя и от отговорите на 

втория въпрос. 65,7% имат намерение да кандидатстват в университет в друг град в България, 11,8% ще 
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го направят в Габрово, а 14,6% искат да учат в чужбина. Проучването на нагласите на учениците 

подсказва, че търсенето на висше образование е една от основните причини за напускане на града. 

Това е нормален процес, тъй като младите хора търсят по-широк профил на специалности и са 

привлечени от възможността на учат в по-голям град.  

 

 

Къде мислите да продължите образованието си? % Брой 

Ще кандидатствам в университета в Габрово  11.8% 75 

Ще кандидатствам в университет в друг град в България  65.7% 417 

Възнамерявам да уча в чужбина  14.7% 93 

Няма да кандидатствам в университет  7.9% 50 

Общо: 100% 635 
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 Над 30% от младите хора планират да живеят в Габрово след 10 години 

Допитването сред младежите показва, че 31% от младежите възнамеряват да останат в Габрово след 

10 г. 15,1% посочват, че ще живеят в София, а 29,1% посочват, че ще живеят на друго място в България. 

24,7% имат планове да живеят в чужбина. Това е един доста положителен резултат, който доказва, че 

усилията на Община Габрово за развиване на младежките дейности имат смисъл и ефект. Отливът на 

млади хора от Габрово е по-слабо изразен към столицата, а по-силно към други градове в България, 

като над 75 % искат да останат да живеят в България.  

 

 

Къде мислите, че ще живеете след 10 години? % Брой 

В град Габрово 31.0% 197 

В град София 15.1% 96 

В друго населено място в България 29.1% 185 
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В град Габрово (31,0%)
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В друго населено място в България (29,1%)

В чужбина (24,7%)
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В чужбина 24.7% 157 

Общо: 100% 635 

 

 Близо 30% искат да бъдат предприемачи 

Висок дял от учениците (29,6%) искат да бъдат предприемачи и да развиват собствен бизнес, 24,9% 

искат да работят в офис и 17,9% искат да работят в обществения сектор. Едва 6% искат да работят в 

производствено предприятие. Това подсказва един от проблемите с работната сила в града – липсата 

на достатъчно широк интерес у младите хора да работят в промишлеността. Една от причините може 

да бъде недоброто познаване на местните производства, както и нуждата от ранно професионално 

ориентиране на децата с цел мотивация. 

Видно от анкетата е, че едно от предизвикателствата пред Габрово е да се задълбочи връзката между 

младите хора и индустрията в града. Развитието в сферата на услугите – конкретно в информационните 

технологии и услуги, също би отговорило на очакванията на младите хора.  

 

 

Какво искате да работите след 10 години? % Брой 
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Искам да бъда предприемач / да започна свой бизнес 29.6% 177 

Искам да работя в офис 24.9% 149 

Искам да работя в обществения сектор (училище, болница, др.) 17.9% 107 

Искам да работя в производствено предприятие 6.0% 36 

Искам да работя в администрацията 3.7% 22 

Искам да работя в сферата на туризма 2.8% 17 

Искам да работя в сферата на изкуствата 2.2% 13 

Друго (посочено конкретно) / Не знам 12.9% 77 

Общо: 100% 598 

 

Защо младите хора биха останали или напуснали Габрово? 

Младите изтъкват като основни причини да останат в Габрово множество социални фактори, като: 

роден град, семейство, приятели, тих, спокоен, красив град и т.н. Липсва често изтъкване на 

икономически фактори като възможност за реализация. Прави впечатление и наличието на твърди 

отговори – „не бих”, което показва силно отношение у някои младежи по темата. 

Едно от предизвикателствата пред града е да се промени схващането за средата у тези младежи, които 

са най-критични и са твърдо убедени да напуснат град.  

Повечето причини за напускане на Габрово са свързани с последващата реализацията – образование, 

по-добра работа и по-високи доходи. Някои изрично споменават, че липсва тяхната специалност в 

университета в града. Видимо е влечението към по-големия град. Дефинирането на ‘малък’ град не е 

само функция на намаляващото население. В голяма степен, то се поражда от усещането за снижаване 

на общностната динамиката и  публичната активност. 

Посоки на промени, които задават младите хора: 

 Първата е свързана с възможностите за реализация – добро висше образование, в т.ч. нови 

специалности и по-високи доходи. Тясната специализация в инженерни специалности и 

местната индустрия е ключова за Габрово, но за задържане на младите хора трябва 

разширяване в посока други направления и сектори. Повече нови инвестиции, повече видове 

предприятия, по-широкото развитие на услугите, в т.ч. в сферата на информационните 

технологии е една от възможностите.   

 Втората е свързана с младежката среда в града, в т.ч. развлекателния живот. Дават се 

предложения за нови паркове, нови заведения/кафенета, различни събития, изграждане на 

скейт парк, площадки за паркур, облагородяване на някои градски територии и т.н. В това 

отношение, Общината може да предприеме по-непосредствени действия. Възможно е 

формулиране на младежка програма с такъв фокус, както и ‘запазена квота’ в някои 

инфраструктурни дейности за изграждане на младежки зони. 


