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Това е втори анализ на територията на МИГ „Сви-

ленград Ареал“. Данните от него, както и от първия, 

дават основата за изработване на Стратегията за 

местно развитие на МИГ. 

Докато първият анализ показва обективните при-

родни, икономически и социални дадености, този 

ще покаже волята, нагласите и желанията на хората. 

Резултатите от него ще посочат приоритетните об-

ласти в дейността на МИГ до 2020 г. и ще очертаят 

секторите, в които предприемачите имат намерение 

да развиват дейност и очакват помощ от европейс-

ките фондове. 
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Методология 
 

Предмет на изследването са проблемите, с които се сблъскват бизнесът, земеделските про-

изводители и неправителствените организации, които са разположени на територията на 

МИГ „Свиленград Ареал“, достъпът им до информационните и обучителните  услуги, въз-

можностите за ползването на различните финансови ресурси и връзката им с местната власт.  

Изследването регистрира нагласите им за утвърждаване и разширяване на тяхната дейност, 

както и готовността им да се възползват активно от възможностите, които предоставя МИГ, 

подхода на воденото от общностите местно развитие за програмния период 2014 – 2020. От-

чита се и готовността им да се включат в различните етапи от разработването на Стратегията 

за местно развитие и нейната реализация. 

 

Основни задачи на изследването: 

 Да изследва нивото на информираност и потребността от услуги на основните бенефи-

циенти на МИГ на територията на община Свиленград; 

 Да се установят проблемите, с които те се сблъскват, и да се подредят според относи-

телната им тежест; 

 Да се  класифицират нуждите от информация и предпочитаните източници; 

Целева група на изследването са представители на бизнеса, селскостопанските производи-

тели, интелигенцията, администрацията, неправителствения сектор и обществеността, взели 

участие в срещите и семинарите на МИГ или проявили интерес към дейността му по друг 

начин. 

 

Области: 

 Сфери на траен интерес от бъдещите бенефициенти; 

 Възможности за включване в дейността на МИГ; 

 Човешки ресурс, с който бенефициентът разполага и който може да е от полза за МИГ; 

 Достъп до финансиране и финансови услуги; 

 Финансови източници, които представляват интерес за бенефициентите; 

 Проявен интерес към конкретни иновации, биологично земеделие и IT технологии; 

 Заявен интерес по мерките на ПРСР; 

 Необходимост от обучение за насърчаване на екипността в работата, запознаване с 

изискванията на местното планиране и др.; 

 Достъп до информация за провеждането на различните видове търгове: по държавни и 

общински поръчки, на МИГ, на грантови схеми, на оперативни програми и др.; 
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 Важни инфраструктурни обекти за общината; 

 Важна бизнес и туристическа информация ; 

 Проектна готовност, на какъв етап е проектът, по коя програма и на каква стойност; 

 Наличие на изградени партньорства и с кого: община, сродни организации на местно, 

национално или европейско ниво; 

 Срещани проблеми.  

 

 

Резултати 
 

Въпросите са разделени на две големи групи: такива, които засягат всички хора, живеещи на 

територията на общината, и по-специализирани, които интересуват по-тесни групи като зе-

меделски производители, фирми или неправителствени организации. Разпределени са в шест 

тематични групи: 

 Моментна ситуация,  трудности пред общината и очаквания за бъдещето 

 Оценка на усилията на общината за подпомагане на бизнеса 

 Нужда от обучения 

 Работа с програми на ЕС 

 Данни за фирми и ЕТ 

 Данни за работещи в земеделието и животновъдството 

 Данни за НПО 
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Моментна ситуация, очаквания за бъдещето 
 

1. В каква посока се развива общината? 

 

 

 

По-голямата част от анкетираните - 64% имат оптимистично отношение относно развитието 

на общината, което е резултат от добрите политики на местните власти, особено в областта 

на усвояване на фондовете от ЕС. Едва 4% от респондентите са отговорили, че общината се 

развива в грешна посока, което създава представа за критичност и песимистично отношение 

по въпроса. 9% не знаят в каква посока се развива общината, което означава, че не са инфор-

мирани и заинтересовани. Една четвърт от анкетираните отговарят нито правилна, нито 

грешна – те нямат критерий за правилност, интересуват се от развитието на общината, но не 

знаят от каква гледна точка да я определят като правилна или грешна.  

 

 

 

64%

23%

4%
9%

Правилна

Нито правилна, нито грешна

Грешна

Не зная
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2. Кои са двата най-спешни за решаване проблема в общината? 

 

 

 

Тези два отговора доминират над всички останали и може да се каже, че това е мнението на 

общността. Някои от респондентите конкретно подчертават проблемното състояние на път-

ната инфраструктурата в селата, както и липсата на канализация. Следователно е добре да 

бъдат приети за одобрение проекти, насочени към решаването на тези проблеми и същевре-

менно осигуряващи нови работни места. 

 

Интересно е да се видят и останалите отговори: 

Кои са най-спешните за решаване проблеми в общината? 

 
1. Междуселищен транспорт 

2. Индустриална зона 

3. Инвестиции за селата 

4.  ВиК инфраструктура  

78%

22%

Първи: Инфраструктура

Втори: Безработица
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5. Обновяване на сградния фонд 

6. Демография 

7. Инвестиции 

8. Земеделие 

9. Образование 

10. Корупция 

11. Нови работни места 

12. Разкриване на нови пазари 

13. Етнически малцинствени общности 

14. Медицинско обслужване в селата 

15. Обществен транспорт 

16. Икономическо развитие в сектор земеделие, Образование и квалифицирани 

работни кадри 

17. Благоустрояване на селата 

 

 

 

Вижда се, че проблем, особено за малките населени места, е липсата на инвестиции, демог-

рафската структура и миграцията на населението, достъпа до образование и здравеопазване, 

квалификацията на работната ръка, особено при малцинствеите общности, недостатъчното 

благоустрояване на селата и др. В този смисъл ролята на МИГ става още по-важна, защото 

се явява субект, който освен че осигурява финансиране на предприемачите и техните про-

екти, съдейства за разрешаване на местните проблеми на различните общности на територи-

ята. 
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3. Кои са най-перспективните икономически сектори в общината? 

 

Като най-перспективни икономически сектори в общината анкетираните определят развле-

кателната индустрия, земеделието и туризма. Мнението на респондентите потвърждава дан-

ните на икономическата структура – развитието на хазартния бизнес на територията като 

източник на чужди инвестиции, доброто позициониране на земеделския сектор и потенциа-

лът на туристическия отрасъл – културен и еко-туризъм, както и алтернативните форми – 

винен, селски, религиозен, ловен, развлекателен. Това дава насоки на МИГ „Свиленград 

Ареал“ да постави акцент във финансирането на проекти за модернизиране на земеделските 

стопанства, преработка на селскостопанска продукция и проекти, свързани с туризма и ло-

заро-винарството, като едновременно с това отчита и разкриването на нови работни места. 

46%

33%

21%

Развлекателна индустрия

Земеделие

Туризъм



 

12 

4. Кои са най-важните инфраструктурни проекти в общината? 

 

Ясно са определени кои са най-важните проекти – тези свързани с инфраструктурата. Мно-

зинството от анкетираните, счита че на първо място трябва да се обърне внимание на пътната 

инфраструктура, където 1/3 от отговорилите дори са конкретизирали проблема – пътят Сви-

ленград – Маточина. Следват водният цикъл и реконструкцията на моста над река Марица – 

„Старият мост“ с равни по брой гласове. Развитието на вътре- и междуселищната инфраст-

руктура е от ключово значение за всички по-значими отрасли в общината – земеделие, тури-

зъм, малък и среден бизнес, търговия. Подобряването й е от първостепенна важност за пре-

одоляване на дисбаланса в посока „център – периферия“. Според анкетираните, водният ци-

къл, включващ изграждане на канализация и ПСОВ в селата, също има нужда от допълни-

телно развитие, въпреки реализираните до този момент големи проекти в тази област. 

Ето и останалите отговори: 

 

Кои са най-важните инфраструктурни проекти в общината? 

 

1. Обновяване на съществуващи места за отдих 

2. Благоустройство на града 

3. Библиотека 

4. Енергийната ефективност 

5. Благоустройство на селата 

6. Индустриална зона  

58%21%

21%

Селищна и междуселищна 
пътна инфраструктура

Воден цикъл - ВиК и ПСОВ

Мостът над река Марица -
Старият мост
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7. Магистрала „Марица“ 

8. Мезек 

9. Газификация 

10. Съвет 

11. Проект за реконструкция на тротоарни площи и ремонтни дейности на уличната 

настилка 

 

Според запитаните, важните за общината инфраструктурни проекти са тези от национално 

значение – магистралата и ремонтът на републиканските пътища, поддръжката на междусел-

ските транспортни връзки, газификацията, туристическата инфраструктура и най-вече бла-

гоустрояването на малките населени места и осигуряване на населението на по-добър достъп 

до услуги. Очевидно е, че проектите до голяма степен се покриват със списъка на най-спеш-

ните проблеми за решаване. МИГ „Свиленград Ареал“ трябва да обърне внимание и на та-

кива проекти, които залагат на благоустройството на селата и подобряване начина на живот 

на населението в тях- 

5. Оказва ли влияние световната икономика върху икономиката на общината? 

5. Оказва ли влияние световната икономика върху икономиката на общината? 

 

 

 

По-голямата част от анкетираните смятат, че процесите в световната икономика влияят от-

рицателно на икономиката на общината. Броят на тези, които смятат, че влияят положително 

33%

28%

10%

29%

Да, отрицателно

Да, положително

Не

Не зная
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и тези, които нямат представа или мнение е почти равен. Най-вероятната причина за скепти-

цизма е както финансовата криза от 2009 г., така и непосилният конкурентен натиск на по-

силните икономики, особено в областта на вносна земеделска продукция и различните регу-

лации. Малка част от запитаните смятат, че световната икономика влияе положително заради 

субсидиите от ЕС, чийто ефект е видим на територията. Това е и една от ключовите функции 

на МИГ – да предостави възможност за по-пълноценно усвояване на средствата от европейс-

ките фондове от всички бенефициенти в общината.  

Показателни са и конкретните отговори на въпроса за влиянието на международните иконо-

мически отношения върху стопанския сектор. 

6. Как международната икономика влияе на икономиката в общината? 

 

Положително 

Отрицателно 

Не влияе  

Покачват се цени на стоки и услуги, а заплатите не нарастват 

Няма производствена дейност 

 

7. Вие лично имате ли потенциал да развиете нов бизнес? 

 

 

46%

54% Да.

Не.
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Половината от анкетираните са заявили, че нямат потенциал да развиват нов бизнес, което е 

показател за отбелязаната в първия анализ липса на предприемаческа култура и традиции и 

говори за недостатъчна информираност и мотивация. МИГ трябва да положи повече усилия 

за популяризиране на дейността си и най-вече на информация за предлаганите възможности 

за финансиране и подпомагане на потенциалните бенефициенти по ПРСР и другите опера-

тивни програми.  

8. В кое направление имате потенциал да развиете предприемаческа инициатива? 

 

Там, където анкетираните виждат най-голяма перспектива за развитие на общината, там са 

насочени и намеренията им за стартиране на нов бизнес. Като най-важен за развитие отново 

се откроява сектор земеделие, което се дължи на съществуващите изключително благопри-

ятните климатични условия и традициите на населението в общината. Подчертано е желани-

ето за развитие на животновъдството, в което се наблюдава отлив в последните години, както 

29%

10%

13%
17%4%

4%

11%

3%
5%

1% 0%

3%

Земеделие

Животновъдство

Услуги

Търговия

Производство

Преработка

Туризъм

Хранителна промишленост

Винарство

Горско стопанство 
(озеленяване)

Алтернативни енергоизточници

Друго:  
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и в лозаро-винарския сектор, в който има добри примери и инвестиции на територията. Раз-

витието на туризма също е приоритет за отговорилите, което съответства на установения в 

другия анали потенциал на отрасъла. Друг привлекателен сектор е търговията, чрез която 

може да се генерира сравнително бърза печалба на базата на минимални разходи. 

9. Какво би ви разколебало да стартирате нов бизнес? 

 

 

Както и в други общини, тук се наблюдава характерната за страната картина – предприем-

чивите хора са разколебани да започнат нов бизнес, защото виждат пречките, които могат да 

обрекат усилията им на неуспех. Тези пречки могат да бъдат разглеждани в три групи: 

1. Обективни – общата икономическа обстановка. 

Това са преди всичко факторите, свързани с конкурентния натиск от по-развитите иконо-

мики и трудните процеси на възстановяване след световната икономическа криза, които се 

наблюдават и на национално ниво. Анкетираните правилно отчитат, че регионалната иконо-

мика е с по-малка конкурентоспособност заради недостатъчни инвестиции, липса на инова-

ции и недостиг на квалифицирана работна ръка. Местните малки икономики също така по 

правило излиза по-бавно от кризи, с които по-развитите икономики се справят по-бързо, тъй 

като разчитат на по-малък финансов ресурс. 

 

 

31%

10%

17%

23%

7%

3%
9%

Икономическата обстановка

Бизнес климатът

Липсата на квалифициран 
персонал

Административни трудности

Намиране на клиенти

Намиране и оборудване на 
помещение

Друго: Възраст
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2. Субективни. 

Преди всичко лошият бизнес климат, който се изразява в непредвидимост на условията дори 

и в най-краткосрочен план, липса на гарантирана законност и корупцията. Тук спадат труд-

ностите, които предприемачите срещат при контактите си с администрацията – утежнени 

процедури, ненужно много разрешителни и лицензионни режими, понякога некомпетент-

ност. 

3. Човешки ресурси. 

Не на последно място по значение е липсата на квалифициран персонал. Това явление е свър-

зано с няколко фактора: липса на възможности за обучение и квалификация, недостатъчно 

заплащане, лоша социална инфраструктура и икономическа емиграция като резултат от 

всичко това. 

Най-лошото съчетание е наличие на безработица (вкл. младежка и ромска) от една страна и 

недостиг на желаещи и способни да заемат новооткритите работни места от друга. 

 

10. Какво смятате, че ще бъде състоянието на вашата община след 5 години? 

 

 

 

Въпреки известните колебания у предприемачите по въпроса за стартиране на нов бизнес, 

като цяло анкетираните демонстрират оптимизъм в отговорите си по отношение бъдещото 

развитие на общината си. 

22%

33%

35%

1% 1%

8%

Същото

Много по-добро

Малко по-добро

Много по-лошо

Малко по-лошо

Не знам
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11. В каква насока трябва да се развива общината? 

 

 

 

 

  

26%

22%29%

9%

14%

0% Икономически просперираща 
община

Селскостопански център с 
развита инфраструктура

Спокойно място за живеене с 
култура и модерна търговия

Привлекателен център за 
външни инвеститори

Туристическа дестинация

Друго
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12. Кои трябва да са приоритетите на общината в следващите 5 години? 

 

 

Запитаните са на мнение, че през следващите 5 години приоритет на общинското развитие 

трябва да бъде насърчаването на малкия и среден бизнес, особено в областите, в които има 

потенциал за икономическо развитие – селско стопанство и свързването му с преработва-

щата хранително-вкусова промишленост, лозарство и винарство, развитие на туристическата 

инфраструктура и развитие на културните институции. Акцентира се върху подобряване ус-

ловията за живот на цялото население, необходимостта от привличане на чужди инвестиции, 

създаване на нови работни места, увеличаването на доходите и намаляването на безработи-

цата. Все още не се обръща достатъчно внимание на необходимостта от развитие и внедря-

ване на нови технологии и двигателят на индустриалната революция – енергетиката. 

 

21%

5%
0%

20%

13%

13%

7%

2%
12%

7%

0%

Селско стопанство и 
преработваща промишленост

Промишлено производство

Енергетика

Малки и средни предприятия

Лозарство и винарство

Туризъм

Търговия и услуги

Модерни технологии, вкл. ИКТ

Услуги за населението
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Усилия на общината за 

подпомагане на бизнеса 
 

13. Достатъчно ли подпомага местната власт икономическата дейност в общината? 

 

 

Отговорилите положително и отрицателно са почти равни, което означава, че местната ад-

министрация трябва да работи още за контактите си с бизнеса и подобряване на обслужва-

нето му и особено за информираността му по различните проекти от ОП и ползата от тях за 

общинското развитие. 

  

33%

34%

33%

Да

Не

Не зная
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Почти идентично е и впечатлението от ангажимента на местната власт по отношение на нес-

топанския сектор: 

 

14. Достатъчно ли подпомага местната власт нестопанската дейност в общината? 

 

 

 
  

29%

26%

45%

Да

Не

Не зная
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15. Кои са най-важните неща за подобряване в общината? 

 

 

Прави впечатление, че има съответствие между отговорите, които се дават за проблемите на 

територията на общината и  най-важните теми, когато се говори за помощта, която оказва 

общинската администрация на бизнеса. Така, от една страна пътната инфраструктура е сред 

най-големите проблеми, а от друга се нарежда начело сред задачите, които хората очакват 

общината да реши. На второ място е проблемът с безработицата, който е типичен за селските 

общини и който хората очакват да бъде санкциониран „централно“, без да си дават сметка, 

че създаването на работни места и повишаването на доходите зависи и от собствената им 

22%

28%

12%

3%

10%

7%

5%
5%

5%

2% 1% 0%

Заетост/Безработица

Пътища

Привличане на инвестиции

Сметосъбиране

Благоустройство/Инфраструкту
ра

Канализация

Питейна вода/Пречиствателни 
станции

Подкрепа на МСП

Диалог между бизнеса и 
администрацията

Задгранични връзки

Браншови сдружения

Друго:
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активност в областта на предприемачество, образование и преквалификация. По подобен на-

чин стои и въпросът с привличането на инвестиции. Бизнесът вижда в лицето на общината, 

ако не посредник, то поне основен фактор в привличането на външни финансови ресурси в 

предприятията. Изводите са два: първо, бизнесът не се чувства достатъчно силен да се справя 

сам и остро се нуждае от свежи капитали; второ, не вижда в себе си увереност за самостоя-

телно търсене на партньори и инвеститори и разчита на авторитета на властите. При това 

положение проекти за МСП, финансирани от МИГ, биха оказали изключително ползотворно 

влияние. 

Останалите очаквания към общината са типични – водопровод и канализация, благоустройс-

тво – все неща, които общината дължи на бизнеса за нормалното му развитие и функциони-

ране. 

16. Бихте ли участвали в проекти (самостоятелно или с местната власт) за подобря-

ване на икономическата и социалната обстановка в общината? 

 

 

 

По-голямата част от анкетираните изявавят желание да участват в проекти за подобряване 

на икономическата и социалната обстановка в общината. Те са наясно, че община Свиленг-

рад има потенциал, който може да се разгърне и развие с тяхна помощ. 

 

45%

35%

14%
6%

Да, определено

Да, зависи от проекта

Не

Не зная
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17. Има ли диалог между местната власт, бизнеса и нестопанския сектор в общината? 

 

 

Тук трябва да се отбележи, че отговорилите положително на този въпрос са отново 

мнозинство, което е доказателство, че добрите практики в управлението на 

администрацията все пак се оценяват от населението. 

18. Бихте ли участвали с проект, финансиран чрез местна инициативна група (МИГ)? 

 

 

Мнозинство са тези, които заявяват готовност да участват в проекти, финансиран чрез МИГ, 

отговорили с да, и с да, зависи от проекта. По-малко са тези, които са готови да участват 

самостоятелно в реализирането на проект. Трябва да се държи сметка и на голямото коли-

чество анкетирани, които са дали отговор „зависи от проекта“ – те са по-взискателни и съ-

щевременно по-колебливи. Местната инициативна група трябва внимателно да подбере 

програмите и мерките, по които ще обявява прием, за да може да мотивира максимален брой 

потенциални бенефициенти. 

  

37%

35%

28%

Да, определено

Да, отчасти

Не

32%

32%

23%

13%
Да, определено

Да, зависи от проекта

Не

Не зная
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Нужда от обучения 
 

Този раздел показва необходимостта от предоставяне на нова информация и придобиване на 

нови знания и умения в две важни направления: 1. Информираност и умения за работа с 

програмите на европейските фондове; 2. Придобиване на компетентност и квалификация в 

областите на кандидатстване – необходими умения за изпълнението на проекти, финанси-

рани по оперативните програми. 

19. Бихте ли желали да бъде организирано обучение за повишаване на квалификаци-

ята по развиване на проекти с европейско финансиране? 

 

 

Съотношението 90% към 10% е повече от категорично в подкрепа на интереса от страна на 

общността за работа по проекти, финансирани от европейските фондове. Същевременно това 

съотношение показва и осъзнаването на проблема за недостатъчната подготвеност и инфор-

мираност. Това следва да бъде ярък индикатор пред МИГ, когато популяризира дейността 

си и обявява проекти за кандидатстване, както и необходимостта от провеждане на обучения 

по конкретните мерки и програми. 

 

90%

10%

Да

Не
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20. Какви профили да бъдат включени в обучението? 

 

 

 

 

Най-големият интерес към обученията по селско стопанство и агрономия показва две неща: 

първо, че в този сектор по проекти ще кандидатстват най-голям брой хора и второ, че тези 

хора, за съжаление, нямат съответния опит и достатъчно квалификация в областта. 

Интересът към компютърното обучение и чуждите езици е типичен и в национален мащаб 

поради увеличаващия се конкурентен натиск от кандидати за работа с високи умения в об-

ластта на ИКТ, високото заплащане и перспективата за бъдеща реализация на младите спе-

циалисти. 

Интересът към маркетинга и логистиката произлиза от друг типичен за много общини в стра-

ната проблем – трудността при реализирането на продукция (особено селскостопанска) на 

вътрешния и международните пазари. Желанието за реализация в енергетиката е породено 

от наличието на големи предприятия в този сектор в областта. 

 

31%

20%13%

3%

6%

5%

21%

1%

Селско стопанство, агрономия

Компютърно обучение

Маркетинг (търговия, пласмент, 
логистика)

Счетоводство

Специализирани професии в 
някоя промишленост

Мениджмънт

Чужди езици

Друго: 
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21. Как да бъде организирано обучението като времетраене? 

 

 

 

По – голямата част от анкетираните, смятат че по – дългото обучение би било по - ефикасно. 

1/4 предпочитат обучението да е със средна продължителност около седмица, за да не пречи 

на работния процес, а една малка част избират краткосрочното обучение за подходящо, което 

би могло да се дължи на липсата на свободно време. 

 

22. Как да бъде организирано обучението като брой на участниците и място? 

 

Очевидно за предпочитане са колективното обучение и семинарите в общината, защото се 

разчита на по-голямата квалификация на лекторите и на обмяната на опит между произво-

дителите. Малка част предпочитат обучения на място в стопанствата, защото явно смятат, че 

така ще получат по-голям практически опит. 

62%

28%

10%

Дългосрочно (ок. 20 дни)

Средносрочно (ок. Седмица)

Краткосрочно (ден-два)

32%

52%

7%
9%

Групово в стопанството

Местен семинар в общината

Самостоятелно в стопанството

Демонстрация в стопанството
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23. Как да бъде организирано обучението според преподавателите? 

 

 

 

Преобладаващите предпочитания са към браншовите асоциации и държавните служби 

(ОСЗ), както и централизирано в самата община и нейните отдели, които са действащи инс-

титуции на територията. Причината е, че в цялата област Хасково няма висши учебни заве-

дения и развойни институти, което определя и ниското доверие в обучителните възможности 

на външни учебни заведения. Изключение прави само специализираната гимназия по селско 

стопанство в самия Свиленград, но отговорилите очевидно смятат, че обучението там не е 

достатъчно практически насочено. Към НПО сектора се причислява и самата МИГ, която 

тепърва ще трябва да завоюва доверие сред общността в тази област. Когато е възможно, 

трябва да бъдат използвани ресурсите на институциите с доверие, или да се привличат вън-

шни лектори директно или чрез други организации, така че експертизата им да покрива очак-

ваните критерии. 

  

13%

8%

15%

19%

16%

4%

22%

1% 2%
От местен колеж

От НПО

От държавна служба

От университет

От бизнес центъра на общината

От изследователски институт

От браншова асоциация

От частен колеж

Друго:
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Работа с програми на  

Европейския съюз 
 

Първата група отговори в този раздел дават представа за степента, в която респондентите 

познават (на теория или в собствената си практика) работата с европейските фондове. Това 

е важно при изчисляването на потенциала на желаещите да кандидатстват с проекти по опе-

ративните програми, тяхната готовност и капацитет да се справят. Втората част на раздела 

показва конкретните предпочитания и намерения на анкетираните за осъществяване на про-

екти по ПРСР. 

24. Проучвали ли сте финансиране по европейски програми? 

 
 

 

 

 

 

44%

56% Да

Не
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25. Познавате ли начините за финансиране от европейските фондове? 

 

 

9 % от респондентите съобщават, че напълно познават европейските програми в степен, ко-

ято би им позволила да се справят с изготвянето и изпълнението на свой собствен проект, а 

25% смятат, че биха се справили задоволително. Това са групите, които смятат, че са добре 

информирани за структурните фондове на ЕС или вече имат опит в реализацията на проекти. 

29% от анкетираните отчасти са запознати с начините на финансиране по ОП,  което значи, 

че тези знания са в областта на общата им култура – знаят за съществуването на такива ме-

ханизми и горе-долу са информирани за принципите на тяхното функциониране. Те, заедно 

с онези, които признават, че изобщо не познават начините за кандидатстване с проекти пред 

европейските фондове (37%), са целева група на по-интензивна разяснителна работа от 

страна на МИГ и общинската администрация и полагане на усилия за включването им в обу-

чителни програми и мероприятия с цел повишаване на предприемаческата им мотивация. 

  

9%

25%

29%

37%

Да, напълно

Да, задоволително

Да, отчасти

Не
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26. Осъществявали ли сте проект, финансиран от европейските фондове? 

 

 

 

27. Осъществявате ли в момента проект, финансиран от европейските фондове? 

 

 

18%

82%

Да

Не

12%

88%

Да

Не
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28. Желаете ли да участвате в проекти, финансирани от европейските фондове? 

 

 

 

Много голяма част от анкетираните не са осъществявали европейски проекти (82 %), едва 18 

% са осъществявали, а в момента по проекти работят едва 12 % от респондентите. Положи-

телно е желанието на хората все пак да работят по проекти, въпреки липсата на досегашен 

опит с тях. Това трябва да послужи като сигнал за МИГ да разшири обхвата си в търсенето 

на потенциални бенефициенти. 

Следващата част показва познаването на Програмата за развитие на селските райони и наг-

ласите за участие в нея. 

 

 

 

 

 

 

75%

16%

9%

Да

Не

Не зная
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29. Познавате ли Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)? 

 

 

 

30. Възнамерявате ли да кандидатствате за финансиране по някоя от мерките на ПРСР? 

 

 

51%49%

Да Не

44%

56%
Да

Не
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Горните две графики отново показват тенденцията за повишен интерес към ПРСР дори у 

хора, които до този момент не са имали нищо общо с нея.  

Следват данни за конкретните намерения на желаещите да кандидатстват. 

 

31. По коя мярка възнамерявате да кандидатствате? 
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Забележка: Пълното наименование на мерките може да се види в приложените таблици с дан-

ните от анкетните карти. 

 

32. Защо няма да кандидатствате? (ако няма да кандидатствате) 

 

 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
3 3 3

5

13%

28%

40%

8%

2%

9%

Ще загубя средства и време, а 
няма и да успея

Нямам необходимите 
финансови средства

Бюрокрацията е прекалено 
голяма

Нямам достатъчно информация

Нямам подходящ терен

Друго: Възраст
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Като основна причина, която би им попречила да кандидатстват със свой проект, въпреки 

желанието си, анкетираните посочват две основни причини, които са типични за селските 

общини в национален мащаб:  бюрократични спънки и регулации и на второ място липсата 

на собствен финансов ресурс за осигуряване на съфинансиране или първоначална инвести-

ция до първото плащане от ДФЗ. И по двете теми МИГ може да съдейства на потенциалните 

бенефициенти като предостави необходимата информация за изготвяне и окомплектоване на 

конкурсната документация, регулаторните режими и да съдейства за контакт между канди-

датите и финансови институции, проявяващи интерес да отпускат кредити или да предлагат 

други инструменти, облекчаващи кандидатстването на субекти в слаба финансова позиция.  

 

33. Има ли нужда от информационно-консултантско бюро по националните и европейс-

ките програми? 

 

 

Необходимостта от експертна помощ в процеса на изготвяне и осъществяване на проектите 

показва и въпрос № 33. Почти единодушни са анкетираните за необходимостта от наличието 

на специализирана служба, която да бъде на тяхно разположение в процеса на взаимоотно-

шенията им с оперативните програми. 

Един от проектите, които може да обяви МИГ, е добре да бъде точно в тази посока. Ако този 

проект се реализира сред първите проекти на МИГ, може да се очаква много по-голям инте-

рес от страна на потенциални бенефициенти и съответно много по-голям брой обявени, спе-

челени и изпълнени проекти, следователно и висока усвояемост на бюджета. 

77%

10%

13%

Да

Не

Не зная
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Фирми и еднолични  

търговци 

 

Този раздел е посветен изцяло на бизнеса и на въпросите в него са отговаряли само хора, 

притежаващи и управляващи търговски дружества и предприятия. 

Акцентът е поставен изцяло върху два главни въпроса – необходимостта от информация и 

нуждата от повишаване на квалификацията на заетите във фирмите и производствата. Реша-

вайки тези въпроси МИГ може да се превърне в ценен посредник между предприемачите и 

администрацията. 

34. Какви са плановете ви за развитие в следващите 3 години? 

 

 

Оптимизмът у анкетираните е свързан повече с личните им очаквания и амбиции за развитие 

на бизнеса им и говори за очакванията, свързани с цялостната икономическа обстановка – 

икономически растеж, вливане на свежи капитали в икономиката на региона, повишаване на 

конкурентоспособността. Разбира се, отделен е въпросът доколко този оптимизъм е основа-

телен и доколко се гради на реалистични изходни данни и прогнози. 

63%

27%

6% 4%

Да увелича обема

Да запазя същия обем

Да намаля обема

Друго: 



 

39 

35. Кой е основният източник на информация в сферата на дейността ви? 

 

 

 

Този въпрос е важен, когато МИГ избира комуникационни канали за популяризиране на дей-

ността си и обявяване на проекти. Очевидно най-популярният източник на информация е 

интернет и това не е изненадващо. С почти равни по брой значими гласове са клиентите и 

личните контакти., тоест информацията „от уста на уста“, което означава, че комуникацията 

трябва да бъде насочена не само към производителите, а и към по-широката общественост, 

в която влизат и медиите. Има какво да се желае и от работата на администрацията в посока 

информираността на обществото за програмите. Забележително е, че никой от анкетираните 

не са посочили като свой основен източник на информация платените бази данни. Като се 

има предвид, че те съдържат най-полезната и най-качествена информация по всички въп-

роси, очевидно е налице неоползотворен потенциал за информиране на желаещите да кан-

дидатстват със свои проекти.  

  

37%

22%

9%

25%

5%

1%
0%

0%
1% 0%

Интернет

Лични контакти

Медии

Клиенти

Доставчици

Държавната администрация

Общината

Платена база данни

Консултантска фирма

Друго:
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36. От какъв вид информация имате най-голяма нужда? 

 

 

 

Преобладаващият отговор „българските пазари“ потвърждава изводите и от първия анализ, 

че основен проблем пред производителите е липсата на реализация за продукцията им. Го-

ляма част имат нужда от юридическа или счетоводна подкрепа, както и от помощ при 

оформяне документите за кандидатстване, което е и една от основните задачи пред МИГ. 

28%

8%

6%
9%11%

4%

5%
1%

4%

2%

0%
3% 18%

1%

За българските пазари

За доставчици

Данъчна информация

За нови технологии

За чужди пазари

Счетоводна информация

За сертификати за качество

За стартиране на фирма

За чужди партньори

За трудово-правни отношения

Митнически закони и тарифи

Юридическа информация

Кандидатстване и отпускане на 
средства

Друго
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37. Смятате ли, че персоналът ви се нуждае от обучение в следните области? 

 

 

 

На първо място е нуждата от компютърно обучение и информационните и комуникационни 

технологии, което е типично за всички по-малки общини в страната във връзка с новите 

изисквания към качествена работна сила. Според бизнеса, полезни биха били и обучения в 

сферата на маркетинга и управлението на европейски проекти. Именно в тях местният бизнес 

вижда потенциал за реализация на продукцията си и възмоност за развитие чрез привличане 

на финансов ресурс от европейските фондове. МИГ може да отговори на тези нужди по два 

начина: 

 Да организира обучение на персонала на бенефициентите, така че той да добие необхо-

димите знания и умения; 

 Да предостави директна консултантска помощ за сметка на своя експертен капацитет 

или чрез привлечени подизпълнители. 

37%

15%10%

5%

5%

7%

15%

3% 3%

Компютърно обучение, ИКТ

Маркетинг

Управление на персонал

Осъществяване на бизнес в ЕС

Стратегическо управление

Разработване на инвестиционни 
планове

Управление на европейски 
проекти

Комуникация с 
администрацията

Друго: Не се нуждае от 
обучение
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Следващите три въпроса очертават информираността на хората по болезнена тема - общес-

твените поръчки, вкл. и за подизпълнителите по различни проекти и поставят пред МИГ 

важна задача за решаване. 

 

38. Имате ли достатъчно информация за обществените поръчки на общината? 

 

 
  

11%

78%

11%

Да

Не

Не мога да преценя
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39. Имате ли достатъчно информация за държавните обществени поръчки? 

 

 

 

40. Имате ли достатъчно информация за оперативните програми и еврофондовете? 

 

 

12%

72%

16%

Да

Не

Не мога да преценя

23%

61%

16%

Да

Не

Не мога да преценя
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По-голямата част от анкетираните не знаят почти нищо за обществените поръчки на общи-

ната или за държавните обществени поръчки, което може да е признак на недостатъчна ин-

формираност и незаинтересованост или пък за лоша работа на администрацията по отноше-

ние на публичността в тази сфера. Повечето респонденти (61%) обаче смятат, че разполагат 

с достатъчно познания за оперативните програми. Все пак, комуникацията за ОП трябва да 

бъде разширена. 

41. Информация от коя от следните области ще помогне за развитието на  

вашата дейност? 

 

 

Интересът към общинските и държавни поръчки не е висок за сметка на интереса към фи-

нансиране по европейските фондове, като към него трябва да се разглежда и интересът към 

работа по проекти, обявени от МИГ. 

Следващите три въпроса показват нивото на кооперираност на предприемачите и тяхната 

готовност за нея. 

  

62%

26%

8%

2% 2%
Оперативни програми на 
ЕС

Общински поръчки

Държавни поръчки

Грантови схеми

Друго
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42. Има ли в общината бизнес сдружение, което помага на предприемачите? 

 

 

43. Вие членувате ли в такова сдружение? 

 

 

7%

35%

58%
Да

Не

Не зная

Да
4%

Не
96%
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44. Вашата фирма сътрудничи ли с някоя от изброените организации? 

 

 

Повечето от респондентите смятат, че на територията няма бизнес-организации, които да 

подпомагат тяхната дейност, не знаят дали има и не членуват в браншови организации. Нещо 

повече, 60% не могат да преценят дали това би им помогнало. Фирмите, които участват в 

бизнес сдружения и браншови организации са едва 4%, т. е. по-скоро малцинство,  отколкото 

онези, които си взаимодействат с тях, без да са техни членове (7%). Контактите са по-скоро 

с други частни фирми (контрагенти), отколкото с обединения на фирми. Това не говори тол-

кова за отсъствие на комуникационна култура, колкото за обстоятелството, че браншовите 

организации не разменят полезна информация помежду си – дефицит, който МИГ може да 

се опита да компенсира. 

33%

7%

60%

Други частни фирми

Национални браншови 
организации

Не мога да преценя
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Земеделие и  

животновъдство 
 

Според отговорите на анкетираните до този момент селското стопанство се очертава като 

един от перспективните отрасли на територията на МИГ „Свиленград Ареал“, наред с пре-

работващата промишленост, транспорта и туризма. Към сектора на земеделието има интерес 

и там могат да се очакват голям брой желаещи да кандидатстват със собствени проекти. Този 

раздел показва визията на респондентите за бъдещето на сектора и за собственото им място 

в него. 

45. Какви са плановете ви за развитие в следващите 3 години? 

 

 

Както и при бизнеса, така и при производителите в селското стопанство се наблюдава съ-

щият оптимизъм относно бъдещото им развитие. По-голямата част от анкетираните имат на-

мерение да увеличат обема на произвежданата продукция или поне да запазят досегашния 

обем. Добрите очаквания са основани върху надеждата за икономически растеж, полити-

ческа стабилност, увеличаване на вътрешните и преките чуждестранни инвестиции и най-

вече на възможностите, които дават оперативните програми на европейските фондове, в слу-

чая най-вече ПРСР. Ролята на МИГ за реализиране на тези очаквания е от особено значение.  

53%

27%

10%

10%

Да увелича обема

Да запазя същия обем

Да намаля обема

Да прекратя дейността
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46. Кои са трите най-важни проблема пред развитието на земеделието и  

животновъдството в общината? 

 

 

 

Като най-важни проблеми се открояват изведените вече в първия анализ: липсата на пазари 

на едро за произведената продукция, липсата на финансови средства за инвестиции в нови 

проекти и липсата на работна ръка, най-вече квалифицирана. След тях се нарежда  недоста-

тъчното търсене на продукцията, което може да свържем отново с пазарите и остарялата зе-

меделска техника. Всичко това е негативна тенденция, която би могла да се избегне като 

МИГ „Свиленград Ареал“ се ориентира към финансиране на такива проекти, свързани с мо-

дернизация на стопанствата, въвеждане на иновации, енергоспестяване, повишават квали-

фикацията и като цяло подобряват конкурентоспособността на селскостопанския сектор на 

територията на община Свиленград. 

20%

23%

13%

15%

5%

5%

16%

2% 0%

1%

0%

Липса на средства за 
инвестиции

Липса на пазари на едро за 
продукцията

Остаряла земеделска техника

Недостатъчно търсене на 
продукцията

Неквалифицирана работна ръка

Раздробеност на 
обработваемата земя

Липса на работна ръка

Липса на консултации по 
методи

Липса на информация за 
технологии

Липса на информация за 
доставчици

Друго
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47. От какъв вид информация имате най-голяма нужда? 

 

 

Водещото място отново е търсенето на пазари за реализация на продукцията и това по-

казва, че е налице желание за повишаване на собствената конкурентоспособност и осигуря-

ване на възможности за реинвестиране в собствения бизнес. Новите технологии също са из-

тъкнати като приоритет като доказателство, че анкетираните осъзнават необходимостта от 

интензивен подход в развитието на земеделието. Недостатъчно са познанията и в областта 

на кредитирането и търсенето на ресурси за съфинансиране. Тези нагласи следва да се имат 

предвид от МИГ, когато подготвя и структурира информацията, предназначена за заинтере-

сованите потенциални бенефициенти. 

  

51%

20%2%

13%

12%

2%

0%
0%

0%

За пазари

За нови технологии

Счетоводна практика

Отпускане на кредити

Подобряване на качеството

Юридическа информация

За доставчици

Данъчен режим

Друго
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48. Какъв вид техническо оборудване бихте желали, за да бъде подпомогнато  

развитието на бизнеса ви? 

 

 

Интересът отново е фокусиран изцяло върху производителността и конкурентоспособ-

ността чрез модернизация на на стопанствата. Заедно с това се забелязва и интерес към ди-

версификация към неземеделски дейности, производство на преработени продукти вътре в 

стопанствата,  както и към подобряване на условията за отглеждане на животните. Това го-

вори за осъзнаване на необходимостта от развитие чрез иновации и обогатяване на спек-

търа на дейностите – излаз на пазари с по-малък обем, но с по-висока норма на печалба. В 

тази връзка се налага и необходимостта от специализирана информация по специфичните 

теми от страна на МИГ. 

 

 

 

 

 

10%

17%

9%

16%

29%

12%
7%

0%

Нови усъвършенствани методи

Производство на продукти в 
стопанството

Опазване на околната среда

Подобряване на условията на 
живот на животните

Нови селскостопански машини

Стандарти за безопасност на 
храните

За нова странична дейност

Друго



 

51 

 

49. Какъв вид обучение в областта на селското стопанство желаете за подпомагане на 

развитието на бизнеса ви? 

 

 

И в интересите към различните видове обучения за пореден път информацията за новите 

пътища и методи за реализация на продукцията са водещи, както и за търсенето на нови па-

зари. Трябва да се обърне внимание и върху разработването на бизнес планове и обучение 

по ПРСР, тъй като отговорите издават слабата подготовка на потенциалните бенефициенти 

в тези области. Това показва и наличието на трудности при справяне с тежките админист-

ративни изисквания при кандидатстване и следва да бъде един от приоритетите на МИГ. 

Въпросите до края на този раздел имат задачата да дадат представа за мащаба на селските 

стопанства на територията на МИГ, както и на техния профил. 

18%

18%

11%
35%

10%

0%

6%

0%

2%
0%

0%

Разработване на бизнес и 
инвестиционен план

Информация за пазари

Обучение по ПРСР

Методи за реализация на 
продукцията

Групи на производители и 
съвместна дейност

Финансов мениджмънт и 
контрол

Работа с компютри, интернет, 
нови технологии, ИКТ

Управление на персонал

Селски туризъм, хотелиерство

Чужди езици

Друго
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50. Колко земя обработвате? 

 

 

 

51. Колко животни отглеждате – Едър рогат добитък (ЕРД)? 

 

 

  

19%

10%

10%

23%

38% До 10 дка

11-30 дка

31-50 дка

51-200 дка

Над 201 дка

40%

15%

30%

15%

До 5 животни

6-30 животни

31-50 животни

Над 51 животни
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52. Колко животни отглеждате – Дребен рогат добитък (ДРД)? 

 

 

 

53. Колко птици отглеждате? 

 

 

47%

16%

37%

До 50 животни

51-100 животни

Над 101 животни

100%

0%

До 100

Над 101
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54. Какви култури отглеждате? 

 

 

Резултатите от допитването потвърждават изводите направени в първия анализ – повечето 

стопанства на територията са малки, земята се нуждае от окрупняване, растениевъдството е 

по-добре развито от животновъдството, в което няма достатъчно стимули за развитие, пре-

обладават зърнените и технически култури, а напоследък се наблюдава бързо развитие на 

лозарството и свързаното с него производство на вино. Това се дължи на големите инвести-

ции в този сектор през последните години в региона на общината. 

 

 

 

2%
18%

18%

8%
5%

11%

3%

3%

12%

5%

2%
4%

2% 1%

4%

2% 0%

Тютюн

Пшеница

Грозде

Люцерна

Домати

Слънчоглед

Краставици

Зеленчуци

Ечемик

Фуражни култури

Пипер

Пъпеши

Грах

Сини сливи

Овошки

Лук

Друго
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Неправителствен сектор 
 

В последния раздел отговори дават представители на неправителствени организации.  

55. Каква е основната дейност на вашата НПО? 

 

 

  

62%

26%

8%

2% 2%

Оперативни програми на ЕС

Общински поръчки

Държавни поръчки

Грантови схеми

Друго
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56. Получавате ли държавно или общинско финансиране? 

 

 

 

57. Имате ли изградени партньорства със сродни организации? 

 

 

28%

4%

68%

Да, държавно

Да, общинско

Не

23%

23%

7%

47%
Да, в общината

Да, в България

Да, в чужбина

Не
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58. По какъв начин общината може да подпомогне дейността ви? 

 

 
 
 
  

Участие в 
съвместни 

проекти
34%

Партньорство с 
общината

20%

Финансиране
46%
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Обобщение (SWOT анализ) 
 

Силни страни 

 Съществуващ оптимизъм и благоприятни нагласи за бъдещето на общината и готов-

ност у предприемачите и производителите в селското стопанство да разширяват 

дейността си и увеличават продукцията; 

 Многопрофилна икономика, възможности за по-нататъшна диверсификация на дей-

ностите и модернизация на стопанствата 

 Добре развит сектор на лозаро-винарството в последните години; 

 Благоприятни природни условия и традиции на населението за развитие на селското 

стопанство, добра характеристика на околната среда, голям процент от земите в На-

тура 2000 

 Съхранено културно наследство , както и екологично запазена природа   

Слаби страни 

 Липса на директен достъп до пазари на земеделските производители; маломерна 

собственост и разпокъсаност на земята 

 Зависимост от световната икономика; Слаба конкурентоспособност на малките и 

средни предприятия, вкл. и в селското стопанство; 

 Труден достъп до свежи финансови ресурси, вкл. и до кредитиране 

 Остаряла пътна междуселищна инфраструктура, неизградена канализация в селата ,  

 Безработица, влошена демографска структура в малките населени места, липса на 

квалифицирана работна ръка; 

 Административни пречки и затруднения; Недостатъчна комуникация между влас-

тите, бизнеса, селските стопани и неправителствените организации; 

 Липса на информираност по важни въпроси в т.ч. информация за обществени по-

ръчки и проекти на европейските фондове. 
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Възможности 

 По нататъшно развитие на земеделието чрез кандидатстване по ПРСР чрез МИГ; 

модернизация на стопанствата; диверсификация в неземеделски дейности 

 Кандидатстване по други ОП, особено по ОПОС 

 Развитие на културния и историческия  туризъм, на екотуризма в защитените зони и 

територии, както и на различни видове алтернативен туризъм – селски, вино-, ловен, 

религиозен 

 Повишаване на квалификацията на заетите в бизнеса, производството и селското 

стопанство чрез различни обучителни програми; 

 Придобиване на информация за мерките на ПРСР и другите ОП и информирано 

участие в изпълнението на проекти по тях. 

 

Заплахи 

 Продължаваща липса на пазари и нереализирана селскостопанска продукция; 

 Продължаващ недостиг на външен финансов ресурс 

 Непропорционално развитие на земеделските сектори 

 Икономическа емиграция, „изтичане“ на квалифициран персонал; Изоставане в кон-

курентоспособността на човешките ресурси на пазара на труда поради повишаване 

на изискванията и изоставане на квалификацията. 
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Приложение 1: Електронни таблици с данни от анкетните 

карти: 
 

 
Моментна ситуация, очаквания за бъдещето 

 

   

1.  В каква посока се развива общината?   

a. Правилна 54 

b. Нито правилна, нито грешна 19 

c. Грешна 3 

d. Не зная 8 

   

2. Кои са двата най-спешни за решаване проблеми в общината?   

a. Първи: Инфраструктура 42 

b. Втори: Безработица 12 

   

3. Кои са най-перспективните икономически сектори в общината?   

  Развлекателна индустрия 11 

  Земеделие 8 

  Туризъм 5 

   

4. Кои са най-важните инфраструктурни проекти в общината?                                      

  Селищна и междуселищна пътна инфраструктура 14 

  Воден цикъл - ВиК и ПСОВ 5 

  Мостът над река Марица - Старият мост 5 

   

5. Оказва ли влияние световната икономика върху икономиката на общината?   

a. Да, отрицателно 27 

b. Да, положително 23 

c. Не 8 

d. Не зная 24 

   

6. Как международната икономика влияе на икономиката в общината?   

  Положително  6 

  Отрицателно 4 

  Не влияе 1 

   

7. Вие лично имате ли потенциал да развиете нов бизнес?   
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a. Да. 40 

b. Не. 47 

   

8. В кое направление имате потенциал да развиете предприемаческа инициатива?   

a. Земеделие 31 

b. Животновъдство 11 

c. Услуги 14 

d. Търговия 18 

e. Производство 4 

f. Преработка 4 

g. Туризъм 12 

h. Хранителна промишленост 3 

i. Винарство 5 

j. Горско стопанство (озеленяване) 1 

k. Алтернативни енергоизточници 0 

l. Друго:   3 

   

9. Какво би ви разколебало да стартирате нов бизнес?   

a. Икономическата обстановка 34 

b. Бизнес климатът 11 

c. Липсата на квалифициран персонал 18 

d. Административни трудности 25 

e. Намиране на клиенти 8 

f. Намиране и оборудване на помещение 3 

g. Друго: Възраст 10 

   

10. Какво смятате, че ще бъде състоянието на Вашата община след 5 години?   

a. Същото 19 

b. Много по-добро 29 

c. Малко по-добро 31 

d. Много по-лошо 1 

e. Малко по-лошо 1 

f. Не знам 7 

   

11. В каква насока трябва да се развива общината?   

a. Икономически просперираща община 28 

b. Селскостопански център с развита инфраструктура 24 

c. Спокойно място за живеене с култура и модерна търговия 31 

d. Привлекателен център за външни инвеститори 10 
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e. Туристическа дестинация 15 

f. Друго 0 

   

12. Кои трябва да са приоритетите на общината в следващите години?   

a. Селско стопанство и преработваща промишленост 35 

b. Промишлено производство 8 

c. Енергетика 0 

d. Малки и средни предприятия 32 

e. Лозарство и винарство 21 

f. Туризъм 22 

g. Търговия и услуги 11 

h. Модерни технологии, вкл. ИКТ 3 

i. Услуги за населението 19 

j. Развита социална инфраструктура 11 

k. Друго 1 

   

13. Достатъчно ли подпомага местната власт икономическата дейност в общината?   

a. Да 28 

b. Не 29 

c. Не зная 28 

 

 

Усилия на общината за подпомагане на бизнеса 
  

  
14. 

 Достатъчно ли подпомага местната власт нестопанската дейност в общината?    

a. Да 24 

b. Не 21 

c. Не зная 37  

  
15 Кои са най-важните неща за подобряване в общината?   

a. Заетост/Безработица 34 

b. Пътища 43 

c. Привличане на инвестиции 19 

d. Сметосъбиране 5 

e. Благоустройство/Инфраструктура 15 

f. Канализация 11 

g. Питейна вода/Пречиствателни станции 8 

h. Подкрепа на МСП 7 
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i. Диалог между бизнеса и администрацията 7 

j. Задгранични връзки 3 

k. Браншови сдружения 2 

l. Друго: 0  

  
16. Бихте ли участвали в проекти (самостоятелно или с местната власт) за подобряване 

на икономическата и социалната обстановка в общината?   

a. Да, определено 38 

b. Да, зависи от проекта 30 

c. Не 12 

d. Не зная 5  

  
17. 

Има ли диалог между местната власт, бизнеса и нестопанския сектор в общината?   

a. Да, определено 25 

b. Да, отчасти 24 

c. Не 19  

  
18. 

Бихте ли участвали с проект, финансиран чрез местна инициативна група (МИГ)?   

a. Да, определено 20 

b. Да, зависи от проекта 20 

c. Не 14 

d. Не зная 8 

 

 

Нужда от обучения 
  

  
19. Бихте ли желали да бъде организирано обучение за повишаване на квалификацията 

по развиване на проекти с европейско финансиране?   

a. Да 76 

b. Не 8  

  
20. Какви профили да бъдат включени в обучението (могат да се посочват повече от 

един отговори)?   

a. Селско стопанство, агрономия 46 

b. Компютърно обучение 30 

c. Маркетинг (търговия, пласмент, логистика) 19 

d. Счетоводство 4 
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e. Специализирани професии в някоя промишленост 9 

f. Мениджмънт 7 

g. Чужди езици 32 

h. Друго:  1  

  
21. Как да бъде организирано обучението като времетраене?   

a. Дългосрочно (ок. 20 дни) 50 

b. Средносрочно (ок. Седмица) 23 

c. Краткосрочно (ден-два) 8  

  
22. Как да бъде организирано обучението като брой на участниците и място?   

a. Групово в стопанството 26 

b. Местен семинар в общината 42 

c. Самостоятелно в стопанството 6 

d. Демонстрация в стопанството 7  

  
23. Как да бъде организирано обучението според преподавателите?   

a. От местен колеж 12 

b. От НПО 7 

c. От държавна служба 14 

d. От университет 17 

e. От бизнес центъра на общината 15 

f. От изследователски институт 4 

g. От браншова асоциация 20 

h. От частен колеж 1 

i. Друго: 2 

 

 

Работа с програми на ЕС 
   

 
24. Проучвали ли сте финансиране по европейски програми?   

a. Да 35 

b. Не 44   

 
25. Познавате ли начините за финансиране от европейските фондове?   

a. Да, напълно 7 

b. Да, задоволително 20 

c. Да, отчасти 24 

d. Не 30 
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26. Осъществявали ли сте проект, финансиран от европейските фондове?   

a. Да 15 

b. Не 67   

 
27. Осъществявате ли в момента проект, финансиран от европейските фондове?   

a. Да 10 

b. Не 70   

 
28. Желаете ли да участвате в проекти, финансирани от европейските фондове?   

a. Да 59 

b. Не 13 

c. Не зная 7   

 
29. Познавате ли Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)?   

a. Да 40 

b. Не 39   

 
30. Възнамерявате ли да кандидатствате за финансиране по някоя от мерките на 

ПРСР?   

a. Да 36 

b. Не 45   

 
31. По коя мярка възнамерявате да кандидатствате?   

a. Мярка 1 Трансфер на знания и действия по осведомяване 3 

i. Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения 7 

ii. Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване   

iii. Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски сто-

панства и посещения на земеделски и горски стопанства 3 

b. Мярка 2 Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в 

стопанството   

i. Подмярка 2.1. Помощ за осигуряване на консултантски услуги 3 

ii. Подмярка 2.3. Подкрепа за обучение на консултанти 1 

c. Мярка 4. Инвестиции в материални активи 8 

i. Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 12 

ii. Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 3 

iii. Подмярка 4.3 Инвестиции в инфраструктура   

iv. Подмярка 4.4 Непроизводствени инвестиции   

d. Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия 10 
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i. Подмярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители 4 

ii. Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности 3 

iii. Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 6 

e. Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони 9 

i. Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възоб-

новяеми източници и спестяване на енергия 
1 

ii. Подмярка 7.3. Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подоб-

рение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до ре-

шения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство 

  

iii. Подмярка 7.4. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни 

услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и 

културни дейности, както и на съответната инфраструктура 
6 

iv. Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристи-

ческа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура 2 

v. Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и по-

добряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските ра-

йони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-иконо-

мически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната информираност 

2 

f. Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособ-

ността на горите 1 

i. Подмярка 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви –разходи за създаване 2 

ii. Подмярка 8.2. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за поддръжка   

iii. Подмярка 8.5. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, 

природни бедствия и катастрофични събития 3 

iv. Подмярка 8.6. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на гор-

ските екосистеми 2 

v. Подмярка 8.7. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизира-

нето и търговията на горски продукти 1 

g. Мярка 9. Учредяване на групи и организации на производителите 3 

h. Мярка 10. Агроекология и климат 1 

i. Подмярка 10.1. Плащания за ангажименти, свързани с агроекология и климат 1 

ii. Подмярка: 10.2. Опазване на застрашени от изчезване местни породи и сортове, важни за 

селското стопанство 2 

i. Мярка 11. Биологично земеделие 4 

j. Мярка 12. Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите 2 

i. Подмярка 12.1. Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000 3 
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ii. Подмярка 12.2. Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000   

iii. Подмярка 12.3. Компенсаторни плащания за земеделска площ в речен басейн с план за 

управление   

k. Мярка 13. Плащания за райони с природни или други специфични ограничения 1 

i. Подмярка 13.1. Компенсаторни плащания за ха ИЗП в планински райони 2 

ii. Подмярка 13.2. Компенсаторни плащания за ха ИЗП в други райони със съществени при-

родни ограничения   

l. Мярка 14. Плащания за хуманно отношение към животните 1 

m. Мярка 15. Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и 

опазване на горите 2 

i. Подмярка 15.1. Плащания за горски екологични ангажименти 2 

ii. Подмярка 15.2. Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси 1 

n. Мярка 16. Сътрудничество 1 

i. Подмярка 16.1. Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рам-

ките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост 3 

ii. Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участни-

ците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки 

и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани 

с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари 

2 

o. Оперативна програма „Околна среда" 2014 - 2020; 3 

p. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020; 3 

q. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020; 3 

r. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 5   

 
32. Защо няма да кандидатствате? (ако няма да кандидатствате)   

a. Ще загубя средства и време, а няма и да успея 9 

b. Нямам необходимите финансови средства 19 

c. Бюрокрацията е прекалено голяма 27 

d. Нямам достатъчно информация 5 

e. Нямам подходящ терен 1 

f. Друго: Възраст 6 

 

 

Фирми и еднолични търговци 
 

   
34. Какви са плановете ви за развитие в следващите 3 години?   

a. Да увелича обема 32 

b. Да запазя същия обем 14 
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c. Да намаля обема 3 

d. Друго:  2   

 
35. Кой е основният източник на информация в сферата на дейността ви? 

  

a. Интернет 29 

b. Лични контакти 17 

c. Медии 7 

d. Клиенти 19 

e. Доставчици 4 

f. Държавната администрация 1 

g. Общината 0 

h. Платена база данни 0 

i. Консултантска фирма 1 

j Друго: 0   

 
36. От какъв вид информация имате най-голяма нужда? (може да се посочват повече от 

един отговори)   

a. За българските пазари 27 

b. За доставчици 8 

c.  Данъчна информация 6 

d. За нови технологии 9 

e. За чужди пазари 10 

f. Счетоводна информация 4 

g. За сертификати за качество 5 

h. За стартиране на фирма 1 

i. За чужди партньори 4 

j. За трудово-правни отношения 2 

k. Митнически закони и тарифи 0 

l. Юридическа информация 3 

m. Кандидатстване и отпускане на средства 17 

n. Друго 1   

 
37. Смятате ли, че персоналът ви се нуждае от обучение в следните области?   

a. Компютърно обучение, ИКТ 15 

b. Маркетинг 6 

c. Управление на персонал 4 

d. Осъществяване на бизнес в ЕС 2 

e. Стратегическо управление 2 

f. Разработване на инвестиционни планове 3 
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g. Управление на европейски проекти 6 

h. Комуникация с администрацията 1 

i. Друго: Не се нуждае от обучение 1   

 
38. Имате ли достатъчно информация за обществените поръчки на общината?   

a. Да 6 

b. Не 43 

c. Не мога да преценя 6  
  

 
39. Имате ли достатъчно информация за държавните обществени поръчки?   

a. Да 7 

b. Не 41 

c. Не мога да преценя 9   

 
40. Имате ли достатъчно информация за оперативните програми и европейските фон-

дове?   

a. Да 13 

b. Не 35 

c. Не мога да преценя 9   

 
41. Информация от коя от следните области ще помогне за развитието на вашата дей-

ност?   

a. Оперативни програми на ЕС 33 

b. Общински поръчки 14 

c. Държавни поръчки 4 

d. Грантови схеми 1 

e. Друго 1   

 
42. Има ли в общината бизнес сдружение, което помага на предприемачите?   

a. Да 4 

b. Не 19 

c. Не зная 32   

 
43. Вие членувате ли в такова сдружение?   

a. Да 2 

b. Не 52   

 
44. Вашата фирма сътрудничи ли с някоя от изброените организации?   

a. Други частни фирми 14 
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b. Национални браншови организации 3 

c. Не мога да преценя 25 

 

 

Земеделие и животновъдство 
   

 
45. Какви са плановете ви за развитие в следващите 3 години?   

a. Да увелича обема 26 

b. Да запазя същия обем 13 

c. Да намаля обема 5 

d. Да прекратя дейността 5   

 
46. Кои са трите най-важни проблема пред развитието на земеделието и животновъдст-

вото в общината?   

a. Липса на средства за инвестиции 25 

b. Липса на пазари на едро за продукцията 30 

c. Остаряла земеделска техника 16 

d. Недостатъчно търсене на продукцията 19 

е. Неквалифицирана работна ръка 7 

f. Раздробеност на обработваемата земя 7 

g. Липса на работна ръка 21 

h. Липса на консултации по методи 2 

i. Липса на информация за технологии 0 

j. Липса на информация за доставчици 1 

k. Друго 0   

 
47. От какъв вид информация имате най-голяма нужда?   

a. За пазари 31 

b. За нови технологии 12 

c. Счетоводна практика 1 

d. Отпускане на кредити 8 

e. Подобряване на качеството 7 

f. Юридическа информация 1 

g. За доставчици 0 

h. Данъчен режим 0 

i. Друго 0   

 
48. Какъв вид техническо оборудване бихте желали, за да бъде подпомогнато развити-

ето на бизнеса ви?   
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a. Нови усъвършенствани методи 6 

b. Производство на продукти в стопанството 10 

c. Опазване на околната среда 5 

d. Подобряване на условията на живот на животните 9 

e. Нови селскостопански машини 17 

f. Стандарти за безопасност на храните 7 

g. За нова странична дейност 4 

h. Друго 0   

 
49. Какъв вид обучение в областта на селското стопанство желаете за подпомагане на 

развитието на бизнеса ви?   

a. Разработване на бизнес и инвестиционен план 11 

b. Информация за пазари 11 

c. Обучение по ПРСР 7 

d. Методи за реализация на продукцията 22 

e. Групи на производители и съвместна дейност 6 

f. Финансов мениджмънт и контрол 0 

g. Работа с компютри, интернет, нови технологии, ИКТ 4 

h. Управление на персонал 0 

i. Селски туризъм, хотелиерство 1 

j. Чужди езици 0 

k. Друго 0   

 
50. Колко земя обработвате?   

a. До 10 дка 9 

b. 11-30 дка 5 

c. 31-50 дка 5 

d. 51-200 дка 11 

e. Над 201 дка 18   

 
51. Колко животни отглеждате – Едър рогат добитък (ЕРД)?   

a. До 5 животни 8 

b. 6-30 животни 3 

c. 31-50 животни 6 

d. Над 51 животни 3   

 
52. Колко животни отглеждате – Дребен рогат добитък (ДРД)?   

a. До 50 животни 9 

b. 51-100 животни 3 
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c. Над 101 животни 7   

 
53. Колко птици отглеждате?   

a. До 100 16 

b. Над 101 0   

 
54. Какви култури отглеждате?   

a. Тютюн 3 

b. Пшеница 24 

c. Грозде 24 

d. Люцерна 11 

e. Домати 7 

f. Слънчоглед 15 

g. Краставици 4 

h. Зеленчуци 4 

i. Ечемик 16 

j. Фуражни култури 7 

k. Пипер 2 

l. Пъпеши 5 

m. Грах 2 

n. Сини сливи 1 

o. Овошки 5 

p. Лук 2 

q. Друго 0 

 

 
Данни за НПО 

 

   

55. Каква е основната дейност на вашата НПО?   

a. Спортно/Туристическо дружество 3 

b. Религиозна организация 1 

c. Читалище 7 

d. Друго 10 

   

56. Получавате ли държавно или общинско финансиране?   

a. Да, държавно 13 

b. Да, общинско 2 

c. Не 31 
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57. Имате ли изградени партньорства със сродни организации?   

a. Да, в общината 7 

b. Да, в България 7 

c. Да, в чужбина 2 

d. Не 14 

   

58. По какъв начин общината може да подпомогне дейността ви?   

a. Участие в съвместни проекти 17 

b. Партньорство с общината 10 

c. Финансиране 23 

 

Анкетни карти община Свиленград 2016 – отво-

рени въпроси 

2. Кои са двата най-спешни за решаване проблема на територията на община Свиленг-

рад? 

18. Инфраструктура 

19. Инфраструктура, Междуселищен транспорт 

20. Индустриална зона, Инфраструктура 

21. Инфраструктура 

22. Инфраструктура 

23. Инвестиции за селата 

24. Инфраструктура 

25. Инфраструктура, Междуселищен транспорт 

26. Безработица, ВиК инфраструктура  

27. Инфраструктура, Обновяване на сградния фонд 

28. ВиК инфраструктура  

29. Инфраструктура 

30. Инфраструктура 

31. Демография, Безработица 

32. Инфраструктура 

33. Безработица, ВиК инфраструктура 

34. Безработица, Инфраструктура 

35. Инфраструктура 

36. Инвестиции, Земеделие 

37. Инфраструктура, Обновяване на сградния фонд 

38. Безработица, Инвестиции 

39. Инвестиции, Безработица 



 

74 

40. Инфраструктура  

41. Инфраструктура 

42. Инфраструктура 

43. Инфраструктура 

44. Образование, Безработица 

45. Обновяване на сградния фонд, Инфраструктура 

46. Инфраструктура 

47. Корупция 

48. Инвестиции, Нови работни места 

49. Инфраструктура 

50. Инфраструктура 

51. Инфраструктура, Разкриване на нови пазари 

52. Инфраструктура 

53. ВиК инфраструктура, Етнически малцинствени общности 

54. Инфраструктура 

55. Инфраструктура 

56. Инфраструктура 

57. Инфраструктура 

58. Етнически малцинствени общности, Инфраструктура 

59. Медицинско обслужване в селата, Инфраструктура 

60. Инфраструктура, Етнически малцинствени общности 

61. Инфраструктура 

62. Инфраструктура 

63. Инфраструктура 

64. Инфраструктура 

65. Инфраструктура, Обществен транспорт 

66. Икономическо развитие в сектор земеделие, Образование и квалифицирани работни 

кадри 

67. Инфраструктура, Демография 

68. Етнически малцинствени общности, Демография 

69. Безработица, 

70. ВиК, Инфраструктура,  Безработица 

71. ВиК 

72. ВиК, Инфраструктура 

73. Инфраструктура, Благоустрояване на селата 

74. Квалифицирани работни кадри 

75. Безработица, Инфраструктура 

76. Безработица 

77. Безработица, Инфраструктура 

3. Кои са най-перспективните икономически сектори на територията на община Свиленг-

рад? 
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1. Земеделие 

2. Строителство 

3. Туризъм 

4. Развлекателна индустрия 

5. Развлекателна индустрия  

6. Развлекателна индустрия  

7. Туризъм 

8. Развлекателна индустрия  

9. Развлекателна индустрия  

10. Земеделие 

11. Туризъм, Земеделие 

12. Земеделие 

13. Земеделие 

14. Земеделие 

15. Развлекателна индустрия  

16. Туризъм 

17. Услуги, Земеделие 

18. Услуги 

19. Развлекателна индустрия 

20. Развлекателна индустрия 

21. Развлекателна индустрия 

22. Развлекателна индустрия, Туризъм 

23. Развлекателна индустрия 

24. Земеделие, Животновъдство 

25. Селско стопанство 

4. Кои са най-важните инфраструктурни проекти на територия на община Свиленград? 

12. Пътят Свиленград - Маточина 

13. Пътят Маточина - Свиленград 

14. Пътят Свиленград - Маточина 

15. Пътят Свиленград - Маточина 

16. Обновяване на съществуващи места за отдих 

17. Пътища 

18. Пътят Свиленград – Маточина 

19. Междуселски пътища 

20. Благоустройство на града 

21. Старият мост над р. Марица 

22. Библиотека 

23. Канализацията в селата 

24. Мостът над р. Марица – „Старият мост“ 

25. ПСОВ и ВиК, улици, пътища, енергийната ефективност и благоустрояване на паркове  
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26. Благоустройство на селата 

27. ПСОВ 

28. Пътища 

29. Пътища в селата 

30. Пътища 

31. Индустриална зона, Магистрала „Марица“ 

32. Пътища 

33. ВиК 

34. Старият мост, Мезек, Газификация 

35. Старият мост 

36. ВиК, ПСОВ 

37. Старият мост, Съвет 

38. Проект за реконструкция на тротоарни площи и ремонтни дейности на уличната нас-

тилка 

39. Проект за реконструкция на тротоарни площи и ремонтни дейности на уличната нас-

тилка 

 

6. Как международната икономика влияе на икономиката в общината? 

1. Не влияе 

2. Отрицателно 

3. Положително 

4. Положително 

5. Положително 

6. Отрицателно 

7. Отрицателно 

8. Отрицателно 

9. Положително 

10. Покачват се цени на стоки и услуги, а заплатите не нарастват 

11. Няма производствена дейност 

12. Положително 

13. Положително 

 


