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ВЪПРОСНИЦИ
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разработване и изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие:



Публичен сектор
Стопански сектор



Нестопански сектор

СПИСЪК на използванитефигури
Таблици с данни от проведеното проучване
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АЗ – Агенция по заетостта
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници
ДМА – дълготрайни материални активи
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”
ЕО – екологична оценка
ЕС – Европейски съюз
ЕСИФ - Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЕСФ – Европейски социален фонд
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗРР – Закон за регионалното развитие
ЗТ – защитенитеритории
ИАОС – Изпълнителнаагенция по околна среда
ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от
Структурните инструменти на Европейския съюз
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МО – Междинна оценка
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МСП – малки и средни предприятия
НИРД – научно-изследователска и развойна дейност
НПО – неправителствени организации
НПР – Национална програма за развитие
НСИ – Национален статистически институт
НСОРБ – Национално сдружение на общините в РепубликаБългария
НСРР – Национална стратегия за регионално развитие
NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели,
прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз
ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие”
ОП – Оперативна/и програма/и
ОПАК – Оперативнапрограма „Административен капацитет”
ОПДУ – Оперативна програма „Добро управление”
ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”
ОСР – Областна стратегия за равитие
ОСП – Обща селскостопанска политика
ОПИК – Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации”
ОПНОИР – Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж”
ОПР – Общинскипланове за развитие
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ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика”
ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”/”Региони в растеж”
ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”
ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешкитересурси”
ОУ – основно училище
ОУП – общ/и устройствен/и план/ове
ПМДР – Програма за морско дело и рибарство
ППЗРР – Правилник за прилаганенаЗакона за регионалното развитие
ПРСР – Програма за развитие на селскитерайони
ПСПВ – пречиствателна станция за питейни води
ПСОВ - пречиствателна станции за отпадъчни води
ПЧИ – преки чужди инвестиции
ПЧП – публично-частно парньорство
РБ – Република България
РЗИ – Регионална здравна инспекция
РПРСИР –Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020
РИОСВ -Регионална инспекция по околната среда и водите
РСЗ – Регионална служба по заетостта
РПР – Регионален план за развитие
СИР – Североизточен район
СИФ – Социално-инвестиционен фонд
СОУ – средно общообразователно училище
ТБО – твърди битови отпадъци
ТГС – трансгранично сътрудничество
ТИЦ – туристически информационен център
ТСБ – Териториално статистическо бюро
ЦДГ – целодневнадетска градина
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ВЪВЕДЕНИЕ

Фигура 1. Местоположение и територия на МИГ – Айтос

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО:
 Основна цел:
Идентифициране на заинтересованите страни от разработване и изпълнение на
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Айтос” –
съвпадаща с административните граници на община Айтос и установяване на техните
потребности.
 Специфични цели:
 Идентифициране на заинтересованите страни.
 Установяване на потребностите на идентифицираните заинтересовани страни.


Задачи:
 Да се определят заинтересованите страни от местната общност на
територията на община Айтос, чиито интереси и дейности могат и ще бъдат
засегнати от разработването и изпълнението на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие.
 Да се определят потребностите на основните заинтересовани страни във
връзка с разработване и изпълнение на Стратегия за Водено от общностите
местно развитие на територията на община Айтос.
 Да се анализира събраната информация и да се формулират изводи и
препоръки във връзка с разработване и изпълнение на Стратегия за Водено
от общностите местно развитие на територията на община Айтос.

ОБХВАТ НА ПРОУЧВАНЕТО
 Териториален обхват
Изследването беше проведено на територията на МИГ „Айтос”, попадаща в
административните граници на община Айтос.
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Целеви групи
 Местните общности на територията на община Айтос.



Конкретни дейности:
 подготовка на методика за провеждане на проучването;
 извършване на проучване за идентифициране на заинтересованите страни
и за установяване на техните потребности по отношение на воденото от
общностите местно развитие;
 обработка и анализ на събраната информация от проучването чрез
различни методи за осигуряване на достоверност, актуалност и
представителност на резултатите;
 изготвяне на Доклад за идентифицирани заинтересовани страни и техните
потребности във връзка с разработване и изпълнение на Стратегия за
Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ –
съвпадаща с административните граници на община Айтос с изводи и
препоръки.

ЦЕЛИ НА ДОКЛАДА
Анализ на заинтересованите страни (Стейкхолдър анализ)
Терминът „заинтересована страна” (в англоезичните държави еквивалентът е
stakeholder - стейкхолдер) се използва в правото и управлението. Тя описва
организации, структури или личности, които имат засегнати интереси, както в дело, така
и в начинание. Анализът на заинтересованите страни има за цел, както да ги
идентифицира, така и да установи техните конкретни интереси и потребности. Тази
техника се прилага, за да се консолидират целите и да се определят някои рискове в
подготовката и изпълнението на конкретни политики или програми, в конкретния случай
в политиката за местно развитие. Той поставя основата и структурира планирането,
мониторинга и оценката на политиките чрез участие в тези процеси на всички, които са
заинтересовани и имат отношение към тях. Този анализ е основен елемент от
стратегическото управление и планирането и е предпоставка за ползотворно партниране
и/или партньорство.
Важно е да се подчертае, че заинтересованите страни следва да се идентифицират
прецизно, защото те са различни във всеки конкретен случай и зависят от контекста и
спецификата на съответната политика/ програма.
В зависимост от конкретната ситуация, заинтересованите страни могат да включват:
представители на бизнеса; индустриални и търговски обединения; професионални
асоциации и браншови организации; неправителствени организации; местни общности;
граждански сдружения, обществеността като цяло.
Идентифицирането на заинтересованите страни включва:


определянето на страните, които ще бъдат засегнати пряко или косвено,
положително или отрицателно от дадена политика;



степента на въздействие на всеки един от тези индивиди, групи, организации
върху процеса на разработване, изпълнение и оценка на политиката;
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отчитане на техните интереси и влияние върху политиката (Анализ на интересите/
PRES-анализ).

1. Идентифициране на заинтересованитестрани от разработване и
изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на
територията на МИГ – съвпадаща с административните граници на
община Айтос.
Внимателното определяне/идентифициране на заинтересованите страни става, като се
оценяват следните елементи:


Кои са потенциалните облагодетелствани страни?



Кой може да претърпи неблагоприятно въздействие?



Кой може да повлияе негативно, така че осъществяването на планираните
действия да се проточи или възпрепятства?



Кой има капацитет и възможности да подкрепи планираните дейности?

Първата стъпка е съставянето на списък, който включва различните институции,
организации, групи и индивиди, които могат да имат отношение и/или да въздействат
върху политиката за регионално/ местно развитие или върху, които изпълнението й
може да окаже влияние. Целта на този списък е да даде първоначална информация за
разработване на матрица за анализ на заинтересованите страни.
В контекста на настоящото проучване, заинтересовани страни са:


тези, чиито интереси са засегнати от стратегическите документи и провеждана
политика за местно развитие;



тези, които разполагат с необходимата информация, ресурси и компетенции за
извършване оценка на въздействието, формулиране на политиката и тяхното
изпълнение;



тези, които контролират съответните инструменти по прилагането й.

При изготвянето на списъка Eкипът, изготвил анализа, се е ръководил от разбирането, че
отношение към въздействие върху или влияние от подготовката и изпълнението на
политиката за регионално/ местно развитие на община Айтос имат следните групи или
лица:


ПУБЛИЧЕН СЕКТОР: представители на местната и регионална власт, в това число
общинска администрация и изборни длъжности, общински съвет;
представителите на деконцентрираните структури на държавната власт, имащи
пряко отношение/влияние/въздействие към местното развитие;
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СТОПАНСКИ СЕКТОР: представители на бизнеса, в това число и еднолични
търговци, земеделски производители, кооперации; представители на търговски
дружества, предоставящи комунални услуги в общината; представители на
търговски дружества с преобладаващо държавно участие;
НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР: представители на структурите на гражданското общество
(СГО), в това число НПО, културни институции, читалища, спортни клубове,
туристически дружества, настоятелства; представители на образователните
институции, здравни и социални заведения; представители на социалните
партньори и медиите; граждани.

На Таблица 1 е представен списък с идентифицирани заинтересовани страни, имащи
пряко отношение/ влияние/ въздействие към местното развитие.
Таблица 1: Заинтересовани страни на политиката за развитие на община Айтос
ГРУПИ

ПУБЛИЧЕН СЕКТОР

МЕСТНА ВЛАСТ

ПУБЛИЧНО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

ОБЩИНСКИ ФИРМИ:

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ






Кмет на община Айтос ;
Общинска администрация Айтос;
Общински съвет Айтос;
Кметове и кметски наместници на селата:
Дрянковец, Зетьово,
Карагеоргиево, Караново,
Лясково, Малка поляна,
Мъглен, Пещерско,
Пирне, Поляново,
Раклиново, Съдиево,
Тополица, Черна могила,
Чукарка, Черноград.





Медицински център I-Айтос ЕООД - Здравни услуги;



„Айтос автотранспорт“ ЕООД - Автобусни
превози;



„Генгер“ ЕООД Етнографски комплекс „Генгер“ Музей, занаятчийство, кафене, хотел;

МБАЛ Айтос ЕООД - Здравни услуги;
„Авицена“ ЕООД – Аптека.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ИНСТИТУЦИИ







Общообразователни училища – 7;
Професионални гимназии – 1;
Детски градини – 6;
Целодневни детски градини – 6;
Детски ясли -1.

РЕГИОНАЛНА ВЛАСТ:




Областен управител на област Бургас;
Областен съвет за развитие на област Бургас;

ДЪРЖАВНА ВЛАСТ:



Регионална инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) Бургас;
Областна дирекция „Земеделие” Бургас;
Общинска служба Земеделие – Айтос;
Дирекция „Бюро по труда” Айтос;
Дирекция „Социално подпомагане” Айтос.
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СТОПАНСКИ СЕКТОР

ЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Гр. Айтос :
„Деметра” ЕООД
ЗКПУ „Единство”
с. Пещерско:
Мехмед Юсуф Селим
Бейтула Шабан Джелил
с. Караново:
Димчо Вълчев Владимиров
Владимир Христов Даутев
Георги Христов Даутев
с. Пирне:
Стефан Дянков Заров
Нермин Хасан Емин
ЗК „Сила”
ЗК „Пирне”
ЗКПУ „Нова – 2000”
с. Мъглен:
Осман Кямил Али
Иляз Реджеб Рамадан
ЗКПУ „Мъглен”
с. Малка поляна:
Шакир Мустафа Кямил
Мехмед Муса Хюсеин
Айше Смаил Хюсеин
ЗКПУ „Житен Клас”
с. Черна могила:
Юсеин ЮсеинЮсеин
Нериман Селим Юсеин
с. Карагеоргиево:
Рушен Мехмедов Мюмюнов
РамизСакибХаджирамиз
Саидахмед Али Сеид
с. Дрянковец:
Ахмед Мухарем Ахмед
Местан Адем Пехливан
с. Тополица:
Демир Петров Василев
Радослав Зекилов Хаджиев
Николай Юлиянов Миляков
ЗКПУ „Съзнание”
с. Лясково
Мария Валентинова Бакалова
Станка Пенева Казакова
с. Чукарка
Надие Мустафа Мустафа
Фатме Исмаил Ереджеб
ЗКПУ „Чукарка”
с. Черноград
Хатче Мустафа Иляз
ЗКПУ „Наша Земя

Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД
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МЕСТНИ СТРОИТЕЛНИ
ФИРМИ

ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА
ГР. АЙТОС








„Бургаспътстрой“ АД – База Айтос;



„Аетос пласт“ ЕООД – изработка и монтаж на
алуминиеви и PVC дограми;



„Никс“ ЕООД – ремонт и монтаж на
електросъоръжения.

„Стокар -89“ ЕООД;
„Коректстрой“ ООД;
„Дисел 2010“ ЕООД;
„Строймонтаж 96“ ООД;
„Кидекс-68“ЕООД-производство на бетонови
изделия;

„АлмарСийфуд“ АД
„Модатекс Европа“ ЕООД
„Пелето“ ЕООД
„Айтос автотранспорт“ ЕООД
„ХелиосМилк“ ЕООД
„Симпто“ АД
„Димон“ ЕООД
„Полпласт 2011“ ЕООД
„Десий“ ЕООД
„Авицена“ ЕООД
„Хляб и сладкарски изделия“
ЕООД
„Термолукс-радиатори“ ООД
„Механизация и борба с
ерозията“ ООД
„Георги Тончев и сие“ ЕООД
„НСКФ Трейд“ ООД
АнджиФешън ЕООД
ЕТ „Краси“
Хлебозавод –Айтос
ЕТ „Стоян Колев Трейдинг“
МЕЛКО „Диана Колева –База
Айтос“ ООД
„Хитекс“ ЕООД

Хранителна промишленост
Шивашка промишленост
Мебелна промишленост
Транспортни услуги
Хранителна промишленост
Производство на детайли
Хранителна промишленост
Производство на дограма
Хранителна промишленост
Аптека
Хранителна промишленост
Производство на детайли
Услуги
Хранителна промишленост
Производство
Шивашка промишленост
Сладкарска промишленост
Хранителната промишленост
Хранителната промишленост
Хранителната промишленост

Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД
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СГО; ИНСТИТУЦИИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, СПОРТА,
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ; СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ; МЕДИИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ:









НЕСТОПАНССКИ СЕКТОР









ЧИТАЛИЩА:












Сдружение "Знание-Айтос"
Сдружение "училищно настоятелство "Н.Й.Вапцаров
гр.Айтос""
Сдружение "Обществен съвет по образование в
Община Айтос"
Сдружение настоятелство"Славейче"
Сдружение "Младежки информационен център"
Сдружение "училищно настоятелство "Любен
Каравелов""
Сдружение "училищно настоятелство "ОУ Атанас
Манчев""
Сдружение "Настоятелство радост към детска
градина радост"
Сдружение "училищно настоятелство-здравец" при
цдг Здравец""
Сдружение "Св.св.Кирил и Методий” Завет
Сдружение
"училищно
настоятелство"Христо
Ботйов" при соу"Христо Ботев
Сдружение училищно настоятелство "св.св. Кирил и
Методий"
Сдружение "училищно настоятелство при основно
Училище "Цанко Церковски"
Сдружение "училищно настоятелство при основно
училище "Христо Ботев" село Пирне.

НЧ „Васил Левски-1869”- гр. Айтос;
НЧ „Христо Ботев-1928” с. Съдиево;
НЧ „Кирил и Методий- 1929” с. Пещерско;
НЧ „Пробуда-1929” с. Мъглен;
НЧ „Изгрев – 1927” с. Тополица;
НЧ „Светлина-1932”- с. Черноград;
НЧ „Петър Житаров-1928”- с. Караново;
НЧ „Наука-1927”- с. Чукарка;
НЧ „ПРОБУДА-1925” с. Пирне,;
НЧ „Иван Кожухаров- 1928” с. Карагеоргиево.

Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД

13

СПОРТНИ КЛУБОВЕ:

СДРУЖЕНИЯ И
ФОНДАЦИИ:



СДРУЖЕНИЕ "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ АЙТОС"



СДРУЖЕНИЕ "ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СПОРТЕН КЛУБ "АЙТОС""



СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ВИХЪР АЙТОС"



СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН АЙТОС"



СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА АЙТОС"



СДРУЖЕНИЕ "ФЕНКЛУБ СИНЯТА МАГИЯ - ГР.АЙТОС"



СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ БУЛДОГ-ВТА-АЙТОС"



СДРУЖЕНИЕ "ШАХМАТЕН КЛУБ БУРГАС"



СДРУЖЕНИЕ "БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ - АЕТОС"



СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ВИХЪР"



СДРУЖЕНИЕ "СТРЕЛКОВИ КЛУБ - АЕТОС"



СДРУЖЕНИЕ "ШАХМАТЕН КЛУБ АЕТОС"



СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ "АТЛАС""



СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ "АЛТАЙ"



СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ-ЛОКОМОТИВ ЧЕРНОГРАД"



СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ БЯЛА РЕКА"



СДРУЖЕНИЕ "МОТОЦИКЛЕТЕН СПОРТЕН КЛУБ"РИНГ"



СДРУЖЕНИЕ "МОТОЦИКЛЕТЕН СПОРТЕН КЛУБ ОРЕЛ"



СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ОРЕЛ 2012"



СДРУЖЕНИЕ " КЛУБ ПО СПОРТНА АКРОБАТИКА - ОРЕЛ"



СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ "ФИТНЕС И КУЛТУРИЗЪМ-МУСАШИ"



СДРУЖЕНИЕ "РИБОЛОВЕН КЛУБ ХОБИ И СПОРТ"



СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛОВНА СТРЕЛБА "СОКОЛ-2010"



СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ШАХМАТЕН КЛУБ "АЕТОС 64"

14

СДРУЖЕНИЕ "КЛЪСТЕР АЙТОС"
СДРУЖЕНИЕ "РОТАРИ КЛУБ АЙТОС"
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-АЙТОС"
СДРУЖЕНИЕ "ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК "РОБОТИКА"-АЙТОС"
СДРУЖЕНИЕ "АГРОБИЗНЕСЦЕНТЪР И БИЗНЕС ИНКУБАТОР ГР.АЙТОС"
СДРУЖЕНИЕ "ВЕРНИЯТ НАСТОЙНИК" - КЛОН ГРАД АЙТОС
СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "АЙТОС ГАРОВА 5"
СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "АЙТОС ЦАР АСЕН 6"
ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО - АЙТОС
СДРУЖЕНИЕ "РЕГИОНАЛНАТА РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКО И МЕСОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ-ОБЩИНА АЙТОС"
СДРУЖЕНИЕ "ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО -1897 ПЕТЪР КИПРИЛОВ гр.АЙТОС"
СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "АЙТОС ул.ВАСИЛ АПРИЛОВ бл.3"
СДРУЖЕНИЕ "АЛТЕРНАТИВИ"
СДРУЖЕНИЕ "ЮНИВЪРС 2001"
СДРУЖЕНИЕ "КАМЕЛИЯ 2004"
СДРУЖЕНИЕ "ЕС - 2004"
СДРУЖЕНИЕ "ПРИЯТЕЛИ ПЛЮС"
СДРУЖЕНИЕ "СВЕТЛИНА ЗА ВСИЧКИ"
СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР"
СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "ГРАДИНА"
СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ АЙТОСКИ РОГАТ ГЪЛЪБ"
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ГЕНГЕРИ"
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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЕВРОСТАРТ"
СДРУЖЕНИЕ "ТЪРГОВСКО - ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС КЛУБ"
СДРУЖЕНИЕ "СТЕП БАЙ СТЕП - 2005"
СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "СЛАВЕЕВА РЕКА"
СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "ЦАР СТАНЦИЯ"
СДРУЖЕНИЕ "ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ ПЕЙ СЪРЦЕ"
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЧУДНИ СКАЛИ"
СДРУЖЕНИЕ "СНЦ СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ОВЦЕ"
СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ"
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - НАСТОЯТЕЛСТВО "ПРОЛЕТ"
СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВНОСТ, ГЛАСТНОСТ, ДЕЙСТВИЕ"
СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "ХАДЖИ ДИМИТЪР 18"
СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВИ ЗА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ /ИМРР/"

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
МАЛЦИНСТВЕНИ
ОБЩНОСТИ



ФОНДАЦИЯ "ОБЛАСТЕН РОМСКИ СЪЮЗ"



СДРУЖЕНИЕ "РОМА 2004"



СДРУЖЕНИЕ "ОБЛАСТЕН МУЛТИЕТНИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ТОЛЕРАНТНОСТ"



СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОПЕЙСКИ РОМСКИ СЪЮЗ - ЗАЕДНО"

Представеният списък няма претенция за изчерпателност по отношение на
включените организации.
По-важното тук е да се отбележи, че когато се разработва или изпълнява конкретната
политиката за местно развитие се търси мнението на заинтересованите страни и се
гарантира тяхната представителност.
Ако се провеждат консултации с прекалено тесен кръг заинтересовани страни, голям е
рискът процеса на консултиране да попадне „под контрол" и да бъдат представени само
интересите на специфични групи, които могат да спечелят или загубят от съответното
решение.
Една от причините за разнообразяване на кръга от заинтересованите страни е да се
намали рискът от пристрастие или тенденциозност при вземането на решения в областта
на местното развитие. При идентифицирането на заинтересованите страни не би
трябвало да се изключва никой с действителни интереси. Затова е необходимо да се
познават всички заинтересовани страни, да се различава и разбира тяхното
многообразие, да се познават техните интереси, гледни точки и очаквания относно
характера и съдържанието на съответната политика и план.
Европейската комисия препоръчва при идентифицирането на целевите групи да се има
предвид: по-широкото въздействие върху други политики; необходимостта от
специфичен опит, компетентност или технически знания; необходимост от включване на
неорганизирани интереси; опита на участниците от предишни консултации;
необходимостта от правилен баланс между представителите на социалните и
икономическите партньори, големите и малките организации или фирми, по-широки
групи (например църковни и религиозни общности) и специфични целеви групи
(например младежи до 29 г., жени, възрастни хора, безработни или етнически
малцинства).

Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД
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Идентифицираните към момента заинтересовани страни следва да бъдат „групирани” в
зависимост от интересите и влиянието си в сферата на политиката за местно развитие.
Подходящ за тази цел е анализът на интересите (PRES-анализ).
1.2. Анализ на интересите (PRES анализ)
За разработването на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна
инициативна група Айтос” е важно да се проучат интересите/потребностите на групите
заинтересовани страни.
Анализът на интересите може да се извършва чрез прилагане на техника наречена PRES
(PressureAnalysis). Всяка организация е свързана с определен брой общности, които имат
определени интереси за развитието на територията. Те оказват влияние върху избора на
проектна стратегия.
Анализът на интересите преминава през следните фази:





идентифициране на общностите, които влияят или се влияят от разглеждания
проблем , т.нар. стейкхолдър анализ (анализ на заинтересованите страни) – това
е изпълнено в предходния етап;
изясняване и конкретизиране на заявените интереси/потребности от всяка
общност;
съгласуване на интересите/потребностите на отделните общности с интересите
на цялата територия.

Правилната оценка на отношението, значимостта и степента на влияние на
заинтересованите страни има съществено значение за включването им при
разработването, одобрението и изпълнението на Стратегията за Водено от общностите
местно развитие на МИГ „Айтос”.
Трябва да се имат предвид следните няколко съществени ИНДИКАТОРИ ЗА ВЛИЯНИЕ/
НАТИСК:


Власт и статус - политически, социален и икономически;



Контрол над стратегически ресурси;



Неформално влияние;



Степен на организираност;



Властови взаимоотношения с други заинтересовани страни;



Значение за изхода и успеха на политиката/програмата.

Определянето на ролята, интересите и възможностите на идентифицираните
заинтересовани страни за влияние върху процеса на формулиране, прилагане,
наблюдение и оценка на Стратегията за водено от общностите местно развитие е много
важен момент. Този анализ се прави с помощта на следните ПОКАЗАТЕЛИ ЗА
ГРУПИРАНЕ:

Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД
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Какви са очакванията на групите заинтересовани страни по отношение на средата
и стратегията?
Какво е предварителното отношение на групите заинтересовани страни към
вероятни промени в средата и към Стратегията?
Какви са възможните ползи за групите заинтересовани страни от включване на
техни приоритети в разработваната стратегия?
Кои интереси на заинтересованите страни се засягат от реализацията на отделна
цел или цели, включени в разработваната стратегия?
Какви са взаимоотношенията между групите заинтересованите страни?
Какви ресурси са в състояние или биха могли да мобилизират заинтересованите
страни?

1.3.

Избор на ключови заинтересовани страни за участие в разработване/
прилагане на СВОМР на МИГ „Айтос”

Методика за избор на ключови заинтересовани страни за участие в разработване/
прилагане на СВОМР на МИГ „Айтос”. При идентифицирането на групите
заинтересовани страни от разработване на СВОМР се следва следната последователност
от стъпки:
 Идентифициране на заинтересованите страни:
Първоначално идентифициране на потенциалните групи заинтересовани страни въз
основа на вторична информация (списък на заинтересованите страни).
 Интереси:
Определяне на интересите: определяне на мотивите и притесненията, които групата от
заинтересовани страни има по отношение на разработването на Стратегия за водено от
общностите местно развитие на МИГ „Айтос”, както и на евентуални изгоди и/или
загуби за съответната заинтересована страна от реализирането й. За всяка група
заинтересовани лица се определят три основни интереса.
 Отношение:
Отразява потенциалната реакция на отделните групи заинтересовани страни по
отношение СВОМР. Оценява се от „силен поддръжник” до „силен опонент” по следната
скала:
+3: силен поддръжник;
+2: умерен поддръжник;
+1: неутрален/ независим;
-2: умерен опонент;
-3: силен опонент
 Власт:
Властта на отделните групи заинтересовани страни се отнася до количеството ресурси (Ч
- човешки, Ф-финансови, П - политически), с които разполагат и способността им да
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мобилизират тези ресурси в подкрепа или против реализацията СВОМР. Оценяват се по
скала от 1 до 5, където:
5 - много силна;
4 - силна;
3 - средна;
2 - слаба;
1 - много слаба
 Влияние:
Нивото на влияние на всяка заинтересована страна се определя от сумата на дадените
оценки за всеки един от видовете ресурси, т.е. влияние = Ч+Ф+П;
 Обща оценка:
Оценка за всяка от заинтересованите страни е произведение на отношението/позицията
и влиянието, т.е. Обща оценка = Отношение*Влияние.
 Резултат
Резултатът от извършената оценка за идентифициране на ключовите групи
заинтересовани страни се определя в два показателя:
 Необходимост от включване
Необходимостта от включване на всяка една заинтересована страна в процеса на
разработване на политика за развитие се определя по следния начин:
Ако общата оценка е по-голяма от 10 в абсолютна стойност - заинтересованата
страна трябва да участва, ако общата оценка е по-ниска от 10 в абсолютна
стойност, заинтересованата страна може да се пренебрегне.
 Степен на участие:
В тази колона се идентифицира нивото на ангажираност на заинтересованите страни в
процеса на разработване на Стратегията за ВОМР. За целта на анализа заинтересованите
страни могат да бъдат разделени в три групи:
 1 Група: Със силно позитивно или негативно отношение към политиката и високо
ниво на сила/власт – с обща оценка в абсолютна стойност на заинтересована
страна над 30: Тази група трябва да участва активно в процеса на взимане на
решения във връзка с разработване на СВОМР.
 2 Група: С умерено позитивно или негативно отношение и средно ниво на
власт/сила – с обща оценка между 10 и 20: с тази група трябва да бъдат
провеждани консултации и да бъде включена в обсъжданията и консултациите;
 3 Група: С умерено позитивно или негативно отношение и ниско ниво на
власт/сила: общата оценка в абсолютна стойност на заинтересована страна е
между 10 и 20 - Трябва да бъде информирана.
На Таблица 2, е представена методиката за идентифициране на ключови групи
заинтересовани страни от разработване и изпълнение на СВОМР на МИГ “Айтос”.

Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД

18

Таблица 2: Методика за идентифициране на ключови групи заинтересовани страни от
разработване и изпълнение на СВОМР на МИГ “Айтос”.
Групи
Заинтер
есовани
страни

Критерии за оценка

Интереси:
Три
основни
интереса

Отношение
към СВОМР

Власт:
количество
ресурси
Ч - човешки,
Ф-финансови
П–
политически

Ч

Ф

Влияние:
= Ч+Ф+П;

Резултат

Обща
оценка:

Необходим
ост от
включване

Степен на
участие

Обща
оценка =
Отношение
*Влияние.

П

С помощта на матрицата отговаряме на следните въпроси:


Кои са групите заинтересовани страни от разработване и изпълнение на СВОМР?



Защо ги включваме?



По какъв начин заинтересованите страни участват в процесите на планиране и
изпълнение на СВОМР?

На Таблица 3 е представена оценката за идентифициране на групи заинтересовани
страни от разработване и изпълнение на СВОМР на МИГ „Айтос”.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”
Таблица 3: Идентифициране на групи заинтересовани страни от разработване и изпълнение на СВОМР
Идентифициране на групи заинтересовани страни от разработване и изпълнение на СВОМР на МИГ “Айтос”
Критерии за оценка
Резултат
Заинтересовани
Власт
Отношение
Обща Необходимост
страни
1 до 5 Влияние
Интереси:
Степен на участие
+3 до -3
оценка от включване
Ч Ф П
ПУБЛИЧЕН СЕКТОР
Силен интерес и
Активно участие в процеса
Местна власт
полза Интерес от
3
4 4 4
12
36
Да
на взимане на решения
реализиране
Публични здравни
Трябва да бъдат
Полза
1
3 2 2
7
7
Не
институции
информирани
Образователни
Трябва да участват в
Полза
2
3 2 2
7
14
Да
институции
консултации
Съответствие между
СВОМР и планове и
стратегии на областно и
Държавни структури Съгласуваност
1
2 1 2
4
4
Не
регионално равнище
на областно ниво
Трябва да бъдат
информирани и да се
осигури съгласуване
Трябва да бъдат
Държавни структури Съгласуваност
1
2 1 2
5
5
Не
информирани и да се
на общинско ниво
Индиректна изгода
осигури съгласуване

СТОПАНСКИ СЕКТОР
Земеделски
производители:
растениевъдство

Земеделски
производители:
животновъдство
Промишленост –
малки предприятия
от преработка на
селскостопански
продукти и ХВП
Промишленост –
малки предприятия
от останалите
подсектори (извън
ХВП)
Промишленост микропредприятия

Предприятия от
туризма –
хотелиерство

Силен интерес и
полза – подкрепа за
развитие на
земеделското
стопанство
Силен интерес и
полза – подкрепа за
развитие на
земеделското
стопанство

3

4

3

4

11

33

Да

Активно участие в процеса
на взимане на решения

3

4

3

4

11

33

Да

Активно участие в процеса
на взимане на решения

Силен интерес и
полза – подкрепа за
инвестиции

3

4

3

3

10

30

Да

Активно участие в процеса
на взимане на решения

Неутрални

1

2

2

2

6

6

Не

Трябва да бъдат
информирани

3

4

3

4

11

33

Да

Активно участие в процеса
на взимане на решения

3

3

4

3

10

30

Да

Активно участие в процеса
на взимане на решения

Силен интерес и
полза – подкрепа за
развитие на
неземеделски
дейности
Силен интерес и
полза – подкрепа за
развитие на
неземеделски
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Предприятия от
туризма ресторантьорство

Предприятия от
туризма – други
услуги за туристи

Предприятия от
сектор търговия и
услуги

дейности
Силен интерес и
полза – подкрепа за
развитие на
неземеделски
дейности
Силен интерес и
полза – подкрепа за
развитие на
неземеделски
дейности
Силен интерес и
полза – подкрепа за
развитие на
неземеделски
дейности

3

3

4

3

10

30

Да

Активно участие в процеса
на взимане на решения

3

3

4

3

10

30

Да

Активно участие в процеса
на взимане на решения

3

3

4

3

10

30

Да

Активно участие в процеса
на взимане на решения

2

3

2

3

8

16

Да

Трябва да участват в
консултации

2

3

2

2

7

14

Да

Трябва да участват в
консултации

3

3

2

3

8

24

Да

Трябва да участва в
консултации

22

НЕСТОПАНСКИ
СЕКТОР
Сдружения и
фондации в сферата
на бизнеса,
екологията, туризма
Сдружения в
сферата на
образованието
Сдружения в
сферата на спорта

Интерес и полза –
подкрепа за
инвестиции в
социалната сфера и
туризма
Интерес и полза –
подкрепа за
инвестиции в
социалната сфера
Интерес и полза –
подкрепа за
инвестиции в спорта
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Читалища
Църковни
настоятелства и
други организации,
свързани с
вероизповеданията
Представители на
уязвими групи

Полза – подкрепа за
инвестиции в
културата

3

4

3

3

10

30

Да

Активно участие в процеса
на взимане на решения

Възможна полза

2

2

2

2

6

12

Не

Трябва да бъдат
информирани

Интерес, потребности
от подкрепа

2

2

2

3

7

14

Да

Трябва да участват в
консултации

Изводи:
Идентифицираните групи заинтересовани страни със силно позитивно/негативно отношение към политиката и високо ниво на
сила/власт, които трябва да бъдат включени в процесите на взимане на решения по разработване и реализация на Стратегията за
водено от общностите местно развитие - Айтос, са:
 Местна власт;
 Земеделски производители: растениевъдство и животновъдство;
 Промишленост –микропредприятия;
 Промишленост – малки предприятия от сектор преработка на селскостопански продукти и ХВП;
 Туризъм – хотелиерство и ресторантьорство;
 Туризъм – други услуги за туристи;
 Търговия и услуги;
 Читалища.
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Консултиране в процеса на разработване на СВОМР на МИГ „Айтос” трябва да се осъществи със следните групи заинтересовани
страни:
 Образователни институции;
 Сдружения и фондации в сферата на бизнеса, екологията, туризма;
 Сдружения в сферата на образованието и спорта;
 Представители на уязвими групи.
Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

2. Проучване и анализ за установяване на потребностите на групите
заинтересовани страни от разработване и изпълнение на Стратегия за
Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Айтос”.
Проучването и анализа на потребностите на групите заинтересовани страни е от
съществено значение за успешното разработване и изпълнение на Стратегия за водено
от общностите местно развитие на територията на МИГ “Айтос”. Ясното и коректно
определяне на потребностите на отделните заинтересовани страни ще даде насока за
направленията, параметрите и стратегическата рамка за работа на МИГ „Айтос”през
програмен период 2014 – 2020 година.
За провеждане на проучването бяха разработени 3 вида анкетни карти за всеки от трите
сектора – публичен, нестопански и стопански.
И трите анкетни карти съдържат еднаква първа част с цел установяване на общите
потребности на развитието на територията на МИГ “Айтос”:
– I.ОБЩИ ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ, включваща шест въпроса.
В анкетната карта за публичния сектор са включени и следните две части:
- II.ПОТРЕБНОСТИ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ПОДКРЕПА, с три
отделни групи въпроси с подвъпроси, даващи възможност да се представят до 3
конкретни проектни идеи, насочени към публична инфраструктура.
- III.ДАННИ ЗА АНКЕТИРАНОТО ЛИЦЕ с четири въпроса, позволяващи анализ на
характеристиките на анкетираните лица.
В анкетната карта за стопанския сектор са включени и следните части:
- II. ПОТРЕБНОСТИ НА СТОПАНСКИЯ СЕКТОР ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ПОДКРЕПА,
включващ общо осем въпроса, като въпрос осем е с шест подвъпроса, насочени
към определяне параметрите на конкретни проектни идеи.
- III. ДАННИ ЗА АНКЕТИРАНОТО ЛИЦЕ с пет въпроса, позволяващи определяне на
вида на стопанския субект, както и данни за анкетираното лице. На анкетираните
беше дадена възможност да попълнят (по желание) данни и за предприятието,
което представляват.
В анкетната карта за нестопанския сектор са включени и следните части:
- II. ПОТРЕБНОСТИ НА НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ПОДКРЕПА, с три
отделни групи въпроси с под-въпроси, даващи възможност да се представят до 3
конкретни проектни идеи на нестопанския сектор.
- III.ДАННИ ЗА АНКЕТИРАНОТО ЛИЦЕ с четиривъпроса, позволяващи анализ на
характеристиките на анкетираните лица.
Въпросите в анкетните карти са няколко вида:
- от затворен тип, като има както такива, които предполагат множествен избор
(повече от 1 отговор, до 3 отговора), така и с един възможен отговор;
- от отворен тип – с възможност за попълване на свободен текст;
- комбинирани – с възможност да се избере да се попълни отговора свободно или
да бъде избран измежду възможни отговори.

С цел постигане на представителност и включване на всички групи заинтересовани
страни бяха анкетирани общо 141 души:
От подготвени и разпространени 200 анкети, бяха получени попълнени 141,
разпределени по следния начин:
- Представители на публичния сектор – 46 души;
- Представители на нестопанския сектор –12 души;
- Представители на стопанския сектор – 83 души.
2.1. Потребности на местните общности и групите заинтересовани страни, свързани
с развитие на територията на МИГ “Айтос”
Най-важните потребности, свързани с развитието на територията на МИГ – Айтос, към
които трябва да се насочат усилията на местната общност.
С първият въпрос беше потърсено мнението на анкетираните относно най-важните
потребности, свързани с развитието на територията на МИГ “Айтос”, към които трябва да
се насочат усилията на местната общност като цяло.
Възможните отговори отразяват многообразието на потребностите на селските райони:
 Разнообразяване на местната икономика;
 Подобряване конкурентноспособността на селското стопанство;
 Внедряване на производства с висока добавена стойност;
 Развитие на селски и други форми на алтернативен туризъм;
 Въвеждане и развитие на различни услуги;
 Изграждане и развитие на туристическа инфраструктура;
 Обновяване на селата и подобряване на условията на живот;
 Съхраняване и популяризиране на местните исторически и природни ресурси и
местната идентичност;
 Маркетинг и популяризиране на територията;
 Друго – с възможност за даване на свободен отговор.
На фигура 2.1.1. са представени обобщените отговори на всички анкетирани.
Фигура 2.1.1. Потребности, свързани с развитието на територията на МИГ “Айтос”, към
които трябва да се насочат усилията на местната общност – общо
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Обновяване на селата/подобряване на условията

86

Разнообразяване на местната икономика

73

Конкурентноспособност на селското стопанство

45

Съхраняване/популяр.местните ресурси и …

39

Развитие на туризъм

35

Маркетинг и популяризиране на територията

30

Изграждане на туристическа инфраструктура

27

Производства с висока добавена стойност

25

Въвеждане и развитие на различни услуги

24

Друго: моля, опишете

3

Анализът на резултатите от проучването показват, че най-важните потребности са
свързани с:
 На първо място, необходимостта от обновяване на селата и подобряване на
условията на живот - 86 от отговорите;
 Разнообразяването на местната икономика е важно за местното развитие - 73 от
отговорите;
 Съхраняването и популяризирането на местните исторически и природни ресурси и
местната идентичносте друга важна потребност (39), свързана с развитие на
територията;
 Съответно, и развитието на селски и други форми на алтернативен туризъм е
определено като важна потребност – също 35 от отговорите.
Мненията на отделните сектори – публичен, стопански и нестопански - по отношение
най-важните потребности, са представени на фигура 2.1.2. Като цяло, мненията на
отделните сектори съвпадат по отношение на най-важните потребности. Във отворения
отговор –„Други: моля посочете“ – има дадено едно предложение за важна потребност развитието на спорта за деца и юноши от представител на нестопанския сектор.
Фигура 2.1.2. Потребности, свързани с развитието на територията на МИГ “Айтос”, към
които трябва да се насочат усилията на местната общност – по сектори
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Изводи:
Най-важните потребности на развитието на територията на Айтос са
обновяването на селата и подобряване на условията на живот, разнообразяването
на местната икономика, съхраняването и популяризирането на местните
исторически и природни ресурси и местната идентичност и развитието на селски и
други форми на алтернативен туризъм.
2.2. Направления на работата на МИГ „Айтос”в подкрепа на местното развитие в
бъдеще
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Беше потърсено мнението на анкетираните представители на стопанския, нестопанския
и публичния сектори относно направленията, в които МИГ „Айтос”трябва да продължи
да работи в подкрепа на местното развитие.
Основните направления, в които МИГ може да продължи да работи през новия
програмен период, са:
-

Подкрепа за развитие на селското стопанство;
Подкрепа за разнообразяване на икономиката;
Подкрепа за обновяване на селата и подобряване на публичните услуги;
Подкрепа за развитие на горските райони.

На фигура 2.2.1 са представени резултатите от направеното проучване, обобщаващи
всички отговори:
Фигура 2.2.1.:Направления, в които да продължи работата на МИГ „Айтос”в подкрепа
на местното развитие – общо
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Анализът на резултатите показва, че МИГ „Айтос”трябва да насочи своите усилия – и
съответно, целите на СВОМР, към:
- Подкрепа за обновяване на селата и подобряване на публичните услуги –54 от
дадените отговори;
- Подкрепа за разнообразяване на икономиката е отбелязана като важно
направление за 71 от отговорилите;
- Дейностите за повишаване на обществената активност и оживяване на
територията на МИГ „Айтос”е важно според 66 от отговорилите.
Развитието на селското стопанство (43) и на горските райони (3) получават по-малко
предпочитания.
Анализът на резултатите по сектор, към който принадлежат анкетираните, показват
известни специфики:
- Представителите на публичния сектор отдават еднакво внимание на обновяване
на селата (14) и разнообразяване на икономиката (14), и поставят на второ място
развитие на селското стопанство;
- Стопанският сектор поставя на първо място разнообразяването на икономиката
(52 от отговорите от стопанския сектор), като на второ място са поставени две
потребности – обновяване на селата и подобряване на публичните услуги (30) и
повишаване на обществената активност и оживяване на територията (43), като помалко внимание се отдава на селското стопанство.
- Нестопанският сектор споделя мнението на публичния, че обновяването на
селата е от първостепенна важност (10), а на второ място е поставено повишаване
на обществената активност и оживяване на територията (8).
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Фигура 2.2.2.:Направления, в които да продължи работата на МИГ „Айтос”в подкрепа
на местното развитие – по сектори
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Изводи:
Местна инициативна група Айтос би трябвало да насочи усилията си към
обновяване на селата и подобряване на публичните услуги, подкрепа за
разнообразяване на икономиката и дейности за повишаване на обществената
активност и оживяване на територията.
2.3. Потребности на местните общности по отношение основните услуги на
територията на МИГ “Айтос”
Беше потърсено мнението на анкетираните кои са най-важните потребности на
територията, свързани с основните услуги за населението:
- общински пътища, улици, тротоари;
- водоснабдителни системи и съоръжения и канализационна мрежа;
- площи, за широко обществено ползване;
- социална инфраструктура за предоставяне на услуги;
- подобряване на енергийната ефективност на общински сгради за обществени
услуги;
- спортна инфраструктура;
- обекти, свързани с културния живот;
- общинска образователна инфраструктура.
Резултатите показват, че според групите заинтересовани страни, най-важните и
належащи потребности на територията на МИГ „Айтос”са свързани с:
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-

на първо място, пътна инфраструктура (пътища, улици, тротоари), според 110
отговорилите;
- като друга важна потребност са идентифицирани инвестициите в обекти,
свързани с културния живот (29);
- важни за местната общност са инвестициите в площи за широко обществено
ползване и в спортна инфраструктура (и двете 54+48).
Данните от проучването са представени на фигура 2.3.1.
Фигура 2.3.1.: Потребности на местните общности по отношение основните услуги на
териториятана МИГ „Айтос”– общо
Потребности на местните общности по отношение на основните услуги - общо
общински пътища, улици, тротоари

110

площи, за широко обществено ползване

54

спортна инфраструктура

48

водоснабдителни системи и съоръжения и…

39

обекти, свързани с културния живот

29

социална инфраструктура

20

общинска образователна инфраструктура

16

подобряване на ЕЕ на общински сгради

31

12

Фигура 2.3.2.:Потребности на местните общности по отношение основните услуги на
територията на МИГ „Айтос”– по сектори
Потребности на местните общности по отношение на основните услуги по сектори
общински пътища, улици, тротоари
площи, за широко обществено ползване

4

спортна инфраструктура

5

обекти, свързани с културния живот

12
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6

социална инфраструктура
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общинска образователна инфраструктура
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Анализът на резултатите по отделни сектори (фигура 2.3.2.) показва следното:
- най-важните потребности на развитието на територията на МИГ „Айтос”според
публичния сектор са инвестиции в общински пътища, улици и тротоари (28), на
трето място са поставени инвестициите във ВиК сектора (6), на четвърто –
социална инфраструктура (4), а инвестициите в площи за широко обществено
ползване са на второ място (12);
- Стопанският сектор поставя на първо място потребностите от инвестиции и
подкрепа за площите за широко обществено ползване и спортната
инфраструктура (общо 73), следвани от потребностите от инвестиции в общински
пътища и улици (72);
- Нестопанският сектор счита, че потребностите от инвестиции в обекти, свързани с
културния живот са на трето място (5),водени от общински пътища и улици (10) и
на второ място – потребностите, свързани с ВиК мрежи и съоръжения (6).
ИЗВОДИ:
Основните потребности на местните общности и заинтересованите страни,
свързани с публичната инфраструктура на територията на МИГ „Айтос” са
свързани с необходимост от подобряване на пътната и улична мрежа. Предвид обаче
ограниченията относно максималния размер на разходи по един проект, който може
да се финансира от Стратегия за ВОМР – 200 000 евро, тези потребности трудно
могат да бъдат удовлетворени в своята цялост. Поради тази причина усилията и
целите на МИГ “Айтос”, би следвало да се насочат основно към следващите по
важност дейности за обновяване на селата и подобряване на услугите за
населението, а именно: инвестиции в обекти, свързани с културния живот, площите
за широко обществено ползване и спортната инфраструктура на територията.

2.4. Потребности на местните общности по отношение ремонт и обновяване на
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура и сгради с религиозно
значение на територията на МИГ “Айтос”
С оглед оценка на потребностите на местните общности, свързани с инфраструктурата
за отдих и туризъм и сградите с религиозно значениебеше потърсено мнението на
анкетираните представители на трите сектора, измежду:
- туристически информационни центрове
- посетителски центрове за представяне на местното природно и културно
наследство
- центрове за изкуство и занаяти с туристическа цел
- съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно, културно
и/или историческо наследство
- съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели,
съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки)
- сгради с религиозно значение.
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На фигура 2.4.1. са представени резултатите от проучването на потребностите,
обобщаващи отговорите на всички анкетирани.
Фигура 2.4.1.:Потребности на местните общности по отношение на ремонт и
обновяване на инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура и сгради с
религиозно значение на територията на МИГ „Айтос”– общо

съоръжения за туристически атракции

92

съоръжения за туристическа инфраструктура

51

посетителски центрове за местно наследство

51

центрове за изкуство и занаяти

44

сгради с религиозно значение

24

туристически информационни центрове

13

Друго

4

Най-важните потребности, свързани с туристическа и за отдих инфраструктура, са:
- Туристическите атракции за представяне на местното историческо и природно
наследство – 92 от отговорите;
- Потребността от изграждане и инвестиции в центрове за представяне на местното
наследство е поставена на второ място – 51, както и
- Необходимостта от инвестиции в туристическа инфраструктура също е от особена
важност – 51.
Фигура 2.4.1. потребности на местните общности по отношение на ремонт и
обновяване на инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура и сгради с
религиозно значение на територията на МИГ „Айтос”– по сектори
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ИЗВОДИ:
Анализът на резултатите по групи анкетирани показва, че всички анкетирани са
единодушни и поставят на водещо място потребността от инвестиции в
изграждане на туристически атракции, базирани на уникалните исторически и
природни дадености на територията, както и да се инвестира в центрове за
представяне на местното наследство пред туристите.
Предвид уникалното културно-историческо наследство на региона, резултатите са
показателни по отношение необходимостта от тяхното адекватно представяне за
привличане и задържане на туристическия интерес.
2.5. Направления, в които бизнесът от територията на МИГ „Айтос”има потребност
от подкрепа
Беше потърсено мнението на анкетираните в какви направления има потребност да се
развива бизнесът на територията на МИГ “Айтос”:
-

Инвестиции в земеделските стопанства;
Инвестиции за преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти;
Инвестиции в промишлеността;
Дейности за развитие на туризъм (туристически обекти и туристически услуги);
Производство или продажба на неземеделски продукти;
Развитие на услуги във всички сектори;
Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;
Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Обобщените резултати от проучването показват (фигура 2.5.1.), че на територията на
МИГ „Айтос”са налице следните потребности:
- Потребности от подкрепа за развитие науслуги във всички сектори;
- Преработката и маркетингът на селскостопански продукти и инвестициите в
земеделските стопанства са поставени на първо място като потребност (58+55);
- Инвестициите в промишлеността и производството и продажбата неземеделски
продукти също е важна потребност за развитието на територията, които взети
заедно заемат второ място като важна потребност;
- С (51) от отговорите развитието на туризма се нарежда на 3 място.
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Фигура 2.5.1.: В кои направления бизнесът от територията на МИГ „Айтос”има найголяма потребност от подкрепа за развитие – общо
Развитие на услуги във всички сектори

60

Преработка/маркетинг на СС продукти

58

Инвестиции в земеделските стопанства

55

Дейности за развитие на туризъм

51

Развитие на занаяти и др.неземед.дейности

42

Инвестиции в промишлеността

39

Производство/продажба на неземед.продукти

30

Енергия от ВЕИ за собст.потребление

6

Фигура 2.5.2.: В кои направления бизнесът от територията на МИГ „Айтос”има найголяма потребност от подкрепа за развитие – по сектори
Развитие на услуги във всички сектори
Дейности за развитие на туризъм

8

15

Преработка/маркетинг на СС продукти

8

Производство/продажба на
неземед.продукти

30

нестопански
публичен

20

5
6

0

стопански

24

Инвестиции в промишлеността
Енергия от ВЕИ за собст.потребление

15

7
5

1

35
33

2

Инвестиции в земеделските стопанства

17
35

1

Развитие на занаяти и
др.неземед.дейности

35

9
24

2
4

Анализът на потребностите на отделните групи анкетирани показва:
-

Според стопанския сектор, територията на МИГ „Айтос”има потребност от
развитие и подпомагане на следните сектори – преработка на селскостопански
Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД
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-

-

продукти (35), развитие на туризъм (35) и развитие на услуги във всички
сектори(35);
Публичният сектор счита, че най-важно е да се подпомага развитието на
промишлеността и услугите (24+17), следвани от развитие на туризъм (15) и
инвестиции в земеделските стопанства (20);
Нестопанският сектор поставя на трето място потребността от развитие на
туризма (1), изпреварен от селското стопанство (8) и на услугите (8).

ИЗВОДИ:
Потребностите на територията от развитие на бизнеса са насочени към развитие
на услуги – социални, ИТ, бизнес, здравни и други, преработка и маркетинг на
селскостопански продукти и подкрепа за селското стопанство и за развитие на
туризма. Съответно, подкрепата чрез СВОМР на МИГ “Айтос”, би трябвало да бъде
насочена приоритетно към удовлетворяване на тези потребности.

2.6. Потребности на местните общности по отношение на развитие на горските
райони и подобряване на жизнеспособността на горите на територията на МИГ
“Айтос”.
Развитието на горските райони на територията на МИГ „Айтос”е едно от важните
направления, за което беше потърсено мнението на анкетираните относно
потребностите в това направление:
-

Залесяване и поддръжка;
Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и
катастрофи;
Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и
катастрофи;
Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските
екосистеми;
Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и
търговията на горски продукти.

Обобщените резултати от проучването са представени на фигура 2.6.1, и анализът им
показва следното:

Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД
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Фигура 2.6.1.: В кои направления бизнесът от територията на МИГ „Айтос”има найголяма потребност от подкрепа за развитие – общо
Залесяване и поддръжка

98

Предотвратяване на щети по горите от бедствия

80

Възстановяване на щети по горите от бедствия

40

Устойчивост и екол.стойност на горските
екосистеми

37

Лесовъдство/преработка/търговия с горски
продукти

14

Не мога да отговоря

6

-

Основните потребности, свързани с горските ресурси на територията, са
залесяване и поддръжка на горите – 98;
- Важна потребност според анкетираните е да се предотвратят щети по горите от
бедствия (80);
- Инвестициите за осигуряване на устойчивост и повишаване екологичната
стойност на горите също са необходими на територията на МИГ „Айтос”(37).
Фигура 2.6.2.: В кои направления бизнесът от територията на МИГ „Айтос”има найголяма потребност от подкрепа за развитие – по сектори

51
Залесяване и поддръжка

10
37
50

Предотвратяване на щети по горите от
бедствия

7
23
16

Възстановяване на щети по горите от
бедствия

6
18
13

Устойчивост и екол.стойност на горските
екосистеми

20
0
2

Лесовъдство/преработка/търговия с
горски продукти

нестопански
публичен

4
4

Не мога да отговоря

стопански

4
3
7
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Анализът на резултатите на различните групи анкетирани показва (фигура 2.6.2.)
определено единомислие на представителите на трите сектора, без съществени
различия в оценката на потребностите от инвестиции в горските райони.
ИЗВОДИ:
Основните потребности, свързани с горските райони на територията на МИГ
“Айтос”, са свързани с залесяване и поддръжка и инвестиции за предотвратяване на
щети по горите.

2.7. ПОТРЕБНОСТИ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ОТ ИНВЕСТИЦИИ И
ПОДКРЕПА
С цел установяване на конкретните потребности на публичния сектор и конкретно - на
групата заинтересовани страни на местната власти в анкетната карта е включена секция
за представяне на конкретни потребности/ проектни идеи – до 3 потребности на всеки
анкетиран.
Включените въпроси в секцията за идентифициране на конкретните потребности са
насочени както към определяне на конкретното направление на потребността и/ или
конкретната проектна идея, така и към нейното местоположение и планирания размер
на инвестицията. Тази информация ще даде възможност да се планират стратегическите
и финансови параметри на разработваната Стратегия адекватно на потребностите.
2.7.1. Потребности на публичния сектор – направление на инвестицията
Беше потърсено мнението на представителите на публичния сектор относно основни
потребности на територията на МИГ „Айтос”със следните възможни отговори:
-

Общински пътища, улици, тротоари;
Водоснабдителни системи и канализационна мрежа;
Площи, за широко обществено ползване;
Социална инфраструктура;
Подобряване на енергийната ефективност на общински сгради за обществени
услуги;
Спортна инфраструктура;
Обекти, свързани с културния живот;
Общинска образователна инфраструктура;
Туристически информационни центрове;
Посетителски центрове за представяне на природно и културно наследство;
Центрове за изкуство и занаяти;
Съоръжения за туристически атракции;
Туристическа инфраструктура;
Сгради с религиозно значение;
Залесяване и поддръжка на гори;
Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и
катастрофи;
Възстановяване на щети по горите от пожари, бедствия и катастрофи;
Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД
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-

Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските
екосистеми;
Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката на горски продукти.

На анкетираните беше дадена възможност да опишат и потребност, която не е включена
в предложените отговори.
Анализът на резултатите показва следните потребности според публичния сектор в
следните направления:
 Основните потребности на територията на МИГ „Айтос”са свързани с пътната и
уличната мрежа (42 отговора/проектни идеи);
 На второ място са поставени водоснабдителните и канализационни мрежи и
съоръжения (22 отговора);
 Инвестициите и подкрепата за обекти за културен живот са също важна
потребност на територията – 7 отговора/проектни идеи;
 Площите за широко обществено ползване също са оценени като важна
потребност за територията (10);
 Сериозен дял имат потребностите, свързани с инвестиции в публична
инфраструктура, свързана с туризма – туристическа инфраструктура (5),
съоръжения за туристически атракции (4), общо – 9 конкретни
потребности/проектни идеи в сферата на туризма;
 Най-ниско са оценени потребностите, свързани с инвестиции в горските райони и
в сгради с религиозно значение (0).

Фигура 2.7.1.:Потребности на публичния сектор – направление на инвестицията
Общински пътища, улици, тротоари
Водоснабдителни системи и канализационна…
Общинска образователна инфраструктура
Площи, за широко обществено ползване
Спортна инфраструктура
Обекти, свързани с културния живот
Социална инфраструктура
Туристическа инфраструктура
Съоръжения за туристически атракции
ЕЕ на общински сгради за общ. услуги
Друго
Предотвратяване на щети по горите от бедствия
Залесяване и поддръжка на гори
Центрове за изкуство и занаяти
Посет.центрове за представяне на местното…
Туристически информационни центрове
Лесовъдство и преработката на горски продукти
Устойчивост и екол.стойност на горите
Възстановяване на щети по горите от бедствия
Сгради с религиозно значение
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22
11
10
9
7
7
5
4
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
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2.7.2. Конкретен обект на проектна идея
Участниците в анкетирането от публичния сектор имаха възможност да представят
конкретен обект на проектна идея.
Конкретните потребности – обектите на инвестиция, за които анкетираните са дали
информация, са:
-

Централна градска част;
Ремонт на общински пътища, улици и тротоари;
Спортни площадки;
Туристически атракциони и центрове чрез читалищна дейност;
Предпазване на селата от наводнения;
Площади;
Изграждане на детски площадки;

2.7.3. РАЗМЕР на планирана / необходима инвестиция
Размерът на планираната / необходима инвестиция е от голяма важност от гледна точка
на планиране на финансовата част на Стратегията за Водено от общностите местно
развитие. От една страна – за да се прецени дали конкретната потребност може да бъде
удовлетворена чрез средствата, с които би могла да разполага Местната инициативна
група, и от друга – с цел по-коректно и адекватно на потребностите финансово
планиране.
Анкетираните имаха възможност да опишат конкретен размер в отворен отговор и/ или
да избере един от предложените варианти:

-

До 50 000 лв.
От 50 001 до 100 000 лв.
От 100 001 до 150 000 лв.
От 150 001 до 200 000 лв.
От 200 001 до 250 000 лв.
От 250 001 до 300 000 лв.
От 300 001 до 350 000 лв.
От 350 001 до 391166 лв.

Според анкетираните представитери на публичния сектор преобладават конкретни
потребности, за чиято реализация са необходими инвестиции в следните размери
(фигура 2.7.4):

- Преобладава размер на инвестицията по проект от 150 001 до 200 000 лева.
- На следващо място стои размер на инвестицията от 250 001 до 300 000 лева.
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Фигура 2.7.4.: РАЗМЕР на планирана / необходима инвестиция за публичния сектор

От 350 001 до 391166 лв.

11

От 300 001 до 350 000 лв.

5

От 250 001 до 300 000 лв.

13

От 200 001 до 250 000 лв.

10

От 150 001 до 200 000 лв.

23

От 100 001 до 150 000 лв.

12

От 50 001 до 100 000 лв.

10

До 50 000 лв.

5
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2.7.4. Стадий на проектна готовност
С цел установяване на времето, за което една идея и/ или потребност може да се
реализира, както и етапа на подготвяне, беше потърсено мнението на анкетираните:

Друго

1

Работен проект

5

Идея/идеен проект

6

Проектна идея

12

Предпроектни проучвания

11
0

2

4

6

8

10

12

14

Преобладаващите мнения – разгледани като цялост, са на ниво проектна идея и идеен
проект, което означава че товапо-скоро са набелязани и установени потребности,
отколкото проектни предложения.
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2.8. ПОТРЕБНОСТИ НА НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР ОТ ИНВЕСТИЦИИ
И ПОДКРЕПА
С цел установяване на конкретните потребности на нестопанския сектор и конкретно - на
групите заинтересовани страни от нестопанския сектор, в анкетната карта за тях е
включена секция за представяне на конкретни потребности/ проектни идеи – до 3
потребности на всеки анкетиран.
Включените въпроси в секцията за идентифициране на конкретните потребности са
насочени както към определяне на конкретното направление на потребността и/ или
конкретната проектна идея, така и към нейното местоположение и планирания размер
на инвестицията. Тази информация ще даде възможност да се планират стратегическите
и финансови параметри на разработваната стратегия адекватно на потребностите.
2.8.1. Потребности на нестопанския сектор – направление на инвестицията
Беше потърсено мнението на представителите на нестопанския сектор относно основни
потребности на територията на МИГ „Айтос”със следните възможни отговори:

-

Площи, за широко обществено ползване;
Социална инфраструктура;
Спортна инфраструктура;
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Обекти, свързани с културния живот;
Туристически информационни центрове;
Посетителски центрове за представяне на природно и културно наследство;
Центрове за изкуство и занаяти;
Съоръжения за туристически атракции;
Туристическа инфраструктура;
Сгради с религиозно значение.

Резултатите от анкетирането са представени на фигура 2.8.1.
Фигура 2.8.1.: Потребности на нестопанския сектор – направление на инвестицията

Обекти, свързани с културния живот

13

Спортна инфраструктура

13

Съоръжения за туристически атракции

2

Туристическа инфраструктура

1

Посетителски центрове за представяне на
природно и културно наследство

1
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Анализът на резултатите показва потребности на нестопанския сектор в следните
направления:
- Обекти, свързани с културния живот (13 отговора/потребности)
- Спортна инфраструктура (13 отговора)
- Съоръжения за туристически атракции (2).
2.8.2. РАЗМЕР на планирана / необходима инвестиция
Размерът на планираната / необходима инвестиция е от голяма важност от гледна точка
на планиране на финансовата част на Стратегията за водено от общностите местно
развитие. От една страна – за да се прецени дали конкретната потребност може да бъде
удовлетворена чрез средствата, с които би могла да разполага Местната инициативна
група, и от друга – с цел по-коректно и адекватно на потребностите финансово
планиране.
Анкетираните имаха възможност да опишат конкретен размер в отворен отговор и/ или
да избере един от предложените варианти:
 До 30 000 лв.
 От 30 001 лв. до 50 000 лв.
 От 50 001 до 100 000 лв.
 От 100 001 до 150 000 лв.
 От 150 001 до 200 000 лв.
 От 200 001 до 250 000 лв.
 От 250 001 до 300 000 лв.
 От 300 001 до 350 000 лв.
 От 350 001 до 391166 лв.
Фигура 2.8.4.: РАЗМЕР на планирана / необходима инвестиция за нестопанския сектор

От 350 001 до 391166 лв.

2

От 300 001 до 350 000 лв.

2

От 250 001 до 300 000 лв.

0

От 200 001 до 250 000 лв.

0

От 150 001 до 200 000 лв.

4

От 100 001 до 150 000 лв.

6

От 50 001 до 100 000 лв.

3

От 30 0001 до 50 000 лв.
До 30 000 лв.

6
1
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Според анкетираните представители на нестопанския сектор преобладават конкретни
потребности, за чиято реализация са необходими инвестиции в следните размери
(фигура 2.8.4):
-

Преобладава размер на инвестицията по проект от 30 001 до 50 000 лв. (6) и
от 100 001 до 150 000 лв. (6);
На следващо място стои размер на инвестицията от 150 001 лв. до 200 000
лв.(4) и 50 001 лв. до 100 000 лв.(3).

2.8.3. Стадий на проектна готовност
С цел установяване на времето, за което една идея и/ или потребност може да се
реализира, както и етапа на подготвяне, беше потърсено мнението на анкетираните от
нестопанския сектор – фигура 2.8.5:
Фигура 2.8.5.: Стадий на проектна готовност за нестопанския сектор

Проектна идея

11

Предпроектни проучвания

6

Идея/идеен проект

3

Друго, пояснете

1

Работен проект

1

Преобладаващите мнения – разгледани като цялост, са на ниво проектна идея и идеен
проект, което означава, че това по-скоро са набелязани и установени потребности,
отколкото готови проектни предложеня.

2.9. ПОТРЕБНОСТИ НА СТОПАНСКИЯ СЕКТОР ОТ ИНВЕСТИЦИИ И
ПОДКРЕПА
С цел установяване на конкретните потребности на стопанския сектор и конкретно - на
групите заинтересовани страни от бизнеса, в анкетната карта за тях са включени въпроси
въпроси за установяване на техните нужди в различните направлания на икономиката,
както и секция за представяне на конкретни потребности/ проектни идеи.
Включените въпроси в секцията за идентифициране на конкретните потребности са
насочени както към определяне на конкретното направление на потребността и/ или
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конкретната проектна идея, така и към нейното местоположение и планирания размер
на инвестицията. Тази информация ще даде възможност да се планират стратегическите
и финансови параметри на разработваната стратегия адекватно на потребностите.
Сфера на дейност на бизнеса или на бизнес идеята на анкетираните представители на стопанския сектор
Търговия

21

Селско стопанство – растениевъдство

17

Селско стопанство –животновъдство, вкл.…

13

Туризъм, вкл. места за…

8

Друга

6

Промишленост

4

Строителство

3

Социални и здравни услуги
Транспорт

1
0

2.9.1. Потребности от инвестиции за развитие на земеделското стопанство –
направление на инвестицията
Доколкото селското стопанство е сред основните отрасли на местната икономика на
територията на МИГ “Айтос”, важно за целите на разработване на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие е установяването на потребностите на групите
заинтересовани страни от бизнеса, свързани с развитието на агро-сектора.
Анкетираните имаха възможност да изберат един от следните отговори:












Модернизация и механизация на земеделското стопанство, вкл. специализирани
земеделски транспортни средства;
Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността;
Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
Съхранение на земеделската продукция;
Съоръжения за опазване на околната среда;
Недвижима собственост за дейността на земеделските стопанства;
Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя,
медоносни дървесни видове и бързорастящи храсти и дървесни видове за
производство на биоенергия;
Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на
земеделските стопанства;
Нямам такива потребности;
Не мога да отговоря.

Резултатите от проучването са представени графично на фигура 2.9.1.
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Предвид факта, че извадката на анкетираните лица от бизнеса включва както
представители на селското стопанство – растениевъдство и животновъдство, така и на
другите групи заинтересовани страни, значителен е делът на тези, които дават отговор
„други“.
Основните потребности от инвестиции за развитие на селското стопанство са в три
направления:
 Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни
лозя, медоносни дървесни видове и бързорастящи храсти и дървесни видове за
производство на биоенергия – 5;
 Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността –
3;
 Инвестиции за модернизация и механизация на земеделското стопанство, вкл.
специализирани земеделски транспортни средства – 14.
Фигура 2.9.1. : Потребности от инвестиции за развитие на земеделското стопанство –
направление на инвестицията

Нямам такива потребности

33

Модернизация на земеделското стопанство

14

Съхранение на земеделската продукция

8

Не мога да отговоря

5

Създаване на трайни насаждения

5

Недвижима собственост за дейността на ЗС

4

Съответствие със стандарти на Общността

3

Енергия от ВЕИ за нуждите на земеделските…

1

Други

0

Съоръжения за опазване на околната среда

0

Подобряване на ЕЕ на стопанствата

0

2.9.2. Потребности от инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти – направление на инвестицията
Преработката и маркетингът са много важни подотрасли за развитието на икономиката
на територията на МИГ „Айтос”и беше потърсено мнението за потребностите на групите
заинтересовани страни от стопанския сектор по този въпрос. Анкетираните имаха
възможност изберат своите потребности измежду следните отговори:




Процеси и технологии за преработка на селскостопански продукти;
Сгради, необходими за производството и маркетинга;
Нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и
маркетинга;
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Активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и
сушене на продукцията и суровината;
 Изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
 Специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова
продукция, включително хладилни транспортни средства;
 Внедряване на системи за управление на качеството;
 Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;
 Постигане съответствие със стандартите на Общността;
 Нямам такива потребности;
 Не мога да отговоря.
Резултатите от проучването показват следните потребности на бизнеса в областта на
преработката и маркетинга на селскостопанска продукция (фигура 2.9.2):
- Предвид факта, че анкетираните представители на бизнеса са от различните
заинтересовани страни – от различни отрасли и подотрасли, около 1/3 от отговорите
са „други“, тоест нямат такива потребности;
- Водещата потребност в преработката на селскостопанска продукция е технологии за
преработка – 9 от анкетираните;
- Анкетираните поставят потребност от инвестиции за постигане на съответствие с
нововъведени стандарти на ЕС – 1;
- Инвестиции в оборудването – 5 - и сградите – 6 - за производствения процес и
маркетинга са следващата важна потребност;
- 1 от анкетираните представители на бизнеса посочва необходимост от подкрепа за
въвеждане на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди.


Фигура 2.9.2. Потребности от инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти – направление на инвестицията

Нямам такива потребности

37

Съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, с…

9

Процеси и технологии за преработка на СС продукти

9

Сгради за производството и маркетинга

6

Нови машини и оборудване за производство и…

5

Системи за управление на качеството

2

Не мога да отговоря

1

Съответствие със стандартите на Общността

1

Енергия от ВЕИ за собствено потребление

1

Лаборатории за нуждите на предприятието

1

Други

0

Специализирани транспортни средства

0
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2.9.2.1. Направления на потребностите от инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти
С цел изясняване на конкретните селскостопански продукти, които представителите
на бизнеса преработват или ще преработват, към изразилите потребност от инвестиции
за преработка на селскостопаска продукция беше зададен въпрос и за направлението –
тоест, вида продукти, за които е предназначена инвестицията. Възможните направления
са:
 мляко и млечни продукти, яйца;
 месо и месни продукти;
 плодове и зеленчуци, гъби;
 пчелен мед и пчелни продукти;
 зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на хляб и тестени
изделия;
 растителни и животински масла и мазнини с изключение на маслиново масло;
 технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук;
 тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 гроздова мъст, вино и оцет;
 Нямам такива потребности.
Резултатите от проучването са представени графично на фигура 2.9.2.1. и от тях могат да
се изведат следните водещи направления на потребностите от инвестиции в
преработката и маркетинга на селскостопанска продукция:
- плодове и зеленчуци (17) и мляко и млечни продукти (11) са водещи като продукти,
които да се преработват – 2/3 от всички анкетирани са отговорилите, че имат
потребности от инвестиции в преработката;
- пчелен мед и пчелни продукти са само с 1 глас;
- месо и месни продукти (3) са следващите по значимост продукти, за които има
потребности от преработка – по 8 % от всички анкетирани или 12 % от тези, които
имат потребности от преработка.
Фигура 2.9.2.1.: Направления на потребностите от инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти
Нямам такива потребности

35

плодове и зеленчуци, гъби

17

мляко и млечни продукти, яйца

11

зърнени, мелничарски и нишестени продукти

6

Не мога да отговоря

3

месо и месни продукти

3

гроздова мъст, вино и оцет

2

готови храни за селскостопански животни

1

пчелен мед и пчелни продукти

1

тютюневи изделия, захар и сладк.изделия

0

технически и медицински култури

0

растителни и животински масла и мазнини

0
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Тези резултати много ясно отразяват отрасловата структура на селското
стопанство на територията на МИГ „Айтос” и необходимостта от инвестиции за
преработка на основните продукти, произвеждани от аграрния сектор.

2.9.3. Потребности от инвестиции в неземеделски дейности
Разнообразяването на икономиката на територията на МИГ Айтое от съществено
значение за нейното развитие и затова беше потърсена информация относно
потребностите на групите заинтересовни страни от стопанския сектор в направленията /
отраслите на неземеделския бизнес. Възможните отговори/направления са обобщени
по следния начин:








Развитие на туризъм (туристически обекти и услуги);
Производство или продажба на неземеделски продукти;
Развитие на услуги във всички сектори (социални, здравни, счетоводни услуги,
ветеринарни дейности и ИТ услуги и др.);
Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;
Развитие на занаяти и други неземеделски дейности;
Нямам такива потребности;
Не мога да отговоря.

Резултатите от проучването на потребностите на стопанския сектор от инвестиции в
неземеделски дейности са представени на фигура 2.9.3. и показват следните основни
потребности от подкрепа:

- Основната потребност на бизнеса от региона е свързана с инвестиции в развитието
-

на занаяти и други неземеделски дейности – според 25 от отговорилите
представители на стопанския сектор;
На второ място, е потребността от подкрепа и инвестиции за развитие на туризъм туристически обекти и услуги – според 23 от отговорилите;
На трето място е потребността от инвестиции за производство и продажба на
неземеделски продукти – 21, както и с инвестиции в развитието на услуги във всички
сектори на икономиката – социални, здравни, счетоводни услуги, ветеринарни
дейности и ИТ услуги и др. – според 17 от отговорилите представители на стопанския
сектор.
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Фигура 2.9.3.: Потребности от инвестиции в неземеделски дейности
Развитие на занаяти и
други неземед.дейности;
25
Развитие на туризъм; 23

Производство/продажба
на неземед.продукти; 21
Развитие на услуги във
всички сектори; 17
Нямам такива
потребности; 13
Енергия от ВЕИ за
собствено потребление; 5

ИЗВОДИ
Тези резултати са много показателни и отразят напълно изводите от проучването
на потенциала за развитие на територията на МИГ „Айтос”.
2.9.4. Потребности от инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на
жизнеспособността на горите
Беше потърсено мнението на анкетираните представители на групите
заинтересовани страни от стопанския сектор относно потребностите им във връзка с
развитие на горските райони и ресурси. Възможните направления за инвестиции в
областта на горските ресурси са:
Залесяване и поддръжка;
Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и
катастрофи;
 Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и
катастрофи;
 Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските
екосистеми;
 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и
търговията на горски продукти.
Резултатите от проучването показват следните основни потребности на бизнеса – фигура
2.9.4:



- 12 от анкетираните представители на бизнеса нямат такива потребности, други 33 не
-

могат да отговорят;
Потребности от инвестиции за залесяване и поддръжка на горите имат 8 от
анкетираните представители на стопанския сектор;
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- анкетираните нямат потребности от инвестиции в в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти (0).
Фигура 2.9.4.: Потребности от инвестиции в развитие на горските райони и
подобряване на жизнеспособността на горите на стопанския сектор

Не мога да отговоря

33

Нямам такива потребности

12

Предотвратяване на щети от пожари и бедствия

12

Залесяване и поддръжка

8

Възстановяване на щети от пожари и бедствия

5

Устойчивост и екол.стойност на горите
Лесовъдство/преработка/търговия на горски
продукти

3
0

ИЗВОДИ:
Представителите на групите заинтересовани страни от стопанския сектор нямат
значителни потребности от инвестиции в сферата на горите и горските ресурси.
2.9.5. Конкретни потребности и проектни идеи на представителите на групите
заинтересовани страни от стопанския сектор
За установяване на конкретните потребности на групите заинтересовани страни от
стопанския сектор, в анкетната карта за тях е включена секция за представяне на
конкретни потребности/ проектни идеи. Включените въпроси в секцията за
идентифициране на конкретните потребности и проектни идеи са насочени както към
определяне на конкретното направление на потребността и/ или конкретната проектна
идея, така и към нейното местоположение и планирания размер на инвестицията. Тази
информация ще даде възможност да се планират стратегическите и финансови
параметри на разработваната стратегия адекватно на потребностите.
2.9.5.1.
Инвестиционни направления на конкретнипотребности и проектни идеи
на представителите на групите заинтересовани страни от стопанския сектор
На първо място, чрез въпросите в анкетата беше потърсена информация за сектора /
направлението на инвестиционната потребност:






Селско стопанство – животновъдство;
Селско стопанство – растениевъдство;
Преработка и маркетинг на земеделски продукти;
Неземеделски дейности - Промишленост ;
Неземеделски дейности – туризъм;
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Неземеделски дейности – услуги;
Гори и горски продукти.

Резултатите от проучването показват конкретни потребности и проектни идеи основно в
следните сектори и отрасли (фигура 2.9.5.1):

- На първо място, са налице потребности и проектни идеи сред стопанските субекти в
-

сферата на услугите на територията на МИГ „Айтос”– 24 от анкетираните;
На второ място се нареждат потребностите и проектните идеи в сферата на туризма –
14;
На трето място са потребностите на бизнеса от инвестиции в животновъдство – 12;
Следват ги потребностите от инвестиции за растениевъдство (11) и преработка и
маркетинг на земеделски продукти (7);

Фигура 2.9.5.1.: Инвестиционни направления на конкретни потребности и проектни
идеи на представителите на групите заинтересовани страни от стопанския сектор

Неземеделски дейности – услуги

24

Неземеделски дейности – туризъм

14

Селско стопанство - животновъдство

12

Селско стопанство - растениевъдство

11

Преработка и маркетинг на земеделски продукти

7

Друго

2

Неземеделски дейности - Промишленост

2

Гори и горски продукти

0

2.9.5.2.
РАЗМЕР на планирана / необходима инвестиция от представителите на
групите заинтересовани страни от стопанския сектор– общ размер на разходите
Размерът на планираната / необходима инвестиция на проектите от стопанския сектор е
от голяма важност от гледна точка на планиране на финансовата част на Стратегията за
водено от общностите местно развитие. От една страна – за да се прецени дали
конкретната потребност може да бъде удовлетворена чрез средствата, с които би могла
да разполага Местната инициативна група, и от друга – с цел по-коректно и адекватно на
потребностите финансово планиране. Анкетираните имаха възможност да опишат
конкретен размер в отворен отговор и/ или да изберат един от предложените варианти,
като е взет предвид допустимия максимален размер на проекти към МИГ – 200 000
евро:



Под 30 000 лв.
От 30 001 до 50 000 лв.
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От 50 001 до 100 000 лв.
От 100 001 до 150 000 лв.
От 150 001 до 200 000 лв.
От 200 001 до 250 000 лв.
От 250 001 до 300 000 лв.
От 300 001 до 350 000 лв.
От 350 001 до 391166 лв.

Резултатите от прочването показват, че размера на инвестициите за осъществяване на
конкретните проектни идеи в стопанския сектор са основно в следните граници (фигура
2.9.5.4.):

- 22 от проектните идеи са с размер на инвестицията между 50 001 и 100 000 лв.
- 17 от проектните идеи са с размер на инвестицията от 100 001 и 150 000 лв.
- За 12 от анкетираните общите разходи за конкретната проектна идея са между
30 001 и 50 000 лв.
Фигура 2.9.5.2.: РАЗМЕР на планирана / необходима инвестиция от представителите
на групите заинтересовани страни от стопанския сектор – общ размер на разходите

От 350 001 до 391166 лв.
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4

От 300 001 до 350 000 лв.

0

От 250 001 до 300 000 лв.

0

От 200 001 до 250 000 лв.

0

От 150 001 до 200 000 лв.

8

От 100 001 до 150 000 лв.

17

От 50 001 до 100 000 лв.

22

От 30 001 до 50 000 лв.
Под 30 000 лв.

12
5

ИЗВОДИ:
Анализът на данните дава основание максималните допустими разходи по едно
проектно предложение в Стратегията за ВОМР на МИГ „Айтос”да бъдат ограничени
до стойност, значително под допустимия максимум от 200 000 евро. Като вариант
може да се предложи максималната стойност на общите разходи за един проект за
стопанския сектор да бъде до 200 000 лв.
Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД

2.9.5.3.
Стадий на проектна готовност за конкретната потребност / проектна идея
на представителите на групите заинтересовани страни от стопанския сектор
Беше потърсено мнението на анкетираните от стопанския сектор за стадия на готовност
на проектните идеи с цел установяване на времето, за което една идея и/ или
потребност може да се реализира, както и готовността и информираността на
анкетираните – фигура 2.9.5.5:
Фигура 2.9.5.3.Стадий на проектна готовност за конкретната потребност / проектна
идея на представителите на групите заинтересовани страни от стопанския сектор

Предпроектни
проучвания
Проектна идея
Идея/идеен проект
Работен проект
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Преобладаващите мнения – разгледани като цялост, са на ниво проектна идея и
идеен проект, което означава, че това по-скоро са набелязани и установени
потребности, отколкото готови проектни идеи.
2.9.5.4.
Готовност за инвестиция – осигурен финансов ресурс (собствен или
привлечен) за собствено участие и реализиране на проектната идеяна
представителите на групите заинтересовани страни от стопанския сектор
От представителите на групите заинтересовани страни от стопанския сектор беше
потърсена и информация доколко имат готовност за осигуряване на финансов ресурс за
реализацията на техните проектни идеи и от какъв източник. Тази информация е важна
за работата на МИГ – Айтос, тъй като ще позволи по-точно планиране на изпълнението
на СВОМР.
Резултатите от проучването са представени на фигура 2.9.5.6. и са следните:

- Една трета (22) от анкетираните представители на стопанския сектор са търсили
-

информация и имат идея как да осигурят необходимия финансов ресурс за
реализиране на проектните си идеи;
15 от анкетираните имат готовност за осигуряване на финансов ресурс от собствени
средства за реализацията на проектите, 14 – за привлечени средства;
Останалите три възможни отговора са дадени от значително по-малко анкетирани –
съответно – 9,6 и 5.
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Фигура 2.9.5.6.: Готовност за инвестиция – осигурен финансов ресурс (собствен или
привлечен) за собствено участие и реализиране на проектната идея на
представителите на групите заинтересовани страни от стопанския сектор

Имам идея как да го осигуря

22

Да, от собств.средства

15

Да, от привлечени средства

14

Нямам възможност да го осигуря

9

Не съм търсил/а възможности
Не мога да отговоря

6
5

ИЗВОДИ:
Повечето от представителите на групите заинтересовани страни от стопанския
сектор са информирани и имат готовност да осигурят необходимия финансов ресурс
за собствено участие и за реализиране на проектните си идеи.
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ИЗВОДИ
От проучване и анализ за идентифициране на заинтересованитестрани от
разработване и изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на
територията на МИГ – съвпадаща с административните граници на община Айтос, и за
установяване на техните потребности

1. Идентифицирани групи заинтересовани страни от разработване и
изпълнение на СВОМР на МИГ “Айтос”
Идентифицираните групи заинтересовани страни със силно позитивно/негативно
отношение към политиката и високо ниво на сила/власт, които трябва да бъдат
включени в процесите на взимане на решения по разработване и реализация на
Стратегията за водено от общностите местно развитие - Айтос, са:
 Местна власт;
 Земеделски производители: растениевъдство;
 Земеделски производители: животновъдство;
 Промишленост – микропредприятия;
 Промишленост – малки предприятия от сектор преработка на селскостопански
продукти и ХВП;
 Туризъм – хотелиерство;
 Туризъм – ресторантьорство;
 Туризъм – други услуги за туристи;
 Търговия и услуги;
 Читалища .
Консултиране в процеса на разработване на СВОМР на МИГ „Айтос” трябва да се
осъществи със следните групи заинтересовани страни:






Образователни институции;
Сдружения и фондации в сферата на бизнеса, екологията, туризма;
Сдружения в сферата на образованието;
Сдружения в сферата на спорта;
Представители на уязвими групи.

2. Проучване и анализ за установяване на потребностите на групите
заинтересовани страни от разработване и изпълнение на Стратегия
за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ
“Айтос”
2.1.


ОБЩИ ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ

Най-важните потребности на местните общности и групите заинтересовани
страни, свързани с развитие на територията на МИГ „Айтос” са обновяването на
селата и подобряване на условията на живот, разнообразяването на местната
икономика, съхраняването и популяризирането на местните исторически и
Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД
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природни ресурси и местната идентичност и развитието на селски и други
форми на алтернативен туризъм;


Основните направления на работата на МИГ „Айтос” в подкрепа на местното
развитие в бъдеще: Местна инициативна група Айтос би трябвало да насочи
усилията си към обновяване на селата и подобряване на публичните услуги,
подкрепа за разнообразяване на икономиката и дейности за повишаване на
обществената активност и оживяване на територията;



Потребности на местните общности по отношение основните услуги на
територията на МИГ “Айтос”’
Основните потребности на местните общности и заинтересованите страни,
свързани с публичната инфраструктура на територията на МИГ „Айтос”са
свързани с необходимост от подобряване на пътната и улична мрежа. Предвид
обаче ограниченията относно максималния размер на разходи по един проект,
който може да се финансира от Стратегия за ВОМР – 200 000 евро, тези
потребности трудно могат да бъдат удовлетворени в своята цялост. Поради тази
причина усилията и целите на МИГ „Айтос”би следвало да се насочат основно
към следващите по важност дейности за обновяване на селата и подобряване на
услугите за населението, а именно: инвестиции в обекти, свързани с културния
живот, площите за широко обществено ползване и спортната инфраструктура на
територията.



Потребности на местните общности по отношение ремонт и обновяване на
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура на територията на МИГ
“Айтос”;
Анализът на резултатите по групи анкетирани показва, че всички анкетирани са
единодушни и поставят на водещо място потребността от инвестиции за
изграждане на туристически атракции, базирани на уникалните исторически и
природни дадености на територията, както и да се инвестира в центрове за
представяне на местното наследство пред туристите.
Резултатите са показателни по отношение необходимостта от тяхното адекватно
представяне за привличане и задържане на туристическия интерес.



Направления, в които бизнесът от територията на МИГ „Айтос” има потребност
от подкрепа;
Потребностите за развитие на бизнеса от територията са насочени към развитие
на услуги – социални, ИТ, бизнес, здравни и други, преработка и маркетинг на
селскостопански продукти и подкрепа за селското стопанство и за развитие на
туризма. Съответно, подкрепата чрез СВОМР на МИГ “Айтос”, би трябвало да
бъде насочена приоритетно към удовлетворяване на тези потребности.



Потребности на местните общности по отношение на развитие на горските
райони и подобряване на жизнеспособността на горите на територията на МИГ
“Айтос”;
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Основните потребности на публичния сектор, свързани с горските райони на
територията на МИГ “Айтос”, са свързани с залесяване и поддръжка и
инвестиции за предотвратяване на щети по горите.

2.2. ПОТРЕБНОСТИ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ПОДКРЕПА
Потребности на публичния сектор – направление на инвестициятана
територията на МИГ “Айтос”:
Ремонт на пътната и уличната мрежа;
Водоснабдителните и канализационни мрежи и съоръжения;
Площите за широко обществено ползване;
Инвестиции в публична инфраструктура, свързана с туризма.


-



РАЗМЕР на планирана / необходима инвестицияна публичния сектор
преобладават конкретни потребности, за чиято реализация са необходими
инвестиции:
- Преобладава размер на инвестицията по проект от 150 001 до 200 000 лева.
- На следващо място стои размер на инвестицията от 250 001 до 300 000 лева.



Стадий на проектна готовност

Преобладаващите мнения – разгледани като цялост, са на ниво проектна идея и идеен
проект, което означава че това по-скоро са набелязани и установени потребности,
отколкото проектни предложения.
2.3.ПОТРЕБНОСТИ НА НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ПОДКРЕПА

 Потребности на нестопанския сектор – направление на инвестицията
Обекти, свързани с културния живот

- Спортна инфраструктура
- Площи за обществено ползване
- Съоръжения за туристически атракции.


РАЗМЕР на планирана / необходима инвестиция

Според анкетираните представители на нестопанския сектор преобладават конкретни
потребности, за чиято реализация са необходими инвестиции в следните размери:
-

Преобладава размер на инвестицията по проект от 30 001 до 50 000 лв. (6) и
от 100 001 до 150 000 лв. (6);
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-

На следващо място стои размер на инвестицията от 150 001 лв. до 200 000
лв.(4) и 50 001 лв. до 100 000 лв.(3).

 Стадий на проектна готовност
Преобладаващите мнения – разгледани като цялост, са на ниво проектна идея и идеен
проект, което означава, че това по-скоро са набелязани и установени потребности,
отколкото готови проектни предложения.
2.4.

ПОТРЕБНОСТИ НА СТОПАНСКИЯ СЕКТОР ОТ ИНВЕСТИЦИИ И ПОДКРЕПА

Потребности от инвестиции за развитие на земеделското стопанство –
направление на инвестицията на групите заинтересовани страни
растениевъдство и животновъдство
Основните потребности от инвестиции за развитие на селското стопанство са в три
направления:
- Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни
лозя, медоносни дървесни видове и бързорастящи храсти и дървесни видове за
производство на биоенергия
- Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността
- Инвестиции за модернизация и механизация на земеделското стопанство, вкл.
специализирани земеделски транспортни средства



-

Потребности от инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти – направление на инвестицията
Водещата потребност в преработката на селскостопанска продукция е технологии
за преработка;
На второ място, анкетираните поставят потребност от инвестиции за постигане на
съответствие с нововъведени стандарти на ЕС
Инвестиции в оборудването и сградите за производствения процес и маркетинга
са следващата важна потребност;
необходимост от подкрепа за въвеждане на енергия от възобновяеми енергийни
източници за собствени нужди.

Направления на потребностите от инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти
Водещи направления на потребностите от инвестиции в преработката и маркетинга на
селскостопанска продукция:
- Водещата потребност в преработката на селскостопанска продукция е технологии
за преработка;
- Инвестиции в оборудването и сградите за производствения процес и маркетинга
са следващата важна потребност.
Тези резултати много ясно отразяват отрасловата структура на селското
стопанство на територията на МИГ „Айтос”и необходимостта от инвестиции за
преработка на основните продукти, произвеждани от аграрния сектор.
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-

 Потребности от инвестиции в неземеделски дейности
Основната потребност на бизнеса от региона е свързана с инвестиции в развитието
на занаяти и други неземеделски дейности;
На второ място, е потребността от подкрепа и инвестиции за развитие на туризъм туристически обекти и услуги;
На трето място е потребността от инвестиции за производство и продажба на
неземеделски продукти, както и с инвестиции в развитието на услуги във всички
сектори на икономиката – социални, здравни, счетоводни услуги, ветеринарни
дейности и ИТ услуги.

Тези резултати са много показателни и отразяват изводите от проучването на
потенциала за развитие на територията на МИГ “Айтос”
Потребности от инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на
жизнеспособността на горите
12 от анкетираните представители на бизнеса нямат такива потребности, други 33 не
могат да отговорят;
Потребности от инвестиции за залесяване и поддръжка на горите имат 8 от
анкетираните представители на стопанския сектор;
анкетираните нямат потребности от инвестиции в в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти (0).


-

Представителите на групите заинтересовани страни от стопанския сектор нямат
значителни потребности от инвестиции в сферата на горите и горските ресурси.
2.4.1. Конкретни потребности и проектни идеи на представителите на групите
заинтересовани страни от стопанския сектор
 Инвестиционни направления на конкретнипотребности и проектни идеи на
представителите на групите заинтересовани страни от стопанския сектор
- потребности и проектни идеи сред стопанските субекти в сферата на услугите на
територията на МИГ “Айтос”;
- На второ място се нареждат потребностите и проектните идеи в сферата на
туризма;
- На трето място са потребностите на бизнеса от инвестиции в животновъдството
- Потребностиот инвестиции за преработка и маркетинг на земеделски продукти и
в развитие на растениевъдството.

-

РАЗМЕР на планирана / необходима инвестиция от представителите на групите
заинтересовани страни от стопанския сектор– общ размер на разходите
22 от проектните идеи са с размер на инвестицията между 50 001 и 100 000 лв.
17 от проектните идеи са с размер на инвестицията от 100 001 и 150 000 лв.
За 12 от анкетираните общите разходи за конкретната проектна идея са между
30 001 и 50 000 лв.

Изпълнител на дейността: „ЛИДЕР Партнерс” ЕООД

60

Анализът на данните дава основание максималните допустими разходи по едно
проектно предложение в Стратегията за ВОМР на МИГ „Айтос”да бъдат ограничени
до стойност, значително под допустимия максимум от 200 000 евро. Като вариант
може да се предложи максималната стойност на общите разходи за един проект за
стопанския сектор да бъде до 200 000 лв.


Стадий на проектна готовност за конкретната потребност / проектна идея на
представителите на групите заинтересовани страни от стопанския сектор

Преобладаващите мнения – разгледани като цялост, са на ниво проектна идея и
идеен проект, което означава, че това по-скоро са набелязани и установени
потребности, отколкото готови проектни предложения.


Готовност за инвестиция – осигурен финансов ресурс (собствен или привлечен)
за собствено участие и реализиране на проектната идея на представителите на
групите заинтересовани страни от стопанския сектор

Повечето от представителите на групите заинтересовани страни от стопанския
сектор са информирани и имат готовност да осигурят необходимия финансов ресурс
за собствено участие и за реализиране на проектните си идеи.
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