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I.ВЪВЕДЕНИЕ 

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР за настоящия програмен  период 

2014 – 2020 г. се нарича Водено от общностите местно развитие (ВОМР). То се прилага 

чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на 

характеристиките на района, разработени въз основа на местните потребности и 

потенциал и включва иновативни устойчиво бъдеще. Той може да бъде особено мощен 

инструмент, особено по време на криза, който да покаже на местните общности, че могат 

да предприемат конкретни стъпки към форми на икономическо развитие, които са по-

интелигентни, по-устойчиви и по-приобщаващи в съответствие със стратегията Европа 

2020
1
. 

2
Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент за участието на 

гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, 

екологичните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени днес. 

ВОМР е подход, който изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови 

инвестиции, може да окаже значително влияние върху живота на хората и да генерира 

нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката. 

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на 

гражданското общество и местните икономически участници в разработването и 

прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и 

спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще. 

 СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия― е учредена през 2010 г. след 

проведени множество съвместни срещи, конференции, семинари и обучения на 

представители на местната власт, бизнеса и гражданското общество от Общините 

Ветрино, Провадия и Вълчи дол, с цел подготовка на местните общности за устойчиво 

развитие на територията на общините Ветрино, Провадия, Вълчи дол. 

  Развитието на местния капацитет за устойчиво развитие на територията на СНЦ 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия― стартира преди 5 години с широко 

обществено участие, пълноценно включване на всички заинтересовани страни и 

мотивация на публичния сектор да прилагат подхода Лидер 

 МИГ изпълнява проект по подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности» от 

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. 

Съществен елемент на дейностите по договора е подготовката на стратегия за 

местно развитие, базирана на анализ на територията и оценка на потенциала за развитие 

на територията. Затова целта на проучванията и анализа на територията е да се оценят 

                                                 
1
 Вж. Също Информционен лист за воденото от общността местно развитие: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/publication/index_en.cfm 
2
 Ръководство на Водено от общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и 

инвестиционни фондове, стр.6 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/publication/index_en.cfm
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ресурсите и определят приоритетите за развитие на територията на „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия― като се подпомогне процеса на изготвяне на интегрирана 

и многосекторна стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2017 – 

2020г. 

 

II.ОБЩА СПРАВКА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ: 

Територията на МИГ обхваща 57 населени места с два града и площ от общо 1284 km². 

Територията на МИГ се намира в североизточната част на страната, в западната част на 

Варненска област и е в досег с важните национални пътни артерии София – Варна и Айтос 

– Тервел. Геостратегическото разположение на МИГ е благоприятно. Относително близки 

са отстоянията до големите областни градове Варна, Шумен. Добрич и до пристанище 

Варна-Запад. 

Територията на МИГ попада в Североизточния район на планиране на страната, района на 

Лудогорско-Добруджанските масиви. Релефът е равнинен и хълмисто платовиден с 

изобилие на изключително плодородни почви, подходящи за земеделски дейности. 

Отсъствието на крупни индустриални дейности е способствало за съхранение на 

природните дадености и територията се отличава с висока степен на екологична чистота, 

запазени екосистеми и уникален селски ландшафт. 
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Територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия― обхваща изцяло и 

трите общини с общ брой население 35 770 жители (по данни на НСИ към 31.12.2016) 

(табл. 1).  

 

Таблица 1. Населени места, население и площ на землищата към общините 

Провадия, Ветрино и Вълчи дол 

Общински център 
Населени 

места, брой 

Население,  

бр. жители 

Площ на 

землището, км
2
 

Провадия 25 21 222 520,882 

Ветрино 10 4951 292,333 

Вълчи дол 22 9597 472,518 

Общо: 57 35770 1 285,733 

 

 Общо групиране на установени проблеми в резултат на проведен анализ за оценка 

на потенциала за ВОМР на територията на МИГ: 

 

 Основни финансови проблеми: 

- липсата на средства, финансовата криза и ограниченията за общинските бюджети  и 

бизнеса, които могат да доведат до забавяне на основни дейности в обхванатите общини, 

допълнително влошаване на инфраструктурата, услугите и  социалната сфера. 

 

 Основен географски проблем: 

-наличието на близък голям град с повече възможности, които  винаги ще бъдат 

притегателна сила и по-лесна възможност за местното население и младите хора да 

намерят там реализации, вместо в родното място. 

 

 Основни социални проблеми: 

- неравностойното положение на населението в селата на  обхваната територия.  

Съществува тенденция за обезлюдяване на малките населени места. Влошената 

възрастова структура на населението ще повиши необходимостта от по-адекватни и 

качествени социални услуги и здравеопазване на фона на масовото обедняване на 

населението. 
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III. АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПО СЕКТОРИ 

Според Наредба 22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие― на мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие― от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., т.4 на &1 от Допълнителните разпоредби, 

„Заинтересована страна‖  е група лица с общ интерес и възможности, свързани с 

реализиране на стратегия за ВОМР, включително и като потенциални получатели на 

финансова помощ и ползватели на резултати от нейното изпълнение. 

Заинтересовани страни - Институции, социални групи и физически лица, които 

имат пряк, значим и недвусмислен интерес от управлението на ресурси и територии. 

Като правило заинтересованите страни:  

• съзнават своя интерес спрямо управлението на ресурсите и териториите (макар че 

те могат да не са запознати с всички негови управленски въпроси и проблеми); 

• притежава способности (напр. знания, умения) и има сравнителни преимущества 

(близост, мандат) за такова управление;  

• е склонна да вложи специфични ресурси (напр. време, пари, политическа власт) в 

такова управление. 

 

Определените заинтересовани страни участваха активно при идентифицирането на 

силните страни, слабостите, възможностите и заплахите, при тяхното превръщане в 

основни потребности и потенциал за развитие, при избора на основните цели, 

специфичните цели, желаните резултати и приоритета, който им е даден, при избора на 

видовете действия.  

 

 В рамките на проекта по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности― беше 

проведено проучване и изготвен анализ на конкретните заинтересовани страни и техните 

потребности във връзка с  разработването и прилагането на Стратегията за ВОМР, а през 

2017г. е осъществено Второ проучване сред заинтересованите страни и сред участниците 

в МИГ относно актуализиране на Стратегия за ВОМР. 

  

 Идентифицирани на територията бяха общо 12 групи заинтересовани страни. От тях, в 

целия процес по разработване на Стратегията за ВОМР бяха включени всички 12 групи 

заинтересовани страни, което представлява 100 % от идентифицираните групи 

заинтересовани страни: 

I. 2 групи заинтересовани страни - представители на публичен сектор:  

- Общински администрации и Общински съвети - общини Ветрино, Вълчи дол и Провадия  

- образователни институции 
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II. 4 групи заинтересовани страни - представители на стопански сектор:  

- земеделски производители и кооперации; 

- микропредприятия от сектори търговия, услуги и туризъм 

- микропредприятия от сектор производство 

- малки и средни предприятия 

III. 6 групи заинтересовани страни - представители на нестопански сектор:  

- читалища и културни институции;  

- сдружения в сферата на младежките дейности и спорта;  

- сдружения в сферата на развитие на територията, екологията и туризма; 

- настоятелства – училищни, църковни и други;  

- представители на малцинствени общности и уязвими групи;  

- граждани и местни лидери; 

Подробни данни за участието на всяка от заинтересованите страни във всяко едно 

събитие могат да се видят от Приложение „Участие на идентифицираните 

заинтересовани страни в проведените обществени обсъждания и обучения при 

разработването на Стратегията за ВОМР на МИГ ”Възход-Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия‖. 

Разпределението на анкетираните лица по заинтересовани страни е представено в 

графичен вид по-долу 

Диаграми 1и 2 

Заинтересовани страни на участниците в проведеното анкетиране (в бр. и %) 

     

 

По-горе в двете диаграми е представено количественото съотношение между 

различни заинтересовани страни на участвалите в анкетното проучване лица. Прави 

впечатление преобладаващото участие на представители от неправителствения сектор и 

читалищата в настоящото допитване. 32% от анкетираните са представители на НПО и 
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читалища. Освен това, 13% от анкетираните са представители на неформални граждански 

организации (пенсионерски клубове и др.). По този начин почти 50 % от анкетираните лица 

са представители на формални и неформални граждански организации. По-ограничен е 

броя на земеделските стопани и представителите на местния бизнес – съответно 20% и 

16%. Една немалка част – 19% от анкетираните не са посочили заинтересована страна, 

представили са се като физически лица, затова са отнесени към групата на граждани от 

местната общност. 

С въпроса «Изпълнени проекти с външно финансиране?» се цели да се проследи 

степента на информираност на гражданите относно работата по проекти. Отговори са дали 

69 броя от анкетираните или 87.34% от всички анкетирани по Въпросника за 

заинтересованите лица. 12.66% не са дали отговор с нито «Да» нито «Не»  на този 

въпрос. 

 

Диаграма 3 

Отговорили на въпроса «Изпълнени проекти с външно финансиране?» 

 

 
 

От графика 1 е видно, че една значителна част от анкетираните са запознати с 

възможностите за финансиране, които се предоставят от европейските фондове и 

програми, но все още има лица от територията на МИГ, при които липсва дори основна 

информация.  

От отговорилите 69 лица, разпределението между отговор «Да» и отговор «Не» е 

представено на Диаграма 4. 
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Диаграма 4 

Изпълнени проекти с външно финансиране 

 

 
 

 

От графика 2 е видно, че незначителна част от анкетираните лица – 13% са дали 

положителен отговор относно изпълнени вече проекти с външно финансиране. Това 

обстоятелство се обяснява с мотива, че периода 2007 – 2013 година е първи след 

присъединяването на България в ЕС и все още голяма част от населението в селските 

райони не е имало възможност да се възползва от възможностите, които предоставят 

европейските фондове и програми. 

 

IV.ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ПРОЕКТНАТА ГОТОВНОСТ / 

КАПАЦИТЕТ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В СТРАТЕГИЯ 

ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

Анализ на заинтересованите страни е анализ, който има за цел да идентифицира 

ключовите заинтересовани страни и техните конкретни интереси. Често тази техника се 

прилага, за да се консолидират целите и да се определят някои рискове.  

3
Анализът на заинтересованите страни има за цел както да ги идентифицира, така и 

да установи техните конкретни интереси. Това се прави, за да се консолидират целите и да 

се определят някои рискове в подготовката и изпълнението на конкретни политики или 

програми. Той поставя основата и структурира планирането, мониторинга и оценката на 

политиките/програмите 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 партньорство и партниране. 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 

                                                 
3
 Анализ на заинтересованите страни, 2013г., Изпълнител:Консорциум „Мездра консулт 2012”ДЗЗД, стр.2 
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политика/програма. В зависимост от конкретната ситуация, заинтересованите страни 

могат да включват: представители на бизнеса (работодатели); инвеститори; индустриални 

и търговски обединения; професионални асоциации и браншови организации; 

неправителствени организации; местни общности; граждански сдружения, 

обществеността като цяло. 

За целите на настоящото проучване идентифицирането и определянето на конкретни 

потребности на заинтересованите страни от територията на „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия― ще подпомогне избора на приложими мерки, които да бъдат 

включени в стратегията за местно развитие да бъдат разписани и съчетани по начин, по 

който стратегията да бъде в максимална степен ефективна и да задоволи интересите и 

очакванията на възможно максимален брой заинтересовани лица, представляващи 

местната общност.  

Възможности на заинтересовани страни за кандидатстване по мерки от Програмата 

за развитие на селските райони 2014 – 2020г. 

При оценка на възможностите и проектната готовност за различните заинтересовани 

страни за участие в стратегията за местно развитие и след обобщаване на резултатите от 

проведеното анкетиране бяха получени твърде разнообразни отговори, представени и 

визуализирани по-долу на диаграма 5. 

Диаграма5 

Заявен интерес и идеи за кандидатстване по приложими мерки от Програмата за 

развитие на селските райони 
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                   Легенда: 

1. Земеделски производители и техните инвестиции – отговор „Да‖; 

2. Земеделски производители и техните инвестиции – отговор „Не‖; 

3. Предприятия от хранително-вкусовата промишленост – отговор „Да‖; 

4. Предприятия от хранително-вкусовата промишленост – отговор „Не‖; 

5. Стартиращи и действащи микрофирми – отговор «Да»; 

6. Стартиращи и действащи микрофирми – отговор «Не»; 

7. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура – отговор «Да»; 

8. Инвестиции в създаването, подобряване- то или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура – отговор «Не»; 

9. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих – отговор «Да»; 

10. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих – отговор «Не»; 

11. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и 

природно наследство на селата – отговор «Да»; 

12. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и 

природно наследство на селата – отговор «Не». 

 

Изводи и препоръки: 

От диаграмата  е видно, че най-голям заявен интерес има за кандидатстване по под-

мярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура». По този начин са отговорили 24% от всички 

анкетирани.  Основните дейности, посочени в анкетните карти са насочени към: 

  Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 

инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 

деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства; 

 Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности 

по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

 Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение в селските райони. 

Интереса към посочените дейности е обусловен от големия брой анкетирани лица, 

представители на неправителствени организации, вкл. неформални такива. Получените 

отговори са базирани на преки наблюдения на участвалите в анкетирането лица, от което 

следва, че в стратегията за местно развитие действително е необходимо да се включи 

подмярка 7.2, покриващи посочените дейности. 
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В по-малка степен, но също значителен интерес е проявен към инвестиции по 

подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура‖. По този начин са отговорили 19% от анкетираните лица. 

По-горе в аналитичната част при описание на оценката на потенциала за развитие на 

туризма бяха очертани някои проблеми, свързани с недоброто състояние на 

туристическата инфраструктура и затруднения достъп до значими за територията 

туристически обекти. Това се потвърждава и от полученото мнение на анкетираните лица, 

според които е необходимо да се реализират дейности, насочени към: 

  Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане 

на туристически информационни центрове; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане 

на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и 

културно наследство; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане 

на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически 

атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо 

наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; 

 Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа 

инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и 

маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). 

На трето място по интерес са инвестициите в дейности, насочени към поддържане и 

възстановяване на културното и природно наследство на селата. 16% от анкетираните 

лица са отговорили по този начин. Тъй като мнението на анкетираните съвпада с 

аналитичната част в настоящия доклад относно характеристиката на територията на МИГ 

по отношение на културно-историческото наследство, затова в бъдещата стратегия за 

местно развитие е целесъобразно да бъде включена подмярка, свързана с поддържане и 

възстановяване на културното и природно наследство на селата.   

27% от анкетираните са се определили като заинтересовани лица за кандидатстване 

за инвестиции в земеделските стопанства (15% от анкетираните) и за инвестиции в 

хранителната преработка -  12% от анкетираните лица. 

В раздел 3 на настоящия доклад, в частта селско стопанство е обоснован потенциала 

на територията на МИГ като развит селскостопански район, но с все още нерешени 

проблеми, които са обосновани от различни обективни и субективни фактори. Предвид 

това обстоятелство и като се вземе под внимание мнението на анкетираните лица е 

целесъобразно в стратегията за местно развитие да бъде включена подмярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства”със следните примерни допустими дейности:  
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  Обновление на земеделските и животновъдни стопанства чрез инвестиции в 

модерно оборудване и техника; 

  Реконструкция и строеж на сгради; 

  Инвестиции за въвеждане на европейски норми и стандарти в земеделските 

стопанства; 

  Инвестиции за създаване на нови трайни насаждения и лозя; 

  Развитие на биологичното производство. 

По подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ в стратегията за местно развитие могат да бъдат включени следните примерни 

дейности: 

 Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително 

такива, свързани с къси вериги на доставка; 

 Инвестиции, свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и 

други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга; 

 Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на 

производствения процес и маркетинга; 

 Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, 

замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината; 

 Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или 

готова продукция, включително хладилни транспортни средства; 

 Инвестиции, свързани с внедряването на системи за управление на качеството; 

 Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за 

собствено потребление; 

  Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, 

включително пречиствателни съоръжения. 

При направеното допитване, представителите на малкия бизнес от територията на 

МИГ заявяват интерес за кандидатстване с проекти  към бъдещата стратегия за местно 

развитие за проекти в следните области: 

  Производствен сектор; 

  В сферата на услугите, в т.ч.: 

- туристически услуги –селски, еко-, културен туризъм; 

- културни дейности за населението в селските райони – културни центрове, театри, 

библиотеки; 
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- услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта – спортни и младежки 

центрове и др.; 

- образование и обучение – училища и центрове за обучение; 

- социални и здравни услуги – грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, 

специализирани транспортни услуги за населението в селските райони; 

- услуги за населението, свързани с използването на информационни и 

комуникационни тефнологии и центрове за бизнес, обучение и услуги на базата на 

информационните технологии. 

 

 

 

ДАННИ ОТ РЕАЛИЗИРАНОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНИТЕ ПРОВАДИЯ, ВЕТРИНО И ВЪЛЧИ ДОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

 

 

 

1.Дата на реализиране: м.май –м.юли 2017г. 

 

2.Методология: попълване на Анкетна карта. 

Проучването цели актуализиране на Стратегията за ВОМР и е извършено  посредством 

метода на анкетиране. Бе събрана, обобщена и анализирана информация от общо 110 

анкетни карти, в т.ч. от физически и юридически лица, представители на малкия местен 

бизнес, земеделски производители, неправителствени организации, читалища от 

територията на местната инициативна група и др. 

Разпределението на анкетираните лица по заинтересовани страни е представено в 

графичен вид. 

 

3.Достъпност: анкетните карти са разпространени чрез : 

-публикуване на интернет-страниците на МИГ, на Общините Провадия, Ветрино и Вълчи 

дол; 

-по време на провеждане на Управителен съвет и Общо събрание на МИГ; 

-в Информационните центрове на Общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол; 

-в офиса на МИГ в село Ветрино 

 

4. Информиране на населението за проучването: чрез Прессъобщение в интернет на 

официалните сайтове на Общините, на МИГ, в местни медии и др., както и чрез 

заинтересованите страни, представляващи отделните сектори в МИГ.  
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Потенциалните участници в анкетното проучване са уведомени, че през през 2016г. СНЦ 

―МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия― е разработил Стратегия за ВОМР с 

участието на 3 фонда. В момента МИГ се готви да кандидатства със Стратегия за ВОМР и 

в тази връзка се интересува от тяхното мнение относно приложимостта и нуждите от 

многофондова или еднофондова Стратегия за ВОМР. 

 

5.Брой на подготвените и разпространени анкетни карти: 140 

Бе събрана, обобщена и анализирана информация от общо 110 анкетни карти, в т.ч. от 

фиизически и юридически лица, представители на малкия местен бизнес, земеделски 

производители, неправителствени организации, читалища от територията на местната 

инициативна група и др. 

 

6.Емпирични резултати: 

 

 

 Участници в анкетата според сектора на представителство: 

 

Участниците в анкетата са балансирани според секторите и заинтересованите страни, 

които представляват: 

 

- представители на местната власт в трите общини,  

- образователни или социални  институции,    

- земеделски производители и кооперации,  

- микропредприятия от сектори търговия, услуги и туризъм,  

- микропредприятия от сектор производство,  

- малки и средни предприятия,   

- читалища и културни институции,  

- сдружения в сферата на младежките дейности и спорта,  

- сдружения в сферата на развитие на територията, екологията и туризма, 

- настоятелства – училищни, църковни и други,  

- представители на малцинствени общности и уязвими групи,  

- граждани и местни лидери;  
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 Запознатост и информираност относно разработената Стратегия за ВОМР: 
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 Оценка на  качеството, реалистичността и приложимостта на Стратегията 

 
 

Както се вижда от резултатите, основният % от анкетираните смятат, че разработената 

Стратегия за ВОМР е с добро качество и приложимост.   

 

  

 Доколко анкетираните са участвали в разработването и консултирането на 

Стратегията за ВОМР? 

 

 
 

 

По-голяма част от анкетираните заинтересовани страни са взели активно участие в 

консултиране на подготовката на Стратегията за ВОМР и по тази причина те смятат, че 

Стратегията е добра, реалистична и приложима. 
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 Каква според анкетираните трябва да бъде Стратегията за ВОМР на МИГ 

към днешна дата (във връзка с обявен Втори прием за одобрение на СВОМР): 

 

 
 

 

Според 81 % от анкетираните представители на заинтересованите страни, Стратегията за 

ВОМР, която следва да се депозира за одобрение през 2017г. е Еднофондова.  

 

В разговор с анкетираните, голяма част от тях се опасяват, че за прилагането на 

Многофондова Стратегия за ВОМР е необходимо повече време. Както и по-голям опит на 

самата МИГ. 

Тъй като МИГ не е депозирал Стратегия за ВОМР през 2016г., времето за прилагане на 

проекта е намаляло. Също така се отчитат като недостатък настоящите проблеми в 

работата на вече одобрените МИГ, които все още не са стартирали приеми, нямат 

одобрени процедури, нямат все още достатъчно средства, за да работят. 

ОС и УС на МИГ отчита също, че еднофондовата Стратегия е предпочитан избор за 

прилагане, тъй като МИГ следва да постига мониторингови индикатори, за които е 

необходим времеви и финансов ресурс.  

Управителният съвет и Общото събрание на МИГ, както и отделните заинтересовани 

страни са запознати с текущото прилагане на одобрените Стратегии за ВОМР и са 

притеснени от финансовите затруднения, които стоят пред повечето или всички местни 

инициативни групи, изпълняващи споразумения за прилагане на Стратегии за водено от 

общностите местно развитие. Това ще доведе до забавяне в дейностите по информиране и 

публичност към Стратегиите, най-вече по приема на проекти на бенефициенти при 

Многофондовите стратегии.  

Също така, основно притеснение е факта, че МИГ с одобрени Стратегии през 2017г. ще 

могат да извършват реален прием по мерки от СВОМР в средата на 2018 г. Оценката на 

първите проектни предложения за част от мерките от СВОМР ще приключи в края на 2018 

г. Дори да има сключени договори с бенефициенти по СВОМР до края на 2018 г., с оглед 

на сроковете за изпълнение на проекти по различните програми (мин. 12 м. а в повечето 
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случай от 24 до 36 месеца /за възложители по ЗОП/) изпълнението и разплащането на 

проектите до края на 2018 г. е малко вероятно, почти невъзможно, при което МИГ няма да 

могат да изпълнят изискванията на нормативната база - да имат изпълнени 20% 

изпълнение на заложените общи индикатори по стратегията за ВОМР към 31.12.2018 г., 

дата към която УО на ПРСР ще изготвят отчет за изпълнение на индикаторите.   

Новите индикатори няма как да бъде изпълнени в толкова краткосрочен план, дори с 

изпълнението на целия финансов ресурс на СВОМР. Това е много дългосрочен процес, 

който се влияе от разнообразни фактори и институции, изискващ максимална 

концентрация на усилията и провеждане на активна, целенасочена и последователна 

правителствена политика, както и обединение и координиране на действията на органите 

на властта, институциите и структурите на гражданското общество на централно, 

регионално и местно ниво. МИГ със своите ограничени финансови средства и дейности, 

заложени в СВОМР може да повлияе положително само на една миниатюрна част от тях. 

 

 

 

 Мнение на анкетираните относно най-голяма приложимост на  фондове в 

Стратегията за ВОМР на МИГ. 

 

 

 
 
 

Според 87% от анкетираните заинтересовани страни най-приложим в момента е фонда на 

ПРСР. Следват ОПРЧР - 10%, ОПИК – 8% и ОПНОИР – 5%. 

 

С оглед на това е наложително да се прецизира и Общото събрание на МИГ да реши дали 

Стратегията да остане Многофондова или МИГ да кандидатства с Еднофондова.  
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 Достъпност и реалистичност на  фондовете в Стратегията за ВОМР на МИГ 

според анкетираните: 

 

 
 

 

Основна част от анкетираните са на мнение, че най-достъпни и реалистични за 

изпълнение на мерките от ПРСР.  Може би това се дължи на факта, че ПРСР е по-

разпознаваема на територията на МИГ като селски район и заинтересованите страни имат 

повече информация за програмата. 

 

 

 Интерес към фондовете една година по-късно от страна на заинтересованите 

страни: 
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Участниците в анкетата посочват в голяма степен интерес към мерките от ПРСР. Мерките 

от ПРСР са приложими за всички заинтересовани страни: местните власти, НПО, вкл. и 

читалища, земеделски производители и микропредприятия.  

 

 Доколко МИГ притежава достатъчно времеви ресурс и капацитет да изпълни 

Многофондова Стратегията за ВОМР:          

 

Основната част от анкетираните са на мнение, че МИГ не притежава времеви ресурс и 

капацитет да изпълни Многофондова Стратегия за ВОМР. 

 

72% са отговорили с НЕ, и едва 18% смятат, че МИГ би могъл да се справи, въпреки по-

късния старт. 

 

 Мнение на анкетираните заинтересовани страни дали МИГ трябва да промени  

Стратегията за ВОМР от Многофондова към Еднофондова? 

 

 
 

 

Според 77% от участниците в анкетата разработената Стратегия за ВОМР трябва да се 

преработи в частта за избраните мерки и допълващи фондове и МИГ да се ориентира към 

Еднофондова Стратегия за ВОМР. В тази връзка МИГ следва да планира преглед и 

актуализиране на Стратегията от Многофондова към Еднофондова, с мерки само и 

единствено от ПРСР. 

 

Основен проблем е факта, че МИГ по административни причини не е успял да депозира 

разработената през 2016г. Многофондова Стратегия за ВОМР. 

Трябва да се отрази и факта, че интереса към допълващите фондове в Стратегията през 

изминалата 1 година, от 2016г. до настоящия момент, е намалял и се е оформил основно 

към мерките от ПРСР, които се оказват най-достъпни, приложими и реалистични за 

основните сектори на територията - публичен, стопански и нестопански. 



               
                                   ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. 

 

22 

 

Потребностите от интервенция в рамките на местната общност трябва да продължават да 

съответстват с направените анализи за нуждите и потенциала на територията, като 

заложените цели следва да се постигнат с мерките от ПРСР : 

 

- подобряване качеството на живот и преодоляване на бедността; 

- повишаване капацитета на местната икономика за създаване на устойчива заетост; 

- развитие на производства, осигуряващи висока добавена стойност; 

- технологично обновяване и модернизиране на предприятията с цел повишаване 

конкурентоспособността на произвежданата продукция; 

- развитие на модерно земеделие; 

- повишване иновативния капацитет на бизнеса и земеделските производители; 

- създаване на условия за подобряване качествените характеристики на работната сила  

- подобряване на инфраструктурата, в т.ч. туристическата; 

- съхранение на природните ресурси и местната идентичност. 

 

Съществува потенциал за развитие на местната територия на основа: 

- използване суровинната база на зърнопроизводството за развитие на хранително-

вкусова промишленост (производство на хляб и тестени изделия, складкарски изделия, 

зърнени храни и др.); 

- разнообразяване на зърнопроизводството, чрез отглеждането на алтернативни 

зърнено-житни видове – лимец, спелта и др.; 

- развитие на овощарството, зеленчукопризводството, лозарството и 

животновъдството, като суровинна база за развитие на хранително-вкусовата 

промишленост; 

- развитие на биологично растениевъдство и животновъдство; 

- отглеждане на местни сортове растения и породи животни и производството на 

традиционни продукти, подходящи за регистиране под обща търговска марка;  

- интегриране на първичното производство с преработката и туризма, като 

иновативен маркетигов подход; 

- развитие на цялостен комплексен и уникален по своята същност регионален 

туристически продукт на основа развитието на културно-историческия, екологичен, 

селски, религиозен и винен туризъм; 

- развитие на балнеолечеие и СПА туризъм. 

 

 Стратегическата цел и визия при еднофондова Стратегия за ВОМР на МИГ 

следва да бъде:  

 

„Превръщането на територията на МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в 

устойчив селски район с развити туризъм и услуги за населението, конкурентен местен 

бизнес и селско стопанство, подобрени условия за живеене с активна местна общност.” 
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Това ще подобри качеството на живот на населението и ще удовлетвори в голяма степен 

местната общност. 

 

 Приоритетите следва да са свързани с основните ресурси и потенциали на 

МИГ-територията, идентифицирани в направените анализи,  а именно: 

 

-Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена стойност. 

-Подобряване облика на населените места, развитие на местната идентичност и създаване 

на местни туристически продукти за развитие на територията. 

 

 Еднофондовата Стратегия за ВОМР ще постигне видими резултати в следните 

насоки: 

 

-Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена стойност: 

Това ще доведе до  повишаване на конкурентоспособността на местното земеделие и 

добавяне на стойност към местните селскостопански продукти; 

Ще се подпомогне   производството и преработката на специфични за територията 

земеделски продукти с добавена стойност 

Ще има условия за  създаване на нови работни места и намаляване на бедността чрез 

инвестиции в подкрепа на неземеделския бизнес. 

 

-Подобряване облика на населените места, развитие на местната идентичност и създаване 

на местни туристически продукти за развитие на територията: 

Ще бъде подобрена  публичната инфраструктура и достъпа до услуги за населението. 

-Създаване на нови атракции и съпътстваща туристическа инфраструктура. 

Ще се  оползотворят местните ресурси под формата на  местните традиции и наследство 

за постигане на устойчиви общности с активно участие на заинтересованите страни. 

 

 Основните мерки при прилагане на Еднофондова Стратегия за ВОМР би 

следвало да бъдат следните: 

 

- За Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена стойност. 

Специфична цел 1.1. Повишаване на конкурентноспособността на местното земеделие и 

добавяне на стойност към местните селскостопански продукти 

• Мярка 4.1.  „Инвестиции в земеделски стопанства― 

Специфична цел 1.2.  Подпомагане на производството и преработката на специфични за 

територията земеделски продукти с добавена стойност 

• Мярка 4.2.  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти― 

Специфична цел 1.3. Създаване на нови работни места и намаляване на бедността чрез 

инвестиции в подкрепа на неземеделския бизнес 

• Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности― 
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За Подобряване облика на населените места, развитие на местната идентичност и 

създаване на местни туристически продукти за развитие на територията: 

Специфична цел 2.1. Подобряване на публичната инфраструктура и достъпа до услуги за 

населението 

• Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура‖ 

Специфична цел 2.2. Създаване на нови атракции и съпътстваща туристическа 

инфраструктура: 

• Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура‖ 

Специфична цел 2.3. Оползотворяване на местните традиции и наследство за постигане на 

устойчиви общности 

• Собствена иновативна мярка „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичните местни идентичности и местната култура‖ 

 

Поставените специфични цели и избраните приоритети за развитие са взаимно обвързани 

и постигането им ще има интегриран ефект върху развитието на територията и постигане 

на стратегическата цел.  

 

Основна цел както на Стратегията за ВОМР, така и на национално и европейско ниво, е 

създаването на нови работни места и намаляване на бедността, което е планирано за 

постигане както чрез подпомагане на инвестиции за развитие на неземеделски бизнес, 

така и чрез всички останали специфични цели. 

 

 Заключение: 

 

Изборът на стратегия, финансирана от един или няколко фонда се извършва от самите 

МИГ, като се взема предвид по-широкия обхват от възможности, открити с интеграцията 

на финансиране, както и с по-високото ниво на сложност при изпълнението на такъв вид 

стратегия. 

 

На местно равнище, този избор изисква солиден опит в осъществяването на местно 

развитие и група от партньори с вече установени работни взаимоотношения. Решението 

дали да се избере стратегия, подкрепяна от няколко фондове или да се използва само един 

фонд за изпълнение на стратегията за местно развитие, трябва да се ръководи от следните 

съображения:  

• в идеалния случай трябва да се основава на индивидуалните потребности и 

възможности на съответния район;  
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• важно е да се позволи на МИГ сами да обмислят размера на територия, която 

желаят да покрият и вида и степента на интеграция, която желаят за техния район. 

 

Стратегиите, подпомагани от няколко фонда, са по-сложни за разработване и изпълнение 

и може да се окажат трудно приложими за групи, които за първи път осъществяват местно 

развитие. От решаващо значение ще бъде да се анализира капацитета на МИГ.  

 

МИГ следва да се ориентира към прилагане на Еднофондова Стратегия за ВОМР тъй като 

няма опит в изпълнението на Стратегия за местно развитие от предишния програмен 

период 2007-2013г. 

 

ВОМР е подход, който изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови 

инвестиции, може да окаже значително влияние върху живота на хората и да генерира 

нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката. Точно в сферата на 

мерките от ПРСР са най-добрите идеи с потенциал да бъдат реализирани успешно от 

страна на заинтересованите страни. Което още веднъж показва необходимостта от 

Еднофондова Стратегия. 

 

V. ОЦЕНКА НА МОТИВАЦИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОМР 

Заинтересовани страни в контекста на подхода Водено от общностите местно 

развитие се разбира  всяко лице или група, които могат да допринесат с ресурси или да 

бъдат засегнати от дадена дейност в процеса на реализиране на Подхода посредством 

прилагане на стратегията за местно развитие. 

Въвличането на заинтересованите страни, характерни за територията на „МИГ 

Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия‖  на  етапа на подготовка на стратегията за 

местно развитие  гарантира постигане на консенсус и взаимно разбиране относно 

формулиране на политиките и целите на стратегията; приемане и одобрение на 

стратегията на различни нива на местно ниво, преди одобрението от УО но ПРСР и  

впоследствие – нейното успешно изпълнение.  

Идентифицирането на заинтересованите страни е процес, при който  се определят  

страните, които ще бъдат засегнати пряко или косвено, положително или отрицателно от 

реализирането на СМР; 

 - степента на въздействие на всеки един от тези индивиди, групи, организации, 

върху процеса на разработване, изпълнение и оценка на политиката; 

 - отчитане на техните интереси и влияние върху политиката;  

- най-подходящите механизми за консултиране с тях, за да се увеличи тяхната 

подкрепа и да се намали тяхното противопоставяне. 



               
                                   ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. 

 

26 

 

В процеса на дефиниране на заинтересованите страни по проекта, ще следваме 

принципа, че има няколко основни групи лица, от които се влияе реализирането на 

стратегията за местно развитие. При проведеното анкетно проучване с участие на 

представители от местната общност могат да се определят следните заинтересовани 

страни:   

1. Представители на бизнеса:  

- еднолични търговци; 

 - земеделски производители; 

 - кооперации; 

 - представители на търговски дружества;  

2. Представители на структурите на гражданското общество (СГО): 

- НПО;  

- културни институции;  

- читалища; 

 - спортни клубове;  

- туристически дружества; 

 - настоятелства;  

- граждани; 

3. Представители на местната власт: 

 - общинска администрация и лицата на изборни длъжности; 

- образователни институции 

За целите на настоящото проучване бе събрана информация от представители на 

местния бизнес, представители на НПО-сектора и представители на селскостопанския 

отрасъл.  

Резултатите от проучванията са следните: 

Анкетирани лица от местния бизнес 

За целите на настоящото проучване бяха анкетирани общо 39 представители на 

местния бизнес. Може да се определи, че резултатите от анкетата не са представителни за 

територията, но могат да подпомогнат процеса на разработване на настоящата стратегия.  

В диаграмата по-долу са представени резултатите, показващи сектор на основна 

дейност на анкетираните лица, представляващи местния бизнес. 
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Диаграма 8 

Сектор на основна дейност на анкетираните лица,  

представители на местния бизнес 

 

 

От диаграмата прави впечатление голямото разнообразие от дейности, които 

представляват местния бизнес от територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия‖. Основната група заинтересовани лица са представителите на земеделския 

сектор, хранително-вкусовата промишленост, производството и търговията. Налични са и 

мненията на представители на други производствени дейности, занаятите и услугите. 

Анализирайки тези данни може да се направи извода, че в стратегията за местно развитие 

могат да се включат мерки, които да подпомогнат различните сектори на местния бизнес. 

Интерес представляват резултатите относно заетия персонал в предприятията, 

защото дават ориентир за приложимите мерки в бъдещата стратегия. На този въпрос са 

отговорили 35 човека от анкетираните лица. На диаграма 9 е представено разпределение 

на анкетираните представители по този показател. 
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Диаграма 9 

Брой на заетия персонал 

 

 

Следвайки резултатите от диаграмата може да се направи извода, че територията 

разполага с потенциал за изпълнение на проекти с бенефициенти – микропредприятия и 

малки предприятия. Затова е целесъобразно в стратегията да се включат мерки, от ПРСР 

за насърчаване развитието на микропредприятията. 

Относно профила на анкетираните граждани, 36 човека са посочили своя пол като 

разпределението е 16 анкетирани лица са от женски пол, а 20 – от мъжки. По отношение 

на възрастовата структура разпределението е както следва: преобладават гражданите във 

възрастовата граница от 50 до 64 години – 43% от анкетираните, следвани от лицата във 

възрастовата граница между 35 и 49 години (31% от анкетираните). 23% са млади хора на 

възраст до 34 години. Един незначителен дял от анкетираните – 3% са на възраст над 65 

години. По отношение на образователното равнище преобладават гражданите със средно 

образование – 57%, следвани от завършилите висше образование – 43%. От тези данни 

може да се направи извода, че анкетираните лица са образовани и запознати с проблемите 

и възможностите за развитие на селските райони. 

Мнението на местния бизнес относно бъдещото развитие на територията е 

визуализирано на следващата диаграма 
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Диаграма 11 

Цели за бъдещото развитие на територията чрез подхода ВОМР 

 

 

На този въпрос са дадени 103 отговора. Броят на отговорите надвишава броя на 

анкетираните, защото по-голяма част от анкетираните лица са посочили повече от един 

отговор.  

Преобладава мнението, че целите за развитие на територията трябва да се 

ориентират в две основни направления, насочени към повишаване качеството на 

образованието и квалификацията на населението, т.е. изграждане на потенциал на местно 

ниво и повишаване конкурентоспособността на местната икономика. По този начин са 

отговорили 23% и, съответно 22% от анкетираните лица. Немалка част от представителите 

на местния бизнес посочват, че като основни цели, на които трябва да се базира 

развитието на територията са насърчаване на иновациите и въвеждането им в практиката и 

въвеждане на мерки за социално приобщаване и намаляване на бедността. 

По отношение на проблемите и пречките, които възпрепятстват  развитието на 

местния бизнеса, представителите на стопанския сектор посочват в най-висока степен 

тежката бюрократична система, липсата на квалификация сред работната сила, липсата на 

нови техники и технологии и ниската конкурентоспособност на произвежданата 

продукция. 
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Относно размера на очакваното подпомагане ог стратегията за местно развитие, 

преобладават отговорите, че очакваното подпомагане от стратегията е до 100 000 евро. По 

този начин са отговорили 49% от анкетираните. На второ място са дадените отговори, при 

които се посочва, че очакваното подпомагане от стратегията е в размер между 100 000 и 

200 000 евро. Такива отговори са дали 33% от анкетираните, а 18% от анкетираните лица 

са отворили, че очакват финансиране над 200 000 евро. 

Относно формулирането на целите, които следва да бъдат заложени в стратегията, е 

проследено мнението на бизнеса по целите на ПРСР 2014-2020г. 

По отношение на ПРСР преобладава мнението, че формулираните цели в бъдещата 

стратегия трябва да са насочени към: 

- развитие и стимулиране на предприемачеството и устойчив бизнес. По този 

начин са отговорили 33% от анкетираните; 

- развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез 

развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за 

инициативи от общ интерес. По тази цел също е заявен значителен интерес като 25% от 

анкетираните граждани са предложили тя да фигурира в бъдещата стратегия; 

- развитие на териториалната идентичност, маркетинг и марки на база на 

специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер. Тази цел също е 

подкрепена от широк кръг анкетирани лица – 25% и следва да бъде заложена в бъдещата 

стратегия. 

Другите две цели – устойчива и качествена заетост за уязвими групи и подобряване 

достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени са посочени в по-малка 

степен от местния бизнес – съответно от 10% и от 6% от анкетираните, но по преценка на 

екипа по подготовка на стратегията и по целесъобразност също могат да бъдат заложени в 

стратегията. 

Изводи: 

 Местния бизнес подкрепя прилагането на Стратегия за водено от общностите 

местно развитие с включени мерки от ПРСР 2014 – 2020г. 

 Според мнението на местния бизнес стратегията трябва да е иновативна в частта 

внедряване на иновации и насърчаване на въвеждането им в практиката; 

 Представителите на микропредприятията от територията на МИГ имат 

готовност и капацитет на изпълняват проекти, финансирани от СВОМР по приложимите 

мерки; 

 Показателят „създаване на нови работни места‖  може да залегне в критериите за 

оценка на проектите, финансирани от СВОМР; 
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 В Стратегията могат да бъдат заложени финансови параметри на проектите, 

насочени към частния бизнес с подпомагане до 100 000 евро, тъй като това е мнението на 

почти половината от анкетираните представители на бизнеса. По този начин ще бъдат 

финансирани по-голям брой, респ. с по-малък  бюджет проекти. 

 

Анкетирани лица от селскостопанския отрасъл 

За целите на настоящото проучване бе взето мнението на 47 броя земеделски 

производители, в т.ч. физически лица, юридически лица и земеделски кооперации. Затова 

не може да се определи, че резултатите са представителни за територията, но могат да 

бъдат взети под внимание при формулиране на целите, приоритетите и приложимите 

мерки на бъдещата стратегия за местно развитие. 

Диаграма 13 

Предмет на основна дейност на анкетираните лица 

 

 

Като се има предвид територията, на която фенкционира местната инициативна 

група – развит селскостопански район с отглеждане основно на полски култури, прави 

впечатление, че анкетираните земеделски стопани работят в сферата на 

зърнопроизводството (26% от анкетираните), пчеларството (26% от анкетираните), 

зеленчукопроизводството (16% от анкетираните). Другите сектори – овощарство, 
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говедовъдство, отглеждане на технически култури и др. са застъпени в по-ниска степен. 

Има сектори, в т.ч. свиневъдство, птицевъдство, зайцевъдство, ягодоплодни култури, 

които не са представени за целите на настоящото анкетно проучване. 

При определяне профила на анкетираните лица съотношението мъже/жени е 

78%/22%. Преобладават земеделските стопани на възраст от 35 до 49 години – 38% от 

анкетираните и младите фермери до 34 години – 33% от анкетираните. 

Образователното равнище на анкетираните земеделски стопани е следното: 

преобладават завършилите средно образование – 74%; останалите 26%, в т.ч. 

бакалавърска и магистърска степен, са висшисти.  

На въпроса: „Смятате ли, че Вашата територия има потенциал за прилагане на 

СВОМР?‖, 95% от анкетираните са дали положителен отговор. Резултатите от 

анкетирането по този въпрос са отразени в графичен вид. 

 

Диаграма 14 

Потенциал за прилагане на СМР 

 

 

По отношение на формулираните цели, които трябва да бъдат включени в 

стратегията, 109 отговора са дадени на този въпрос като 23% от анкетираните посочват, че 

са необходими операции за повишаване на конкурентноспособността на предприятията, 

диверсификация на дейностите и въвеждане на алтернативни дейности. 29% от 

анкетираните посочват насърчаване на иновациите в практиката. Социалното 

приобщаване и интегриран подход за съхраняване и опазване на околната среда са 

посочили 19% от анкетираните и също следва да се заложат в СМР. 
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На въпроса „Бихте ли кандидатствали по ПРСР?‖ е даден доста категоричен отговор 

като 98% от анкетираните са дали положителен отговор. А следващата диаграма 

представя класифицирането на отговорите относно намерението на фермерите да 

кандидатстват по приложимите мерки от бъдещата стратегия за развитие. 

Диаграма 15 

Намерение на земеделските стопани да кандидатстват по приложими мерки от 

СВОМР 

 

Най-голям интерес от страна на фермерите е заявен към подмярка 4.1., която е 

насочена към инвестиции в земеделските стопанства, по-ограничен е интереса към 

подмерки 4.2, свързана с хранителната преработка и 6.4.1, която подпомага развитието на 

неземеделски дейности. 

По отношение на размера на очакваното подпомагане от стратегията, мнението на 

повечето производители е, че помощта не следва да превишава 100 000 евро. По този 

начин са отговорили 67% от анкетираните. 27% са отговорили, че очакват субсидия в 

границите от 100 000 до 200 000 евро, а 6% посочват подпомагане над 200 000 евро. 

При определяне на горната граница за подпомагане по проектите е необходимо да се 

вземе преобладаващото мнение на анкетираните, затова в стратегията не следва да се 

залагат финансови параметри на проектите, надвишаващи 100 000  евро помощ за 

фермерите като по този начин ще бъде увеличен и броя на финансираните проекти. 

Изводи: 

 Територията на МИГ разполага с човешки потенциал в аграрния сектор, 

способен да изпълнява проекти, финансирани от стратегията; 

 От земеделските стопани преобладават завършилите средно и висше 

образование, което е благоприятна предпоставка за успешно изпълнение на проекти; 

 Земеделските стопани по категоричен начин заявяват, че на територията на 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия‖ има потенциал за прилагане на СВОМР; 
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 В Стратегията за водено от общностите местно развитие е необходимо да се 

осигури достатъчно ресурс за подкрепа на фермерите от района; 

 Земеделските стопани са във висока степен мотивирани да изпълняват проекти, 

финансирани от стратегията за местно развитие, затова е необходимо всички посочени по-

горе подмерки да се включат в бъдещата СВОМР; 

 Земеделските стопани предпочитат да реализират посредством СВОМР малки 

проекти с очаквано подпомагане от СВОМР на стойност под 100 000 евро. 

 

Анкетирани лица от НПО-сектора 

За целите на настоящото проучване е взето мнението на 9 броя анкетирани лица, 

представители на неправителствени организации от територията на МИГ и читалища. 

В диаграма № 11 са представени вижданията и очакванията на анкетираните лица за 

приоритетите на развитие на територията през настоящия програмен период. 

 

Диаграма 16 

Формулирани приоритети за развитие на населените места 

 

 

Анализът на резултатите показва, че с най-висок дял от отговорилите е обосноваване 

необходимостта за подобряване на прилежащата инфраструктура в района. На следващо 

място са очакванията на анкетираните за включване на операции, насочени към 

създаването на нови работни места, подобряване на образованието, здравеопазването и 
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културата. Една част от анкетираните – 16% посочват като приоритет затворен цикъл на 

земеделски продукти и директни доставки на храни.  

Всички тези констатации могат да залегнат като обосновка в Стратегията на МИГ и 

да се вземат под внимание при включване на приложимите мерки. 

На въпроса какъв е досегашния принос на организацията за местно развитие 

преобладават отговорите, свързани с развитие на образователния процес. В по-малка 

степен са застъпени отговорите, насочващи към подобряване на социалните услуги и 

социалния статус. 

На следващата диаграма е проследено и визуализирано мнението на 

неправителствения сектор относно цеблите за развитие през настоящия програмен период. 

Диаграма 17 

Цели за бъдещото развитие на територията чрез подхода ВОМР 

 

 

Мнението на анкетираните лица е, че основните цели на развитие на територията 

следва да са насочени към социално приобщаване и намаляване на бедността, съхранение 
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и опазване на околната среда, прилагане на операции за съхранение и развитие на 

културно-историческото наследство. 

До момента от страна на анкетираните лица има реализирани проекти по мярка 322 

от ПРСР 2007 – 2013г., в сферата на образованието, на социалните грижи, а също така, 

има изпълнен проект – създаване на инфоцентър. Този факт показва, че на територията 

има изграден капацитет сред НПО за успешно изпълнение на проекти. 

Наблюдава се положителна нагласа от страна на НПО относно изпълнението на 

проекти, финансирани от СВОМР.  

Относно очакваното финансиране от проекти, 60% от анкетираните лица заявяват 

размер на очакваната субсидия под 100 000 евро, от което може да се направи извода, че 

НПО ще изпълняват сравнително малки проекти в рамките до посочената стойност. 

 

Изводи: 

При направения анализ на мненията на представители на неправителствения сектор 

могат да се направят следните изводи: 

 Територията на местната инициативна група разполага със сравнително добре 

развит неправителствен сектор, способен да изпълнява проекти, затова е необходимо в 

Стратегията за водено от общностите местно развитие неправителствените организации да 

са допустим бенефициент; 

 Мнението на неправителствения сектор е, че стратегията за местно развитие 

трябва да е финансирана ПРСР 2014-2020г., т.е. да бъде Еднофондова. 

 НПО са реализирали редица проекти през предходния период. Затова може да се 

направи извода, че има натрупан капацитет, способен да реализира проекти през 

настоящия програмен период, финансирани от СВОМР; 

 Има заявен интерес от страна на неправителствения сектор по мерки от ПРСР. 

 Неправителствените организации са потенциални кандидати за изпълнение на т.н. 

„меки мерки‖, насочени към социални и културни дейности. 

При разработване на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ може да 

включи следните мерки, които имат най-голяма приложимост в селския район: 

  Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства― 

Подкрепа се предоставя за материални и нематериални инвестиции в новосъздадени и 

съществуващи земеделските стопанства за покриване нуждите на същите, съобразени с 

техният капацитет; 

  Подмярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти― 
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Подкрепа се предоставя за новосъздадени и съществуващи предприятия за инвестиции в 

материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на 

предприятията; 

  Подмярка 6.4 — подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

 неселскостопански дейности. Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски 

дейности, които са насочени към: Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на 

туристически обекти и развитие на туристически услуги),производство или продажба на 

продукти, развитие на услуги във всички сектори, производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаяти 

(включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски 

дейности) и други неземеделски дейности; 

  Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на  

всички видове малка по мащаби инфраструктура, изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, 

които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, 

включително транспортни средства, реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в 

които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност, изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

спортна инфраструктура, изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на 

оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни 

такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 

пространства, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 

образователна инфраструктура с местно значение в селските райони; 

  Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура. Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните 

допустими за подпомагане дейности по подмярката: изграждане, реконструкция, ремонт, 

закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове, 

изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно 

наследство, изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел, изграждане, 

реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са 

свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи 

услуги с познавателна или образователна цел, изграждане, реконструкция, ремонт и 

закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и 

пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, 

велоалеи и туристически пътеки). 
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  Собствена иновативна подмярка „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичните местни идентичности и местната култура‖. 

В рамките на тази подмярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за 

традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за опазване на 

типичните местни изделия, продукти и храни и тяхното развитие и предаване към 

следващите поколения; нуждите от извършване на консервационно - възстановителни 

дейности, експониране, социализация (осигуряване на нормален достъп) и валоризация на 

обектите на културно-историческото наследство и природното наследство; продължаване 

на дейностите по обогатяване на културния календар на територията. 

 

 

Съгласно Споразумението за партньорство на Република България, „Водено от 

общностите местно развитие― (ВОМР) е един от подходите за интегрирано териториално 

развитие на страната за периода 2014 – 2020 г. 

 

ВОМР е подход, насочен към създаване на заетост чрез използване на местния потенциал. 

Чрез подхода се цели подобряване качеството на живот и неизоставане в развитието на 

местните общности в селските и рибарските райони, както и в териториите със 

специфични характеристики, посочени в Националната концепция за пространствено 

развитие. 

 

С най-голям потенциал за изпълнение и ползи за местната общност е Еднофондовата 

Стратегия за ВОМР. 

 

Еднофондовата стратегия на МИГ в зависимост от местния потенциал и оценените местни 

ресурси може да допринася  за постигане на специфичните цели по отношение на 

ЕЗФРСР: 

а) развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес; 

б) развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез 

развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за 

инициативи от общ интерес; 

в) развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите 

страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие; 

г) развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния 

териториален потенциал и продукти от местен характер. 

 

Основните предимства на подхода отдолу-нагоре, който МИГще приложи чрез 

Стратегията за ВОМР са следните: 
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• Местните участници имат по-добро познаване за местните предизвикателства, на 

които трябва да се обърне внимание и за наличните ресурси и възможности  

• Затова са в състояние да мобилизират местни ресурси за процеса на развитие по 

начин, който не може да се осъществи с подходи отгоре-надолу  

• Това дава на местните участници по-голямо чувство за отговорност и ангажираност 

към проектите, което им позволява да се възползват направят най-добре от местните 

активи  

• Въпреки това, подходът на водене от общността може да бъде ефективен, само ако 

развива на доверие между участниците и се поддържа от трайни местни структури с 

необходимия опит и експертни знания  

 

Една от основните поуки от миналия опит е, че няма смисъл да се използва ВОМР, освен 

ако са налице предимствата, посочени по-горе и може да се очаква да се генерират 

конкретни резултати. В същото време, делегирането на определени функции на местни 

партньорства е свързано също с определени разходи и рискове. 

 

Ако МИГ прилага Стратегия за водено от общностите местно развитие, тя трябва да е 

ориентирана към социално-икономическия профил на територията, съобразена с нуждите 

и очакванията на местната общност и подготовката на отделните сектори за включване 

като заинтересовани страни.  

 

При еднофондовата Стратегия за водено от общностите местно развитие, МИГ ще 

използва средства в размер на 1 500 000 евро от Европейският земеделски фонд за 

развитие на селските райони чрез ПРСР 2014-2020г. 

 

В Стратегията МИГ следва да заложи цели и приоритети, свързани с някои от следните 

цели на подхода ВОМР:  

1. насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;  

2. интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и 

насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и 

управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;  

3. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;  

4. насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на 

работната сила;  

5. повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за 

създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и 

устойчиво производство на аквакултури; 

6. подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на 

населението. 
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Специфичните цели на Стратегията за водено от общностите местно развитие следва да 

доведат до постигане и на някои от специфичните по отношение на ЕЗФРСР: 

- развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес; 

- развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие 

на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ 

интерес; 

- развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите 

страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие; 

- развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния 

териториален потенциал и продукти от местен характер. 

 

В Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ следва да включи следните 

мерки за заинтересовани страни: 

 

За публични бенефициенти и граждански сектор: 

 

Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони: 

 

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

видове малка по мащаби инфраструктура. 

 

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура: 

 

Собствена иновативна подмярка „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните 

местни идентичности и местната култура‖. 

 

Трите подмерки следва да са ориентиран към отговор на местните потребности. 

За покриване на местните потребности МИГ ще отваря приеми за бенефициенти, 

допустими за кандидатстване към Стратегията. 

 

За частни бенефициенти и сектора на селското стопанство: 

 

Подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства― 

 

Подмярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти―: 

 

Подмярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности―.  
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Стратегията за водено от общностите местно развитие следва да съдържа минимума от 6 

мерки, покриващи всички заинтересовани страни от трите сектора на територията на 

МИГ. 

 

Задължителни инициативи на МИГ за реализиране на Стратегия за ВОМР: 

 

Задачите на МИГ за ВОМР включват следното:  

• изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на 

операции, включително изграждане на способностите им за управление на проекти;  

• определяне на недискриминационна и прозрачна процедура за подбор и критерии 

за подбор на операции, които избягват конфликта на интереси и гарантират, че поне 50 % 

от гласовете при решения за подбор са от партньори извън публичния сектор, като се 

предвижда възможност за обжалване на взетите решения за подбор и позволяват подбор 

чрез писмена процедура;  

• гарантиране на съгласуваност със Стратегията за водено от общностите местно 

развитие при избора на операции, като същите се приоритизират според техния принос за 

постигане на целите на стратегиите;  

• разработване и публикуване на покани за предложения или текуща процедура за 

подаване на проекти, включително определяне на критериите за подбор;  

• получаване на заявления за подкрепа и оценяване на тези заявления;  

• избор на операции и определяне на размера на подкрепата и, където е приложимо, 

изпращане на тези предложения до отговорната структура за последна проверка на 

допустимостта преди одобряването им;  

• мониторинг на изпълнението на стратегията за водено от общността местно 

развитие и на подкрепените операции и провеждане на конкретни дейности за оценка 

предвид тази стратегия. 

 

 

V. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНОВАЦИИ ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

Дефиницията за иновация е предложена от Организацията за икономическо 

коопериране и развитие (OECD) и Европейската комисия (EC) в директивата за събиране 

и интерпретиране на иновационната информация  е следната: „Иновация е въвеждането 

на нов или значително усъвършенстван продукт (стока или услуга), или процес, нов 

маркетингов метод, или нов организационен метод в бизнес практиките, организация на 

работното място или външните връзки”. 



               
                                   ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. 

 

42 

 

4
В контекста на ВОМР иновациите не се изразяват непременно в изследвания на 

високо ниво и разработване на нови технологии (въпреки че, разбира се, те не се 

изключват). Обосновката за иновативния характер на стратегията всъщност е тясно 

свързана с въпроса „какво иска общността да промени?―. По определение стратегиите за 

ВОМР са местни и с твърде малък мащаб. Те нямат възможност да променят условията на 

живот на всички наведнъж. Затова те трябва да се концентрират върху онези действия, 

които имат мултиплициращ или лавинообразен ефект върху местното развитие. Вместо да 

се използват всички ограничени налични ресурси за посрещане на основните потребности, 

идеята е проблемите и възможностите да бъдат разгледани от нов ъгъл и да се изследват 

новите отговори, които могат да доведат до по-дългосрочни и по-устойчиви решения.  

Иновациите могат да включват нови услуги, нови продукти и нови начини за 

извършване на нещата в местния контекст (член 32, параграф 2, буква г). Разбира се, не 

всичко в стратегията трябва да бъде иновативно, тъй като партньорствата често трябва да 

изграждат доверие, като покажат, че могат да посрещат някои основни краткосрочни 

потребности. 

В резултат на гореизложеното, Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия‖ може да приложи 

иновативност в няколко направления: 

 

Терминът иновация се определя най-често като нова идея, която се е доказала като 

успешна в практиката.  

В местния контекст, методът на подхода ВОМР сам по себе си генерира нови начини на 

мислене и действие - нови методи на работа и социални иновации. 

Иновациите във ВОМР на територията на МИГ могат да включват нови продукти, услуги 

или начини за изпълнение в местен контекст, могат да имат и мултиплициращ или 

лавинообразен ефект върху промените, които общността иска да реализира. Със сигурност 

ще има и иновации, които намират нови начини за мобилизиране и използване на 

съществуващите ресурси и активи на общността и  създават сътрудничество между 

различните участници и сектори; 

В този смисъл, Стратегията  ще се стреми да  въведе  нови идеи и подходи в района, а не 

просто да подкрепя и защитава местните заинтересовани групи. 

Съгласно определението за „Иновативност на стратегия за ВОМР‖ в приложимата 

нормативна уредба, това е включване в стратегията за ВОМР на нов подход, метод или 

средства за реализирането й, които не са прилагани на територията на местната общност 

чрез: 

 

 

                                                 
4
 Насоки за местните участници относно воденото от общностите местно развитие, Версия 2: 

август 2014 г., стр.31 
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а) възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга: 

При подготовката на Стратегията за ВОМР на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия― бяха идентифицирани и ще бъдат оползотворени следните възможности за 

създаването на нови продукти за територията: 

- Създаването на качествено нов интегриран продукт за територията, обединяващ 

местните продукти,  културното и природно материално и нематериално наследство на 

територията. Целта на създаването на този продукт е да се създаде  възможност да бъдат 

привлечени туристите и да остават, колкото се може повече време на територията. Това 

ще бъде постигнато, чрез инвестиции за създаване на атракции за туристите, 

привличането им към участие в културни местни събития, както и чрез инвестиции за 

създаване на активна среда за почивка, отдих и развлечения. 

 

б) включване на дейности/мерки, които предоставят възможност за нова за 

територията форма на използване на природните ресурси 

МИГ ще насърчава проекти и дейности, чиято цел е да се подобри проектирането на 

продуктите и се въвеждат производствени процеси, които използват материалите по-

пестеливо, както и  внедряването на екологосъобразни технологии в земеделието и 

преработвателните предприятия. В критериите за оценка на проектите е заложено 

предимство за проекти, които предвиждат инвестиционни разходи за подобряване на 

енергийната ефективност на предприятията, което ще доведе до опазване и пестеливо 

изпозване на природните ресурси.  

 

в) нов метод и/или начин за решаване на местните проблеми и слабости на 

територията: 

Разработването и включването в Стратегията на собствената мярка 22 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура‖ е 

изцяло иновативен начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията. 

До този момент нито един от стратегическите документи на територията не е обръщал 

достатъчно внимание на характерните местни специфични продукти на културното 

наследство. Мярката цели валоризирането на тези местни продукти и интегрирането им в 

създаването на нов туристически продукт за територията, основан на специфичното 

местно културно наследство.  

МИГ възнамерява да разработи нови методи и начини за активното включване на 

общността и заинтересованите страни в решаването на проблемите на територията, чрез: 

- интерактивна информационна платформа за публично-частните партньори и 

участниците в МИГ, вкл. с възможности за онлайн обучения, обмени, работа в местна 

мрежа, с включено участие на хора с увреждания; 

- изграждане на информационни терминали в населените места на своята територия; 

-създаване на инвестиционен профил на територията на МИГ; 
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- провеждане на информационни дейности и срещи с всяка потенциална заинтересована 

страна; 

- провеждане на дни на мултиетническото и мултикултурното взаимодействие.  

Стратегията на ВОМР на МИГ ще свързва заинтересовани страни със сходен предмет на 

дейности, респективно проблеми, обединявайки ги и насърчавайки дискусии помежду им. 

Това споделяне на опит и обмен на знания ще доведе до зараждане на нови идеи сред 

участниците. 

 

г) определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с иновативност на 

проектите  

В критериите за оценка на проектите по частните мерки 4.1., 4.2. и 6.4.1 от ПРСР е 

заложен обективен критерий за иновативност на проектното предложение за въвеждане на 

нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието, когато над 30 

% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с въвеждането на 

иновации в земеделското стопанство или в предприятието. 

Предвидените мерки в Стратегията за местно развитие включват в критериите за оценка 

на проектните предложения предимство на бенефициентите от различните сектори, които 

предвиждат иновации и иновативни дейности. 


