
               
                                    ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. 

СНЦ „МИГ  ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ 

 

Проучване и анализ  

на потенциала на територията  

на МИГ „ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”  

за прилагане на Стратегия за водено от общностите 

местно развитие 

2017 година  

 

 

  



               
                                    ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. 
 

ВЪВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................... 2 

1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ............................................................................ 4 

1.1. ПРИРОДОГЕОГРАФСКИ И РЕСУРСЕН ПОТЕНЦИАЛ ...................... 5 

1.2. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА........................................................... 6 

1.3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ...................................................................... 17 

1.3.1. Промишленост ................................................................................................ 22 

1.3.2. Селско стопанство ......................................................................................... 24 

1.3.3. Горско стопанство ......................................................................................... 36 

1.3.4. Туризъм ............................................................................................................ 37 

1.4. СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ ............... 40 

1.4.1. Доходи .............................................................................................................. 40 

1.4.2. Стандарт на живот......................................................................................... 40 

1.4.3. Заетост и безработица ................................................................................... 42 

1.4.4. Здравеопазване ............................................................................................... 46 

1.4.5. Образование .................................................................................................... 47 

1.4.6. Култура ............................................................................................................ 48 

1.4.7. Културно-историческо наследство ............................................................. 48 

1.4.8. Социални дейности………………………………………………………….49 

1.5. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ............................................................ 52 

1.5.1. Транспортна инфраструктура ..................................................................... 52 

1.5.2. Водоснабдяване и канализация .................................................................. 53 

1.5.3. Телекомуникации .......................................................................................... 55 

1.5.4. Енергийна инфраструктура ......................................................................... 55 

1.6. УРБАНИСТИЧНО РАЗВИТИЕ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ .......... 56 

1.7. СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ 57 

2. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 

ЗАПЛАХИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, 

ПРОВАДИЯ     ………………………………………………………………………….58 

3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, 

ПРОВАДИЯ ...................................................................................................................... 69 

3.1. ВИЗИЯ ................................................................................................................... 69 

3.2. Стратегически цели и приоритетни области………………………………..72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………....76 



               
                                    ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. 
 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият анализ на потенциала на територията на „Местна инициативна група Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия” за прилагане на Еднофондова стратегия за местно развитие 

е разработен като допълнение към вече извършени през 2016г. анализи  във връзка с проект 

на СНЦ „Местна инициативна група Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, финансиран 

по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” по Програма за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  

Настоящото задание си поставя следните цели: 

 Да се извърши анализ относно потенциала на територията на „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия” за прилагане на Еднофондова стратегия за местно развитие 

Методология на изследването 

Обект на изследване е цялостното състояние и социално-икономическо развитие на 

територията на трите общини в обхвата на МИГ.  

Преследваната цел е извеждането на обоснована оценка относно съществуващия 

потенциал, в т.ч. иновативните характеристики на средата и идентифициране на 

факторните условия с благоприятстващо и ограничително въздействие върху бъдещата му 

реализация. Резултатите от анализа следва да послужат за определяне на основните 

проблемни области в развитието на района, които трябва да бъдат обект на интервенция в 

рамките на целенасочен комплекс мерки, обхванати от Стратегия за местно развитие.  

Като източници на емпирична информация са използвани официални 

статистически данни, стратегически документи, изготвени в предишни периоди 

(национални, регионални, областни и общински планове и стратегии), информационни 

материали и др. В рамките на заданието е проведено представително проучване сред 

местната общност (представители на бизнеса, земеделски производители, НПО, читалища, 

кметове на населени места и граждани), като получените данни са обобщени и използвани 

за целите на настоящия анализ. 

Приложен е комплекс от методи за икономически изследвания: аналитичен, 

диференциран, сравнителен, индексен, графичен, SWOT анализ.  

Използвани са следните групи показатели: демографски (брой на населението; 

структура на населението (по местоживеене, пол, възраст, образователен статус, етническа 

принадлежност); естествено движение на населението (раждаемост, смъртност, естествен 

прираст); механично движение на населението (заселени, изселени, механичен прираст); 

икономически (брой предприятия; брой на заетите лица в предприятията; нетни приходи от 

продажби, х.лв. нетни приходи от продажби на един зает, лв.; брой на земеделските 

стопанства по категории на използваната земеделска площ; площ в стопанствата по 

категории на ИЗП, дка; брой на животните в стопанствата; среден размер на едно 

стопанство, дка, среден брой животни в едно стопанство; социални характеристики и 

условия на живот (средна годишна работна заплата; коефициент на икономическа 
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активност; коефициент на заетост; коефициент на безработица; относителен дял на 

безработните лица на възраст до 29 г.; относителен дял на безработните лица с регистрация 

повече от една година; брой на лечебните заведения за болнична помощ; брой на лечебните 

заведения за извънболнична помощ; брой на други лечебни заведения; медицински 

персонал, бр. население на един лекар, бр. детски ясли, бр., детски градини, бр.) 

Получените резултати от анализа служат за формулиране на изводи и препоръки по 

отношение на съществуващия потенциал за развитие на територията, идентифицираните 

местни потребности, активността на местната общност в процеса на ВОМР, избор на 

подход при разработване на Еднофондова или Мултифондова стратегия за местно развитие 

в района, обхванат от „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”. 

 

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕК Европейска комисия 

ЕО Европейска общност 

ЕС Европейски съюз 

ЕСФ Европейски социален фонд 

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

МИГ Местна инициативна група 

МСП Малки и средни предприятия 

НПО Неправителствена организация 

НСИ Национален статистически институт 

НЧ Народно читалище 

ОП Оперативна програма 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

СИР Североизточен район 

СМР Стратегия за местно развитие 

СНЦ Сдружение с нестопанска цел 

ТСБ Териториално статистическо бюро 
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1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО  

 

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). Общата площ на територията на МИГ е 1285,7км
2
, което прави средна гъстота на 

населението от приблизително 28 души на км
2
(табл.2). 

 

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 
Източник:НСИ, Регионална статистика, 2016 г. 

 

Най-гъсто населен е град Провадия – приблизително 42 души на км
2. 

Най-малка е 

гъстотата на населението в село Ветрино – приблизително 17 души на км
2 

(табл.2). 

Динамиката на населението в тази община през последните години показва трайна 

тенденция на намаление.
 

 

Таблица 2. Площ, гъстота на населението и населени места в общините Провадия, 

Ветрино и Вълчи дол 

Общини Площ- 

кв. км 
Гъстота на 

населението 

на кв. км 

Населени 

места - бр. 
Градове - 

бр. 
Села- 

бр. 
Кметства - 

бр. 

Ветрино 294 17,2 10 0 10 4 

Вълчи дол 472 20,4 22 1 21 10 

Провадия 518 41,9 25 1 24 9 

Общо за МИГ-а 1283 28,3 57 2 55 23 
Източник:НСИ,Регионална статистика, 2014 г. 

 

Община Провадия обхваща 25 населени места: с. Блъсково, с. Бозвелийско, с. 

Бързица, с. Венчан, с. Градинарово, с. Добрина, с. Житница, с. Златина, с. Китен, с. 

Комарево,с. Кривня, с. Манастир, с. Неново, с. Овчага, с. Петров дол, гр. Провадия, с. 

Равна, с. Снежина, с. Славейково, с. Староселец с. Тутраканци, с. Черковна, с. Черноок, с. 

Храброво, с. Чайка. с население 21 222  жители и обща площ на землището 520,882 км
2
.
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Община Вълчи дол обхваща 22 населени места: с. Бояна, с. Брестак, с. Войводина, 

гр. Вълчи дол, с. Киселово, с. Генерал Колево, с. Добротич, с. Есеница, с. Звънец, с. 

Изворник, с. Искър, с. Калоян, с. Караманите, с. Кракра, с. Метличина, с. Михалич, с. 

Оборище, с. Радан войвода, с. Стефан Караджа, с. Страхил, с. Червенци и с. Щипско с 

население 9597 жители и обща площ на землището 472,518км
2
.
 

Община Ветрино обхваща 10 населени места: с. Белоградец, с. Ветрино, с. 

Габърница, с. Доброплодно, с. Млада гвардия, с. Момчилово, с. Невша, с. Неофит Рилски, с. 

Средно село и с. Ягнило с население 4951 жители и обща площ на землището 292,333км
2
. 

 

1.1. ПРИРОДОГЕОГРАФСКИ И РЕСУРСЕН ПОТЕНЦИАЛ 

 

Релеф и територия 

Фиг. 1. Географско разположение на МИГ, Североизточен район на страната 

 

 

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

чистота, запазени екосистеми и уникален селски ландшафт. 

В структурата на територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”  

най-голям дял заема земеделската земя – 78,9%. На второ място са териториите заети с 

гори - 14,4%. На трето място са населените места и другите урбанизирани територии – 

5,1% (фиг. 2). 

 

Фиг. 2. Структура на територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия”, % 

 

Източник:НСИ,Регионална статистика, 2014 г. 

 

Климатични условия 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” попада в преходно-

континенталната климатична област, където е силно изразено влиянието на Черно море 

върху климатичните характеристики - сравнително мека зима, хладна пролет, прохладно 

лято и топла есен. Климатът на района е силно повлиян не само от близостта на Черно 

море, но и от равнинния и хълмисто-платовиден релеф. Минималните температури, 

достигащи до -17,1°С се наблюдават през месеците януари-февруари, а максималните до 

+42,5°С – през месеците юли-август. Средногодишната температура е 9,7-12˚С. 

Първият мраз настъпва около края на м. октомври, а последният е към средата на 

м. април. Свободното от мраз време е около 200 дни. Снежната покривка се появява около 

средата на м. декември и изчезва към началото на м. март. Средната продължителност на 

дните със снежна покривка в района е около 80 дни. 

Средногодишната влажност на въздуха се колебае около 76-77%, като през лятото 

е най-малка /70%/, а през зимата е най-висока /82%/. По отношение на посоката 
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преобладават северните ветрове. Валежите в района са относително ниски – средна 

годишна сума на валежите е 500-600 mm. Най-много валежи има през ноември и 

декември. 

Районът се характеризира с относително постоянни и сравнително високи 

средномесечни скорости на вятъра – около 4 m/s. В района преобладават северозападните 

и североизточните ветрове. 

Почви 

Територията на МИГ не се отличава с голямо почвено разнообразие. Най-добре 

представени са черноземните почви (типични, карбонатни, излужени). Основният почвен 

тип са богати, слабо излужени черноземи, предполагащи отглеждането на много 

земеделски култури при високи и стабилни добиви. Почвообразуващите скали са 

предимно льосовидни глини, пясъчници и варовици, а също така и алувиални и 

делувиални наслаги. Почвената покривка е твърде хомогенна, с участие на излужени 

черноземи и малко ливадни почви. На сравнително малка площ по долините на реките са 

разпространени алувиални и делувиални почви. По склоновете на хълмовете са 

разпространени сиви горски почви. 

Полезни изкопаеми 

На 5 км югоизточно от Провадия е открито единственото за страната Мировско 

солно находище, което е уникално по своите условия на залягане, форма и химически 

състав. Находището има форма на пресечен конус, като най-плитката част заляга на 

дълбочина от 15-20 метра, а дълбочината му достига до 3600 метра. 

В община Вълчи дол има находища на глина и кариерни материали - пясък (до с. 

Щипско и с. Войводино) и чакъл (при с. Кракра и с. Генерал Киселово). 

Водни ресурси 

Повърхностните води в района се отнасят към Черноморската водосборна област с 

директен отток към Черно море. От физико-географска гледна точка водосборният басейн 

се отнася към Шуменско-Провадийския клон на Лудогорско-Добруджанската хълмисто-

платовидна подобласт на област Дунавска равнина. 

В хидроложко отношение главните отводнителни артерии в района са реките 

Провадийска, Главница, Арабаджидере, Карамандере, Доброплодненска река и река 

Златина. 

В района на територията на община Вълчи дол са изградени 15 микроязовира с 

общ обем 3 241 000 m
3
 за напояване на селскостопански земи, а след 1991 година те са 

зарибени за спортен и любителски риболов и защита на населените места от „високи 

води” вследствие на порои. 

На територията на гр. Провадия се намира находище на минерална вода с 

тепературата на водата 24°С и утвърдени експлоатационни ресурси - 2,00 л/сек. 

Биоразнообразие 

В територията на този МИГ голяма част от община Провадия попада в 

националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“, чиято цел е да осигури дългосрочното 

опазване и благоприятно състояние на точно определени растителни и животински 
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видове, както и местата, които обитават. Мрежата включва защитена зона „Провадийско-

Роякско плато” с код BG 0002038 по Директива за опазване на дивите птици, определена 

съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР с площ 84 030,41 ха, като в границите на територията 

се включват и скалните масиви Невша-Венчан и Комунари и код BG 0000104 по 

Директива 79/409/ЕЕС за опазване на местообитанията, определена съгласно чл. 6, ал. 1, 

т. 3 и 4 от ЗБР с площ 50 158,59 ха. 

На територията на общината има четири защитени територии:  

Защитена местност „Славейкова гора“ с площ 73,5 ха. Представлява смесена 

широколистна гора със скални венци по ръба на Провадийското плато, постоянна 

гнездова територия на няколко вида дневни грабливи птици, защитени по смисъла на 

Закона за биоразнообразието. 

Защитена местност „Снежанска кория“ с площ 81 ха. Представлява вековна 

дъбова гора на възраст 120-210 г. 

Защитена местност „Голямата канара“ с площ 33 ха. Представлява карстов 

каньон със специфичен ландшафт. 

Защитена местност „Пробитият камък – Цар Борисов лопен“ с площ 79,98 ха. 

Представлява територия с характерен ландшафт, включващ забележителни скални 

образувания, представляващи местообитания на защитени и приоритетни за опазване 

различни видове птици. 

На територията на община Вълчи дол се наблюдават защитените растения конски 

кестен и ориенталския глог. На територията на тази община се намира горския разсадник 

на ДЛ „Суворово” с обща площ 100 дка. В разсадника се отглеждат предимно 

широколистнидървесни и храстови видове, които се използват за залесяване. 

На територията на община Ветрино част от землищата на с.Невша, с.Млада 

гвардия, с.Неофит Рилски и с.Габърница са включени в националната екологична мрежа 

Натура 2000. На територията на тази община се намират защитена зона „Таушантепе” с 

обща площ 3052,559 дка и защитена местност „Голямо и малко було” с обща площ 

1974,803 дка. 

Изводи: 

 Плодородието на почвените ресурси в съчетание с благоприятния преходно-

континентален, повлиян от Черноморието, климат формират потенциал за 

разнообразяване на земеделските дейности на територията на „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия” на основа развитието на интензивни растениевъдни производства – 

лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство. Богатството от повърхностни и 

подпочвени води на територията на община Провадия, изградената база от 15 

микроязовира на територията на община Вълчи дол са факторни условия, 

благоприятстващи развитието на поливно земеделие в региона. 

 В границите на МИГ се експлоатира единственото за страната солно 

находище „Мирово”, осигуряващо суровинна база за производствената дейност на 

Девненското предприятие Солвей Соди. Предвид все по-широкото разпространение на 
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халотерапията (солна терапия
1
) като метод за лечение на редица респираторни, 

сърдечно-съдови, алергични и кожни заболявания, депресивни състояния, неврози и др., 

подходящ също и за деца и бременни жени, е необходимо да се проучат възможностите за 

приложимост на каменната сол от региона на Провадия в СПА и Уелнес процедурите 

 Наличието на минерален извор на територията на град Провадия 

представлява нереализиран на този етап потенциал за развитие на балнеолечение и СПА – 

туризъм. 

 Голямото разнообразие от защитени местности и зони на територията на 

трите общини, включени в „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”  представлява 

широка основа за развитие на екологичен туризъм, както и фототуризъм. Съществуват 

условия и за риболовен туризъм. 

 Географското местоположение на изследваната територия – близост до трите 

областни центъра Шумен, Добрич и Варна, както и до пристанище Варна-Запад и Летище 

Варна, достъп до жп линии Варна-София, Варна-Русе и автомагистрала „Хемус”, е фактор 

с положително въздействие спрямо разгръщане потенциала на трите общини от МИГ по 

отношение възможностите за: разширяване на съществуващите пазари и идентифициране 

на нови пазарни ниши, развитие на туризма, ресурсно осигуряване на различни 

производствени дейности. 

 

1.2. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Влияние върху демографското развитие на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия” оказват националните демографски процеси – намалена брачност и 

раждаемост, засилена урбанизация, както и специфичните - увеличена смъртност и 

интензивна емиграция.  

В резултат на тези процеси населението на МИГ намалява и застарява ежегодно 

(табл. 3). Според прогнозни данни на НСИ, ако тенденцията на намаляване и застаряване 

се запази до 2045 г. някой села в общините ще се обезлюдят. 

През 2014 г. по данни на НСИ населението на общините Провадия, Вълчи дол и 

Ветрино намалява с 2 633 човека, спрямо 2010 г. Причината за тази ситуация е 

миграцията на млади хора, в резултат от спиране работата на основни производствени 

предприятия и задълбочаващата се икономическа криза. 

 

Таблица 3. Население под, във и над трудоспособна възраст по пол към 31.12. на 

територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, 2010-2014 г., брой 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
Изменение 
2014/2010, %  

Население - общо 38 991 37 883 37 406 36 965 36 358 -6,7 

                                                 
1
 http://www.spadesign.bg 
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мъже 19 220 18 875 18 599 18 379 18 086 -5,9 

жени 19 771 19 008 18 807 18 586 18 272 -7,6 

Под трудоспособна 

възраст 5 794 5 732 5 728 5 656 5 541 

 

-4,3 

мъже 2 964 2 959 2 951 2 931 2 884 -2,7 

жени 2 830 2 773 2 777 2 725 2 657 -6,1 

В трудоспособна възраст 21 829 21 101 20 956 20 747 20 346 -6,8 

мъже 11 796 11 537 11 417 11 313 11 110 -5,8 

жени 10 033 9 564 9 539 9 434 9 236 -7,9 

Над трудоспособна 

възраст 11 368 11 050 10 722 10 562 10 471 

 

-7,9 

мъже 4 460 4 379 4 231 4 135 4 092 -8,3 

жени 6 908 6 671 6 491 6 427 6 379 -7,7 

Източник:НСИ,Регионална статистика, 2014 г. 

Структурата на населението според пола е сравнително балансирана за периода 

2010 – 2014 г. (табл.4). Мъжете в трудоспособна възраст са около 30%, а жените около 

25% към 2010 г. Тази тенденция се запазва през целия период 2010 – 2014 г. 

 

Таблица 4. Структура на населението под, във и над трудоспособна възраст по пол 

към 31.12. на територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, 2010-

2014 г., % 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Население - общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

мъже 49,3 49,8 49,7 49,7 49,7 

жени 50,7 50,2 50,3 50,3 50,3 

Под трудоспособна възраст 14,9 15,1 15,3 15,3 15,2 

мъже 7,6 7,8 7,9 7,9 7,9 

жени 7,3 7,3 7,4 7,4 7,3 

В трудоспособна възраст 56,0 55,7 56,0 56,1 56,0 

мъже 30,3 30,5 30,5 30,6 30,6 

жени 25,7 25,2 25,5 25,5 25,4 

Над трудоспособна възраст 29,2 29,2 28,7 28,6 28,8 

мъже 11,4 11,6 11,3 11,2 11,3 

жени 17,7 17,6 17,4 17,4 17,5 
 Източник:НСИ, Регионална статистика, 2014 г. и собствени изчисления. 

 

Средногодишният брой на населението в градовете на територията на „МИГ 

Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” се запазва относително постоянен. 
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Средногодишният брой на населението в селата намалява през периода 2010-2014 г., 

което потвърждава тенденцията на обезлюдяване на селата в общините (фиг. 3). 

 

Фиг. 3. Средногодишно население в общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино, 2010-

2014 г., брой 

 

Източник:НСИ, Регионална статистика, 2014 г. 

 

Раждаемост 

Динамиката на раждаемостта и в трите общини след 2007 г. показва трайна 

тенденция на намаление – с 25% в Провадия, 7% във Вълчи Дол и с най-висок процент, 

38% във Ветрино през 2014 г. спрямо 2007 г., което води до задълбочаване на 

демографската криза.  

 

Таблица 5. Живороденидеца през 2007 г. и 2014г. по пол 

 

Община 

2007 г. 2014 г. 

общо момиче момче общо момиче Момче 

Провадия 225 106 119 169 93 76 

Вълчи дол 94 55 39 87 49 38 

Ветрино 37 22 15 23 15 8 

Общо: 356 183 173 279 157 122 

Източник: НСИ, 2014 г. 

 

През 2014 г. живородените деца момчета са само със 17 повече от живородените 

деца момичета в Провадия, с 11 повече са във Вълчи дол и с 7 повече са във Ветрино 

(табл.5). И в трите общини Провадия, Вълчи дол и Ветрино се наблюдава тенденция на 
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ниска раждаемост след 2007 г. Изводът, който се налага е, че населението, обхванато от 

територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” бележи трайни тенденции 

на застаряване. 

 

Фиг. 4. Раждаемост в  общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино по години, бр. 

 

 

 Източник:НСИ, REGIO, 2014 г. 
 

 

Смъртност 

През периода 2007 – 2014г. се наблюдава относително задържане нивата на 

смъртност в „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”. 

 

 

Таблица 6. Смъртност през 2007 г. и 2014 г. по пол 

 

 
Община 

2007 г. 2014 г. 
общо Мъже жени общо мъже жени 

Провадия 403 222 181 412 224 188 
Вълчи дол 245 143 102 232 121 111 
Ветрино 146 85 61 128 71 57 
Общо: 794 450 344 772 416 356 

Източник:НСИ, 2014 г. 

 

Най-висока е стойността на показателя през 2009 г., когато средногодишно 

починалите в общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино са 849 (фиг. 5). 
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Фиг. 5. Смъртност в общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино по години, бр. 

 

Източник:НСИ, REGIO, 2014 г. 

 

Естествен прираст 

Естественият прираст на населението и в трите общини е отрицателен за периода 

2010 – 2014 г. През 2014 г. равнището на показателя е - 493 души, като при мъжете е – 259 

души, а при жените е -234 души (табл.7). 

 

Таблица 7. Естествен прираст на населението в Провадия, Вълчи дол и Ветрино, 

брой 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Естествен прираст  -515 -530 -421 -399 -493 

   мъже -254 -282 -247 -226 -259 

   жени -261 -248 -174 -173 -234 
Източник:НСИ,Регионална статистика, 2014 г. и собствени изчисления 

 

 

За периода 2007 – 2014 г. отрицателните стойности на естествения прираст на 

населението, обхванато в границите на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” се 

колебаят в границите от – 399 души през 2013 г. до – 530 души през 2011 г. (фигура 6). 

Причината за това може да се търси в относително постоянната тенденция на ниско ниво 

на раждаемостта при сравнително постоянно ниво на смъртността. 
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Фиг. 6. Естествен прираст на населението в общините Провадия, Вълчи дол и 

Ветрино, бр. 

 

Източник:НСИ, REGIO, 2014 г. 

 

Възрастова структура  

Към 31.12.2014г., относителният дял на населението в трудоспособна възраст (от 

15 г. до 64 г.) възлиза съответно на 58,1% спрямо общия брой на жителите на община 

Провадия, 53,6% във Вълчи дол и 51,5% във Ветрино. Под трудоспособна възраст (0-14 г.) 

са 16,4% от населението на община Провадия, 15,2% във Вълчи дол и 10,5% във Ветрино, 

а в групата над 64 г. – 25,6% в Провадия, 31,2% във Вълчи дол и 38,0% във Ветрино
2
. По 

данни на НСИ за същата година средното за страната и за област Варна процентно 

съотношение на посочените три групи е следното: в трудоспособна възраст – съответно 

61,1% и 62,9%; под трудоспособна възраст – съответно 14,8% и 15,7% и над 

трудоспособна възраст – съответно 24,1% и 21,4%. Въпреки че, най-голям относителен 

дял във възрастовата структура на населението и в трите общини заемат лицата в активна 

трудова възраст между 15 и 64 години, той изостава значително от средното равнище на 

показателя, установено на национално и областно ниво. Като фактор с позитивно влияние 

в контекста на развитието на трудовите ресурси в перспектива може да се отбележи по-

високият процентен дял на населението в под трудоспособна възраст в общините 

Провадия и Вълчи дол, превишаващ средния за страната. Неблагоприятна по отношение 

потенциала за развитие на трудовите ресурси е ситуацията в община Ветрино, където 

делът на населението под трудоспособна възраст, изчислен за 2014 г. е по-нисък с 4,3% 

спрямо средното за страната и с 5,2% в сравнение със средното за област Варна. 

                                                 
2
 Собствени изчисления, базирани на официалната информация на НСИ. 

http://www.nsi.bg/bg/content/13038/население-под-във-и-надтрудоспособна- възраст-по-области-общини- -

местоживеене 

http://www.nsi.bg/bg/content/13038/население-под-във-и-надтрудоспособна
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Свидетелство за влошената възрастова структура на населението, обхванато в 

границите на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” е високият процентен дял 

на жителите в над трудоспособна възраст, който превишава съответно с 1,5% до 13,9% 

средното равнище на показателя на национално ниво и с 4,2% до 16,6% това на областно 

ниво. 

 

Таблица 8: Възрастови съотношения в общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино, % 

Община 2010 2011 2012 2013 2014 

Ветрино           

   0 - 14/15 - 64 16,2 16,7 17,3 17,1 17,4 

   65+/15 - 64 51,2 51,4 53,4 54,6 58,3 

   0 - 14, 65+/15 - 64 67,3 68,1 70,7 71,8 75,7 

   65+/0 - 14 316,3 307,8 309,5 317,7 334,5 

   60 - 64/15 - 19 179,1 217,2 235,8 243,3 225,9 

Вълчи дол           

   0 - 14/15 - 64 22,7 23,0 23,9 24,1 24,2 

   65+/15 - 64 46,4 45,9 46,0 46 46,6 

   0 - 14, 65+/15 - 64 69,0 68,9 69,9 70,1 70,8 

   65+/0 - 14 204,5 199,5 192,0 190,3 192,6 

   60 - 64/15 - 19 128,2 142,4 147,1 153,7 146,2 

Провадия           

   0 - 14/15 - 64 23,5 24,1 24,3 24,4 24,0 

   65+/15 - 64 32,8 32,4 32,7 33,5 34,1 

   0 - 14, 65+/15 - 64 56,3 56,5 57,0 57,9 58,1 

   65+/0 - 14 139,7 134,1 134,7 136,7 141,9 

   60 - 64/15 - 19 113,6 124,8 130,1 135,2 132,0 
Източник:НСИ, Регионална статистика, 2014 г. и собствени изчисления. 

 

Възрастовите съотношения на броя на населението над 65 годишна възраст към 

населението на възраст 15-64 г., формиращо в най-голяма степен трудовия потенциал на 

района, притежават високи стойности, които характеризират силно влошената 

демографска ситуация в района. Най-неблагоприятно е съотношението пре 2014 г. в 

община Ветрино – 58,3%, следвана от община Вълчи дол – 46,6% и община Провадия – 

34,1%
3
. Процентните стойности, изчислени за трите общини са по-високи, както от 

средните стойности за същата година за страната – 30,2%, така и от тези, осреднени за 

Североизточен район – 28,0% и за област Варна – 26,0%. 

                                                 
3
 Източник: НСИ, 2016, Възрастови съотношения през 2014 г. по статистически зони, статистически райони 

и общини  
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От определящо значение за потенциала на трудовите ресурси на местния регион е 

образователното равнище на населението. Данните, общо за територията, обхваната от 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, показват че през 2011 г. делът на 

населението с висока степен на образование (висше и средно) в общия брой на 

населението на 7 и повече навършени години е 43,6% (табл. 9). Процентът е по-нисък 

спрямо средното равнище за страната (63,1%) и средното за област Варна (66,9%).  

Преобладаващ за територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” е 

относителният дял на населението с нисък образователен статус (основно, начално и 

незавършено начално образование) - 53,7%, заемайки по-голям дял от този на национално 

равнище (35,7%) и от установения за област Варна - 31,8%. Делът на жителите на трите 

общини, които никога не са посещавали училище, е двойно по-висок от средния за 

страната – 2,4% при 1,2%. 
 

Таблица 9: Структура на населението на територията на „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия”  според образователния статус към 01.02.2011 г. 

 

Населено място Висше Средно Основно Начално и 

незавършено 

начално 

Неграмотни 

брой % брой % брой % брой % брой % 

Общ. Провадия 1986 9,3 8274 38,8 6269 29,4 4201 19,7 556 2,6 

Общ. Ветрино 260 5,0 1843 35,6 2111 40,7 904 17,4 62 1,2 

Общ. Вълчи дол 531 5,6 2815 29,7 3608 38,0 2247 23,7 259 2,7 

Общо за МИГ: 2777 7,7 12932 35,9 11988 33,3 7352 20,4 877 2,4 
Източник: НСИ 

 

Сравнението между трите общини показва, че с най-добър образователен статус е 

населението на община Провадия, където относителният дял на жителите с висше и 

средно образование е 48,1%, при 40,6% за община Ветрино и 35,3% за община Вълчи дол. 

Процентът на населението с основно, начално и незавършено начално образование е най-

значителен на територията на община Вълчи дол – 61,7%. За останалите две общини – 

Ветрино и Провадия, той е съответно 58,1% и 49,1%. 

 

Етнически състав на населението 

Етническият състав на населението в района е както следва: 

 

Таблица 10: Етнически състав на населението в общините Провадия, Вълчи дол и 

Ветрино, брой 

Етническа група 

Българска Турска Ромска Друга Не се самоопределят 

22 216 5 332 4 593 180 568 

 Източник:данни от преброяване 2011г. 
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По признака етническа принадлежност 67,5% от анкетираните жители на 

общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино се самоопределят като българи, 16,2% като 

турци, 14% като роми и 0,5% са посочили друга етническа принадлежност. От всички 

анкетирани 1,7 % на са определили етническата си принадлежност. 
 

Фиг. 7. Структура на етническия състав на населението, % 

 

Източник:Преброяване, 2011 г. 

 

Миграционни процеси 

Трудоспособната част от населението се формира, както под влияние на 

естествените процеси на раждаемост и смъртност, така и на механичните движения, т.е. 

миграционните процеси. 
 

Таблица 11. Механично движение на населението в общините Провадия, Вълчи дол 

и Ветрино, брой 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Заселени - общо 625 503 482 495 512 

   мъже 291 232 208 232 233 

   жени 334 271 274 263 279 

Изселени - общо 959 567 538 537 626 

   мъже 414 280 237 226 267 

   жени 545 287 301 311 359 

Механичен прираст - общо -334 -64 -56 -42 -114 

   мъже -123 -48 -29 6 -34 

   жени -211 -16 -27 -48 -80 
Източник:НСИ,Регионална статистика, 2014 г. и собствени изчисления 
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Миграцията в границите на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” не е 

равномерно разпределена – броят на изселилите се е значително по-голям от броя на 

заселилите се лица. Най-силен е интензитетът на механичното движение сред жителите на 

община Провадия, където за петгодишния период на изследване се наблюдава 

отрицателен механичен прираст - територията на населеното място са напуснали общо 

1854 души при новорегистрирани 1266 души. В общините Ветрино и Вълчи дол след 2010 

година намалява отрицателното въздействие на миграционните процеси върху общия 

брой на населението. През 2011, 2012 и 2013 г. стойностите на механичния прираст в 

община Вълчи дол са положителни, но това не успява да компенсира общия брой на 

напусналите общината. За петгодишния период броят на заселените жители е 860, а на 

изслените – 916 души, което формира отрицателен механичен прираст (-100 души). 

Единствено в община Ветрино се реализира пложителна величина, вследствие 

механичното движение на населението. През периода 2010-2014 година територията на 

общината са напуснали общо 457 души при заселени 491 души. 

Миграционните процеси са най-силни в рамките на област Варна, като основна 

притегателна роля има административния център - гр.Варна. Факторите, които обуславят 

този процес, са от различен характер: за започване на работа; за осигуряване на по-високи 

доходи; за професионално израстване; по-добри възможности за образование и 

реализация. 

 

Фиг. 8. Механично движение на населението в общините Ветрино, Вълчи дол и 

Провадия, брой 

 

 

Източник:НСИ,Регионална статистика, 2014 г. 
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Изводи 

 Общото демографско развитие на местното население очертава постоянен 

темп на намаление. Причините са, както отрицателния естествен прираст, вследствие от 

ниската раждаемост и високата смъртност, така и процесите на вътрешна и външна 

миграция. 

 Тенденциите по отношение демографските показатели на общините 

Провадия, Вълчи дол и Ветрино са по-неблагоприятни, в сравнение със средните за 

област Варна и общините, гравитиращи към областния център, и са сходни с тези от 

периферията на Варненска област. 

 Силно влошената възрастова структура рефлектира в намаление броя на 

населението в трудоспособна възраст, коeто формира потенциала на трудовите ресурси в 

обхвата на територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”. Положително 

явление в този аспект е по-високият дял на населението в под трудоспособна възраст в 

общините Провадия и Вълчи дол на фона на ситуацията в национален мащаб. 

Оползотворяването на този потенциал в подкрепа на бъдещото развитие на местната 

икономика и като цяло на жизнеспособността на региона изисква приложението на 

комплекс от социални и икономически механизми на територията на трите общини. 

 Преобладаващо ниското равнище на образователния статус, като основна 

характеристика на работната сила на местно ниво, създава затруднения при реализацията 

на икономически активното население на пазара на труда, което предполага и нисък 

жизнен стандарт. От друга страна това се явява и ограничителен фактор по отношение 

разгръщане капацитета на местната икономика, развитието на местното 

предприемачество, приложението на иновативни технологични, продуктови, 

маркетингови и процесни решения. 

 Относителното разнообразие на етническия състав изисква приложението 

на политики и дейности, свързани с интеграцията и социалното включване на 

малцинствата. 

 Оценката на потенциала на трудовите ресурси в района на МИГ, на основа 

количествените и качествени характеристики на населението във и над трудоспособна 

възраст, оформя мнението, че съществуват благоприятни възможности за развитие на 

различни производствени дейности, изискващи както ниско квалифицирана, така и 

вискоквалифицирана работна ръка. Подобряването качествените характеристики на 

социалния капитал, като ресурс за развитие на конкурентоспособна местна икономика, 

следва да бъде обект на интервенция, посредством мерки за повишаване образователното 

равнище и професионалната квалификация на населението. 
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1.3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

 

Икономическото развитие на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” след 

2007 г. е белязано от тежките последици на задълбочаващата се икономическа криза в 

национален и световен мащаб. Това се отразява и на трите малки общини, където 

демографските показатели на населението се характеризират със застаряващо население, 

миграция на младите хора в трудоспособна възраст, спиране работата на основните 

производствени предприятия, високо ниво на безработица. Липсата на чуждестранни 

инвестиции, трудната реализация на стоки и услуги, ограниченото ползване на 

възможностите за финансиране от Европейски фондове и програми задълбочават 

икономическата стагнация. 

Структуроопределящи отрасли за местната икономика са селското стопанство, 

хранително-вкусовата промишленост, производство на строителни материали, 

алтернативен селски туризъм. Структурата на производство и специализация определят 

характера на цялата територия и облика на населените места. 

Провадия, Вълчи дол и Ветрино попадат в категорията периферни малки общини 

от вътрешността на Варненска област, които са с потенциал за развитие на земеделие. 

Съгласно чл.5 на Закона за регионалното развитие на територията на периферните малки 

общини могат да се обособяват райони за целенасочена подкрепа от държавата, които 

обхващат територията на една или повече съседни общини, а териториалният им обхват 

се определя в областните стратегии за развитие. Обособените райони за целенасочена 

подкрепа са териториална основа за концентрация на ресурси, за намаляване на 

вътрешно-регионалните различия в степента на развитие на отделните общини и за 

постигане на целите на държавната политика за регионално развитие. Териториалният 

обхват на районите за целенасочена подкрепа се определя, като се отчитат по определени 

критерии равнището и динамиката на икономическото развитие, структурата на 

икономиката, заетостта и безработицата, степента на изграденост на техническата 

инфраструктура, демографската, социалната и селищната структура, географското 

положение и наличният потенциал за постигане на целите за развитие на съответната 

община. Райони за целенасочена подкрепа, според Закона за регионално развитие, са 

общините, които имат сериозни затруднения в социално-икономическото си развитие. За 

тях се предвижда да бъдат обект на особена грижа от страна на регионалната политика на 

държавата, за да се постигне подобряване на социално-икономическото им състояние. 

Според ЗРР тези общини се определят в областните стратегии за развитие по определени 

критерии и показатели, определени в същия закон и отчетени по данни от НСИ. По тези 

критерии общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино покриват шест от осемте критерия, 

които ги определят като „район за целенасочена подкрепа. 
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Официалните данни
4
 показват, че през 2011 г. в област Варна функционират общо 

30742 предприятия, от които на територията на община Провадия са разположени 695 бр., 

в община Вълчи дол – 336 бр., а в община Ветрино – 203 бр. Приносът на трите общини в 

общия стойностен размер на нетните приходи от продажби, генерирани в областта е 

изключително малък и възлиза на 1,7% (250 218 хил. лв.).  

Стойностите на икономическите показатели от дейността на нефинансовите 

предприятия, функциониращи на територията на община Провадия са посочени в табл. 12. 

Анализът в динамика показва, че броят на предприятията, упражняващи дейност на 

територията на общината през 2011 г. нараства със 121 бр. спрямо 2008 г., но в сравнение 

с 2010 г. бележи намаление с 38 бр. Голямата част от стопанските единици -45,3% 

функционират в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, 18,1% са в 

сектор „Селско стопанство”, а ,03% работят в сектор „Добивна промишленост”. 

 

Таблица 12. Икономически показатели на предприятията в община Провадия 

през периода 2008-2011 г. 

 

Година Брой 

предприятия 
Произведена 

продукция 
Приходи от 

дейността 
Нетни 

приходи от 

продажби 

Разходи за 

дейността 

хиляди лева 
2008 574 143 950 350 149 278 987 324 031 

2009 714 76 732 310 205 244 993 292 453 

2010 733 94 038 317 885 278 445 297 663 

2011 695 79 444 169 636 121 169 153 738 
Източник: План за развитие на Община Провадия 2014-2020 г. 

 

Въпреки по-големия брой предприятия, стойностният обем на произведената 

продукция през 2011 г. представлява 55,2% от равнището на производство през 2008 г., 

което свидетелства за свиване дейността на стопанските единици. Показателен за това е и 

намаленият размер на вложенията в производството – с 52,6% през 2011 г. спрямо 2008 г. 

Снижението в размера на нетните приходи от продажби възлиза на 56,6% за същия 

период. Причините за свития обем на производството в община Провадия имат 

комплексен характер, като водещо място заема ограничения вътрешен пазар, слабата 

конкурентоспособност на предприятията и от там липсата на капацитет за пробив на 

международния пазар.  

Броят на предприятията в община Вълчи дол нараства от 180 през 2008 г. на 336 

през 2011 г. Това е доказателство за наличие на икономическа активност и 

предприемачество сред местното население. Най-голям относителен дял в местната 

икономика през 2011 г. имат предприятията, работещи в областта на селското стопанство, 

                                                 
4
 Областна стратегия за развитие на област Варна за периода 2014-2020, с. 24. 
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които представляват около 46% от всички фирми в общината. В сектор „Търговия” 

развиват дейността си около 30% от регистрираните на територията на общината фирми, а 

в преработващата промишленост фенкционират 7% от всички предприятия. 

Данните, посочени в таблица 13 показват увеличение в стойността на 

произведената от предприятиятията брутна продукция, което възлиза на 25,1% през 2011 

г. в сравнение с 2008 г. Повишеното производство генерира по-голям размер на приходите 

от дейността – с 44,3%, респективно по-високи нетни приходи от продажби – със 64,5%. 

Едновременно с това се наблюдава увеличение на разходите за дейността (с 55,6%), което 

се отразява в намаление на крайния финансов резултат от цялостната дейност на 

предприятията в общината. 

 

Таблица 13: Икономически показатели на предприятията в община Вълчи дол през 

периода 2008-2011 г. 

 

Година Произведена 

продукция 
Приходи от 

дейността 
Нетни приходи 

от продажби 
Разходи за 

дейността 

хиляди лева 
2008 53311 80404 53100 70386 

2009 36826 66058 48859 63172 

2010 56283 80477 61621 71797 

2011 66696 116020 87375 109495 
Източник: Общински план за развитие на община Вълчи дол 2014-2020 година. 

 

Подобна тенденция се наблюдава и в развитието на предприемаческата дейност в 

община Ветрино през периода 2009-2011 г. (табл. 14). През трите години са регистрирали 

дейност 102 нови предприятия или със 106,3% повече от функциониращите през 2008 г. 

стопански единици. За същия период броят на регистрираните фирми в селското 

стопанство нараства над четири пъти, а нови предприятия са открити в секторите 

„Търговия” и „Преработваща промишленост”. Трябва да се посочи, обаче, че спрямо 2010 

г. е реализирано намаление в общия брой на предприятията - с 9 стопански единици.  

Официалните статистически данни сочат, че с най-голям относителен дял в общия 

брой на предприятията са фирмите, работещи в сектор „Селско, горско и ловно 

стопанство” – 42,9%, следвани от предприятията с основна дейност в сектор „Търговия, 

ремонт и техническо обслужване на автомобили” – 29,8%. В сектор „Преработваща 

промишленост” упражняват дейност 8,6%. от всички предприятия в общината, а с 

хотелиерство и ресторантьорство са ангажирани 5,1%. 
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Таблица 14. Икономически показатели на предприятията в община Ветрино през 

периода 2009-2011 г. 

 

Година Произведена 

продукция 
Приходи от 

дейността 
Нетни приходи 

от продажби 
Разходи за 

дейността 

хиляди лева 
2009 11 270 28082 22695 27122 

2010 25 044 30562 28804 30631 

2011 20 266 29001 21251 31273 
Източник: Общински план за развитие на община Ветрино 2014-2020 г. 

 

Динамиката на икономическите показатели очертава тенденция на увеличение в 

стойностния обем на произведената продукция – със 79,8% през 2011 г. спрямо 2009 г., 

което, обаче, кореспондира с незначително процентно увеличение на реализираните 

приходи от дейността (с 3,3% за анализирания период), индикиращо затруднения при 

реализацията на продукцията. Разсъжденията в тази посока са провокирани и от 

наблюдавания спад в размера на нетните приходи от продажби (с 6,3%) в разрез с 

увеличението на разходите за дейността (с 15,3%). Предвид големия дял на фирмите, 

упражняващи дейност в селското стопанство ясно се очертава необходимостта от 

повишаване добавената стойност, с цел генериране на по-високи приходи от продажби. В 

тази насока изключително благоприятен е позитивния тренд, установен при броя на 

фирмите в преработващата промишленост, но предвид изнесените стойности на 

икономическите показатели, те не разполагат с достъчно голям капацитет, оказващ 

съществено влияние върху цялостното икономическо развитие на общината. 

В структурно отношение общо за икономиката на територията, обхваната от 

Местната инициативна група с най-голям дял в генерираните нетни приходи от продажби 

през 2011 г. са предприятията, функциониращи в община Провадия – 77,1%, които 

осигуряват и най-голяма заетост (табл. 15). Най-слабо представена е община Ветрино, 

чиято икономика осигурява едва 5,9% от общия рамер на нетните приходи от продажби. 

 

Таблица 15: Структура на икономиката на територията на „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия” към 2011 г. 

 

Община Предприятия Наети лица Нетни приходи от 

продажби 

Нетни приходи от 

продажби на 1 наето 

лице, лв. брой % брой % х. лв. % 

Провадия 695 56,6 3254 59,2 278987 77,1 85737 

Ветрино 198 16,1 718 13,1 21251 5,9 29597 

Вълчи дол 336 27,3 1523 27,7 61621 17,0 40460 

Общо за МИГ: 1229 100,0 5495 100,0 361859 100,0 65852 

Източник: Общински планове за развитие на общини Провадия, Ветрино и Вълчи дол за периода 

2014-2020 г. и собствени изчисления 
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Производителността на труда, изразена посредством приходите от продажби на 

едно наето лице отново е най-висока в предприятията от община Провадия, превишавайки 

с 30,2% средното равнище, изчислено за всички предприятия в обхвата на МИГ и 

съответно със 111,9% и със 189,7% средното за развиващите дейност стопански единици в 

общините Вълчи дол и Ветрино. 

 

Таблица 16: Структура на нефинансовите предприятия в общини Провадия, 

Ветрино и Вълчи дол през 2011 г.  
 

Община Общо, бр. Микро  

(до 9 души) 

Малки (10-

49 д.) 

Средни (50-249 д.) 

2011 % 2011 % 2011 % 2011  % 

Провадия 695 56,6 646 92,9 41 5,9 8 1,2 

Ветрино 198 16,1 188 94,9 10 5,1 - - 

Вълчи дол 336 27,3 311 92,6 .. .. .. .. 

Общо за МИГ: 1229 100,0 1145 93,2 51 4,1 8 0,7 

Източник: Общински планове за развитие на общини Провадия, Ветрино и Вълчи дол за периода 

2014-2020 г. и собствени изчисления 

 

В структурата на предприятията, осъществяващи дейност в местния регион 

преобладават микропредприятията – с до 9 души заети, които представляват 93,2% от 

общия им брой (табл. 16). В териториален аспект най-много от тях функционират в 

община Провадия – 646 бр. през 2011 г. В структурата на общинската икономика 

предприятията с нает персонал между 10 и 49 души (малки предприятия) заемат дял от 

5,9%, а средните предприятия (с над 50 д. наети лица) – 1,2%. В община Ветрино 

функционират 188 микро предприятия (94,9% от всички) и 10 малки предприятия (5,1%). 

Почти аналогична е ситуацията в община Вълчи дол, където микропредприятията заемат 

92,6%, а поради конфиденциалния характер на статистическата информация броят на 

малките и средни фирми не е оповестен (вероятно 25 бр.
5
) 

Извършеният анализ на основните икономически показатели от дейността на 

предприятията на територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” 

очертава известен позитивен тренд по отношение развитието на предприемаческата 

активност през периода 2008-2011 г. В същото време слабия капацитет на предприятията 

(основно микрофирми), концетрирани предимно в търговията, селскостопанското 

производство и първичната преработка не могат да осигурят необходимия интензитет за 

развитие на конкурентоспособна местна икономика Главните проблеми се свеждат до 

ограничения финансов ресурс, слабия приток на външни инвестиции, сериозната данъчна 

тежест и бюрократични проблеми, ниското технологично равнище, несъотвестващите на 

                                                 
5
 По данни от ОПР на Община вълчи дол 2014-2020 г. 
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изискванията на местния бизнес образователен ценз и професионална квалификация на 

работната сила, незадоволителното състояние на инфраструктурата
6
. 

 

1.3.1. Промишленост 

Обликът на промишленото производството на територията на „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия” се определя основно от преработващата и добивната 

промишленост.  

На територията на община Провадия дейност развива предприятиято „Провадсол” 

ЕАД. Фирмата експлоатира сондажи за добив на разсол, като произведената продукция се 

транспортира чрез тръбопроводи до предприятието за производство на натриеви продукти 

в гр. Девня „Солвей Соди”. „Провадсол” ЕАД стопанисва единственото в страната солно 

находище, инвестирайки в дългосрочната му експлоатация
7
. В община Вълчи дол 

функционира подразделение на „Булгаргаз” ЕАД – София. 

Хранително-вкусовата промишленост на територията на община Провадия е 

представена основно от фирмите: 

- „Слънчеви лъчи” АД – производство на растителни масла и маслопродукти. 

Понастоящем фирмата е част от консорциума „Зърнени храни България” АД, 

гр. София
8
;  

- Хлебозавод, гр. Провадия; 

На територията на общината работят и няколко фирми за производство на месни 

изделия, като „Деликат – 99” ООД.  

В първичната преработка на земеделска продукция дейност осъществява фирма 

„Илчовски-94” ЕООД, която произвежда суровини за производителите на крайни захарни 

изделия. Във фабриката е внедрена система за управление на качеството НАССР. Освен 

на българския пазар, фирмата е позната в Русия и Румъния
9
. 

В общината дейност развиват и няколко фирми за пакетиране на кафе и ядки. 

От 2010 г. в с. Блъсково, общ. Провадия работи Винарска изба „Салла Естейт”. 

Винарната разполага с 300 дка собствени лозови масиви от сортовете Пино ноар, Каберне 

Фран (червени), Траминер, Ризлинг, Совиньон Блан (бели) и местния български сорт 

Врачански мискет (бял)
10

. Избата произвежда сухи бели и червени вина в лимитирани 

серии от 2000 до 3000 бутилки, които реализира на място.  

По подобен начин е изградена Винарна „Белоградец” през 2011 г., чиито лозови 

масиви, заемащи площ от 1000 дка са създадени през периода 2006-2008 г. в землището на 

с. Белоградец, общ. Ветрино. Наред с чуждестранните бели винени сортове „Шардоне”, 

„Мускат”, „Вионие”, „Гевюрц траминер” и червените Пино ноар”, „Мерло”, „Каберне 

                                                 
6
 Проведно анкетно проучване сред представители на бизнеса, Анализ на заинтересованите страни на МИГ 

„Възход” по сектори. 
7
 http://www.solvay.bg/bg/solvay-in/provadsol.html 

8
 http://www.zarnenihrani.com 

9
 http://www.ilchovski-94.com/ 

10
 http://www.salla.bg/ 
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совиньон, „Каберне фран”, „Сира”, „Аликант буше”, „Кот Малбек” избата произвежа вина 

и от местния бял винен сорт „Димят”. Избата реализира вината си в търговската мрежа 

на град Варна, както и в собствен магазин в с. Белоградец
11

 Производствения капацитет 

на предприятието е 530 000 бутилки
12

. Лозовите масиви на винарната са сертифицирани 

за биологично производство на грозде по договор BG-BIO-04/16.06.2014 г. със фирма 

СЕРЕС – сертификация по екологични стандарти ООД
13

. 

На територията на община Вълчи дол в хранително-вкусовата промишленост 

работи фирма „Хранинвест”, с. Ген. Киселово, която произвежда млечни продукти и има 

изградена мандра в селото. 

Представител на преработващата промишленост в община Провадия е фирма 

„Импресия” ООД, чиято основна дейност е производство и монтаж на градинско и 

парково обзавеждане и оборудване за детски площадки. Предприятието осъществява 

завършен цикъл на производство – от първична обработка на дървесината до монтаж на 

готовите изделия. Въведена е и се поддържа система за управление на качеството по 

международния стандарт ISO 9001:2008. Фирмата реализира продукцията си както на 

вътрешния, така и на международния пазар – Холандия, Румъния, Гърция, Кипър, 

Молдова
14

. 

С производството на химически и синтетични изделия за битови нужди са заети 

фирмите „Балевкорпорейшън” ЕООД (производство на ароматизатори), с. Доброплодно, 

общ. Ветрино и Цех за производство на гумени изделия – с. Белоградец, общ. Ветрино. 

В сферата на електротехническата промишленост в община Провадия дейност 

развива фирма „Елдом – микс” АД
15

. Фирмата работи само на вътрешния пазар под 

ограничението на чуждестранната конкуренция в сектора и поради невъзможността за 

финансиране на собствена научна и развойна дейност, с оглед стабилизиране позициите 

си в България и позиционирането си на пазарни ниши в чужбина. 

Предприятие за производство на въглища работи в с. Ветрино. 

Посочената информация свидетелтва за изключтелно малкия дял, който 

промишленото производство заема в икономиката на територията на „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия”. Липсата на инвестиции, свитото потребление, засилената 

миграция на населението с висок образователен ценз и квалификация са само част от 

проблемите, ограничаващи развитието на промишлеността в района. Потенциалът за 

разширявяне приносът на промишлеността в цялостното икономическо развитие на 

територията на МИГ се свежда до необходимостта от инвестиране в земеделски 

производства и преработващи мощности, като основа за развитие на затворен цикъл на 

производство „суровина-краен продукт”, създавайки условия за скъсяване веригата на 

                                                 
11

 http://www.vinopolis.bg/ 
12

 http://www.registarnaselskotostopanstvo.com/ 
13

http:// bioregister.mzh.government.bg/front/operators 
14

 http://impresia.net/about 
15

 http://eldommix.com/index.php?route=common/home 



               
                                    ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

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

 

доставки (обединения по хоризонтала и/или вертикала) и повишаване на добавената 

стойност при същевременно съкращаване на транзакционните разходи. 

1.3.2. Селско стопанство 

На територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол наличните природо-

географски условия и почвени ресурси създават възможности за развитие на 

зърнопроизводството, зеленчукопроизводството, животновъдството, овощарството, 

лозарството. Селското стопанство е основен източник на доходи и заетост и ще 

продължава да играе важна роля за развитието на района в бъдеще. 

 

Таблица 17: Обработваема земя в общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол през 

2012 г., ха 

Община Обработваема земя, ха 

Провадия 29 781 

Ветрино 29 311 

Вълчи дол 36 336 

Общо 95 428 

Източник:ОДЗ –Варна. 

 

 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” разполага с 95 428 ха 

обработваема земя, което е над средната стойност за област Варна. 

Сключените сделки за покупка на земеделска земя на територията на „МИГ Възход 

– Ветрино, Вълчи дол, Провадия” намаляват през 2014 г. с над 70% спрямо 2010 г. (табл. 

18). 

 

 

Таблица 18. Сключени сделки за покупка на земеделска земя през 2010-2014 г. в 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Брой сделки 1 535 1 753 1 258 633 395 

Площ, дка 14 355 13 950 9 112 8 765 5 146 
Източник:НСИ. 

 

 

Предпочитаната форма на ползване на земята е арендната – над 2 пъти повече 

площи се арендуват през 2014 г. спрямо 2010 г. (табл. 19). 
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Таблица 19: Сключени договори за аренда на земеделска земя през 2010-2014 г. в 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Брой договори 18 039 18 832 19 212 22 734 22 266 

Площ, дка 230 928 234 757 283 305 511 453 485 754 
Източник:НСИ. 

 

Увеличението на площите, отдадени под аренда за периода 2010-2014 г. се 

обяснява със стоковия характер на продукцията от пшеница и царевица, основни култури 

за този район. Това, заедно с благоприятните природно-климатични фактори и 

променената икономическа среда в следствие на по-високата степен на усвояемост на 

средствата за директни плащания и на национални доплащания, са повод за нарастване на 

интереса към арендата като форма на ползване на земеделската земя на територията на 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”. 

Тези обстоятелства са причина и за повишаването и на средните цени за покупка 

на земеделска земя най-вече в община Ветрино през последните две години от 

разглеждания период. Средните цени за покупка на земя в този район през 2014 г. са с 

около 27% по-високи от средната цена за страната (фиг. 9). 

 

 

Фиг. 9.Средни цени за покупка на земеделска земя, лв./дка 

 

Източник:НСИ. 

 



               
                                    ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

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

 

За периода 2010-2014 г. средните цени на арендата също нарастват. Повишаването 

на средните цени в този район през 2013 г. и 2014 г. превишава почти два пъти средната 

цена за страната (фиг. 10). 

 

Фиг. 10. Средни цени на договорите за аренда на земеделски земи, лв./дка 

 

Източник:НСИ. 

 

 

Растениевъдство  

В „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” традиционно отглежданите 

култури са зърнени, технически, фуражни, зеленчуци, овощни и лозя. Приоритет е 

зърнопроизводството на площ от 505 882 дка, (61,4% дял в структурата на използваната 

земеделска площ), в т.ч. мека пшеница, царевица за зърно, зимен ечемик. Техническите 

култури, представени основно от маслодайния слънчоглед и увеличени площи от 

маслодайна рапица, са с относителен дял – 33 %, фуражните култури (царевица за силаж, 

люцерна, тревни смеси) заемат 1,9 %, лозята и овощните градини, заедно с тези за частно 

ползване достигат 0,8%. 

Характерна за територията на МИГ е изключително силната диференциация в 

размера на земеделските стопанства - малък брой земеделски стопани, обработващи 

повече от 1000 ха земеделска площ и много на брой дребни производители, обработващи 

площи до 100 ха и по-малко.  

Като положителен момент може да се посочи, обновяването на машинно-

тректорния парк, съоръжения, оборудване и сгради в някои от земеделските стопанства, 

подпомогнато със средства от ПРСР 2007-2013 г. Натрупаният опит в подготовката и 

кандидатстването с проектни предложения е безспорно предимство предвид 

възможностите за финансиране през новия програмен период. 
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Фиг. 11. Структура на използваната земеделска площ по групи култури на 

територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”,% 

 

 

Източник: МЗХ, Агростатистика, Преброяване на земеделските стопанства в България през 2010 г., 

бюлетин №235-декември, 2012 г. 
 

В Провадия си проправят път нови земеделски практики и производства – 

отглеждат се нетрадиционни за района земеделски култури като кориандър, резене, 

лавандула и други от групите на етерично-маслените и лекарствените култури. Има 

развитие на биологично земеделие съобразено с европейските стандарти
16

.  

Ново засадените овощни култури от видовете праскова, кайсия, видове сливи, 

ябълка, лешник и орех са около 80 ха. Неблагоприятната тенденция към влошаване 

възрастовата структура и състоянието на насажденията се задълбочава. Висок е 

относителният дял на амортизираните, невъзстановими овощни насаждения – 75,2 %; 

плододаващи в добро агротехническо и фитосанитарно състояние 23%; млади 

неплододаващи насаждения – по – малко от 1,8 %. 

Минималните инвестиции в трайните насаждения не допринасят за намаляване на 

безработицата особено в селата с най –голям процент, а това е отрасъл който може да 

окаже съществено влияние за намаляването ѝ. За изминалия програмен период 2007-

2013г. няма ликвидирани трайни насаждения освен 0,7 ха малини. Тенденцията е за 

създаване на нови.  

 

 

 

 

                                                 
16

 План за развитие на община Провадия 2014-2020. 
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Фиг. 12. Състояние на насажденията на територията на община Провадия,% 

 

 Източник:ОПР-Провадия, 2014-2020 г. 

 

Сериозно е отстъплението в традиционно силния за общината подотрасъл, 

лозарство– от близо 1300 ха до незавидните 520 ха. Около 70% от съществуващите 

масиви са амортизирани и невъзстановими с остаряла сортова структура. Площите с 

новосъздадени винени сортове лози през 2007-2013 г. са под 10% от съществуващите. 

Слабата мотивация на гроздопроизводителите за регистрация на лозарските им 

стопанства е продиктувана от липсата на адекватно финансиране в сектора – към 

настоящия момент са регистриранилозарски стопанства на площ по – малко от 100 ха. 

През периода има увеличение на лозовите масиви в селата Блъсково, Китен и село Венчан 

със съвременни бели и червени винени сортове лози за производство на бели и червени 

вина. Няма създадени нови лозя с десертни сортове.  

Зеленчукопроизводството е най - малко застъпено в общината, основна причина за 

това са малкото инвестиции в сектора и почти никакви субсидии през трите начални 

години след присъединяването на България към ЕС. Основно пресните зеленчуци идват 

от маломерни частни стопанства. През последните години се обърна по-голямо внимание 

за участието по европейски програми за съживяване на отрасъла. 

Растениевъдството в община Вълчи дол се развива добре, общината разполага с 

богат поземлен ресурс – като количество и като качество. Релефните условия позволяват 

да се организира високомеханизирано земеделие. През последните години 

обработваемите площи нарастват. Формата на собственост върху земеделската земя също 

оказва голямо влияние върху развитието на растениевъдството. В общината частната 

земеделска собственост са 79,64% от земеделските територии. Приоритетно направление 

в растениевъдството е зърнопроизводството, предимно пшеница. 
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Средните добиви от пшеница през последните три години са добри, около 480 

кг/дка, маслодаен слънчоглед – около 215 кг/дка и зимен ечемик около 400 кг/дка. 

Добивите от зимна маслодайна рапица са около 225 кг/дка, пролетен ечемик – 350 кг/дка, 

царевица за зърно – 415 кг/дка и овес – 300 кг/дка.  

В общината се развива много добре и зеленчукопроизводство. То се осъществява 

предимно от частни стопани за лични нужди. Добивите от домати са около 1200 кг/дка, от 

картофи около 1000 кг/дка, а от винени лозя около 320 кг/дка. 

Растениевъдството в община Ветрино се развива добре през последните години. 

Земеделските земи в общината са най-подходящи за лозя, ябълки и пшеница. По-слабо 

пригодни са за ориенталски тютюн, люцерна, пасища,ливади, царевица, слънчоглед и 

захарно цвекло. Най-ниски са продуктивните възможности на земите в общината за 

отглеждане на соя и картофи. Средните добиви от пшеница са добри около 450 кг/дка. 

Добивите отечемик са около 400 кг/дка, царевицата – 500 кг/дка, а слънчогледа - 280 

кг/дка. 

Регионът е подходящ за производство на винени и десертни сортове грозде и 

отглеждане на овошки. Има потенциал и за зеленчукопроизводство, в случай че се 

възстанови поливното земеделие. 

Съпоставката на официалните данни от извършеното преброяване на земеделските 

стопанства през 2003 г. и 2010 г. очертава следните тенденциите в развитието на 

растениевъдството на територията, обхваната от МИГ (табл. 20): 

 

Таблица 20: Динамика в броя и площта на стопанствата по основни категории 

използвана земеделска площ през периода 2003-2010 г. 

 

Категории ИЗП Община Провадия Община Ветрино Община Вълчи дол 

2003 2010 Индек

с, % 
2003 2010 Индекс, 

% 
2003 2010 Индек

с, % 

Зърнени култури 

Площ, дка 160498 159869 99,6 112345 139313 124,0 192421 206700 107,4 

Стопанства, бр. 1986 553 27,8 1698 527 31,0 1995 1001 50,2 

Среден размер, дка  80,8 289,1 357,8 66,2 264,4 399,4 96,5 206,5 213,9 

Технически култури 

Площ, дка 88452 78682 89,0 58438 71790 122,8 110505 121931 110,3 

Стопанства, бр. 69 67 97,1 121 78 64,5 231 188 81,4 

Среден размер, дка  1281,9 1174,4 91,6 482,9 920,4 190,6 478,4 648,6 135,6 

Фуражни култури 

Площ, дка 8136 7347 90,3 5087 3072 60,4 8218 5505 67,0 

Стопанства, бр. 1632 407 24,9 1454 480 33,0 1517 729 48,1 

Среден размер, дка  5,0 18,1 362,0 3,5 6,4 1,8 5,4 7,6 140,7 

Ягоди, зеленчуци и цветя 

Площ, дка 349 242 69,3 622 312 50,2 1212 630 52,0 

Стопанства, бр. 617 71 11,5 855 190 22,2 1504 244 16,2 

Среден размер, дка  0,6 3,4 566,7 0,7 1,6 228,6 0,8 2,6 325,0 

Овощни видове и други трайни насаждения 
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Площ, дка 649 527 81,2 134 447 333,6 339 477 140,7 

Стопанства, бр. 115 67 58,3 176 44 25,0 207 75 36,2 

Среден размер, дка  5,6 7,9 141,0 0,8 10,2 1275,0 1,6 6,4 400,0 

Лозя 

Площ, дка 3930 1691 43,0 1220 1965 161,1 2804 1688 60,2 

Стопанства, бр. 1978 702 35,5 1323 414 31,3 1613 592 36,7 

Среден размер, дка  2,0 2,4 120,0 0,9 4,7 522,2 1,7 2,9 170,6 

Източник: МЗХ, Дирекция „Агростатистика”, Резултати от преброяване на земеделските 

стопанства в България през 2003 и 2010 г. и собствени изчисления. 

 

 Площта на зърнените култури в стопанствата нараства в общините Ветрино и 

Вълчи дол, съответно с 24,0% и 7,4% през 2010 спрямо 2003 г. В община Провадия се 

наблюдава съвсем слабо намаление на стопанисваните площи – с 629 дка, но 

концентрацията на производството е най-голяма.  

 Стопанисваните площи с технически култури бележат увеличение в общините 

Ветрино и Вълчи дол, съответно с 22,8% и с 10,3%. Използваната земеделска площ от 

едно стопанство е с най-голям размер в община Провадия – 1174,4 дка, въпреки 

отчетеното намаление в общия и размер (с 11,0%). 

 Наблюдаваното и в трите общини намаление на площите, заети с фуражни 

култури е най-съществено в община Ветрино – с 39,6%. Броят на стопанствата намалява 

във всички общини, като най-сериозно е намалението отново в община Ветрино – със 

67,0% през 2010 г. спрямо 2003 г. Средният размер на стопанисваните площи в едно 

стопанство е най-голям в община Провадия – 18,1 дка, превишавайки средното за 

общините Ветрино и Вълчи дол, съответно 6,4 дка и 7,6 дка. 

 Драстичен е спада в размера на стопанисваните площи, предназначени за 

производство на ягоди, зеленчуци и цветя, като най-сериозно е намалението в община 

Ветрино – с 49,8%, следвана от община Вълчи дол – с 48,0% и община Провадия – с 

30,7%. Маломерността на стопанствата – от 1,7 дка в община Ветрино до 3,4 дка в община 

Провадия създава очаквания за неблагоприятно развитие на сектора в перспектива. 

  Сериозно увеличение на площите с овощни насаждения се наблюдава в 

община Ветрино от 134 дка през 2003 г. на 447 дка през 2010 г. Силната редукция в броя 

на стопанствата води до нарастване на средния размер на площта в едно стопанство до 

10,2 дка. Предприемачески интерес в сектора се наблюдава и в община Вълчи дол, където 

площите с овощни и други трайни насаждения нарастват с 40,7% през изследвания 

период. Намаление в стопанисваните площи се наблюдава в община Провадия – с 18,8%, 

но средния размер на овощните насаждения в една стопанска единица нараства от 5,6 дка 

през 2003 г. на 7,9 дка през 2010 г. 

 Неблагоприятен с оглед подходящите агроекологични условия и 

възможностите за създаване на заетост е отливът от лозарството, наблюдаван в община 

Провадия, където площта на лозята в стопанствата намалява с 57,0% през разглеждания 

период. Въпреки сериозната редукция в броя на стопанствата, средният размер на 

стопанисваните площи нараства съвсем слабо – с 0,4 дка. Спад в размера на площта, заета 
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с лозови насаждения в стопанствата е отчетен и в община Вълчи дол – с 39,8% при среден 

размер 2,9 дка. Позитивна тендения в развитието на лозарството се наблюдава единствено 

в община Ветрино, където стопанисваните площи нарастват с 61,1%, но средният размер 

на лозята в една стопанска единица остава сравнително малък – 4,7 дка. 

Посочените данни са доказателство за ориентацията на развиващите дейност в 

растениевъдството земеделски производители към производството на зърнени и 

технически култури. На територията на МИГ в това направление функционират: ЗКПУ 

Провадия (пшеница, слънчоглед, ечемик), ЕТ Ренк – Румен Райчев, гр. Провадия (зърнени 

култури и маслодайни семена), ЗК Кривня, с. Кривня, общ. Провадия (пшеница, 

слънчоглед, царевица, ечемик), ЕЛТ 1, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино (пшеница, 

слънчоглед, царевица), КАПРО – Петров ЕООД, гр. Вълчи дол (пшеница, ечемик, 

слънчоглед), ЗК „Златен клас”, с. Михалич, общ. Вълчи дол (пшеница, царевица, 

слънчоглед, ечемик и рапица), ЗК „Градина”, с. Градинарово, общ. Вълчи дол ( пшеница, 

царевица, слънчоглед, ечемик), ЗК „Варна”, с. Невша, общ. Ветрино, ЗПК „Нива”, с. 

Ветрино (зърнени и технически култури), ЗК „Единство”, с. Караманите, общ. Вълчи дол 

(зърнопроизводство), ЕТ „Боян Ангелов Бончев”, гр. Вълчи дол, (рапица, ечемик, 

пшеница и слънчоглед), ЗК „Съгласие”, с. Метличина, общ. Вълчи дол, „К-ЕИ-Г” ЕООД, 

гр. Варна (производство на зърнени култури в землището на с. Млада Гвардия, общ. 

Ветрино, ЗКПУ „Златица”, с. Ягнило, общ. Ветрино, „БГ Агро Земеделска компания”, 

„Стили агро”
17

. 

С преработка на зърно се занимават Мелница, с. Доброплодно и Фуражен цех, с. 

Белоградец, общ. Ветрино. 

Развитието на зърнопроизводството на територията на МИГ създава суровинна 

база, осигуряваща възможности за развитието на производството на хляб, тестени и 

сладкарски изделия, зърнени храни и др. С оглед тенденциите в здравословното хранене и 

растящото търсене на диетични и лечебни храни с потенциал за развитие е отглеждането 

на алтернативни зърнени култури като лимец, спелта и др. Освен, че по този начин ще се 

разнообрази продуктовата гама на предлагане, производството на зърно от примитивни 

видове от групата на зърнено-житните при ограниченото предлагане в страната е 

потенциален източник на висока доходност. 

Приложението на методите на биологичното производство при зърнените култури 

също е дейност с потенциал. Пример за това е производството на биологично просо и 

биологичен грах в землището на с. Блъсково, община Провадия, стапанисвано от фирма 

„Дивес плюс” ООД. 

Прегледът на структурата и динамиката в развитието на растениевъдното 

производство в границите на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” 

свидетелства за нереализирания потенциал за развитие на интензивните сектори – 

лозарство, овощарство и зеленчукопроизводство. Въпреки отбелязаните до известна 

                                                 
17

 База данни сектор бизнес и земеделие. 
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степен позитивни тенденции при първите два сектора в община Ветрино и при 

овощарството в община Вълчи дол, делът им в местното земеделие е незначителен. 

Липсата на финансови стимули и проблемите при пазарната реализация на продукцията 

ограничават предприемаческата активност в посочените сектори. Иновативен подход за 

територията на трите общини в рамките на МИГ, основан на затворения цикъл на 

производство е създаването на малки бутикови изби, каквато е „Салла Естейт” в село 

Блъсково, общ. Провадия. Маркетинговата стратегия, която следва фирмата е 

диверсификация на дейността си посредством винен туризъм, съчетавайки традиция, 

история, бит и култура. Цялостният микс от услуги, които избата предлага включва 

дегустация на вина в собствен ресторант, където се предлагат традиционни ястия от 

местни продукти, както и разходка с файтон до лозовите масиви. Избата разполага със 

собствена конна база и е член на Българската асоциация за конен туризъм
18

. 

Наличието на още една изба в района на МИГ – Винарна Белоградец, община 

Ветрино създава предпоставки за организиране на регионален винен маршрут, на основа 

културно-историческото наследство, предвид факта, че именно в местността Салла около 

село Блъсково са открити артефакти за съществуването на древно тържище на вино. 

Позиционирането на туристическия продукт, съчетаващ лозаро-винарството, с културата, 

традициите и историята на местния район изисква сътрудничество между бизнес, местна 

власт и неправителствени организации. 

Производството на биологично грозде също е иновативен елемент от 

икономическото развитие на територията на МИГ, като към настоящия момент 

сертифицирани в това направление са изба Белоградец и фирма „Дивес плюс”, 

стопанисваща лозови масиви в землището на с. Китен, община Провадия
19

. 

Животновъдство 

През 2007 г. в сектора се усети оживление, продиктувано главно от финансовата 

помощ, която регистрираните земеделски производители-животновъди получаваха чрез 

целевите субсидии за изхранване на животните през зимните месеци, за Националния 

генофонд, за мляко от ДФ „Земеделие”. В Провадия изплатените субсидии са в повече в 

резултат на подпомагане на животновъдите чрез СЕПП, а броят на подпомогнатите 

животновъди е намалял, тъй-като броят на регистрираните земеделски производители 

животновъди намалява до 80 броя. 

Тенденция към спад бележи броят на говедата, запазва се броя на овцете, козите и 

зайците. Пчелните семейства намаляват до около 4700 бр. При птиците намалението е 

значително и тенденцията е отглеждането им в лични стопанства, през периода се 

създадоха две ферми за отглеждане на японски пъдпъдъци в село Храброво и Черковна.  
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 http://www.bakt.bg/bg/sallaestate.html 
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 http:// bioregister.mzh.government.bg/front/operators 

 

http://www.bakt.bg/bg/sallaestate.html


               
                                    ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

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

 

Полученото краве и овче мляко през периода бележи тенденциите на движението 

на животните, като общо има спад на получената продукция. Производството на месо от 

едър рогат добитък, от дребен рогат добитък, свинско и птиче месо бележи трайна 

тенденция на спад. На един средностатистически животновъд, регистриран като 

земеделски производител в община Провадия, се падат 7 крави и 12 овце – факт твърде 

показателен за маломерността на стопанствата и оттам ниската ефективност на 

производство.  

Много от малките производители срещат трудности при избора и реализацията на 

проекти по оперативните програми на Държавен фонд „Земеделие” поради липса на 

информация и възможности.  

Животновъдството в община Вълчи дол не е основен подотрасъл в района. То се 

развива почти изцяло в частния сектор. Животните се отглеждат в личните дворове на 

населението, много често при примитивни условия. Това прави отрасъла губещ и 

допълнително затруднява развитието му. 

Пчеларството е добре развито, поради подходящото съчетание между климат, 

растителност и професионален опит. Поставени са основите за развитие на биологичното 

пчеларство. 

Животновъдството във Вълчи дол е доминирано от свиневъдство и овцевъдство. 

Данните в Таблиците 21 и 22 показват, че за анализирания период в община Вълчи 

дол броят на говедата се е увеличил с 13% спрямо 2008 г., броят на овцете и козите е 

намалял с повече от 30% спрямо 2008 г. 

 

Таблица 21. Брой животни по видове в община Вълчи дол. 

Общини Брой животни по видове 

говеда овце кози свине еднокопитни 
Вълчи дол 1410 14058 1403 10410 720 

Източник: МЗХ, Агростатистика, Преброяване на земеделските стопанства в България през 2010 

г., бюлетин №235-декември, 2008 г. 

 

Таблица 22. Брой животни по видове в „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия”. 

Общини Говеда Крави Овце и 

кози 

Свине Птици Пчелни 

семейства 

Ветрино 1 400 816 6 952 937 31 250 2 515 

Вълчи дол 1 768 936 10 574 н.д. 113 503 4 825 

Провадия 1 896 1 102 9 935 1 381 23 314 3 481 

Общо за МИГ-а 5 064 2 854 27 461 2 318 168 067 10 821 
Източник:МЗХ, Агростатистика, Преброяване на земеделските стопанства в България през 2010 г., 

бюлетин №235-декември, 2012 г. 
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Животновъдството във Ветрино е развиващ се подотрасъл на селското стопанство. 

Доминиращите сектори са отглеждане на едър рогат добитък и овцевъдството. 

През последните години някои местни земеделски производители, арендатори и 

фермериот Ветрино са се възползвали от възможностите за финансиране на Програмата за 

развитие населските райони 2007-2013 г. Одобрени са общо 30 проекта, от които: 5 за 

подпомагане на млади фермери за стартиране на бизнес, 7 за подпомагане на полупазарни 

стопанства в процес напреструктуриране, 15 за модернизация на земеделски стопанства и 

3 по други мерки на ПРСР –313, 321 и 322 с бенефициент Община Ветрино. 

Анализът на данните, илюстриращи динамиката в броя на стопанствата и броя на 

животните в стопанските единици по общини през периода 2003-2010 г. очертава 

следните тенденции (табл. 23): 

 В говедовъдството се наблюдава намаление, както по отношение броя на 

животните, така при броя на стопанствата и в трите общини. Най-осезаемо е редуциран 

броят на животните в община Ветрино - с 25,1% през 2010 г. спрямо 2003 г. Най-голямо е 

намалението в броя на стопанствата в община Провадия (с 65,4%), което рефлектира 

върху по-високата концентрация на производството. Наблюдава се увеличение на 

млечните крави в община Вълчи дол с 6,4% за изследвания период. 

 През разглеждания период броят на овцете намалява и в трите общини, като 

най-сериозен спад е отчетен в община Ветрино ( с 26,8%). Средният брой животни в едно 

стопанство нараства, достигайки 11,8 бр. в община Провадия, 10,9 броя в община Ветрино 

и 10,7 броя в община Вълчи дол.  

 Сериозна е редукцията в броя на отглежданите кози в стопанствата, като в 

община Вълчи дол тенденцията е с най-слабо проявление (с 37,1%). Най-силно е 

отчетеното снижение в броя на животните в община Ветрино, където намалява и средния 

брой животни в едно стопанство. 

 Най-критично е намалението на броя животни в свиневъдството – с 87,4% в 

община Провадия и със 69,6% в община Ветрино. Концентрацията на производството в 

двете общини се снижава съответно до 2,3 и 2,5 бр. животни в едно стопанство. 

Информацията за община Вълчи дол е конфиденциална. 

 В птицевъдството, редукцията в броя на животните е най-силна в община 

Провадия (66,4%), следвана от община Ветрино – с 39,3%. В община Вълчи дол се 

наблюдава положителна динамика на изследвания показател, изразяваща се в нарастване 

броя на птиците (с 97,8%) и повишаване средния брой животни в едно стопанство. 
 

Таблица 23: Динамика в броя стопанства и броя животни по общини през 

периода 2003-2010 г. 

Категории ИЗП Община Провадия Община Ветрино Община Вълчи дол 

2003 2010 Инде

кс, % 

2003 2010 Индекс, 

% 

2003 2010 Индекс

, % 

Общо говеда и биволи 
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Животни, бр. 2351 1896 80,6 1869 1400 74,9 1844 1768 95,9 

Стопанства, бр. 480 166 34,6 458 178 38,9 637 229 35,9 

Среден бр. животни в 

едно стопанство 

4,9 11,4 232,7 4,1 7,9 192,7 2,9 7,7 265,5 

Млечни крави 

Животни, бр. 1247 1102 88,4 965 816 84,6 880 936 106,4 

Стопанства, бр. 414 135 32,6 344 113 32,8 447 132 29,5 

Среден бр. животни  3,0 8,2 273,3 2,8 7,2 257,1 2,0 7,1 355,0 

Овце 

Животни, бр. 9444 8314 88,0 8154 5967 73,2 9035 8951 99,1 

Стопанства, бр. 1601 707 44,2 1224 549 44,9 1474 837 56,8 

Среден бр. животни  5,9 11,8 200,0 6,7 10,9 162,7 6,1 10,7 175,4 

Кози 

Животни, бр. 3145 1621 51,5 3004 985 32,8 2581 1623 62,9 

Стопанства, бр. 1056 272 25,6 916 314 34,3 1008 477 47,3 

Среден бр. животни  3,0 6,0 200,0 3,3 3,1 93,9 2,6 3,4 130,8 

Свине 

Животни, бр. 10924 1381 12,6 3079 937 30,4 6497 .. .. 

Стопанства, бр. 1827 596 32,6 1046 370 35,4 1263 483 38,2 

Среден бр. животни  6,0 2,3 38,3 2,9 2,5 86,2 5,1 .. .. 

Птици – общо 

Животни, бр. 69349 23314 33,6 51443 31250 60,7 61623 113503 184,2 

Стопанства, бр. 2320 926 39,9 1791 797 44,5 1975 1030 52,2 

Среден бр. животни  29,9 25,2 84,3 28,7 39,2 136,6 31,2 110,2 353,2 

Кокошки носачки, петли и ярки 

Животни, бр. 25387 14435 56,9 18130 20359 112,3 21902 43343 197,8 

Стопанства, бр. 2153 909 42,2 1675 772 46,1 1834 999 54,4 

Среден бр. животни  11,8 15,9 134,7 10,8 26,4 244,4 11,9 43,4 364,7 

Зайци 

Животни, бр. 3973 1362 34,3 2799 1385 49,5 4054 1364 33,6 

Стопанства, бр. 517 144 27,9 312 133 42,6 441 163 37,0 

Среден бр. животни  7,7 9,5 123,4 9,0 10,4 115,6 9,2 8,4 91,3 

Продуктивни пчелни семейства 

Животни, бр. 2178 3481 159,8 1792 2515 140,3 2973 4825 162,3 

Стопанства, бр. 204 153 75,0 157 113 72,0 223 114 51,1 

Среден бр. животни  10,7 22,8 213,1 11,4 22,3 195,6 13,3 42,3 318,0 
Източник: МЗХ, Дирекция „Агростатистика”, Резултати от преброяване на земеделските стопанства в България 

през 2003 и 2010 г. 

 

 При отглеждането на зайци, най-сериозно намалява броя на животните в 

община Вълчи дол – с 66,4 %. Отчетеният спад е в размер на 65,7% в община Провадия и 

с 50,5% в община Ветрино. В община Вълчи дол се понижава и средният броя на 

животните в едно стопанство на 8,4 бр., а в общините Ветрино и Провадия се повиша, 

достигайки съответно 10,4 и 9,5 животни в стопанство. 

 Динамиката в развитието на пчеларството и в трите общини е с положителен 

знак. В община Вълчи дол броят на продуктивните пчелни семейства нараства с 62,3%, 

достигайки 42,3 пчелни семейства в стопанство при спад в броя на стопанствата с 48,9%. 
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В община Провадия увеличението в броя на пчелните семейства е в размер на 59,8%, а 

концентрацията им достига 22,8 бр. в стопанство. В община Ветрино отчетеният ръст е с 

40,3%, а средния броя на животните в стопанство достига 22,3 бр. 

Посочените тенденции в развитието на животновъдството характеризират 

влошеното му състояние. Причините се коренят, както в икономическите условия на 

производство и реализация на продукцията (висок размер на производствените разходи 

при ниско равнище на изкупните цени), така и в остарялото и амортизирано оборудване, 

ограничените възможности за развъждане на елитни породи животни, сериозните 

санитарно-хигиенни изисквания в сектора, дребния размер на стопанствата и в резултат 

слабата инвестиционна активност, липсата на инициативност по посока коопериране на 

производителите и др. 

С по-сериозно значение за местната икономика са упражняваащите дейност в 

сектора фирми като „Свинекомплекс” Брестак АД, общ. Вълчи дол, ЕТ „Фани 21”, с. 

Оборище, общ. Вълчи дол, ЗК „Житница”, с. Житница, общ. Провадия, Производствена 

кооперация „Победа-92”, с. Червенци, общ. Вълчи дол
20

. 

Хидромелиорации  

Поливните площи в началото на периода 2007-2013 г. на територията на Община 

Провадия са 11077 ха или 37 % от обработваемата земя, разположени в селата 

Бозвелийско, Блъсково, Градинарово, Добрина, Житница и Снежина. 

Хидромелиоративната мрежа на територията на общината включва вътрешно-канална 

мрежа и изравнителни басейни. Водоизточници за поливните системи са язовирите: 

Цонево, Тръстиково, Снежина и Комарево. Съоръженията към края на периода са 

практически негодни. През периода поливните площи са от порядъка средно 40-50 ха. 

В общините Ветрино и Вълчи дол хидромелиоративните съоръжения са 

разрушени. 

1.3.3. Горско стопанство 

Общата площ на горския фонд в общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино е 

18 668 ха, от които залесена част - 15 360 ха, незалесена част 3 308 ха. Горите се 

характеризират със значително биоразнообразие и изключително важно екологическо и 

социално-икономическо значение. Естествената горско-дървесна растителност в района е 

с доминиращо участие на видовете от рода дъб. Срещат се широколистни дървесни 

видове, храстови видове и увивни растения. Най-голяма е площта на цера следван от дъб, 

акация, черен бор, обикновен габър, ясен, източен бук, липа и други дървесни и храстови 

видове. Средногодишно в общината се залесяват площи, предимно с местни дървесни 

видове – благун, летен и космат дъб,цер, а също и акация, червен дъб, кедър и други 

.Годишното ползване от горите на общините е 34 264 хил.куб.м. дървесина, по-малко от 

средногодишния прираст на горите. Наблюдава се значително застаряване на горския 

фонд. В горите се осъществяват и много странични ползвания, в т.ч. паша на животни, 
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 База данни фирми и земеделски производители 
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събиране на гъби, билки, охлюви и др. Горското стопанство осигурява заетост и доходи на 

населението в селските райони, чрез включването му в горскостопанската дейност, 

осигурява му дърва за огрев. Дейността по охраната на горите се подобрява с 

усъвършенстването на действащите и въвеждане в практиката на нови норми, режими и 

механизми при контрола по добива, движението, преработката и търговията с дървесина. 

Взаимодействието с другите институции се налага като една от най-ефективните форми 

при охраната и опазването на горите. Наред с това остават и нерешени проблеми и 

пропуски в работата по охраната и опазването на горите, по-важни от които са много 

ниската събираемост на наложените с наказателните постановления парични санкции и 

неспазването на противопожарните правила при паленето на стърнищата и горенето на 

сухи треви в съседство с горския фонд. Основните насоки за развитието на горските 

територии се определят от лесоустройствените проекти на лесничействата. Проектите 

осигуряват добри предпоставки за стопанисване и ползване на горския фонд. Най-

важните лесокултурни дейности са залесяването, правилното извеждане на различните 

видове сечи и други мероприятия, изцяло съобразени с екологическите условия на района. 

1.3.4. Туризъм 

В общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино съществува потенциал за развитие на 

културен, исторически, селски, риболовен и екотуризъм, което се обуславя от редица 

благоприятни предпоставки - природни ресурси и богатото културно-историческо 

наследство. Близостта на общините до големите туристически центрове (Златни пясъци и 

Албена) дава възможност за развитие на уикенд туризъм. Автентичната среда, 

натуралните продукти и заниманията със земеделие или животновъдство, създават реална 

възможност за поминък на населението чрез развитие на селския туризъм. През 2014 г. 

приходите от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване са 96 309 лв. с 

1,5% по-малко спрямо 2013 г.(таблица 24). 

 

Таблица 24. Туризъм в общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино 

Показатели  
Мерна 

единица 
2010 2011 2012 2013 2014 

Средства за подслон и 

места за настаняване 
Брой 

4 4 4 4 4 

Легла Брой 82 82 78 78 74 

Легладенонощия Брой 28 818 29 930 28 548 27 488 26 379 

Стаи Брой 36 36 36 35 35 

Реализирани нощувки Брой 3 190 5 354 3 773 5 714 4 722 

Пренощували лица Брой 1 369 1 133 1 117 1 313 1 102 

Приходи от нощувки  Левове 71 721 106697 72 633 97 747 96 309 

Хотели Брой 1 1 0 0 0 

Легла  Брой 25 25 0 0 0 
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Легладенонощия Брой 9 125 9 125 0 0 0 

Стаи Брой 10 10 0 0 0 

Реализирани нощувки  Брой 1 272 0 0 0 0 

Пренощували лица  Брой 328 0 0 0 0 

Приходи от нощувки Левове 0 0 0 0 0 
Източник:НСИ,Регионална статистика, 2014 г. и  собствени изчисления. 

 

На територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” се намират 

археологическите обекти: Крепостта Овеч – над Провадия, тракийски гробници, 

тракийски селища и надгробни могили, останки от римски селища, старобългарски 

некропол край с. Караманите, най-ранния солодобивен център в Европа „Провадия-

Солницата”, останки от раннохристиянски манастир край с.Равна, над 15 скални 

манастира със запазени графити и надписи. 

Интерес представляват и архитектурните обекти: Архитектурен комплекс 

„Вароша” в Провадия, запазени къщи от Възраждането, Църквата „Свети Теодор” в село 

Добрина от ХVІ в., Първата българска църква в Провадия от 19 век „Св. Николай 

Мирликийски Чудотворец”, килийното училище с. Ветрино. 

На територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” съществуват 

условия за развитие на екотуризъм - с.Невша е защитена зона с изключително висока 

значимост, Таушан тепе е едно от трите места в България, в които се провежда 

популяризация сред хората за проучване и опазване на растителното биоразнообразие, две 

екопътеки в местността „Кошу баир” и екопътека в местността „Клюнка” край Вълчи дол, 

ски писта в местността „Кошу баир”на 1 км от гр. Вълчи дол. 

В района има ресурс за развитие на спортен риболов, след влагане на инвестиции 

за изграждане на съоръжения и благоустрояване на терените в непосредствена близост до 

микроязовирите и язовир Генерал Киселово, които са зарибени и се ползватза любителски 

риболов. В община Ветрино има четири язовира, които са зарибени. Те се намират в 

райони с живописна природа и създават условия за развитие на риболов и водни спортове. 

Селският туризъм, с възраждането на местните фолклорни традиции и обичаи и 

стари, забравени, местни занаяти, е една добра перспектива за развитие на общините. 

Проблемите по отношение развитието на туризма на територията на Местната 

инициативна група се свеждат предимно до незаволителното състояние на туристическата 

инфраструктура, ограничената и дори липсата на леглова база за настаняване на турстите, 

недостиг на финансови ресурси за популяризиране и налагане на туристическата 

дестинация, недостиг на квалифициран персонал, слабо изградена институтционална 

среда в сферата на туризма на местно равнище, липса на цялостен регионален 

туристически продукт. 

Изводи 

 Икономическите показатели на общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино 

притежават по-ниски стойности от средните за област Варна, което ги поставя на едно от 
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последните места по степен на икономическо развитие на областно ниво. Тези общини са 

определени като „райони за целенасочена подкрепа”, което ги прави обект на особена 

грижа от страна на регионалната политика на държавата. При сравнително запазен обем 

на произведената продукция се наблюдава намаляване на приходите от дейността на 

предприятията. 

 В структурата на икономическите сектори, според броя предприятия водещ 

е сектор Търговия, следван от  Селското стопанство. Промишлеността е слабо 

представена в рамките на територията на местния регион.  

 Зърнопроизводството е водещият сектор в земеделието на трите общини, 

включени в МИГ. Предвид наличния потенциал от почвени и климатични условия, 

неблагоприятен в икономически и социален аспект е факта, че интензивните от гледна 

точка на работната сила селскостопански производства – лозарство, овощарство 

зеленчукопроизводство и животновъдство заемат много малък дял в структурата на 

земеделието. 

 На територията, обособена в границите на МИГ, преобладават 

микропредприятията, коите не разполагат с капацитет за генериране на висока и стабилна 

заетост. Недостигът на финансови средства възпрепятства развитието на научна и 

развойна дейност от предприятията, с негативен ефект върху способността им за 

внедряване на иновативни продуктови, технологични и процесни решения. 

 Наблюдаваната през последните години предприемаческа активност в 

общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол не допринася съществено за икономическото 

развитие на района, поради липсата на производства, осигуряващи висока добавена 

стойност. Приоритет във връзка с постигането на устойчива възходяща динамика на 

икономическите процеси в дългосрочен план следва да бъде развитието на 

преработващата промишленост, затваряйки цикъла „суровина-краен продукт”. Общините 

Провадия, Вълчи дол и Ветрино имат добра обезпеченост от местни суровини в областта 

на хранително-преработвателната промишленост на зърнени култури, и по-слабо на 

зеленчуци и плодове. Затова възможностите за развитие на общините са свързани с 

изграждането на хранително-вкусова промишленост, съпътстваща основните 

селскостопански производства, развитие на оранжерийно производство и създаване на 

условия за алтернативен туризъм. 

 За преодоляване на проблемите, произтичащи от слабата покупателна 

способност на населението, респективно ограничените поглъщателни възможности на 

местния пазар е необходимо стимулиране създаването на обединения на производителите 

на секторен или междусекторен принцип. 

 Изключително богатото културно-историческо наследство в рамките на 

района (26 са археологическите обекти само на територията на община Провадия), факта, 

че около Провадия-Солницата е възникнал най-стария град в Европа още през петото 

хилядолетие преди Христа
21

, съхранените етнографски традиции, наличието на 
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множество религиозни обекти, екологичната чистота на района, формират основата за 

създаване на цялостен, комплексен и уникален по своята същност регионален 

туристически продукт. 

1.4. СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ 

 

Основният проблем в социалната област в условията на прехода, характерен не 

само за „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, но и за цялата страна, е свързан с 

намаляването на реалните доходи на домакинствата и преструктурирането на 

потребителската кошница. Спадането на реалните доходи доведе до нарастване на броя на 

лицата, нуждаещи се от социална защита и подпомагане, както и до изострянето на 

проблемите, свързани с увеличаващата се бедност. 

1.4.1. Доходи 

Средният месечен доход на човек от населението в „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия” е по-нисък от този за страната, което е неблагоприятна тенденция 

по отношение благосъстоянието на населението. 

Въпреки отчетеното увеличение в развището на средната годишна заплата в 

община Провадия реализирано през периода 2001-2011 г., нивото на показателя остава 

под средното за страната и средното за област Варна. През последната година от 

изследвания период най-високо е средното годишно възнаграждение в сектор „Добивна 

промишленост” – 12 905 лв.
22

, което е с 6,5% под средното за страната за същия сектор 

(13804 лв.)
23

. В един от секторите с най-ниско заплащане – „Хотелиерство и 

ресторантьорство” средната годишна заплата в общината през 2011 г. е 3 277 лв., което е с 

34,4% по малко от средно изчисленото на национално ниво (4995 лв.) и с 42,4%  по-малко 

от средната за област Варна (5685 лв.). 

Размерът на средната годишна заплата на един зает през 2011 г. в община Ветрино 

е 5699 лв.
24

, а в община Вълчи дол – 6612 лв.
25

, което е сътветно с 30,8% и с 19,7% по 

ниско от средното равнище за страната ( 8230 лв.) и съотвено с 30,0% и с 18,8%  по-ниско 

от средното за Област Варна (8144 лв.).  

Предвид високия дял на населението в над трудоспособна възраст в трите общини, 

разчитащо предимно на доходи от пенсии, както и пониженото равнище спрямо средното 

за страната равнище на доходите от трудови възнаграждения, се оформя мнението, че 

населението в района на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” е с нисък жизнен 

стандарт. 

1.4.2. Стандарт на живот 

 

                                                 
22

 План за развитие на община Провадия 2014-2020 г., с.30. 
23

 НСИ, 2013. Районите, областите и общините в Република България 2011, С., 487 с. 
24

 Общински план за развитие на Община Ветрино за периода 2014-2020 г., 
25

 Общински план за развитие на Община Вълчи дол за периода 2014-2020 г.,  
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Снабдеността на населението с жилища е добро. Средно на човек от населението в 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”  се пада около 37 кв. м жилищна площ, а 

за страната този показател има по-малка стойност - 19 кв. м. Около 95% от населението на 

територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” живеят в собствени 

жилища (Таблица 25). 

 

Таблица 25: Жилища към 31.12.2014 г. по форма на собственост-„МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия” 

Области 

Жилища по форма на собственост 

общо 
държавни и 

общински 

частни на 

юридически 

лица 

частни на 

физически 

лица 

Ветрино 3623 26 22 3575 

Вълчи дол 5589 43 12 5534 

Провадия 11766 160 54 11552 
Източник:НСИ, REGIO, 2014 г. 

 

Жилищните сгради в общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино са се увеличили с 

5 броя през 2014 г. спрямо 2013 г. с полезна площ 1 456 938 (Таблица 26). 

 

Таблица 26. Основни характеристики на жилищния фонд и въведените в 

експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в общините Провадия, 

Вълчи дол и Ветрино 

Показател Мярка 2010 2011 2012 2013 2014 

Жилищен фонд             

Жилищни сгради Брой 18 867 17 448 17 456 17 457 17 462 

   По материал на външните 

стени на сградата 
            

   стоманобетонни и панелни Брой 250 230 235 237 239 

   тухлени Брой 13 232 13 301 13 304 13 302 13 305 

   други Брой 5 385 3 917 3 917 3 918 3 918 

Жилища  Брой 22 838 20 964 20 972 20 973 20 978 

   По брой на стаите             

   едностайни Брой 1 674 875 875 875 875 

   двустайни Брой 5 759 4 854 4 855 4 853 4 853 

   тристайни Брой 8 496 7 990 7 993 7 995 7 999 

   четиристайни Брой 4 781 4 794 4 798 4 798 4 799 

петстайни Брой 1 385 1 418 1 418 1 419 1 419 
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   с шест и повече стаи Брой 743 1 033 1 033 1 033 1 033 

Полезна площ кв. м 
1 430 

766 

1 455 

346 

1 456 

126 

1 456 

407 

1 456 

938 

   жилищна кв. м 971 384 
1 137 

005 

1 137 

581 

1 137 

749 

1 138 

095 

  спомагателна кв. м 301 504 226 837 226 970 227 054 227 200 

  площ на кухни кв. м 157 878 91 504 91 575 91 604 91 643 

Въведени в експлоатация 

новопостроени жилищни 

сгради и жилища 

            

Сгради  Брой 5 4 9 3 5 

Жилища  Брой 5 4 9 3 5 

Полезна площ  кв. м 580 428 913 347 531 

   в т.ч. жилищна  кв. м 431 249 663 216 346 

Източник:НСИ,Регионална статистика, 2014 г. + собствени изчисления. 

 

Свободната жилищна площ, обаче, не може да служи за източник на доходи 

поради невъзможност за отдаване под наем и силно стеснено търсене на пазара за 

недвижими имоти.  

Въпреки тези факти средният месечен доход на човек от населението е много по 

нисък от този за страната. Равнището на безработица и в трите общини е сравнително 

високо. Възможностите за намиране на работа са ограничени. Системата на 

здравеопазването е добре развита, но като цяло не покрива нуждите от здравна помощ на 

населението. Увеличен е броят на децата, посещаващи детска градина и училище, но 

материално техническата база вътре в училищата е стара и се нуждае от модернизация. 

Съществува и разминаване между потребностите на пазара на труда и подготвените кадри 

от училищата. На територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” няма 

професионални културни институти. Средищата на културното развитие и духовното 

обогатяване на населението са читалищата, общо 47, историческия музей и 

художествената галерия в Провадия. Всичко това е причина за ниския стандарт на живот 

на населението. 

За преодоляване на бедността и ниския жизнен стандарт, социалната политика 

трябва да се насочи към повишаване на доходите чрез увеличаване на заетостта, 

повишаване квалификацията на хората и осигуряване на добре функциониращ пазар на 

труда. 

 

1.4.3. Заетост и безработица 

 

Работната сила (общо заети и безработни лица) на територията на МИГ към 

началото на 2011 г. наброява 13789 души, а коефициентът на икономическа активност е 
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41,8% (табл. 27). Равнището на показателя е по-ниско спрямо средното за област Варна – 

55,5% и средното за страната – 52,1%. Разгледано по общини, най-голям е делът на 

икономически активните лица в община Провадия – 46,4%, превишаващ средното за 

територията на МИГ. Стойностите на коефициента на икономическа активност, изчислен 

за общините Ветрино и Вълчи дол е под равнището на средната стойност за местния 

район и възлиза съответно на 35,9% и 35,0%. 

Таблица 27: Икономическа активност на населението в обхвата на МИГ към 
01.02.2011 г. 

Населено място  Общо Икономически 

активни  

% Икономиче

ски 

неактивни 

% 

заети % безра

ботни 

% общо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общ. Провадия 19374 6448 71,7 2540 28,3 8988 46,4 10386 53,6 

гр. Провадия 11260 4973 78,7 1343 21,3 6316 56,1 4944 43,9 

с. Блъсково 1055 188 57,8 137 42,2 325 30,8 730 69,2 

с. Бозвелийско 1022 210 46,2 245 53,8 455 44,5 567 55,5 

с. Бързица 142 35 76,1 11 23,9 46 32,4 96 67,6 

с. Венчан 221 54 69,2 24 30,8 78 35,3 143 64,7 

с. Градинарово 593 76 29,8 179 70,2 255 43,0 338 57,0 

с. Добрина 222 35 77,8 10 22,2 45 20,3 177 79,7 

с. Житница 726 136 43,5 177 56,5 313 43,1 413 56,9 

с. Златина 218 41 61,2 26 38,8 67 30,7 151 69,3 

с. Китен 52 6 66,7 3 33,3 9 17,3 43 82,7 

с.. Комарево 393 76 65,5 40 34,5 116 29,5 277 70,5 

с. Кривня. 345 58 64,4 32 35,6 90 26,1 255 73,9 

с.. Манастир 431 95 77,9 27 22,1 122 28,3 309 71,7 

с. Неново 57 7 58,3 5 41,7 12 21,1 45 78,9 

с. Овчага 160 22 75,9 7 24,1 29 18,1 131 81,9 

с. Петров дол 352 57 60,0 38 40,0 95 27,0 257 73,0 

с.Равна 145 26 72,2 10 27,8 36 24,8 109 75,2 

с. Славейково 371 67 58,3 48 41,7 115 31,0 256 69,0 

с.Снежина 467 68 47,9 74 52,1 142 30,4 325 69,6 

с. Староселец 55 .. .. .. .. 17 30,9 38 69,1 

с. Тутраканци 212 43 89,6 5 10,4 48 22,6 164 77,4 

с.Храброво 352 74 49,7 75 50,3 149 42,3 203 57,7 

с.Чайка 69 .. .. .. .. 14 20,3 55 79,7 

с. Черковна 213 34 82,9 7 17,1 41 19,2 172 80,8 

с. Черноок 241 40 75,5 13 24,5 53 22,0 188 78,0 

Общ. Ветрино 4885 1405 80,1 348 19,9 1753 35,9 3132 64,1 

с. Белоградец 1125 382 81,8 85 18,2 467 41,5 658 58,5 

с. Ветрино 977 377 84,0 72 16,0 449 46,0 528 54,0 

с.Габърница 101 21 75,0 7 25,0 28 27,7 73 72,3 

с.Доброплодно 768 183 75,0 61 25,0 244 31,8 524 68,2 

с. Млада Гвардия 310 84 84,0 16 16,0 100 32,3 210 67,7 

с. Момчилово 182 62 83,8 12 16,2 74 40,7 108 59,3 

с. Невша 450 61 88,4 8 11,6 69 15,3 381 84,7 
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с. Неофит Рилски 688 178 73,9 63 26,1 241 35,0 447 65,0 

с. Средно село 49 12 63,2 7 36,8 19 38,8 30 61,2 

с. Ягнило 235 45 72,6 17 27,4 62 26,4 173 73,6 

Общ. Вълчи дол 8708 2376 78,0 672 22,0 3048 35,0 5660 65,0 

гр. Вълчи дол 2734 1132 86,3 180 13,7 1312 48,0 1422 52,0 

с. Бояна 178 30 85,7 5 14,3 35 19,7 143 80,3 

с.Брестак 889 177 81,2 41 18,8 218 24,5 671 75,5 

с. Войводино 232 55 75,3 18 24,7 73 31,5 159 68,5 

с.Ген. Киселово 493 128 64,6 70 35,4 198 40,2 295 59,8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

с. Генерал Колево 217 56 62,9 33 37,1 89 41,0 128 59,0 

с.Добротич 319 36 28,3 91 71,7 127 39,8 192 60,2 

с. Есеница 289 45 68,2 21 31,8 66 22,8 223 77,2 

с.Звънец 48 .. .. .. .. 21 43,8 27 56,3 

с. Изворник 161 .. .. .. .. 51 31,7 110 68,3 

с.Искър 96 .. .. .. .. .. .. .. .. 

с. Калоян 253 .. .. .. .. 83 32,8 170 67,2 

с.Караманите 280 83 72,2 32 27,8 115 41,1 165 58,9 

с. Кракра 14 .. .. .. .. .. .. .. .. 

с.Метличина 146 8 100,0 - - 8 5,5 138 94,5 

с. Михалич 459 57 57,6 42 42,4 99 21,6 360 78,4 

с.Оборище 271 68 80,0 17 20,0 85 31,4 186 68,6 

с.Радан Войвода 292 29 30,2 67 69,8 96 32,9 196 67,1 

с.Стефан Караджа 594 151 85,3 26 14,7 177 29,8 417 70,2 

с. Страхил 51 4 40,0 6 60,0 10 19,6 41 80,4 

с.Червенци 491 121 90,3 13 9,7 134 27,3 357 72,7 

с.Щипско 201 33 89,2 4 10,8 37 18,4 164 81,6 

Общо за МИГ: 32967 10229 74,2 3560 25,8 13789 41,8 19178 58,2 

Източник: НСИ, Окончателни резултати от преброяване 2011, http://www.nsi.bg/census2011/ 

 

Причините за ниските коефициенти на икономическа активност и заетост в „МИГ 

Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” са демографската криза, липсата на работни 

места и несъответствието между професионалната квалификация и пазара на труда, в 

следствие от преструктурирането на икономиката.  

 

Таблица 28. Регистрирани безработни и равнище на безработица в „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия” през 2008 г. 

 
Община 

образование 

висше средно основно начално и 

по- ниско 
общо 

Провадия 
38 445 406 567 1456 

Равнище на 

безработица,% 
13,18 

Вълчи дол 
12 47 125 508 692 
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Равнище на 

безработица,% 
14,7 

Ветрино 
6 51 92 88 237 

Равнище на 

безработица,% 
8,62 

Източник:НСИ, REGIO, 2008 г. 

 

Равнището на безработица и в трите общини е сравнително високо. През 2008 г. в 

Провадия е 13,18%, във Вълчи дол е 14,7% , във Ветрино - 8,62% при средно равнище за 

страната 6,91% (Табл. 27). През 2014 г. безработицата се увеличава спрямо 2008 г. и 

достига в Провадия 20,4%, във Вълчи дол е 21,56%, във Ветрино – 22,55%, което е почти 

два пъти по-високо от средното равнища за страната 11,4 % (Табл. 29).  

 

Таблица 29. Регистрирани безработни и равнище на безработица в „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия” през 2014 г. 

 
община 

образование 

висше средно основно начално и 

по- ниско 
общо 

Провадия 
 1037 950 926 2920 

Равнище на 

безработица,% 
20,4 

Вълчи дол 
20 436 372 353 1161 

Равнище на 

безработица,% 
21,56 

Ветрино 
8 109 101 111 321 

Равнище на 

безработица,% 
22,55 

Източник:НСИ, REGIO, 2014 г. 

 

Данните за 2014 г. показват, че и в трите общини делът на безработните лица с 

регистрация повече от една година в общия брой на безработните лица е значителен : 

33,9% в община Ветрино, 46,3% в община Вълчи дол и 46,4% в община Провадия
26

. 

Относителният дял на безработните лица на възраст до 29 г. е както следва: 20,2% в 

община Провадия, 16,7% в община Вълчи дол и 12,3% в община Ветрино. 

Възможностите за намиране на работа са ограничени. Частният сектор наема много 

малък брой от свободната работна ръка и основно заетост се осигурява чрез различните 

национални програми. В публичния сектор трудно се освобождават места и там 

възможностите са изключително ограничени по отношение намиране на работа. 

 

                                                 
26

 Собствени изчисления по данни на НСИ. 
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1.4.4. Здравеопазване 

 

На територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” системата на 

здравеопазването е добре развита, но като цяло не покрива нуждите от здравна помощ на 

населението. Към 31.12.2014 г. на територията на МИГ има само едно болнично заведение 

„Царица Йоанна – Провадия” ЕООД, гр. Провадия с капацитет 65 легла (Табл. 30). 

В община Вълчи дол има функциониращ филиал за спешна помощ към Центъра за 

спешна медицинска помощ – Варна. С една линейка, екип от лекар, фелдшер и шофьор 

денонощно се обслужват 25 населени места. Поради големите разстояния между 

населените места и многото спешни повиквания затруднено е качественото здравно 

обслужване. 

В община Ветрино няма спешна помощ въпреки, че Здравната служба в с. Ветрино 

разполага с достатъчно помещения, в които може да бъде разположен евентуален спешен 

кабинет. 

Регистрираните общопрактикуващи лекари в община Провадия са 15, лекарите по 

дентална медицина са 6, а специализираните индивидуални и групови извънболнични 

практики са 16. 

Ситуацията в община Вълчи дол е следната: 8 общопрактикуващи лекари, 4 

практики с лекари по дентална медицина и 6 специалисти съответно - детски болести, 

ендокринолог, кардиолог, УНГ, АГ и невролог. 

 

Таблица 30: Здравеопазване в общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино 

Показател 2010 2011 2012 2013 2014 

Лечебни и здравни заведения 

Болнични заведения - общо 1 1 1 1 1 

   легла 75 75 65 65 65 

многопрофилни болници 1 1 1 1 1 

   легла 75 75 65 65 65 

Лечебни заведения за 

извънболнична помощ - общо 6 6 5 5 5 

   медицински центрове 2 2 2 2 2 

   легла 0 0 0 0 0 

  самостоятелни медико- 

диагностични и медико-технически 

лаборатории 4 4 3 3 3 

Медицински кадри към 31.12. 

Лекари - общо 82 69 66 66 67 

в т.ч. Oбщопрактикуващи 28 27 27 27 28 

Лекари по дентална медицина 9 8 9 3 9 

Медицински специалисти по 

здравни грижи 92 61 61 61 59 
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Източник: НСИ,Регионална статистика, 2014 г. и собствени изчисления 

 

Структурата на здравната мрежа в община Ветрино включва 5 общопрактикуващи 

лекари. Община Ветрино има сключени договори и за специализирани кабинети с ДКЦ-1 

град Девня. Проблем за населението в общината е липсата на спешна помощ. 

В Провадия здравното обслужване по училищата и детските градини е обезпечено 

от 13 медицински лица, от които един лекар, 2 медицински фелдшери и 10 медицински 

сестри. Оборудвани са здравни кабинети във всяко училище и детска градина, но липсва 

организирана стоматологична практика за учениците. 

Във Вълчи дол в училищата и детските заведения функционират два здравни 

кабинета – в СОУ „Васил Левски” гр. Вълчи дол и ОУ „Св.Иван Рилски” с. Червенци. Във 

всички училища и детски градини е осигурено медицинско обслужване от четири 

медицински сестри, които работят по график. 

Във Ветрино здравните грижи в СОУ „Христо Ботев" са организирани и се 

извършват за първи път през 2012 г. от лекар и медицинска сестра, които са включени в 

щата на общината. Децата в детските градини се обгрижват от три медицински сестри. На 

територията на общината ка оборудвани 10 лекарски кабинета, а населението се обслужва 

от 5 общопрактикуващи лекари. 

1.4.5. Образование 

 

Учебно-възпитателният процесна територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия” се осъществява от учебни и детски заведения и обслужващи звена, в това 

число: 4 детски градини, 14 общообразователни училища, 1 специално училище и 3 

професионални гимназии (таблици 31 и 32). 

През учебната 2014/2015 г. броят на децата, обхванати в детските градини на 

територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” е 532. Тенденцията през 

последните две години е към леко завишаване на броя на децата, обхванати в детските 

градини. 

 

Таблица 31. Детски градини в общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино 

Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Детски градини - общо 2 2 2 2 2 

Детски учители 14 13 13 13 13 

Деца  130 119 126 140 141 

Целодневни детски 

градини 
2 2 2 2 2 

Детски учители 13 13 13 13 13 

Деца  124 119 126 140 141 

Източник:НСИ,Регионална статистика, 2014 г. + собствени изчисления. 
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Детските градини са в сравнително добро състояние и в по-голямата си част 

отговарят на санитарно-хигиенните изисквания за организация на образователно-

възпитателния процес. 

През учебната 2014/2015 г. учениците в учебните заведения на територията на 

„МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” са 4 402. За същата учебна година 

преподавателите в училищата са 312. 

 

 

 

Таблица 32. Учебни институции в Провадия,Вълчи дол и Ветрино, бр. 

Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Общо 18 18 18 18 18 

Общообразователни 

училища 14 14 14 14 14 

Специални училища 1 1 1 1 1 

Професионални гимназии 2 2 3 3 3 

Професионални училища 

след VІ и VІІ клас 1 0 0 0 0 

Професионални училища 

след VІІІ клас 0 1 0 0 0 
Източник:НСИ,Регионална статистика, 2014 г. + собствени изчисления. 

 

Сградният фонд на училищата е в добро общо състояние. Ежегодно се заделят 

средства за текущи ремонти. Материално техническата база вътре в училищата е стара и 

се нуждае от модернизация. 

. 

 

1.4.6. Култура  

 

Средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението 

натериторията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” са читалищата, 

музеите, библиотеките, галериите, религиозните домове на различните вероизповедания.  

 

1.4.7. Културно-историческо наследство 

 

На територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” няма 

професионални културни институти. Дейността в направлението се осъществява от 47 
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читалища, от които три са в градовете, а останалите в селата (таблица 33). В гр.Провадия 

има Исторически музей и Художествена галерия. 

Като традиционно самоуправляващи се български културно просветни и 

образователни центрове, читалищата обединяват творци и развиват любителското 

художествено творчество. Към тях има самодейни колективи, които са сформирали 

танцови състави, певчески фолклорни групи, групи за автентичен фолклор и стари 

градски песни. Читалищата организират празниците на населените си места, участват в 

отбелязването на всички празници от Културният календар на общините. Ежегодно се 

ангажират с организацията по провеждането на общински фолклорен празник, на който се 

изявяват всички самодейни колективи, включително и ромски. 

 

Таблица 33. Читалища в Провадия, Вълчи дол и Ветрино през 2014 г. 

Общини Общо В градовете В селата 

Ветрино 8 - 8 

Вълчи дол 17 1 16 

Провадия 22 2 20 
Източник:НСИ, REGIO, 2014 г. 

 

Финансирането на читалищата става чрез държавна субсидия, общинска 

допълваща субсидия и собствени приходи. Държавната субсидия покрива предимно фонд 

„Работна заплата”. Всяка година читалищата обогатяват библиотечния фонд чрез 

кандидатстване пред Министерството на културата за допълваща субсидия за закупуване 

на книги чрез планиране на средствата в бюджетите си. Читалищата в селата – общо 44 на 

брой, трудно реализират собствени приходи. Търсят се донорски програми за 

финансиране и една част от тях разширяват своята дейност в направление – туризъм, като 

участват в културни програми и туристически продукти. Основни дейности на 

читалищата са библиотечно дело, поддържанена разнообразни фолклорни състави и 

етнографски музейни сбирки, образователна и социална дейност, в полза на населението. 

Действащи читалища в община Провадия има в почти всички населени места без селата 

Староселец, Неново и Бързица. Към 20 от тях са сформирани постоянни фолколни, 

певчевски и танцови колективи, съхраняващи местните традиции. Създадени са и над 

тридесет състава за автентичен фолклор, като по този начин са издирени, възстановени и 

запазени над 10 местни обичаи. Подобна е ситауцията и в останалите две общини, където 

освен съхранения фолклор се поддържат и постоянни или временни етнографски 

колекции. 

В община Провадия функционира Исторически музей, който притежава 

самостоятелна сграда, в която са обособени три отдела: „Археология”, „Етнография“ и 
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„Праистория“. Изградена е и музейна експозиция в Сапарева къща за живота и 

творчеството на композитора Светослав Обретенов. 

В културно-образователната програма на Исторически музей присъстват 

мероприятия с насоченост към всички възрастови слоеве от населението: беседи, 

викторини с образователно- познавателен характер и дни на отворените врати. Екипът на 

Исторически музей активно участва в археологическите разкопки на най-ранния 

солодобивен център в Европа – Провадия – Солницата, който е сред петте най-значими 

археологически открития през 2012г. Запазването на праисторическите артефакти е 

основата, върху която ще стъпи и Музея на най-ранния солодобивен център в Европа, 

който предстои да се открие в града. 

Друг своеобразен културен център е Ламбовата къща в архитектурния комплекс 

„Вароша”- Провадия. Къщата разполага с леглова база, изложбено фоайе, малка и голяма 

приемна и две зали, където се провеждат културни инициативи и туристически атракции. 

Това е един от центровете за реализация на културни инициативи – изложби, 

конференции, чествания, литературни и др. вечери. 

Художествената галерия в Провадия е мястото, където се представят редица 

изложби с творби на местни и гостуващи творци. Галерията разполага с богат фонд 

творби на български автори, които се съхраняват в хранилището и периодично се излагат. 

В художествената галерия в Провадия се съхраняват творби на Стоян Венев, Никола 

Петров, проф. Иван Маринов, Никола Тузсузов и др. За съжаление, оборудването и 

осветлението в изложбената зала, са остарели. Безспорно, това е мястото, което с известни 

подобрения, свързани с ремонтни дейности по фасадата и в самата зала, би могло да се 

превърне в център на голяма част от културните събития, поради самото си естество на 

институция и поради удобното местоположение. 

1.4.8. Социални дейности 

Предоставяните социални услуги в рамките на територията на МИГ са насочени 

към преодоляване на социалната изолация, приобщаване и социална закрила на хора в 

неравностойно положение, хора с увреждания и възрастни хора. Някои от 

осъществяваните дейности са: 

- Домашен социален патронаж – осигурява се на територията и на трите 

общини, като обхваща съответно 100 потребители месечно в община Провадия, 83 лица в 

община Вълчи дол и около 100 лица в община Ветрино; 

- Обществена трапезария, общ. Вълчи дол; 

- Социална услуга „Личен асистент” – На територията на община Провадия 

се обгрижват около 36 човека, като дейността се финансира по проект от Агенцията за 

социално подпомагане. По същата линия на финансиране в община Вълчи дол се 

обгрижват около 29 болни и самотно живеещи хора. 

- Социална услуга „Помощ в дома – другото семейство”. Предоставя се в 

община Провадия от 2013 г. и е насочена към хората с увреждания, вкл. децата, и самотно 

живеещи възрастни хора. Услугата се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси”. 
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- Социална услуга „Приемна грижа” – Осигурява се на територията на 

община Вълчи дол през периода 2011-2013 г. в подкрепа на процеса на 

деинституционализация на деца. През 2012 г. в приемни семейства са настанени 2 деца, 

като е извършено и спешно настаняване на едно новородено дете. Услугата се финансира 

по проект в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.  

- Център за обществена подкрепа , Център за социална рехабилитация и 

интеграция (в общ. Провадия и с. Ветрино) и Център за настаняване от семеен тип и 

Защитено жилище, функциниращи на терииторията на община Провадия. 

- Център за настаняване от семеен тип за хора с психични проблеми в с 

Оборище, общ. Вълчи дол. 

Социалните институции, работещи на територията на МИГ са: 

- Дом за деца лишени от родителска грижа в с. Бързица, общ. Провадия, където 

са настанени общо 46 деца на възраст от 7 до 18 години. 

- Преходно жилище – с. Бързица, общ. Провадия, предназначено за деца на 

възраст от 16 до 18 г. Настанени са 14 деца. 

Въпреки постигнатия напредък по отношение деинституционализацията и 

сравнително разнообразния кръг от социални дейности, трябва да се посочи 

необходимостта от разширяване обема и обхвата (най-вече по населени места) на 

предоставяните социални услуги, предимно по отношение на самотните възрастни хора, 

чийто брой се очаква да нараства, предвид тенденцията на застаряване на населението. 

Проблем в перспектива е и срочното финансиране на част от осъществяваните дейности 

предвид стабилното осигуряване на необходимите социални грижи. 

Изводи 

 Сравнително ниското равнище на доходите, ограничените възможности за 

трудова реализация и високото ниво на безработица са показателни за влошеното 

качество на живот в района на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”. 

 Откроените проблемни области в сферата на здравеопазването и 

образованието се свеждат до: затруднен достъп на населението и от трите общини до 

здравни услуги – недостатъчен брой лекарски практики в селата и функционален 

капацитет на болничната помощ; недостатъчен брой стоматологични практики на 

територията на МИГ; липса на аптечно обслужване през нощта и по селата; недостатъчен 

брой оборудван транспорт за медицинска помощ; липса на неотложна медицинска помощ 

в община Ветрино; недостатъчен капацитет на детските градини в град Провадия и в 

някои населени места; продължаваща оптимизацията на училищната мрежа; липса на 

стоматологични практики в училищата; недостатъчно на брой транспортни средства за 

превоз на учениците; разминаване между потребностите на пазара на труда и 

подготвените кадри. 

 Съхранението на богатото културно-историческо наследство изисква 

сериозен финасов ресурс и е от изключителна важност за опазването на местната 

идентичност и жизнеността на района. 
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 Предимство на територията е сравнително запазената мрежа от читалища, с 

богат библиотечен фонд и висока степен на социлна ангажираност. С цел поддържане на 

широкия набор от функции в полза на местното общество е необходимо подобряване на 

остарялата материално-техническа база, осигуряване поддържането на етнографските 

колекции и формираните самодейни състави, както и подпомагане организирането на 

културно-масови мероприятия. 

 Необходими са инвестиции за опазването, популяризирането, респективно 

валоризацията на културно-историческото наследство в рамките на местната общност. 

 

1.5. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Техническата инфраструктура на територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия” обхваща материално-техническите мрежи и съоръжения на четири 

основни инженерни системи: транспортна; енергийна; водостопанска; съобщителна. 

Ускореното изграждане и реконструкция на техническата инфраструктура с 

областно и местно значение е един от най-важните приоритети на Националния план за 

регионално развитие. Важен акцент се поставя върху изграждането на пътищата от 

третокласната и четвъртокласната мрежи, които осигуряват междуселищните връзки и 

разширяват ефекта от изграждането на главните транспортни артерии. Осъществяването 

на основните инфраструктурни проекти може да окаже пряко и косвено стимулиращо 

влияние върху развитието на туризма и от там върху цялостната икономика на общината. 

Това ще рефлектира благоприятно към преодоляване на съществуващите остри социални 

проблеми и ще доведе до: намаляване на безработицата, опазване на околната среда, 

насърчаване на дребното и средното предприемачество, повишаване качеството на 

услугите, увеличаване на чуждестранните инвестиции, подобряване на условията за 

развитие на съвременен, конкурентно способен туризъм. 

 

1.5.1. Транспортна инфраструктура 

 

Територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” се обслужва 

предимно с автомобилен транспорт. Чрез автомобилния транспорт се осъществяват 

производствените връзки и гражданските пътувания между населените места в общините. 

През град Провадия минава жп линията Варна–София и Варна – Русе, а през 

община Вълчи дол преминава ж.п. линия Варна – Девня – Добрич – Кардам. 

През община Ветрино преминава автомагистрала “Хемус”, която е част от 

общоевропейския транспортен коридор №7, формиран от р.Дунав като 

вътрешноконтинентална връзка между Западна, Централна и Източна Европа и Азия, като 

през Черно море се осъществява директна връзка с вътрешноканалната мрежа на Русия и 

страните от Каспийския басейн. Коридор № 7 обхваща почти цялата северна граница на 
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България, като посредством изградените пристанищни комплекси дава възможност за 

интензивно включване на общината в международен превоз на товари и дава 

вътрешнорегионален тласък. Магистрала “Хемус” е и основна връзка между София и 

Варна, поради което има важно социално-икономическо значение за развитието на 

общината. 

 

Таблица 34. Разпределение на пътищата в общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино 

в зависимост от категорията, км. 

Общини Републиканска 
пътна мрежа 

Пътища II 

клас 
Пътища III 

клас 
Пътища IV 

клас 
Общо 

Провадия 188,3 - 98 90,3 188,3 
Вълчи дол 132,3 16,7 55,8 59,8 132,3 
Ветрино 76,3 - 20,3 56,0 76,3 
 Източник:ОПР-Провадия,Вълчи дол, Ветрино 2014-2020 г. 

 

Пътищата от четвъртокласната пътна мрежа се нуждаят от реконструкция и 

ремонт. Всички елементи на четвъртокласната пътната мрежа - габарити, настилки, 

отводнителни и укрепителни съоръжения, маркировки, сигнализации не отговарят на 

европейските стандарти за сигурност и комфорт на пътуване. 

 

Изводи 

 „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” разполага с добре развита 

пътна мрежа, равномерно разпределена на територията й, но се нуждае от обновление и 

модернизация;  

 Уличната мрежа в населените места, в по-голямата си част, е в лошо 

състояние. Има улици без трайна настилкa;  

 В град Провадия трудно се осъществява транспортната комуникация от 

двете части на града, разделени от двойната жп линия Варна – София; 

 Финансирането за ремонт на общинските пътища е недостатъчно за трайно 

подобряване на състоянието им; 

 През последните 10 години няма реализирани проекти за подобряване 

състоянието на жп транспортната мрежа на територията на община Ветрино. 

 

1.5.2. Водоснабдяване и канализация 

 

На територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” степента на 

изграденост на водопроводната мрежа е 100%. Всички населени места са водоснабдени. 

Състоянието на водопроводната мрежа не е особено добро. Положените преди повече от 

40 години предимно етернитови тръби се нуждаят от поетапна подмяна. Загубите на вода 

достигат близо 70% (средно загубите по водопреносната мрежа за страната са 62,9%). 
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Загубите се дължат на течове от водопроводната мрежа и водоемите, на кражби и 

неотчитане на вода, нерегламентирани включвания и др. 

По-нататъшната експлоатация на амортизираните участъци от водопроводната 

мрежа ще води до все по-големи физически загуби от течове и отстраняване на 

възникнали аварии. Тези по-високи разходи по поддържане на мрежата ще повишават 

цената на водата от една страна, а от друга ще водят до въвеждането на ограничителни 

режими (спиране на водоподаването), което по принцип оказва негативно въздействие 

върху качеството на водата, т.е. налага се хиперхлориране на водата за да се гарантират 

микробиологичните й показатели. 

Контролът върху качеството на питейната вода се извършва от РЗИ гр. Варна, като 

периодично се прави пробонабиране от помпените станции, собствените водоизточници и 

консуматорите. Пробите се изследват по физико-химични (цвят, мирис, вкус, мътност, pH, 

окисляемост, амоняк, нитрити, нитрати, хлориди) и микробиологични показатели (общ 

брой микроорганизми и коли форми). Няма данни за регистрирани отклонения от 

изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. и за броя на нестандартните проби. 

Изводи 

 Водозахранването в общините е основно от подземни води с помпи, поради 

което цената на водата е сравнително висока. Състоянието на някои от съоръженията за 

водоподаване не е особено добро;  

 Водозахранването през последните години е равномерно и достатъчно;  

 Голяма част от водопроводната мрежа и съоръженията са стари и 

амортизирани, поради което загубите на вода са значителни. Необходима е поетапна 

подмяна на амортизираната водопроводна мрежа; 

 За нормализиране на водоснабдяването за питейни и битови нужди е 

необходимо изграждането на дълбок сондаж в с. Бояна, община Вълчи дол; 

 На този етап не се очертава мащабно увеличаване на водоползването, за 

което по принцип съществуват свободни ресурси.  

Канализация 

На територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” 

канализационна мрежа има само град Провадия. Тя е разделна: за битово-фекални и 

производствени отпадъчни води, и за дъждовни води. Дъждовната канализация в гр. 

Провадия е с дължина 6,897 km и зауства директно в река Провадийска. 

В община Вълчи дол съществува частично изградена (80%) канализационна мрежа 

и външни колектори има само в гр. Вълчи дол. Канализационната мрежа е непълно 

разделна (битова). Дъждовните отпадъчни количества се отвеждат повърхностно. 

Изградени са канализационни отклонения за включване на потребителите и отвеждане на 

отпадъчните води. 

В община Ветрино частична канализация има изградена само в с. Ветрино. В 

останалите населени места на общината канализационните системи осигуряват 

отвеждането и пречистването на отпадъчните води и заустването им в съответния 

водоприемник. 
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Изводи 

 Канализационна мрежа има само град Провадия. Тя е с висока степен на 

изграденост и използваемост от населението.  

 Повечето промишлени предприятия имат лошо работещи локални 

пречиствателни съоръжения или директно се заустват в реката. Тези зауствания следва да 

се приведат в съответствие с нормативните изисквания. 

 Намаленото производство през годините на прехода допринася за 

намаляване на замърсяването на околната среда със специфични замърсители: тежки 

метали, масла и нефтопродукти. 

 

1.5.3. Телекомуникации 

 

На територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” съобщителната 

инфраструктура е добре развита. Качеството на връзките е на сравнително добро ниво. 

Пощенски и далекосъобщителни услуги се предлагат във всички селища на общините. 

Най-добре съоръжена е пощенската станция в Провадия. Развитието на системата и 

качеството на връзките са на относително добро равнище. Всички населени места в 

общината са включени в националната система за автоматично телефонно избиране. 

Задълбочават се проблемите с навременните пощенски услуги в по-малките населени 

места, поради закриването на съществуващите пощенски станции. Не всички населени 

места са покрити с качествен радио-телевизионен сигнал. 

В общините на МИГ имат покритие и трите мобилни оператора. 

В община Вълчи дол интернет достъпа е ограничен, което затруднява развитието 

както на бизнеса, така и на услугите, предназначени за него. 

 

1.5.4. Енергийна инфраструктура 

 

Всички населени места в общините на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия” са електрифицирани. Те получават захранване на средно напрежение-

въздушна линия, като на места се явяват проблеми с възможностите за захранване на нови 

товари. Остарелите мрежи и ниската им надеждност в някои райони оказват негативно 

влияние на снабдяването на консуматори в рамките на нормативните параметри. Всички 

населени местаса захранени с въздушна мрежа ниско напрежение. 

Община Вълчи дол има потенциал за производство на енергия и екогорива от 

възобновяеми източници – използване на слънчевата енергия и оползотворяване на 

големите количества биоразградими отпадъци, които се кумулират от аграрния сектор. 
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В община Ветрино основен вид възобновяем енергиeн източник, който се използва 

в общината е твърда биомаса – дърва за горене, както в обществения сектор, така и сред 

населението. Докато в обществения сектор потреблението на дърва за огрев е 

несъществено, то потреблението им сред населението се увеличава. Основен проблем тук 

са множеството нискоефективни, физически и морално остарели горивни системи. 

Липсват навлизането и използването на термосоларни инсталации в обществения сектор, 

на покривите на частни жилища има инсталирани единични термосоларни системи. 

В общината няма реализирани инсталации от други видове ВЕИ. Очаква се в 

началото на периода 2014-2020 г. да бъдат реализирани 2 проекта за изграждане на 

вятърни генератори. 

 

1.6. УРБАНИСТИЧНО РАЗВИТИЕ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

На територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” състоянието на 

урбанистичното развитие е следното. На територията на община Провадия има 24 села, 

кадастъра и регулационните планове на които са в по голямата си част изработвани и 

одобрявани през периода от 1927г. до 1936 г. Кадастъра след толкова години не е 

актуален и работата по обслужване на населението по услуги свързани с ползването на 

плановете е изключително трудно и създава проблеми при установяване на собствеността, 

при продажби на имоти, при трасиране на граници и др. Частичните изменения, които 

Законът за устройство на територията (ЗУТ) дава възможност на този етап да се 

изработват, не са решение на проблемите в управлението на процесите. 

По действащите Подробни устройствени планове за жилищните територии за град 

Вълчи дол са предвидени терени за групово, индивидуално жилищно строителство, 10% 

за обществено строителство и улична регулация. Подробните устройствени планове 

обхващат и териториите, обитавани от ромско население, което дава възможност за 

извършване както на ново строителство, така и за ремонтни работи на вече изпълненото. 

За пет населени места с нови подробни устройствени планове има цифрови модели. За 

останалите села плановете са стари, неточни, с невярна вече кадастрална основа и 

регистър и информация заимотнитеграниции. Същите са изготвени на хартиен носител. 

Преди изработването на нови планове е необходимо ново заснемане и попълване. 

Подземната инфраструктура не е заснета и отразена върху плановете на населените места. 

Съвременните обществено-икономически условия налагат изработването на нови планове 

за отразяване на кадастралните, инфраструктурни елементи и имотните граници в 17 

населени места на община Вълчи дол. Снабдеността на населението с жилища е добро. 

Средно на човек от населението в общината се пада около 23 кв.м. жилищна площ. 

Свободната жилищна площ обаче, не може да служи за източник на доходи поради 

невъзможност за отдаване под наем и силно стеснено търсене на пазара за недвижими 

имоти. Приоритет в общинската жилищна политика е настаняването на млади и 

многодетни семейства, самотни родители и семейства на инвалиди. Общинският 
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жилищен фонд се състои от 28 апартамента в сгради на бивши общежития и една къща. В 

общински жилища са настанени 21 лица и семейства с установени жилищни нужди по 

населени места: в гр. Вълчи дол – 12 лица, с. Стефан Караджа – 4, с. Генерал Киселово – 

3, Червенци- 2 лица.  

С изключение на гр. Вълчи дол, в селищата от общината няма обособени квартали 

с компактно ромско население. Цигани, турци и българи живеят заедно. Ромският квартал 

в гр.Вълчи дол е в регулация, благоустроен с много добри жилищни условия – 

електроснабден, с изградена инфраструктура и ВиК.  

Жилищата, класифицирани по методиката на Националния статистически институт 

са обикновени – 6 596 броя, колективни – 7 броя, примитивни и подвижни – 2 броя. 

Териториите на населените места и другите урбанизирани територии в община 

Ветрино заемат 12 254 дка, около 4% от общата площ на общината. Тези площи включват 

селата на територията на общината. 

 

Изводи 

 За решаване на проблемите на урбанистичното развитие на „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия” е необходимо да се подобри устройственото планиране на 

територията на общините. 

 Необходимо е създаване на нов кадастър и нови регулационни и 

застроителни планове по изискванията на Закон за кадастъра и имотния регистър на 

всички населени места в общините. 

 

1.7. СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ 

 

Националната политика по опазване чистотата и качеството на атмосферния 

въздух се основава на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Под качество на 

атмосферния въздух се разбира състоянието на приземния слой на атмосферата, 

определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените 

вещества от естествен или антропогенен произход. 

На територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” състоянието на 

околната среда е следното: на територията на oбщина Провадия няма постоянно 

действащи пунктове за контрол качеството на атмосферния въздух. За района на 

общината, наблюденията върху състоянието на атмосферния въздух се извършват 

единствено с мобилната автоматична станция на Регионалните лаборатории Варна и Русе 

към Изпълнителна агенция по околната среда. 

Мобилната станция е оборудвана с газоанализатори за определяне на следните 

параметри: озон, въглероден оксид, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини 

прахови частици, сероводород, амоняк и метеопоказатели (посока на вятъра, скорост на 

вятъра, температура на въздуха, влажност на въздуха, атмосферно налягане и слънчева 

активност). 
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През 2012 г. на територията на гр. Провадия са извършени 51 броя двадесет и 

четири часови замервания (през месеците февруари, март, април, юни, юли, септември, 

октомври и ноември), като само четири от тях са извън пределно допустимите норми за 

средноденонощна концентрация (50 μg/m3). Превишенията на концентрациите са 

регистрирани през м. февруари и стойностите им варират в границите от 69,3 до 114,0 

μg/m3. Съдържанието в атмосферния въздух на останалите контролирани замърсители е 

значително под допустимите норми, съгласно Наредба № 12/2010 г. Качеството на 

атмосферния въздух в град Провадия може да се оцени като добро. Наблюдават се 

епизодични превишения на средната норма на фини прахови частици, но тези превишения 

не могат да достигнат горната нормативна граница от 35 броя за година.Основната 

причина за тези превишения е битовото отопление на населението с твърдо гориво. 

Влиянието на местната промишленост върху качеството на атмосферния въздух е 

незначително. 

Основните замърсявания на подземните води са с нитрати от земеделската 

дейност, отпадъци от животновъдната дейност, замърсявания с отпадъци, изхвърлени на 

нерегламентирани места. 

Замърсяването на повърхностните води е с неразтворени вещества, разтворени 

вещества, хлорни йони, амониев азот, нитритен азот и нитратен азот, фосфор. С 

реализацията на проекта за реконструкция, модернизация и разширение 

напричиствателната станция ще се преустанови замърсяването на р. Провадийска с 

биогенни елементи. 

Замърсяването на почвите е в резултат от антропогенната дейност, ерозията, депата 

за твърди битови отпадъци и кариерите. Общината няма особени проблеми с ветровата 

ерозия, но съществуват благоприятни условия за развитие на повърхностната водна 

ерозия по наклонените терени. Проблеми по скатовете на град Провадия създават и 

свлачищата. Причините за тях са неблагоприятен геоложки строеж, плитки природни и 

техногенни подземни води, неадекватна антропогенна намеса.  

Общото заключение е, че нарушените терени са много малко и не представляват 

сериозен проблем за общината. 

На територията на община Вълчи дол липсват големи източници на замърсяване на 

атмосферния въздух. Основен замърсител на приземния въздух на територията на 

общината са битовите отоплителни тела, като все още населението се отоплява в зимния 

сезон приоритетно с дърва и въглища и по-ограничено с електрическа енергия. Поради 

незначителната промишлена дейност не се наблюдават трайни и мащабни замърсяващи 

производства, които да окажат съществено отрицателно влияние върху надземните и 

подземни води в общината. Няма данни за замърсени почви на територията на общината 

по смисъла на закона за почвите. В община Вълчи дол няма ерозирали, вкислени, 

засолени и физически нарушени почви. 

Основни замърсители на въздуха на територията на община Ветрино се дължат на 

битово изгаряне на твърди и течни горива през зимата, селскостопански дейности по 
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време на есенно и пролетно обработване на почвата, наторяване и третиране с препарати 

за растителна защита, автотранспорт – движение по магистралния път „Хемус” и по ж.п. 

линия Варна – София. Качеството на водата е добро. На територията на община Ветрино 

не са констатирани отпадъчни води, поради факта, че на територията на общината липсват 

предприятия - източници на отпадни води. Затова източници на замърсяване на питейните 

водоизточници на територията на общината липсват. На територията на община Ветрино 

не съществуват екологични проблеми свързани със замърсени почви с тежки метали, 

пестициди, нефтопродукти, нитрати и до момента не са констатирани отклонения от 

нормалните нива на тези показатели. 

На територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” най-

неблагоприятни рискови зони с шумов дискомфорт са около преминаващия през 

Провадия участък от пътя, свързващ Варна с Айтос и ж.п. линията София - Варна. Средно 

е нивото на интензивност на шума в промишлените зони, но с влияние само върху 

работещите там. С по-ниски нива на шум се характеризират отдалечените от центъра на 

градовете жилищни квартали, а най-благоприятни са зоните за отдих и парковете. 

Изводи 

 Като цяло анализът за периода 2003-2014 година очертава низходяща 

тенденция в замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици. 

 Една от причините за замърсяване на въздуха е лошото състояние на 

пътищата от IV–ти клас и амортизираната улична мрежа, която не позволява да се 

поддържа поради ограничени бюджетни средства. 

 Благоприятна е тенденцията за разширяване газифицирането на общинските 

имоти. В община Провадия са газифицирани 9 промишлени, 22 обществено – 

административни и 71 битови потребители. 

 Състоянието на водите от територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия” е от умерено до добро. За периода 2014-2020 г. общините предвиждат 

мерки и дейности, допринасящи за запазване на доброто състояние на водите. 

 Почвеният ресурс на територията наобщините Провадия, Вълчи дол и 

Ветрино е в добро състояние. Поради незначителната промишлена дейност не се 

наблюдават трайни и мащабни замърсяващи почвите производства. 

 

2. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 

ЗАПЛАХИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА „МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, 

ПРОВАДИЯ” 

2.3.1. Подход на анализа 

Приложението на SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) анализа, 

като един от най-широко употребяваните в практиката методи на стратегически анализ, е 

с цел адекватна оценка на вътрешния потенциал за развитие на района, обособен в 

рамките на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”. Обект на анализ са 

вътрешните и външни факторни условия на средата, категоризирани като силни и слаби 

страни, възможности и заплахи.  
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Факторите на вътрешната среда (силни и слаби страни) са всички 

индентифицирани спрямо обекта на изследване условия с благоприятно или 

ограначително въздействие по отношение икономическия и социален динамизъм в 

рамките на МИГ. 

Факторите на външната среда (възможности и заплахи) обединяват всички стимули 

и възможни ограничения, благоприятстващи или възпрепятстващи реализацията на 

съществуващите потенциални възможности за повишаване конкурентоспособността на 

икономиката, качеството на живот и жизнеността на региона като цяло.  

Оценката на двете групи фактори се извежда за всеки един от обособените 

елементи на вътрешния потенциал на местната територия: 

a) Природо-географски и ресурсен потенциал; 

b) Човешки ресурси и потенциал за развитие на работната сила; 

c) Икономически условия и потенциал за развитие на средата; 

d) Социална и културна среда; 

e) Инфраструктурни условия и околна среда;  

f) Иновативни характеристики и иновативен потенциал на средата. 

Съпоставката на сбора от оценъчните стойностите на силните страни и 

възможностите, от една страна, и слабостите и ограничителните условия от друга, ще 

позволи да се определят областите с потенциал за развитие, обект на бъдеща интервенция 

и приложение на Еднофондова стратегия за водено от общностите местно развитие. 

 

2.3.2. Матрица на SWOT анализа 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Геостратегическо положение на 

територията, осигуряващо близост до 

големите административни цетрове и 

достъпност на територията за развитие на 

туристически услуги.  

2.Плодородни почви и климатични условия, 

подходящи за отглеждане широк набор от 

земеделски култури.  

3.Съхранена флора и фауна. 

4.Балансирана полова структура на 

населението. 

5.Преобладаващ дял на населението в 

трудоспособна възраст. 

1.Слаба запасеност с полезни изкопаеми. 

2.Ниска степен на оползотворяване на 

природните ресурси. 

3.Неблагоприятни климатични явления през 

зимния сезон – снегонавявания и 

заледявания, намаляващи продуктивността на 

растениевъдното производство и допринася 

за влошаване на инфраструктурата. 

4.Изразен темп на намаление на населението. 

5.Отрицателен естествен и механичен 

прираст. 

6.Голям относителен дял на населението в 
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6.По-висок относителен дял на населението 

в под трудоспособна възраст спрямо 

средния за страната. 

7.Развита предприемаческата инициатива в 

сферата на селското стопанство. 

8.Висока мотивация и обществена 

ангажираност за развитие от страна на 

местната общност. 

9.Традиции в селскостопанското 

производство. 

10.Наличие на евтина работна ръка.  

11.Увеличаване броя на 

микропредприятията. 

12.Добра обезпеченост с поземлени 

ресурси. 

13.Позитивна тенденция на развитие при 

пчеларството. 

14.Предлагане на туристически продукти и 

услуги (предимно на територията на 

общини Провадия ). 

15.Изграден туристически информационен 

център в община Провадия. 

16.Наличие на административен капацитет 

за работа по програмите, финансирани от 

ЕС. 

17.Съхранени етнография, фолклор, 

традиции. 

18.Добре развити социални услуги, 

отговарящи на нуждите на населението. 

19.Активна културно-просветна дейност на 

читалищата. 

20.Възможности за подготовка на кадри в 

надтрудоспособна възраст. 

7.Нисък образователен ценз. 

8.Високо равнище на безработицата. 

9.Ограничени възможности за реализация на 

младите хора с висока степен на образование. 

10.Концентрация в производството на 

зърнено-житни, технически и фуражни 

култури. 

11.Слаба степен на устойчивост и 

жизнеспособност при микропредприятията. 

12.Ограничен финансов ресурс за 

инвестиране 

13.Слаб капацитет за генериране на заетост 

на местния бизнес. 

14.Ограничен вътрешен пазар, поради ниска 

покупателна способност на населението. 

15.Недоизградена или липсваща 

туристическа инфраструктура. 

16.Влошена здравна инфраструктура. 

17.Слабо рекламиране на местната идентич-

ност, културни и исторически паметници. 

18.Остаряло оборудване и сграден фонд в 

културно-просветните институции. 

19.Ограничени възможности за финансиране 

на дейности във връзка с провеждането на 

археологически проучвания, обогатяване на 

историческата памет и съхраняване на 

културно-историческото наследство. 

20.Слаба степен на експлоатация на 

разполагаемите ресурси в туризма. 

21.Липса на изградена канализация в 
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областта на земеделието и туризма. 

21.Осигурен достъп на населението до 

наличната образователна мрежа между 

общинските центрове и селата. 

22.Придобит експертен опит от страна на 

читалищата за работа по проекти. 

23.Добра транспортна инфраструктура и 

близост до автомагистрала «Хемус», 

пристанище Варна –Запад и Летище Варна. 

24.Електроснабдяване във всички селища. 

25.Добри телекомуникационни услуги – 

пощенски, мобилни мрежи, интернет, 

кабелна телевизия. 

26.Изградена водоснабдителна мрежа. 

27.Добро качество на атмосферния въздух. 

28.Съхранено почвено плодородие. 

29.Сметосъбиране във всички населени 

места. 

30.Единственото в страната солно 

находище и най-древния град в Европа 

«Провадия-Солницата». 

31.Уникални елементи на природната среда 

– скални манастири. 

32.Тенденция на развитие на биологично 

лозарство.  

33.Предлагане на комплексен туристически 

продукт на основа производството на вино, 

в съчетание с местни специалитети, 

възможности за конна езда и реклама на 

куртурно-историческото наследство. 

 

повечето населени места. 

22.Амортизирана водопреносна мрежа. 

23.Липса на изградени пречиствателни 

съоръжения. 

24.Ограничени вътрешни финансови ресурси 

за развитие на територията. 

25.Наличие на третокласни и четвъртокласни 

общински пътища в лошо състояние. 

26.Липса на ИКТ технологии в бизнеса.  

27.Недостиг на работна сила с висока степен 

на квалификация, генератор на нови идеи и 

иновативни технологични решения. 

28.Слаба иновационна ангажираност и 

култура на предприемачите в района. 

29.Ограничен финансов ресурс и 

невъзможност за инвестиране в иновативно 

развитие. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1.Валоризация на природните 

забележителности. 

2.Разширяване на озеленените територии в 

населените места и подобряване на 

ландшафта. 

3.Повишаване степента на защита от 

неблагоприятни последици в резултат от 

климатичните изменения. 

4.Развитие на предприемаческа инициатива 

в сферата на традиционните и био 

производства. 

5.Разработване и внедряване на интегриран 

туристически продукт, основан на местните 

храни и традиции. 

6.Стимули за бизнеса за повишаване на 

заетостта. 

7.Инвестиции в развитието на 

овощарството, лозарството, 

зеленчукопроизводството и животно-

въдството, с цел осигуряване суровинна 

база за развитие на хранително-вкусовата 

промишленост. 

8.Осигуряване устойчивост на 

положителната динамика в пчеларството. 

9.Затваряне цикъла “суровина-преработка”, 

осигуряващ, повишаване на генерираната 

на местно равнище добавена стойност. 

10.Развитие на алтернативи на земеделието 

дейности – селски и екологичен туризъм; 

производство на местни продукти с високо 

качество. 

11.Повишаване степента на финансово 

подпомагане от национални и европейски 

източници. 

12.Социална интеграция на уязвимите 

1.Неблагоприятни последици за природния 

пейзаж от реализацията на инфраструктурни 

проекти и отцеленасочената човешка 

дейност. 

2.Задълбочаване на негативните демографски 

тенденции. 

3.Повишаване делът на трайно безработните 

и увеличаване на скритата безработица. 

4.Опасност от социална изолация при 

уязвимите групи. 

5.Намаляване на административния 

капацитет за работа по европейски програми, 

поради напускане на квалифицирани кадри. 

6.Засилен конкурентен натиск. 

7.Несъответствие между качествените 

характеристики на трудовите ресурси и 

изискванията на бизнеса.  

8.Засилване миграцията на младежите с висок 

образователен ценз и професионална 

квалификация. 

9.Невъзможност за съфинансиране на 

проектните предложения. 

10.Намаляване на средствата за поддръжка на 

културно-историческото наследство.  

11.Незаинтересованост на младите хора и 

пренебрегване на традициите, поради 

навлизане на по-модерен начин на живот. 

12.Понижаване на активността в участието и 

провеждането на културно-масови събития. 

13.Трудно осигуряване на социални услуги, в 

резултат от ограничените бюджетни средства. 
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групи. 

13.Разширяване местния капацитет от 

структури за развитие на младежките 

дейности и спорта. 

14.Развитие потенциала на културно-

историческото наследство и валоризацията 

му чрез туризма. 

15.Подобряване предлагането на социални 

услуги и разширяване териториалния им 

обхват. 

16.Привличане на финансов ресурс 

/национален и европейски/ за 

инфраструктурни проекти. 

17.Развитие на публично-частни 

партньорства. 

18.Доизграждане на канализационната 

мрежа. 

19.Изграждане на пречиствателни 

съоръжения. 

20.Развитие на биологично земеделие и 

производство на екологични храни 

21.Отглеждане на местни сортове и породи 

животни и алтернативни култури с 

уникални хранителни качества. 

22.Развитие на подходящи форми туризъм 

на база богатото културно-историческо 

наследство и природните забележителности 

и разработване на туристически пакети, 

обединяващи различни туристически 

продукти за създаване на цялостен 

туристически продукт – „уикенд туризъм” 

за привличане на туристи от близките 

черноморски курорти /Варна, Албена, 

Златни пясъци и др./ 

14.Ограничен бюджет за съфинансиране на 

инфраструктурни проекти. 

15.Задълбочаване на различията по 

отношение качеството на живот в 

общинските центрове и селата. 

16.Липса на финансови стимули за 

генериране на ръст в предприемачеството, 

насочено към иновативни дейности и 

производства 

17.Слаба институционална подкрепа. 

18.Непознаване същността на социалното 

предприемачество и скептицизъм по 

отношение на ползите от публично-частното 

партньорство. 
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Съпоставката на обобщените оценки, отразяващи факторните влияния показва 

много слабо превъзходство на силните страни (47) над недостатъците (43) на територията 

на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”. Вътрешните факторни условия, 

формиращи потенциала за развитие на територията са идентифицирани предимно в 

областите на природо-географските ресурси (силни страни - 7, слабости – 4), 

иновативните характеристики на средата (силни страни – 8, слаби страни – 5) сравнително 

добрите екологични и инфраструктурни условия (силни страни -9, слаби страни – 5), 

културното развитие и социална среда (силни страни –8, слаби страни – 5). Коректността 

на анализа изисква да се посочи, че голяма част от оценените положително факторни 

условия са нереализирани предимства, с очаквания за сериозен принос в икономическото 

и социално развитие на района, вследствие от правилно подбрани политически мерки и 

финансови стимули. Сумарно откроените силни страни и възможности (79) показват по-

силно проявление спрямо слабостите и потенциалните заплахи (68), което е индикатор за 

благоприятствящите разгръщането на потенциала условия на външната среда. 

Реализацията на предимствата, въз основа идентифицираните възможности за развитие, 

изисква съвместни усилия от страна на местната власт, бизнеса, земеделските 

производители, НПО и граждански сектор в посока постигане икономическа стабилност и 

повишаване качеството на живот в местния район. 

Според представителите на местната общност, участвали в анкетното проучване, 

проведено на територията на МИГ, факторите от ключово значение за осигуряване 

положителен динамизъм на местната икономика са: привличане на нови инвеститори на 

територията, изграждане и развитие на капацитет за работа по проекти и повишаване 

конкурентоспособността на предприятиятията, подобряване здравеопазването и 

социалните услуги и подкрепа за образование и обучение през целия живот
27

. 

Постигането на устойчиво развитие на района в трите му основни измерения – 

социално, икономическо и екологично, изисква комплексен и интегриран подход за 

преодоляване на посочените проблеми на основа иновативните характеристики и 

потенциали на територията. Предвид сериозното значение и традиционния характер на 

земеделското производство за територията на МИГ, целесъобразно е развитието на 

иновативни дейности като биологично растениевъдно и животновъдно производство. 

Социално-икономическите ползи се изразяват в повишаването на заетостта, опазване на 

екологичната чистота, предвид приложението на производствени методи, щадящи 

околната среда и природните ресурси. Биологичното земеделско производство е носител 

на потенциал за генериране на високи доходи, с оглед растящото търсене. Положителен 

момент в контекста на развитието му е стратегическото географско местоположение на 

територията в близост до курортни селища и административни центрове. Разглеждайки го 

в цялостната рамка на ингерираното развитие на местния район, биологичното земеделие 

                                                 
27

 Анализ за заинтересованите страни. 
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може да се реализира като елемент на продукта на екологичния и селския туризъм. И 

двете дейности са със сериозен потенциал за участие в местната икономика. 

Възможност за стимулиране развитието на района в аспекта на интегрирането 

между производството на първична земеделска продукция, преработката и нейната 

реализация е обединението на производители с цел регистриране на обща търговска 

марка. Като основа може да се използват рецептите за приготвяне на традиционни 

специалитети от Сърта
28

, предлагани на територията на община Провадия – бяло сладко, 

рачел, сладко от дини, сухи мезета и др. 

Множеството археологични обекти, свидетелстващи за древната история на 

територията на трите общини – Крепостта Овеч над град Провадия, тракйски гробници на 

Табиите, най-ранния солодобивен център в Европа „Провадия-Солницата”, останки от 

старо тракийско селище в околностите на с. Доброплодно, общ. Ветрино, тракийски и 

селища и надгробни могили на територията на община Вълчи дол създават условия за 

развитие на общи туристически маршрути, обособени в регионален туристически 

продукт.  

Уникален туристически продукт може да бъде създаден на основа съществуващите 

„Скални манастири от Провадийско”
29

 – „Шашкъните”, „Градище” – около с. Петров дол, 

Саръ кая, Скитове край Провадия, Чукара, около с. Кривня, и др. в съчетание с 

религиозни обекти в останалите две общини. 

 

 

В заключение на извършения анализ на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите за приложение на Еднофондова Стратегия за водено от общностите местно 

развитие, може да се обобщи:  

 

 Предвид комплексния характер на установените слабости и проблеми, 

задържащи развитието на селския район, е явна необходимостта от прилагане на Мерки 

от ПРСР 2014-2020 г., чрез Еднофондова Стратегия за ВОМР. 

 Съгласно данните от проведеното през 2016г. проучване 38% от 

анкетираните представители на бизнеса имат готовност за кандидатстване с проектни 

предложения по ПРСР, 33% по ОПИК и 29% по ОПРЧР
30

. Както се вижда от проучването, 

и тогава най-голяма е била готовността и интереса за кандидастване по мерките от ПРСР. 

 При проведеното проучване една година по-късно през 2017г., 87% от 

анкетираните заинтересовани страни  смятат, че най-приложим в момента е фонда на 

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

 

                                                 
28

 План за развитие на община Провадия 2014-2020 г. 
29

 Кирова, В., П. Михайлов. 2008. Скалните манастири от Провадийско,  Фонация Работилница за 

траждански инизиативи, 33 с. 
30

 Анализ за заинтересованите страни. 
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С оглед на това е наложително да се прецизира Стратегията дали да остане 

Многофондова, каквато е в момента, или МИГ да кандидатства с Еднофондова. 

 

 

 

 Основна част от анкетираните през 2017г. представители на заинтересованите 

страни 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. 
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 Участниците в анкетата през 2017г. 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. 

 

 

 

 На територията на МИГ съществува капацитет за подготовка и участие с 

проектни предложения за финансиране по линия на европейските фондове, и най-вече по 

ПРСР 2014-2020г. вследствие натрупан опит от предходния програмен период 2007-2013г. 

 

 ПОТРЕБНОСТИТЕ от интервенция в рамките на местната общност са 

свързани със: 

- подобряване качеството на живот и преодоляване на бедността; 

- развитие на производства, осигуряващи висока добавена стойност; 

- развитие на модерно земеделие; 

- повишване иновативния капацитет на бизнеса и земеделските производители; 

- разширяване териториалния обхват и комплекса от предлагани социални услуги; 

- достъпно здравеопазване; 

- 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, каато суровинна база за развитие на хранително-вкусовата 

промишленост; 
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- 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. 

 

3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА „МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, 

ПРОВАДИЯ” 

 

3.1. ВИЗИЯ 

Приложението на интегрирания регионален подход Водено от общностите 

местно развитие (ВОМР) цели да се подобри координацията между фондовете на ЕС за 

получаване на възможно най-широк синергичен ефект в стремежа за преодоляване на 

бедността и процесите на социално изключване, повишаване жизнения стандарт на 

населението, насърчаване качествената заетост и мобилността на работната сила, 

повишаване конкурентоспособността на местната икономика.  

Стратегията за водено от общностите местно развитие следва да бъде в допълнение 

на провежданите политики на европейско, национално, регионално и местно ниво без да 

нарушава политиките по десегрегация и деинституционализация. Обобщената 

формулировка (визията) на стратегическите цели и приоритети за регионално развитие 

във водещите стратегически документи е както следва: 

Европейско ниво: Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. 

Визия: Да превърнем ЕС в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с 

високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване. 

 Национално ниво: Национална програма за развитие: България 2020. 

Визия: Към 2020 г. България е държава с конкурентоспособна икономика, 

осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на 

личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран 

икономически растеж. 

Регионално ниво: Регионален план за развитие на Североизточен район за 

периода 2014-2020. 

Визия: Североизточният район на България – отворена към Черно море и света 

българска територия, съхранила богата история и материална култура, плодородна земя, 

човешки капитал, развита инфраструктура, туристически имидж и насочила своя 



               
                                    ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

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

 

специфичен потенциал за постигане на общ икономически напредък и подобрено 

качество на живота. 

Областно ниво: 

Областна стратегия за развитие на област Варна за периода 2014-2020 г. 

Визия: Област Варна – интегрирана в националното и европейското пространство 

общност от общини, реализиращи динамично и устойчиво развитие с подобрено качество 

на живота и съхранена идентичност. 

Местно ниво: 

Общински план за развитие на община Провадия за периода 2014-2020 г. 

Визия: „Община Провадия - неразделна част от общоевропейското пространство, 

чрез постигане на устойчив икономически растеж и привличане на инвестиции, създаване 

на условия за пълноценен и спокоен живот, разумно и ефективно използване на 

природните ресурси и популяризиране на уникалното културно-историческо наследство.” 

Общински план за развитие на община Ветрино за периода 2014-2020 г. 

Визия: „Община Ветрино - динамично и устойчиво развиващ се земеделски район с 

плодородна земя, чиста природа, съхранено културно богатство, лека промишленост и 

интегриран туризъм - привлекателен за живот и работа на млади хора.” 

Общински план за развитие на община Вълчи дол за периода 2014-2020 г. 

Визия: „Община Вълчи дол - добър за живот и работа земеделски район с 

икономически растеж и заетост, основани на ефективно използване на ресурсите за 

развитие на селско стопанство, хранително-вкусова промишленост и туризъм, съхранена 

природа и културно наследство.”  

Предвид изложените стратегически формулировки на европейско, национално, 

регионално, областно и местно равнище визията за бъдещото развитие на територията на 

МИГ може да се формулира по следния начин:  

„Територията на „МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ - устойчив селски 

район с развити туризъм и услуги за населението, конкурентен местен бизнес и 

селско стопанство, подобрени условия за живеене с активна местна общност.” 

 

1.2. Стратегически цели и приоритетни области 

 

Изборът на стратегическите цели, които да заложат рамката при еднофондова 

Стратегия за местно развитие е подчинен на необходимостта от допълняемост на 

целите, заложени в провежданите на европейско, национално, регионално, областно и 

местно равнище. Основен ръководен документ, определящ стратегическото целеполагане 

на европейско равнище е „Европа 2020”, формулираща приоритетните цели за 

интелигентен растеж (изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации); 

устойчив растеж (насърчаване на по-екологична и по-конкурентноспособна икономика с 

по-ефективно използване на ресурсите) и приобщаващ растеж  (насърчаване на 
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икономика с високи нива на заетост, която да създава условия за социално и териториално 

сближаване). 

Заложените цели в Национална програма за развитие: България 2020 са свързани с 

повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, 

създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на 

достъпно и качествено здравеопазване; изграждане на инфраструктурни мрежи, 

осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна 

околна среда за населението; повишаване на конкурентоспособността на икономиката 

чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане 

на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.  

Стратегията за развитие на територията на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия” е тясно свързана с целите, заложени в Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г., подчинени на целеполагането в Европейската политика за развитие 

на селските райони, а именно: повишаване на конкурентоспособността и балансирано 

развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост; опазване на 

екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, 

горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните 

промени и приспособяване към тях; социално-икономическо развитие на селските райони, 

осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-

добро качество на живот.  

Поставените стратегически насоки в Регионалния план за развитие на 

Североизточен район за периода 2014-2020 са:  

- повишаване на социалния капитал на района, чрез подобряване на стандарта на 

живот и качеството на жизнената среда; 

В контекста на заложените цели на регионалното развитие и подчинени на 

поставената главна цел – постигане на устойчиво икономическо, социално, културно и 

пространствено развитие на областната общност чрез активизиране на собствения 

потенциал и сближаване в национален и международен мащаб, са формулирани и 

стратегическите цели в Областна стратегия за развитие на област Варна за периода 

2014-2020 г.: постигане на интелигентен икономически растеж чрез развитие на собствения 

потенциал и акцентиране върху иновации и икономика на знанието, съчетано с ефективно 

опазване на околната среда; подобряване на качеството на живот и смекчаване на социалните 

неравенства чрез увеличаване на заетостта и доходите и оптимизиране на системите на 

здравеопазването и социалните услуги, образованието и културата; устойчиво и интегрирано 

териториално развитие чрез подобряване на техническата инфраструктура, на териториалната 

свързаност, опазване качеството на околната средата и укрепване на градовете-центрове; 

териториално сближаване на общините и издигане ролята на областта и на град Варна в 

национален и в европейски мащаб чрез трансгранично, междурегионално и транснационално 

сътрудничество.  

 

Стратегическото развитие на общинско равнище е подчинено на следните цели: 
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Община Провадия - създаване на благоприятна среда за постигане на устойчив 

икономически растеж и стабилност; повишаване качеството на живот и достигане нива на 

заетост, доходи и социална интеграция, съобразно европейските стандарти; териториално 

развитие чрез подобряване на техническата инфраструктура, междурегионално 

сътрудничество и ефективно управление на природните ресурси – предпоставка за 

икономически и социален напредък.  

Община Ветрино - развитие на местната икономика, чрез ефективно използване 

на ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство, леката промишленост, 

туризма и съпътстващи дейности и услуги за намаляване на безработицата и повишаване 

на доходите; повишаване и запазване на социалния капитал, чрез подобряване качеството 

и стандарта на живот, ограничаване на демографската криза, насърчаване на 

образованието и социалното включване; балансирано териториално развитие и 

свързаност, чрез комплексно подобряване състоянието на техническата инфраструктура и 

жизнената среда, съхраняване и опазване на природното богатство и културно-

историческо наследство. 

Община Вълчи дол - постигане на стабилни темпове на икономически растеж, чрез 

привличане на инвестиции за намаляване на безработицата, повишаване на доходите и 

преодоляване на бедността; ограничаване на демографската криза, насърчаване на 

образованието и социалното включване; комплексно подобряване състоянието на 

техническата инфраструктура и жизнената среда, съхраняване и опазване на природното 

богатство и културно - историческото наследство. 

Предвид факта, че Стратегията за водено от общностите местно развитие ще се 

финансира по линия на ЕЗФРСРС, конкретизацията на стратегическите цели, чиято 

реализация се преследва чрез подхода Водено от общностите местно развитие е в 

зависимост от определените в Споразумението за партньорство на Република България за 

периода 2014-2020 г. цели, които са: 

a. Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността; 

b. Интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на 

околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за 

използване потенциала на културното наследство; 

c. Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в 

практиката; 

d. Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и 

възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез 

диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на 

аквакултури; 

С оглед на изведените по-горе потребности, необходимата допълняемост към 

провежданите политики на европейско, национално, регионално и местно ниво както и 
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предвид посочените в извършеното проучване виждания на заинтересованите лица
31

, 

обособените в Стратегията цели трябава да са насочени към: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ/ВИЗИЯ: 

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. 

 

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена 

стойност. 

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване облика на населените места, развитие на местната 

идентичност и създаване на местни туристически продукти за развитие на територията. 

Посочените специфични цели допринасят за постигане на основните приоритети на 

Стратегията чрез мерките, които МИГ избира да прилага. 

 

ПРИОРИТЕТ 1: 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 

Специфична цел 1.2.  Подпомагане на производството и преработката на 

специфични за територията земеделски продукти с добавена стойност 

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

чрез инвестиции в подкрепа на неземеделския бизнес 

ПРИОРИТЕТ 2: 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 

Специфична цел 2.2. Създаване на нови атракции и съпътстваща туристическа 

инфраструктура 

Специфична цел 2.3. Оползотворяване на местните традиции и наследство за 

постигане на устойчиви общности 

 

В съответствие с изведените в анализа нужди за повишаване качеството на живот и 

стабилно развитие на земеделието, осигурявайки доходи и заетост на основа 

съществуващия потенциал на територията, мнението на анкетираните представители на 

местната обност определя три основи цели по отношение на Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020: 

                                                 
31

 Анализ на заинтересованите страни. 
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- Развитие и стимулиране на предприемачеството и услойчив бизнес (33,0% 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 (25,0% от анкетираните); 

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

териториален потенциал и продукти от местен характер (25% от анкетираните). 

 

В подкрепа на специфични местни нужди за развитие и по посока разгръщане 

съществуващия потенциал за развитие на местната територията в обхвата на 

еднофондовата Стратегия за местно развитие следва да бъдат включени следните мерки и 

дейности: 

- Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства – Финансова подкрепа 

за модернизиране на стопанства в т.ч. в чувствителни сектори със затруднен достъп до 

пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, 

нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане 

на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и 

съхранение на продукцията. Заявни интерес по мярката има от страна на 61% от 

анкетираните земеделски стопани. 

- Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти – подкрепата се предоставя за инвестиции в материални или нематериални 

активи, подобряващи цялостната дейност на предприятията. Интерес за участие в мярката 

са заявили 23% от включените в проучването земеделски производители. 

- Подмярка 6.4.1. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности. Заинтересовани за участие по мярката са 16% от 

участвалите в проучването земеделски производители. 

- Подмярка 7.2. – Инвестиции в създаването, подобряването на всички 

видоме малка по мащаби инфраструктура. Заявили интерес за участие по подмярката са 

24% от всички представители на местната общност, участници в проучването. 

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

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура. Някои от 

дейностите, които мярката финансира са изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване 

на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове, 

посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно 

наследство, на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел, на туристически 

атракции, за туристическа инфраструктура. Готовност за участие по мярката имат 19% от 

всички анкетирани лица. 

- Собствена иновативна подмярка - Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичните местни идентичности и местната култура. Заявен интерес има от страна на 

16% от анкетираните лица. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение на извършения анализ на потенциала на територията на Местна 

инициативна група „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ за прилагане на Стратегия 

за водено от общностите местно развитие могат да се формулират следните обосновани 

мнения, препоръки и насоки: 

 Извършеният анализ на социално-икономическото състояние и развитие на 

територията, обхваната в границите на трите общини Провадия, Ветрино и Вълчи дол, 

включени в МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, идентифицира като области, 

с изключително сериозна необходимост от интервенция – Социалния капитал и  

Икономическата среда. Посочени са широк кръг от проблеми: 

 – социални, свързани с изтичането на работна сила с висок образователен ценз, 

застаряване на населението и обезлюдяване на района, трайно високо равнище на 

безработица, засягаща най-вече лицата с регистрация над 1 г. и младежите на възраст до 

29 г., преобладаващо нисък образователен ценз на населението и несъответствие 

качеството на трудовите ресурси с изискванията на пазара на труда, повишен риск от 

социално изключване в уязвимите обществени групи, където виск дял имат 

представителите на малцинствата, ограничен достъп до здравеопазване, необходимост от 

разширяване кръга от социални услуги, предоставяни най-вече на лицата с увреждания, 

вкл. деца и самотно живеещите възрастни хора, чийто брой се очаква да нараства, 

необходимсто от подкрепа за дейностите по деинституционализация; 

- икономически – нисък капацитет на местната икономика за осигуряване на 

устойчив икономически растеж и заетост, слаба степен на сегментация в структурата на 

икономическите сектори и диверсификация на производството, маломерни и неустойчиви 

предприятия и земеделски стопанства, преобладаващо монокултурно земеделие, слабо 

развитие на неземеделски дейности, вкл. туризъм, липса на инвеститорски интерес, 

ограничени финансови ресурси за обновяване и модернизиране на бизнеса. 

 Преодоляването на посочените слабости с оглед постигане на устойчиво 

социално-икономическо развитие на района в средносрочен план изисква приложението 

на Еднофондова Стратегия за ВОМР.  

 Приложението на посочения подход се обуславя и от наличието на 

потенциали за развитие на местната територия: 

- традициите в земеделското производство и ресурсния потенциал определят 

възможностите за развитие на интензивните сектори зеленчукопроизводство, 

овощарство, лозарство и животновъдство; 

- приложение на методите на биологичното производство; 

- развитие на семейния бизнес и предприемачество на основа затворения цикъл на 

производство; 

- производство на местни продукти и регистриране на общи търговски марки; 

- развитие на цялостен комплексен регионален турситически продукт и 

превръщане на територията в позната и предпочитана туристическа дестинация. 
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 Определянето на стратегическата цел (визията) за развитие на местната 

територия, заложена в еднофондовата Стратегия за водено от общностите местно 

развитие трябва да се основава на откроените възможности, като същевременно отговаря 

на местните потребности. 

 Практическата и ефективна реализация на заложените стратегически цели е 

в пряка зависимост от качествените параметри на документа. Еднофондовата Стратегия за 

водено от общностите местно развитие трябва да отговаря на следните условия: да е 

секторно балансирана; да допълва провежданите политики на европейско, национално, 

регионално, областно и местно равнище, без да нарушава политиките по десегрегация и 

деинституционализация; да осигурява възможности за участие на всички заинтересовани 

страни; да е автентична – отразяваща местните потребности и възможности; да има 

иновативен характер. 

 Иновативните елементи на средата, идентифицирани на този етап от 

подговителните дейности очертават въможностите за новаторски интегриран подход, на 

чиято основа може да се очаква позитивен икономически и социален динамизъм  - 

интегриране на първичното производство на земеделска продукция, преработката в 

промишлени изделия и реализацията, посредством туризма (земеделие-промишленост-

туризъм). 

 Реализацията на потенциалите, осигуряваща устойчив растеж, е в пряка 

зависимост от адекватната формулировка на целите. Те трябва да са
32

:специфични; 

измерими; постижими; реалистични и обвързани със срокове. 

 Еднофондовата Стратегия за водено от общностите местно развитие трябва 

да съдържа добре обоснован финансов план, включващ разбивки по видове дейности, 

отговорни лица, срокове за изпълнение и необходим финансов ресурс. Финансовият 

разчет трябва да бъде съобразен с посочените потребности от всички заинтересовани 

страни (представителите на бизнеса и земеделието, НПО, читалища и публичен сектор). 

 За преодоляване на заплахите, свързани с реализацията на бъдещата 

стратегия е необходимо да се осигурят условия за укрепване на партньорството и 

съществуващите връзки, както и тяхното разширяване в рамките на местната общност в 

обособения район. Трябва да се укрепи и развие изградения капацитет за подготовка и 

управление на проекти в границите на общността.  

 Дейностите, включени в обхвата на Еднофондовата Стратегия за водено от 

общностите местно развитие, следва да са обект на избор в резултат от 

недискриминационни и прозрачни процедури на подбор. 

 В рамките на СВОМР следва да бъдат определени конкретни дейности, 

свързани с мониторинг на нейното изпълнение. 

                                                 
32

 Европейски структурни и инвестиционни фондове. Насоки за държавите-членки и органите по 

програмите. Насоки за бенефициерите. Насоки за местните участници относно воденото от общностите 

местно развитие. Версия 2: август 2014 г. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors_bg.pdf 
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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.  

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. 



               
                                    ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

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

 

 

 

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: 

 

 
 

 

 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.   
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 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. 

 

 

 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 еЕднофондова.  
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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 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. 
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 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.  

 

 Достъпност и реалистичност на  фондовете в Стратегията за ВОМР на МИГ 

според анкетираните: 
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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: 

 

 
 

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. 
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 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. 

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  
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- 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.” 

 

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. 
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 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“ 

 

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: 
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• 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;  

• 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. 
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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. 
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Анкета за заинтересовани страни,  

членове на МИГ и местна общност 
 

Уважаеми представители на заинтересовани страни, местна общност и участници в МИГ,  

През 2016г. СНЦ “МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ разработи 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 Вашето мнение относно приложимостта и 

нуждите от многофондова или еднофондова Стратегия за ВОМР.  

Ще Ви бъдем благодарни да попълните настоящата Анкета, която е анонимна. 

 

 

1.Моля, посочете кой сектор представлявате: 

 

А) Общински администрации и Общински съвети: 

- Общини Ветрино:                      ДА / НЕ 

- Община Вълчи дол:        ДА / НЕ 

- Община Провадия:         ДА / НЕ 

Б) образователни или социални  институции:      ДА / НЕ 

В) представители на стопански сектор:       

- земеделски производители и кооперации;     ДА / НЕ 

- микропредприятия от сектори търговия, услуги и туризъм:    ДА / НЕ 

- микропредприятия от сектор производство:      ДА / НЕ 

- малки и средни предприятия:        ДА / НЕ 

Г)  представители на нестопански сектор: 

- читалища и културни институции;      ДА / НЕ 

- сдружения в сферата на младежките дейности и спорта;   ДА / НЕ 

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

- настоятелства – училищни, църковни и други;                                                 ДА / НЕ 

- представители на малцинствени общности и уязвими групи;   ДА / НЕ 

- граждани и местни лидери;       ДА / НЕ 

 

2.Запознати ли сте с разработената Стратегия за ВОМР? 

a.   ДА                                       

b.   НЕ 

c.   Отчасти 

d.   По-скоро ДА 

 

3.Как оценявате качеството, реалистичността и приложимостта на Стратегията? 

a.   Много добро                                       

b.   Добро 

c.   Сравнително добро 

d.   Лошо 

 

4.Участвахте ли при разработването и консултирането на Стратегията за ВОМР? 
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a.  Да        

b.  Не   

 

5.Каква според Вас трябва да бъде Стратегията за ВОМР на МИГ? 

a.   Многофондова                  ДА / НЕ                          

b.   Еднофондова             ДА / НЕ 

 

6.Кои са най-приложимите фондове в Стратегията за ВОМР на МИГ? 

a.   ПРСР                              ДА / НЕ       

b.   ОП“Развитие на човешките ресурси“   ДА / НЕ 

c.   ОП“Иновации и конкурентноспособност“   ДА / НЕ 

d.  ДА / НЕ 

7.Кои са най-достъпните и реалистични фондове в Стратегията за ВОМР на МИГ?  

a.   ПРСР                              ДА / НЕ       

b.   ОП“Развитие на човешките ресурси“   ДА / НЕ 

c.   ОП“Иновации и конкурентноспособност“   ДА / НЕ 

d.  ДА / НЕ 

8.Една година по-късно, към кой фонд все още проявявате интерес като заинтересована 

страна?  

a.   ПРСР                              ДА / НЕ       

b.   ОП“Развитие на човешките ресурси“   ДА / НЕ 

c.   ОП“Иновации и конкурентноспособност“   ДА / НЕ 

d.  ДА / НЕ 

9.Смятате ли, че МИГ има достатъчно времеви ресурс и капацитет да изпълни 

Многофондова Стратегията за ВОМР?            

 a.  Да                    

 b.  Не   

 

10.Според Вас, трябва ли МИГ да промени Стратегията за ВОМР от Многофондова към 

Еднофондова? 

a.   ДА                                       

b.   НЕ 

c.   Не мога да преценя 

d.   По-скоро ДА 

 

Ако желаете, може да напишете своето име и данни за обратна връзка: ………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Краен срок за попълване на Анкетата:  10 юни 2017г. 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО УЧАСТИЕ! 


