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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

БФП  Безвъзмездна финансова помощ  

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“ 

ЕК  Европейска комисия  

ЕО  Европейска общност  

ЕС  Европейски съюз  

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЛИДЕР LEADER (Връзки между икономиката на селските райони и 

дейностите за развитие)  

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

МИГ Местна инициативна група 

НСПРСР Национален стратегически план за развитие на селските райони 

ОбА Общинска администрация 

ОСП Обща селскостопанска политика  

ПМС  Постановление на Министерския съвет  

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 

СНЦ Сдружение с нестопанска цел 

УО  Управляващ орган  

ЮЛНЦ Юридическо лице с нестопанска цел 
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УУВВООДД  

Настоящото eжегодно проучване на нагласите на населението за 

прилагане на стратегията за ВОМР  на територията на „МИГ ВЪЗХОД – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ е извършено в осъществяване на 

Споразумение за изпълнение на СВОМР с №РД50-49/13.06.2018г. на 

СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. Дейността е 

предвидена в съответствие с изискванията на НАРЕДБА №1 от 22 

януари 2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

В проучването е акцентирано върху насочеността на мисленето, 

отношението на населението към СВОМР и основните предпоставки 

за водещи до развитие на територията,  тенденциите и проблемите, 

свързани с прилагането на Стратегията.   

В този контекст проучването на нагласите на населението за 

прилагане на стратегията за ВОМР  на „МИГ ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия“  изследва и фактическото състояние, и перспективите 

за развитие на територията при изпълнение на Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие 2014-2020. 

Проучването ще доведе до повишаване на информираността на 

членовете на МИГ и на местна общност относно ролята ѝ в 

устойчивото развитие на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“.  
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На базата на получената информация в проучването са дадени 

насоки към СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ за 

популяризиране на Стратегията в изпълнение на целите й. 
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I. ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ 

От ключово значение за настоящото проучване е осигуряването 

и използването на данни и информация, отразяваща точно 

ситуацията на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи 

Дол, Провадия“.  

Информационното осигуряване се характеризира със:  

• събиране на изходни данни в процеса на  проучване и 

осигуряване на информационната обезпеченост на проучването, 

която е значима за  качественото му извършване. 

• набиране, обработване, синтез и анализ на необходимите 

данни, даващи информация за нагласите на територията на СНЦ „МИГ 

Възход – Ветрино, Вълчи Дол, Провадия“. 

• идентифициране информационни дефицити в качеството и 

обема на данните и предприемане на мерки за преодоляването им.  

Поставената в проучването основна цел е: разкриване в 

теоретико - приложен аспект на нагласите на населението за 

прилагане на стратегията за ВОМР  на територията на „МИГ ВЪЗХОД – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“.  

За постигане на целта се поставят за решаване няколко 

изследователски задачи: 

 Да се представят понятия, политики и данни, свързани с 

подхода ВОМР, със Стратегията за ВОМР,   с МИГ; 

 Да се синтезира и анализира събраната информация; 

 Да се проучат нагласите на населението за прилагане на 

стратегията за ВОМР  на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“; 
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 Да се дефинират ключови предпоставки за прилагане на 

стратегията за ВОМР на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“; 

Използваният инструментариум включва следните методи: 

 създаване, провеждане на анкета, анализ и синтез, сравнения 

и аналогия, наблюдение, описание, интерпретация и информация от 

специализирани сайтове; 

 контент – анализ на свързани с темата документи и 

публикации. 

В хода на проучването са изследвани и използвани разнообразни 

източници, по-важните от които са:  

 публикации и научни изследвания в сферата;  

 официални данни, публикувани от Министерството на 

земеделието, храните и горите, Държавен фонд „Земеделие“ и др.;  

 европейски, национални, регионални и общински документи.  

С основно значение за проведената анкета е осигуряването на:  

 необходимата информация в процеса на провеждане  и 

осигуряване на информационната обезпеченост за анализа, която е от 

критично значение за успешното извършване на проучването. 

 синтезиране и анализиране на получените данни относно 

обществения интерес, включването, нагласите и готовността на 

населението за прилагане на Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на територията. 

 формулиране на изводи за възможностите за прилагане на 

стратегията за ВОМР на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“. 
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Технология на анкетирането 

За максимална проследимост, на данни и тенденции, анкетата е 

с формулирани въпроси за установяване на обществения интерес и 

включването на заинтересованите страни (от публичен, стопански и 

нестопански сектор) при прилагането на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на територията на СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. Въпросникът е адресиран към 

представители на групите от заинтересовани страни от трите сектора, 

образувани по признака „статусна идентификация” – 

самоидентификация на лицето, попълващо въпросника към дадена 

заинтересована страна - публичен сектор, нестопански сектор, 

нестопански  сектор, друго.  Извадката е сформирана чрез т.нар. 

„метод на отзовалите се” – въпросникът е попълван от отзовали се 

респонденти. Анкетите могат да се попълват на хартиен носител, да се 

изпращат електронно попълнени като формуляр на имейла на МИГ-а.  

Анкетната карта е индивидуална и се попълва от изследваните 

лица доброволно и самостоятелно (Виж: Приложение 1). Тя е със 

закрити и открити въпроси. Въпросникът служи, както като 

платформа за събиране и анализ на данни и генериране на 

информация, така и за идентифициране на обществения интерес, 

нагласите и включването населението при реализирането на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие.  Разработената 

анкета карта (АК) включва  въпроси,  целящи идентифициране и на 

подкрепата при прилагането на Стратегията за водено от общностите 

местно развитие. 



 

--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

Стр. | 9  
 

                                          
                      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

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

За изпълнение на изследователските задачи са отпечатани 

и/или електронно разпространени общо 65 анкетни карти. 

Наблюдава се следния интензитет на отговори и обратна връзка –46 

бр. Отговорили са 46 лица или 70.76% от интересуващата ни 

съвкупност. Предвид специфичната тематика на анкетата това е 

много добър резултат и тя може да се определи като представителна 

за нагласите.  

Изложението на анализа следва поредността на въпросите в 

анкетната карта, включваща 20 отворени и затворени въпроси. 

Въпросите са групирани в съответни части, съгласно целите на 

изследването и дават информация за: 

 познаване на Стратегията; 

 мнението на анкетираните лица за въздействието ѝ за 

развитие на територията, за популяризиране на дейността на 

Местната инициативна група, за достъпността до безвъзмездно 

финансиране, за прозрачността при работа; 

 оценяване на  дейността,  администрирането,  полезността, 

регистрирана към настояще и бъдеще, в работата на екипа на Местна 

инициативна група; 

 данни за анкетираните представители на населението на 

територията. 

В хода на изложението данните от анкетите се представят в 

табличен и графичен вид, което визуализира по-ясно анализираните 

параметри и резултатите.  
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II. ВОМР КАТО ЧАСТ ОТ ПРОГРАМА ЗА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

2.1. Водено от общностите местно развитие в ПРСР 2014-2020г. 

Подходът „Водено от общностите местно развитие“, Мярка 19 от 

Програма за селските райони, се реализира чрез интегрирани и 

многосекторни стратегии за местно развитие, основани на 

характеристиките на конкретната територия и разработени въз 

основа на местните потребности и потенциал, реализирани чрез 

публично-частно партньорство. 

Подходът е следващ етап след прилагането на ЛИДЕР и ЛИДЕР+. 

Основните приоритети на ВОМР в периода 2014-2020г. са свързани с 

реализацията на седем от единадесетте цели в Регламент 1303/2013  

и в Споразумението за партньорство: 

 Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на 

бедността (тематична цел 9);  

 Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и 

подкрепа за мобилността на работната сила (тематична цел 8); 

 Повишаване на конкурентоспособността на местните 

икономики и възможности за създаване на местен бизнес, 

включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и 

устойчиво производство на аквакултури (тематична цел 3); 

 Интегриран подход към околната среда, чрез съхраняване и 

опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната 

ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за 

използване потенциала на културното наследство (тематични цели 

5 и 6);  
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 Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на 

въвеждането им в практиката (тематична цел 1); 

 Подобряване на качеството на образование и повишаване 

квалификацията на населението (тематична цел 10). 

Подходът „Водено от общностите местно развитие“ има 

потенциален принос за постигане и на тематични цели, свързани с 

иновациите, опазването на защитените зони по Натура 2000 и 

намаляване влиянието на промените в климата. 

Основната цел на подхода е стимулиране на местното развитие в 

селските райони. С прилагането му се цели постигане и на следните 

специфични цели чрез финансиране от ЕЗФРСР: 

 Развитие на динамична жизнена среда и подобряване 

качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и между 

секторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ 

интерес; 

 Развитие на практики и модели за добро управление и 

участие на заинтересованите страни в развитието на територията, 

като основа за териториално развитие; Развитие на териториална 

идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния 

териториален потенциал и продукти от местен характер; 

 Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив 

бизнес. 

При определянето на бюджета за подхода се отчита 

приоритетността на потребностите, потенциалната ефективност и 

взаимната допълняемост на мерките, изводите от предния програмен 

период, а също целите на Стратегията „Европа 2020“ и Общата 
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селскостопанска политика, както и националните приоритети за 

тяхното изпълнение.  

Подходът „Водено от общностите местно развитие“  предвижда 

„изпълнението на местни стратегии за развитие, които имат 

достатъчна зрялост и ясна добавена стойност за развитието на 

териториите“. Макар да остава основен инструмент на Общата 

селскостопанска политика (ОСП) и стимулирането на селските 

райони, ВОМР доказва, че местните общности могат да предприемат и 

свои собствени стъпки към форми на икономическо и устойчиво 

социално и екологично развитие, които са специфични и възможни 

единствено за техния район.  

Сравнително малките финансови инвестиции могат да окажат 

значително влияние върху всекидневния живот на хората, да 

генерират нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в 

практиката. Поради многообразието на селските райони в Европа, 

техните различия и специфични потенциал и проблеми, стратегиите 

за развитие са много по-ефективни и ефикасни, ако се решават и 

прилагат от местните участници, придружени от ясни и прозрачни 

процедури, подпомагане от съответните обществени администрации 

и необходимата техническа помощ за разпространение на добрите 

практики.  

При еднофондово финансиране, каквото е това на СНЦ „МИГ 

Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“,  дейностите по подхода 

могат да активизират и мобилизират местните общности и да 

постигнат многосекторен подход чрез допълняемост и взаимна 

обвързаност на проектите или чрез подпомагане на такива проекти за 
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развитие, които впоследствие да се разраснат и да подобрят 

възможността на района за достъп до други финансови източници - 

оперативни програми или частни инвестиции.  

ВОМР подпомага сектори и бенефициенти, които често не 

получават подкрепа или получават само частична подкрепа по други 

програми, като например културни дейности и опазване на 

наследството, подобряване на малката инфраструктура, подобряване 

на връзките между производителите, преработвателите и 

консуматорите и др. Ключово е, че ВОМР насърчава социално-

икономическите партньори да работят заедно, да предоставят 

продукти и услуги, които произвеждат максимална добавена стойност 

в техния местен район. 

През Програмния период 2014-2020 г. принципите на ВОМР са 

преформулирани и обобщени принципи на подхода ЛИДЕР 

(териториален подход, „отдолу-нагоре“, публично-частни 

партньорства, новаторство, интегриран подход, работа в мрежа, 

сътрудничество).   

Новите четири принципа на Воденото от общностите местно 

развитие са: 

 насочено към конкретни подрегионални райони, средствата 

се съсредоточават в териториите, които се нуждаят най-много и които 

могат да ги използват най-добре. Решенията се адаптират гъвкаво, за 

да отговорят на разнообразните потребности и възможности - в 

подходящо време и на подходящо място. Критериите са физическото 

или географското единство на района с изискване за непрекъснати 

граници, културна идентичност и общите социални проблеми, 
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концентрацията на сходни икономически дейности - предимно 

земеделие. Районът трябва да е достатъчно малък, за да има обща 

идентичност и достатъчно голям, за да има капацитет. 

 водено от местни групи за действие, съставени от 

представители на публичния, частния и местен социално-

икономически интерес, в които на ниво вземане на решения нито 

публичните органи, съгласно определението в съответствие с 

националните правила, нито която и да било от групите, 

представляващи конкретните заинтересовани страни, не трябва да 

представлява повече от 49 % от правото на глас. Не доминира нито 

една от групите, представляващи конкретни интереси, независимо 

дали са обществени или частни. Местните хора имат по-добро 

познаване за наличните ресурси и възможности на територията, 

както и за местните проблеми, на които трябва да се обърне 

внимание, затова са в състояние да мобилизират местните ресурси и 

цялата общност по начин, който не може да се осъществи с подходи 

„отгоре-надолу“. Това дава на местните участници по-голямо чувство 

за отговорност и ангажираност към дейностите, подкрепя местното 

самоуправление и гражданското общество. Партньорството 

мобилизира знанията, енергията и ресурсите на местните участници.  

 Извършва се чрез интегрирани и многосекторни стратегии за 

местно развитие, основани на характеристиките на района. 

Действията се подсилват и надграждат взаимно. Връзките се 

осъществяват хоризонтално с другите местни участници и 

вертикално с други нива на доставката или вериги на доставки и с 

други сектори. Може да има различни приоритети и входни точки, 
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една цел с много действия или няколко цели с едно действие. 

Интеграция и многосекторност не означава, че стратегиите трябва да 

решават всички проблеми наведнъж, а че следва да изберат фокус 

върху цели и мерки, които ще добавят стойност към това, което вече 

съществува като ресурс, като мобилизират максимална подкрепа 

около него. 

 разработено, на база местни потребности и потенциал, с 

иновативни характеристики в местния контекст, изграждане на 

мрежи, а където е целесъобразно и сътрудничество. Местното 

партньорство трябва да бъде наясно какво би желало да постигне и 

какво може да постигне с наличните ресурси и програми, стратегиите 

са основани върху силните и слабите страни на района, върху 

възможностите и заплахите. В местния контекст, методът генерира 

иновативни начини на мислене и действие - нови пазари, нови 

продукти, услуги, методи на работа и социални иновации. Местните 

общности се учат взаимно и намират сподвижници за укрепване на 

позициите си и на други места, и в други държави. 

 

2.2. Въздействие на подхода „Водено от общностите местно 

развитие“   

Въздействието на прилагането на подхода ВОМР върху дадена 

територия се обуславя от ефективността и ефикасността на 

изпълнението на разработената и одобрена Стратегия  за водено от 

общностите местно развитие и заложените в нея резултати, измерени 

през индикатори като брой проекти, подпомогнати стопанства и 
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предприятия, брой новосъздадени бизнеси и/или услуги, брой 

работни места и др.  

Ключова роля в прилагането на подхода ВОМР има формирането 

и повишаването на административния опит на екипа на МИГ, който от 

една страна се измерва чрез Стратегията - качество и изпълнение, а от 

друга страна с нарастване капацитета на местната общност, измерван 

през разработените и изпълнени проекти.  

Допълнително въздействие може да се търси в дейностите на 

МИГ за популяризиране на Стратегията с цел осведоменост, 

стимулиране и мотивиране на местните хора, в спазване на 

прозрачността на правилата и процедурите за  обявяване на мерки, 

прием и изпълнение на проекти. 

Въздействието от прилагането на подхода ВОМР върху дадена 

територия включва и субективни фактори, които не се поддават на 

количествено измерване: създаване на неформални връзки на 

общуване, нарастване на доверието, на удовлетвореността, 

изграждане на местно самочувствие, развиване на предприемачество.  

Ролята на подхода се дефинира през ползите в резултат на 

прилагането му като проекти за местни бенефициенти,  земеделски 

стопанства и предприятия. Въздействието на СВОМР при прилагането 

му се извежда и в разпространението на добрите практики.  

Селските райони в ЕС имат общи проблеми (отразени в 

политиките „отгоре-надолу“), но и се отличават с нарастващо 

разнообразие на потенциала и сложност на проблемите, не само в 

рамките на различните държави, но и в рамките на различни региони 

на една държава. Водещо при определяне на района за интервенция са 
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най-добрите възможности за постигане на целите на ВОМР чрез 

обединяване на усилия, използване на силните страни на общността в 

социален, екологичен и икономически план, а не просто 

разрешаването на конкретни проблеми. 

Прилагането на СВОМР гарантира по-устойчиво, по-балансирано 

и дългосрочно развитие на селските общини. Поради интегрирания, а 

и многосекторен подход, в стратегиите се залагат разнообразни 

мерки за развитие, които осигуряват баланс между множество 

сектори.  

При използването на само един фонд за финансиране, в 

стратегиите по регламент са включени и трите стълба на устойчивото 

развитие - икономика, околна среда и социално подобряване. ВОМР се 

стреми към повишаване на качеството на живот за всички жители на 

територията, независимо дали участват пряко в проектите или в 

дейностите на МИГ. 

Прилагането на СВОМР има мултиплициращ ефект върху 

резултатите на съответните проекти, защото те се разпростират 

върху населението на територията. Това се отнася както за проекти на 

частни бенефициенти, така и за такива на самите селски общини.  

Прилагането на подхода ВОМР осигурява реализиране на местни 

проекти, подавани пред МИГ от частния, публичния и гражданския 

сектор, като особеното е възможността и мотивацията на 

бенефициентите. В този контекст трябва да се припомни, че МИГ 

може да прилага собствени мерки, които не са предвидени в 

програмите на национално ниво, най-вече такива свързани с опазване 

на материалното и нематериално културно наследство.  
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Прилагането на подхода ВОМР изисква създаването на 

публично-частни партньорства под формата на МИГ, което от своя 

страна допринася за изграждането на местни структури на 

управление, способни да се справят с комплексни задачи и да играят 

отговорна роля в местното самоуправление.  Успехът на подхода 

ВОМР/ЛИДЕР проличава в реализираните проекти, които дават 

представа за разнообразието и творческия характер на стратегията за 

местно развитие.  

  



 

--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

Стр. | 19  
 

                                          
                      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

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

III. ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА СНЦ „МИГ ВЪЗХОД – 

ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ 

3.1. Стратегическа цел, визия, приоритети 

СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ изпълнява 

своята Стратегия за ВОМР в контекста на Програмен период 2014-

2020 г..  Селският район притежава сериозен природен, икономически 

и културен потенциал и въпреки по-ниската си степен на развитие е 

стратегическа възможност за социално-икономически напредък чрез 

подходящи мерки да бъде опазен от обезлюдяване и упадък.  

Прилагането на Стратегия за ВОМР обуславя създаването на 

относително равностойни условия на живот в отделните части на 

територията и предвижда засилената роля на местните общности при 

реализацията на европейски проекти чрез подхода за Водено от 

общностите местно развитие. 

Заложената в Стратегия за ВОМР СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ/ВИЗИЯ е „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.“. 

Постигането на стратегическата цел е чрез следване на два 

основни приоритета, всеки от които с три специфични цели. 

Специфичните цели се постигат чрез прилагането на различни мерки.  

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с 

висока добавена стойност.  
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Специфична цел 1.1. Повишаване на конкурентоспособността 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“. 

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; Мярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура”; 

Специфична цел 2.2. Създаване на нови атракции и съпътстваща 

туристическа инфраструктура; Мярка 7.5. „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”; 

Специфична цел 2.3. Оползотворяване на местните традиции и 

наследство за постигане на устойчиви общности; Мярка 22 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни 

идентичности и местната култура”. 



 

--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

Стр. | 21  
 

                                          
                      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

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

Избраните приоритети за развитие и поставените специфични 

цели са взаимно обвързани и прилагането им води до интегриран 

ефект върху развитието на територията и постигане на 

стратегическата цел.  

Иновативните характеристики на Стратегията в местния 

контекст, се генерират от метода на подхода ВОМР сам по себе си - 

нови начини на мислене и действие, нови методи на работа и 

социални иновации.  Това води до прилагани на територията на 

местната общност възможности за създаване на нов за територията 

продукт или услуга, нова за територията форма на използване на 

природните ресурси, нов метод и/или начин за решаване на местните 

проблеми и слабости на територията. 

 

3.2. Сдружение и административен екип за управление  

Сдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи 

дол, Провадия“ е сдружение с обществено полезна дейност за 

реализиране на местни подходи за развитие и отговаря на 

изискванията на ЗЮЛНЦ и Насоките за определяне на условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии 

за Водено от общностите местно развитие. В този смисъл 

финансовите средства от Европейския земеделски фонд се управляват 

„отдолу-нагоре“ спрямо местните нужди и инициативите на местните 

хора и насърчават „ученето чрез правене” в местните общности, 

повишавайки техният капацитет за планиране и следвайки 

принципите на Общата селскостопанска политика на ЕС.  
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Местна инициативна група „Възход - Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия”, обхващаща територията на общините Провадия, Ветрино 

и Вълчи дол, е създадена на 18 февруари 2010г. след публичен 

съгласувателен процес с представителите на местната общност, 

съгласно изискванията на Наредба № 23 от 18.12.2009г. на МЗХ и в 

резултат на проект  „Придобиване на умения и постигане на 

обществена активност за потенциална местна инициативна група на 

територията на общините Ветрино, Провадия и Вълчи дол”,  Договор 

№ РД50-172/03.06.2009г. при подготовка на местните общности за 

прилагане на Подхода ЛИДЕР. Сдружението се изгражда на следните 

принципи:  

 Равнопоставеност между представителите на публичните 

институции, частния бизнес и организациите на гражданското 

общество съгласно изискванията на НАРЕДБА № 22 ОТ 14.12.2015г. за 

прилагане на подмярка „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., с която 

Наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 19.2. 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР);  

 Равнопоставеност и сътрудничество между представителите 

на общините, съставляващи сдружението; 

 Равнопоставеност между представителите на земеделския и 

неземеделския бизнес; 
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 Равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на 

пол, раса, религия и партийна принадлежност, право на глас на всеки 

член, участие в управлението на сдружението и право да бъде 

информиран за дейността му; 

 Колективност при обсъждането на всички въпроси и 

вземането на решения; 

 Лична отговорност при изпълнение на взетите решения; 

 Екипност в работата на ръководните й органи 

 Публичност, откритост, информираност на обществеността 

за дейността на СДРУЖЕНИЕТО. 

Съгласно Устава на организацията, Общото събрание (ОС) е 

върховен колективен орган на Сдружението. Членовете на Общото 

събрание са представители на публичния, стопанския и нестопанския 

сектор на територията, като част от публично-частното партньорство, 

на което се основава МИГ. Сдружението и включва представители на 

над 50 % от населените места на територията на МИГ. 

По отношение на Стратегията за ВОМР, Общото събрание 

приема и одобрява както самата стратегия, така и нейния бюджет и 

годишните доклади за отчитането й. Върховен управителен орган на 

Сдружение с нестопанска цел „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия" е Управителния съвет (УС). Управителният съвет се състои 

от 7 лица, членове на Сдружението. УС се избира от Общото събрание 

с мандат от 5 години.  

Управителният съвет избира и освобождава Изпълнителния 

директор и определя обема на представителната му власт. По 

отношение на Стратегията за ВОМР, УС предлага на Общото събрание 
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бюджета и план за изпълнението, избира и освобождава Комисии за 

оценка и избор на проекти, взема окончателни решения за 

финансиране на проекти по подхода ВОМР и др.  

Председателят на УС, избран от ОС измежду членовете му, 

представлява Сдружението по силата на Устава и съдебното решение 

и ръководи неговата дейност. Председател на УС е представителят на 

Община Ветрино в ОС и в УС на Сдружението.  

Основно изискване за състава на всички органи (ОС и УС) на МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ е да имат дял на 

представителите на публичния сектор, на представителите на 

стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор, 

непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас.   

Служителите на МИГ трябва да имат съответните компетенции, 

умения и ресурси за генериране и управление на процесите на 

развитие на местно ниво. Екипът трябва да бъде квалифициран и да 

има опит в административното управление на проекти, а в случаите, 

когато на МИГ се възлагат задачи, свързани с финансово управление, 

служителите трябва да имат опит и в областта на финансите. 

Служителите на МИГ не могат да са членове на колективния 

управителен орган на МИГ, да са свързани лица с членовете на 

колективния управителен орган на МИГ по смисъла на § 1 от 

допълнителните разпоредби на Търговския закон, да са общински 

съветници, кметове, заместник – кметове или служители на 

централна или териториална администрация на изпълнителната 

власт, на местната власт или на публично лице.  
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Изпълнението на Стратегия за ВОМР изисква човешки ресурси 

със специфични комуникационни и организационни умения. Тяхната 

задача е да стимулират местната общност да участва в процеса на 

местно развитие чрез анализ на местната ситуация и разработване на 

потенциални проекти, мотивиране на потенциалните бенефициенти и 

подпомагане на местните предприемачи в развитието на идеите им в 

проекти, отговарящи на условията за финансова подкрепа. Работа на 

екипа следва да се разглежда като инвестиция в човешки и социален 

капацитет.  

Изпълнителният директор на МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“ се избира от Управителния съвет. Правомощията на 

изпълнителния директор се определят в устава на МИГ и в трудовия 

му договор. Изпълнителният директор, при упълномощаване от 

страна на Председателя на УС, представлява Сдружението в страната 

и чужбина, включително пред държавни органи, институции и 

учреждения и др. Той управлява програмната и финансовата дейност 

на Сдружението, сключва договори, предлага на УС за избор щатния 

състав, бюджета и програмата на Сдружението, включително 

Стратегия за ВОМР, както и отчетите, докладите и заявките за 

плащане, свързани с нейното прилагане. При избор на Изпълнителен 

директор са спазени следните изисквания: завършено висше 

образование, най-малко степен „бакалавър“; професионален стаж най-

малко 5 години; управленски опит най-малко две години; опит в 

реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 

хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори.  
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За дейността си Изпълнителният директор се отчита пред 

Управителния съвет и Общото събрание.  Изпълнителният директор 

има координиращи и ръководни функции по целия процес на 

реализация на Стратегията за ВОМР.  

Експертът „Прилагане на Стратегия за ВОМР” има основна роля 

и участие в прилагането на Процедурата за подбор на проекти към 

стратегия за ВОМР на МИГ и в частност участие в процесите по: 

 информиране на местната общност; 

 подпомагане на участниците в процеса по подаване на 

заявления за подпомагане, изпълнение на проектите, подаване на 

заявки за плащане; 

 наблюдение, оценка и мониторинг на проектите и на самата 

Стратегия за ВОМР; 

 провеждането на обучения за местни лидери и др. Той ще 

поеме административната работа по съгласуване и публикуване на 

поканите за прием, регистрация на заявленията за подпомагане в 

системата база данни на МИГ.  

Експертът „Прилагане на Стратегия за ВОМР”  има подпомагащи 

и координиращи функции по административната дейност на 

организацията и отговаря за организирането изпълнението и 

отчитането на всички дейности на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие”, включително и по 

обявяването и провеждането на обществените поръчки на МИГ 

„Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, съгласно ЗОП, във връзка с 

управлението на финансовите средства на МИГ. При избора на 
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Експерта са спазени следните изисквания: завършено висше 

образование, най-малко степен „бакалавър“; професионален стаж най-

малко две години и опит в реализиране на проекти, финансирани от 

ЕС или от други международни донори.  

Избраните служители за екипа на МИГ-а са подходящи, с 

необходимия опит в прилагането на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие и напълно покриват изискванията за 

тези длъжности съгласно Насоките за определяне на условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии 

за ВОМР.  

 

  



 

--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

Стр. | 28  
 

                                          
                      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

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

IV. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 

И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ВОМР НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, 

ПРОВАДИЯ“ 

Терминът „нагласа“, посочват изследователите, се отнася до 

психическото състояние на индивида, което се основава на неговите 

вярвания или ценностна система. Нагласите отразяват начина, по 

който човек мисли, чувства и възприема дадена ситуация.  

Нагласата се състои от три компонента. Когнитивният 

компонент се основава на получената информация или знание, а 

емоционалният компонент се основава на чувствата. Поведенческият 

компонент, от своя страна, отразява как нагласата оказва влияние 

върху начина, по който действаме или се държим. Нагласите могат да 

се изменят спрямо различните обстоятелства в ежедневието. С други 

думи, нагласите се научават и придобиват. Допълнително, те могат да 

бъдат недвусмислени, изрични и ясни или скрити, косвени и 

премълчани.  

Нагласите, които се формират неволно и автоматично чрез 

несъзнаван процес, се наричат имплицитни, а тези, които са се 

появили напълно съзнателно, се наричат експлицитни. 

Имплицитните такива може да се дължат на минали преживявания 

или влияния. 

Поведението на даден индивид невинаги отразява неговите 

нагласи спрямо конкретна ситуация или събитие. Въпреки това 

редица проучвания нагледно показват, че хората могат значително да 
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изменят държанието си, когато им бъдат посочени несъответствията 

между техните вярвания и действия. 

Различават се следните три основни типа нагласи - 

положителна, отрицателна и неутрална. 

С положителната нагласа се свързват доверието, оптимизма, 

искреността и надеждността. Хората, които имат положителна 

нагласа, обикновено обръщат внимание на хубавите качества, а не на 

лошите такива в останалите и в ситуациите, в които се намират.  

С отрицателната нагласа се свързват омразата, песимизма, 

негодуванието и съмнението. Лицата с подобна нагласа често 

игнорират положителните аспекти и обръщат по-голямо внимание на 

отрицателните такива в другите хора, ситуации и събития.  

С неутралната нагласа се свързват незаинтересоваността,  

безразличието, дистанцираността спрямо конкретен човек, място, 

ситуация. В повечето случи лицата с подобна нагласа предпочитат да 

не обръщат внимание на дадения проблем като оставят той да се 

реши от само себе си или от другите хора. Също така те не изпитват 

нужда да променят нагласата си.  

Анкетата като част от проучването, разкрива най-вече типа на 

нагласите, информираността и удовлетвореността на местната 

общност на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия“, и от прилагането на Стратегията за ВОМР на територията 

на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. Резултатите са 

графично представени и са анализирани получените данни. 

Анкетната карта съдържа въпроси, които дават пряка и косвена 

представа за нагласите на анкетираните, търсейки мнението им в 
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проблемни области, сред които познаване и администриране на 

Стратегията, прозрачност и публичност,  възможности и потенциал за 

развитие на територията. При някои от въпросите сборът на 

отговорите надхвърля 100%, защото респондентите могат да дават 

повече от един отговор. При други сборът на отговорите е под 100%, 

защото някои от респондентите не са давали отговор. От своя страна, 

това също индикира допълнително, наличието на скрити, косвени и 

премълчани нагласи в сферата на въпроса.  

В анкетата са взели участие 46 души, от тях по равно са се 

самоопределили като представители на стопанския и публичния 

сектор – по 37% (34 респондента), следвани от представителите на 

нестопанския сектор – 23,9% (11 респондента) и 2,1% (1 респондент) 

от респондентите са се определили като други. Следва да се отбележи, 

че няма лица, които не са се самоопределили. От така проявеното 

представителство, се разбира че проучването на нагласите на 

населението за прилагане на стратегията за ВОМР  на територията на 

„МИГ ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ предизвиква 

пропорционален отзвук сред представителите на стопанския и 

публичния сектор, следвани от нестопанския. 

Разпределението на анкетираните спрямо признака  „възраст“ 

не е изненада – от една страна най-многобройни са лицата в активна 

трудоспособна възраст дали отговори, а от друга, предвид 

демографската специфика на селските райони, делът на 

респондентите до 30 години включително е малък.  С други думи, в 

отговора на въпроса е показано, че най-много сред респондентите са 

представителите в групата над 30 години до 50 години включително - 
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60,9 %, следвани от тези в групата над 50 години до 65 години 

включително – 19,6 %. Респондентите до 30 години включително са 

15,2 %, а тези над 65 години – 4,3%.  

Относно образователния си ценз, 68,9% от  респондентите 

посочват, че са с висше образование, а 31,1 % със средно. Няма 

респонденти посочили друг вид образование. Резултатът може да се 

дължи на факта, че от една страна, този начин на анкетиране, 

затруднява обхващането на лица с по-нисък образователен статус и те 

се въздържат от отговори, и от друга, предвид тематиката на 

проучването, те не са се припознали като пряко заинтересовани от 

участие в него лица. 

Разпределението по полов признак показва, че в анкетата са се 

включили 52,2% жени и 43,5% мъже.  Членове на Общото събрание на 

МИГ са 13,3% от анкетираните, а  86,7% от респондентите не членуват 

в него. Това е допълнителна предпоставка за получаване на коректна 

информация по отношение на нагласите. 

Търсейки данни за информираността по отношение познаването 

на Стратегията, анкетата задава въпрос, свързан със стойността на 

Стратегията за водено от общностите местно развитие СВОМР, която 

се реализира на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и 

Провадия. Участниците в анкетата са поканени да определят размера 

на финансирането за Стратегията. Един общ преглед на резултатите 

(фиг.1) показва отлично запознаване - 60,9% от респондентите са 

дали точен отговор, 23,9% са отговорили приблизително вярно, само 

8,7 % са посочили грешен отговор, и едва 6,5% са отговорили, че не 

знаят размера на финансирането.  
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Фиг. 1 

 

На следващия въпрос „Запознати ли сте със стратегическата цел, 

приоритетите и целите, които има Стратегията за водено от 

общностите местно развитие?“, 60,9% от респондентите твърдят, че 

са запознати, 34,8% - отчасти, 4,3% -не.  

 

Фиг.2 

 

Отговорът на следващия въпрос проверява получената 

информация в предходния. В подкрепа на самопреценката и 

становището, че на територията се работи, за да се информира 
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местната общност, идват и резултатите относно въпроса за 

 

Фиг. 3 

стратегическата цел на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия““. 73,9% 

от анкетираните са определили правилно стратегическата цел, а 

26,1% са дали  отговор, който се свързва с Приоритет 2 от 

Стратегията: Подобряване облика на населените места, развитие на 

местната идентичност и създаване на местни туристически продукти 

за развитие на територията.  

На въпроса „Оказва ли въздействие за развитието на 

територията, реализиращата се Стратегия за водено от общностите 

местно развитие?“ (фиг.4), са отговорили 43-ма от анкетираните. От 

тях 72,1% - положително, 25,6% - отчасти и едва 2,3% не могат да 

преценят. Липсата на отговори на този  въпрос индикира наличието 

на скрита, косвена или с други думи премълчана нагласа относно 

въздействието на Стратегия за водено от общностите местно 

развитие. Това може да дефинира един от аспектите за последващата 
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работа на екипа на МИГ-а при популяризиране резултатите от 

Стратегията сред местната общност. 

 

Фиг. 4 

Относно достатъчността на информацията за популяризиране 

на дейността на Местната инициативна група (МИГ), свързана с 

прилагане на Стратегията, 67,4% от респондентите категорично 

потвърждават, 19,6% - отчасти, 8,7% не могат да преценят, а 4,3 %, 

считат, че липсва достатъчна информираност. 

 

Фиг. 5 

На следващия въпрос (фиг.6) за своевременността на 

обявяваните покани за прием на проектни предложения по мерките 
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от Стратегията за ВОМР, са дадени 45 отговора. Остава сравнително  

близък по размер делът на хората, които са информирани за мерките 

(77,8%), съотнесен към дела на тези, които са доволни от 

информацията за популяризиране на дейността (67,4%). 

 

Фиг. 6 

Проследявайки резултатите от въпроса „Достатъчна ли е 

информацията кой и по какви мерки може да кандидатства с проект 

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ?“, 

виждаме, че анкетираните преобладават в мнението си, че тя е 

достатъчна – 67,4%, за 17,4% - отчасти, 8,7% не могат да преценят и 

6,5% не са доволни от информацията (фиг.7). 

 

Фиг. 7 
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В хода на анкетата става ясно, че на респондентите не им са 

непознати мерките от Стратегията на Местната инициативна група. 

Най-разпознаваема е мярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ – 69,6%, следвана от „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ -60,9%,  „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ - 56,5%, „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ -52,2%, 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни 

идентичности и местната култура“-47,8% и „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ -39,1%. Това 

всъщност е логичен резултат, имайки предвид икономическия 

профил на територията.  

При отговорите на следващия въпрос (фиг.8) прави 

впечатление, разпределението на дяловете на участниците в 

анкетата, които изразяват мнение в пълна подкрепа (54,3%) или 

отчасти (37%) на тезата за улеснен достъп до безвъзмездно 

финансиране (подпомагане) за дейността им с наличието на 

Стратегия за ВОМР на територията. 6,5% от респондентите не могат 

да преценят и 2, 2% считат, че няма улеснение.  

 

Фиг.8 

При 45 отговорили (отново имаме скрита, косвена и премълчана 

нагласи в сферата на въпроса), болшинството (73,3%) от 
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респондентите споделят, че за местната общност работата на Общото 

събрание на Местната инициативна група е прозрачна и 

безпристрастна (фиг.9). При все това има респонденти, които считат 

че това отчасти е така -11,1% и не могат да преценят – 15,6 %. 

 Фиг. 9 

Прави впечатление, че 69,6% от анкетираните оценяват до 

момента дейността на Местна инициативна група, свързана с 

прилагане на Стратегията за ВОМР като много добра, 28,3% добра и 

едва 2,2% като средна. Никой от респондентите не я е определил като 

слаба (фиг. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 10 
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На фона на голямата подкрепа на респондентите по отношение 

на информираността и публичността, не е изненада как се оценява 

дейността на екипа на Местна инициативна група, свързана с 

прилагане на Стратегията за ВОМР (Изпълнителен директор, Експерт 

по прилагане на стратегията за ВОМР, Счетоводител). 72,7% като 

много добра, 25% добра и едва 2,3% като средна. Никой от 

респондентите не я е определил като слаба.  

 

Фиг. 11 

Все пак прави впечатление броя  отговорили – 44 лица, с други 

думи имаме скрита, косвена и премълчана нагласи в сферата на 

въпроса (фиг.11). Независимо каква е причината за това, трябва да се 

обърне внимание, че дял за много добра оценка от 72,7%, е резултат 

от  доверието, изградено към екипа на МИГ от страна на местните 

хора. Това обикновено се постига с пряк контакт в офиса на МИГ, с 

участие в различни обсъждания и обучения, получаване на място на 

допълнителна информация или професионална консултация. Всичко 

това корелира с допускането, че екипа последователно и 

целенасочено е работил през годините, че работата му е ориентирана 

към конкретното търсене на местно ниво за експертна помощ при 

подготовката на проекти и позволява на местните заинтересовани 

лица да се превърнат в активни сътрудници за местното развитие. 
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Фиг. 12 

Изглежда, че респондените активно мислят още какво може да 

се подобрява по отношение на администрирането на Стратегията от 

страна на екипа на МИГ (фиг.12). При 45 отговорили лица, 42,2% са 

посочили комуникацията, 24,4 % - друго, 22,2 % - информираността 

11,1 % професионалната експертиза. Показателен резултат за 

намеренията и ангажираността на респондентите е, че търсят 

комуникацията на екипа. Общуването на местно ниво, освен че 

улеснява достъпа до знания и умения, развива гражданското 

общество в селските райони. 

Немислимо е хората да се събират и обсъждат стратегии за 

развитие и проекти, без да комуникират, в процеса на работа хората 

се опознават, сближават се и разширяват и неформалните си 

контакти. Резултатите показват, че МИГ се превърнала търсено 

пространство за комуникиране, където хората откриват и обменят 

информация помежду си, както и че са налични предпоставки за 

развиване, надграждане на атмосферата на доверие между местните 

участници от трите сектора. Екипът на МИГ трябва да вземе под 

внимание в бъдещата си работа, че създаването на позитивен образ, 

осъзнаването на неговите ресурси и ценности, както и доверието във 

възможностите му могат да станат основен двигател на местното 

развитие. Резултатите показват, че процесът е започнал. 

Относно достъпността и полезността на предоставяните от 

екипа на МИГ консултации (фиг.13), 84,4 % от респондентите считат, 
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че са полезни, 13% - отчасти, 6,5% - не могат да преценят. Общо взето 

може да се допусне, че консултациите се свързват с полезност. 

 

Фиг. 13 

Като обобщение може да се каже, че предоставянето на 

консултации от екипа на МИГ увеличава идейния и интелектуалния 

капацитет на местните хора, възпитава у тях предприемачески дух за 

реализация на проекти. 

Търсейки информираност относно нуждите на респондентите 

(фиг.14), анкетата задава въпрос, свързан с това какво би било най-

полезно да получат от екипа на МИГ. Обучение са посочили  28,3%, от 

анкетираните. Явно фактът на относителна автономия за подбор на 

проекти представлява важен стимул за индивидуално обучение.  

Местните участници, знаят, че информацията, която предоставя 

екипа на МИГ е разнообразна, практична и представлява достъп до 

познания, които принципно са за професионалисти. Вероятно затова 

23,9% търсят консултиране, 10,9% - информация, а не могат да 

преценят – 37%.  

Прилагането на ВОМР се счита за катализатор за развитите на 

гражданско общество и в селските райони. Привличането на местната 

общност в събития на МИГ и обсъждания може да провокира по-

активно гражданско поведение.  

 



 

--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

Стр. | 41  
 

                                          
                      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

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

 

 

Фиг. 14 

Трябва да се отбележи предвид резултатите, това, че 

положителният ефект от работата на МИГ-а е очевиден. В тази връзка, 

екипът следва да е силно мотивиран да работи и професионално да се 

справя в процеса на работа. Това ни дава основание да мислим, че 

следва да се разпространява информация за нея чрез различни 

средства и така тя да придобива все по-голяма популярност. 
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V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Анкетата като част от проучването на нагласите на населението 

за прилагане на стратегията за ВОМР  на територията на „МИГ 

ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, разкрива преимуществено 

позитивни нагласи, които  се свързват с доверие в работата на МИГ. 

Респондентите са дали превес на положителните констатации и 

заявка за ангажираност към развитието на територията, което е и 

сред предимствата на ВОМР-изграждането на местен човешки 

капацитет.  

Сред основните изводи и препоръки, които могат да се направят 

в резултат на извършеното проучване се свързват с това, че за 

оптимизиране на прилагането на подхода ВОМР, МИГ „Възход-

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ следва да прилагат регулярно 

процедури за осъществяване на мониторинг на нагласите на 

населението за прилагане на стратегията за ВОМР  на територията на 

„МИГ ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“.  

Провеждането на вътрешен мониторинг (на ниво Стратегия за 

ВОМР), осъществен от екипа на управление на МИГ, следва да се 

насочи към наблюдение по изпълнението на местната Стратегия за 

ВОМР и на всеки индивидуален проект. 

В обхвата на мониторинга може да се акцентира върху следното: 

 комуникации относно напредъка на Стратегията за ВОМР по 

отношение на изпълнението на нейните конкретни цели;  

 популяризиране на резултатите от направените разходи и 

тяхната пряка връзка за постигане целите на Стратегията.  
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Това ще позволи добра обратна връзка и навременно 

прогнозиране и намиране на решение при евентуално възникване на 

проблеми, така че да бъде осигурено безпрепятствено постигане на 

целите на СВОМР. Ефективността на МИГ-а се разпознава в: 

• Доброто познаване на спецификите на територията на МИГ-а, 

на  съществуващи проблеми и рискове, поради което може да се 

реагира бързо и адекватно за преодоляването им; 

• Въздействието на МИГ-а върху връзките между бизнеса на 

територията на МИГ-а, създаване на партньорство и вътрешно 

териториално сътрудничество; 

• Достъпността на МИГ-а до хората;  

СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ следва да 

насочи усилия и в посока на: 

 увеличаване на броя на консултациите, както и нарастване на 

видовото разнообразие на комуникациите; 

 изготвяне на събитиен календар, включващ всички форми на 

комуникации; 

 фокусиране на внимание към подобряване и усъвършенстване 

подготовката на местни кадри за проектна дейност. 

 допълнителна работа по отношение на  индикираните 

скрити, косвени и премълчани нагласи в сферата на някои от 

въпросите.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Трудностите пред МИГ най-често са свързани с ограничения на 

действията на МИГ. На този етап от работата на МИГ-а, може да се 

каже, че се извършват последователни и целенасочени действия за 

постигане целите на СВОМР и обхващане на целевите групи. 

Проучването на нагласите от  работата на МИГ-а по прилагането на 

СВОМР е ограничено поради трудността да се измерят нагласите на 

респондентите.  

Резултат, който се очаква от проучването, е да се увеличи 

подкрепата и разбирането, че съществуването на МИГ-а е полезно и 

необходимо за развитието на територията на МИГ „Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“.  

На този етап от изпълнение на СВОМР, могат да се посочат някои 

положителни тенденции, както и конкретни  резултати и постижения  

на прилагането на СВОМР: 

• Сформиран професионален екип в МИГ-а; 

• Високо ниво на информиране на населението за подхода 

ЛИДЕР и МИГ; 

• Повишен капацитет на потенциални кандидати пред МИГ-а и 

регулярно надграждане на капацитета на местната общност; 

• Създадено доверие на местната общност към МИГ-а; 

• Високо ниво на професионално консултиране от екипа на 

МИГ-а. 

Това води до постигането на желания ефект от прилагането на 

Стратегията за ВОМР като адекватна стратегия за стабилно и 
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устойчиво развитие на територията на СНЦ „МИГ Възход – Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“.   
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АНКЕТНА КАРТА 
 

Уважаеми съграждани, молим за Вашата активна позиция, мнение и препоръки, 

които ще са полезни за проучване на нагласите на населението за прилагане на 

стратегията за ВОМР  на територията на СНЦ „МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия““.  
 

Вашето участие е напълно доброволно. Може да участвате само, ако желаете и ако решите 

да не участвате, това няма да Ви постави в неблагоприятно положение по никакъв начин. 

Не събираме ваши лични данни. Данните от изследването ще се обработват в анонимна форма. 

Вашите индивидуални отговори няма да бъдат разпознаваеми в нито един момент. 

Предварително Ви благодарим за съдействието и че решихте да участвате в това проучване! 

 
Инструкция за попълване: Моля, поставете отметка V   Х  и/или напишете само 

този отговор, който най-точно отразява Вашето мнение и/или в най-голяма степен се 

отнася за Вас! 
 

1. На каква стойност е Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР), 

която се реализира на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия?“ 

 2 000 000 евро  

 1 500 000 евро  

 2 933 700 лева  

 Не зная 

2. Запознати ли сте със стратегическата цел, приоритетите и целите, които има 

Стратегията за водено от общностите местно развитие? 

 Да 

 Не  

 Отчасти  

 Не мога да преценя 

3. Стратегическата цел на Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ 

„МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия““ е: 

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

местни туристически продукти за развитие на територията  
 Развитие на земеделски и неземеделски бизнес с висока добавена стойност на територията 

 Превръщането на територията в устойчив селски район с развити туризъм и услуги за 

населението, конкурентен местен бизнес и селско стопанство, подобрени условия за живеене и 

активна местна общност 

4. Оказва ли въздействие за развитието на територията, реализиращата се Стратегия за 

водено от общностите местно развитие? 

 Да 

 Не  

 Отчасти   

 Не мога да преценя 

5. Достатъчна ли е информацията за популяризиране на дейността на Местната 

инициативна група (МИГ), свързана с прилагане на Стратегията? 

 Да 

 Не 

 Отчасти   

 Не мога да преценя 

6. Информирани ли сте своевременно за обявяваните покани за прием на проектни 

предложения по мерките от Стратегията за ВОМР? 
 Да 

 Не 

 Отчасти   

 Не мога да преценя 

7. Достатъчна ли е информацията кой и по какви мерки може да кандидатства с проект 

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ? 
 Да 

 Не 

 Отчасти   

 Не мога да преценя 

8. Кои от изброените мерки от Стратегията на Местната инициативна група познавате?  



 

--------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------- 
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., СНЦ „МИГ Възход – 

Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски“ 26, тел. 0877107272,  

e-mail:mig_vazhod@abv.bg,http://mig-vazhod.com 

Стр. | 47  
 

                                          
                      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

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

 Инвестиции в земеделски стопанства 

 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

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

мащаби инфраструктура 

 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура 
 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната 

култура 

9. Наличието на Стратегия за ВОМР на територията улеснява ли достъпа до безвъзмездно 

финансиране (подпомагане) за Вашата дейност?  
 Да 

 Не 

 Отчасти   

 Не мога да преценя 

10. Прозрачна и безпристрастна ли е за местната общност работата на Общото събрание 

на Местната инициативна група? 
 Да 

 Не 

 Отчасти   

 Не мога да преценя 

11. Как оценявате до момента дейността на Местна инициативна група, свързана с 

прилагане на Стратегията за ВОМР? 

 Много добра 
 Добра 

 Средна 
 Слаба  

12. Как оценявате дейността на екипа на Местна инициативна група, свързана с 

прилагане на Стратегията за ВОМР (Изпълнителен директор, Експерт по прилагане на 

стратегията за ВОМР, Счетоводител)? 
 Много добра 

 Добра 

 Средна 

 Слаба  

13. Какво може да се подобри по отношение на администрирането на Стратегията от 

страна на екипа на МИГ? 

 Професионалната експертиза 
 Информираността 

 Комуникацията   
 Друго …………….. 

14. Достъпни и полезни ли са предоставяните от на екипа на МИГ консултации?  

 Да 

 Не 

 Отчасти   

 Не мога да преценя 

15. Какво би било най-полезно за Вас да получите от екипа на МИГ? 
 Обучение 

 Консултиране 

 Информация 

 Не мога да преценя 

16. Членувате ли в Общото събрание на МИГ? 

 Да 

 Не 

17. Вие сте представител на: 
 Публичен сектор 

 Нестопански сектор 

 Стопански  сектор 

 Друго …………….. 

18. Вашата възраст е:  

 До 30 години включително   

Над 50 години до 65 години 
включително 

Над 30 години до 50 години 

включително 
 Над 65 години 

19. Вашето образование е: 

 Основно 

 Висше 

 Средно 

 Друго …………… 
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20. Вашият пол е: 

 Мъж  

 Жена 

 Друго …………… 
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