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ова е втори анализ на територията на МИГ Сандански, изготвен на 
базата на анкетно проучване сред стопанските субекти в 
общината. Данните от него, както и от първия анализ на тема 
„Социално-икономическа характеристика“, дават основата за 
изработване на Стратегията за местно развитие на Групата. 

Докато първият анализ показва обективните природни, 
икономически и социални дадености, този ще покаже волята, 
нагласите и желанията на хората. 

Резултатите от него ще посочат приоритетните области в 
дейността на МИГ до 2020 г. и ще очертаят секторите, в които 
предприемачите имат намерение да развиват дейност и очакват 
помощ от европейските фондове. 
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Методология 
 

редмет на изследването са проблемите, с които се сблъскват бизнесът, земеделските 
производители и неправителствените организации, които са разположени на територията на МИГ 

Сандански, достъпа им до информационните и обучителните  услуги, възможностите за ползването на 
различните финансови ресурси и връзката им с местната власт.  Изследването регистрира нагласите 
им за утвърждаване и разширяване на тяхната дейност, както и готовността им да се възползват 
активно от възможностите, които предоставя МИГ, подхода на Воденото от общностите местно 
развитие за програмния период 2014 – 2020. Отчита се и готовността им да се включат в различните 
етапи от разработването на Стратегията за местно развитие и нейната реализация. 

 

Основни задачи на изследването: 
 Да изследва нивото на информираност и потребността от услуги на основните бенефициенти на 

МИГ на територията на община Сандански; 

 Да се установят проблемите, с които те се сблъскват, и да се подредят според относителната им 
тежест; 

 Да се  класифицират нуждите от информация и предпочитаните източници; 
Целева група на изследването са представители на бизнеса, селскостопанските производители, 
интелигенцията, администрацията, неправителствения сектор и обществеността, взели участие в 
срещите и семинарите на МИГ или проявили интерес към дейността му по друг начин. 
 

Области: 
 Сфери на траен интерес от бъдещите бенефициенти; 

 Възможности за включване в дейността на МИГ; 

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

 Достъп до финансиране и финансови услуги; 

 Финансови източници, които представляват интерес за бенефициентите; 

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

 Заявен интерес по мерките на ПРСР; 

 Необходимост от обучение за насърчаване на екипността в работата, запознаване с 
изискванията на местното планиране и др.; 

 Достъп до информация за провеждането на различните видове търгове: по държавни и 
общински поръчки, на МИГ, на грантови схеми, на оперативни програми и др.; 

 Важни инфраструктурни обекти за общината; 

 Важна бизнес и туристическа информация ; 

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

 Наличие на изградени партньорства и с кого: община, сродни организации на местно, 
национално или европейско ниво; 

П 
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 Срещани проблеми.  
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Резултати 
 

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

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

производители, фирми или неправителствени организации. Разпределени са в осем тематични групи: 

 

i. Профил на респондентите 

ii. Моментна ситуация,  трудности пред общината и очаквания за бъдещето 

iii. Оценка на усилията на общината за подпомагане на бизнеса 

iv. Нужда от обучения 

v. Работа с програми на ЕС 

vi. Данни за фирми и ЕТ 

vii. Данни за работещи в земеделието и животновъдството 

viii. Данни за НПО 
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I. Профил на респондентите 
Анкетните карти включват следната информация за анкетираните: име, телефон, възраст, 

образование, населено място и етническа група. Имената и контактите на респондентите са налични 

в приложените анкетни карти. Обект на анализ тук са останалите данни с цел оформяне на общ 

възрастов, образователен, географски (в рамките на общината) и етнически профил на анкетираните. 

Възраст 

В анкетното проучване участие взимат 112 респонденти на възраст между 23 и 70 години. Средната 

възраст на анкетираните е 45 години. Медианата на възрастта е 46, което означава, че половината 

респонденти са под тази възраст, а другата половина са над 46 години. Тези данни съответстват с 

възрастовата структура на населението на община Сандански, където най-голямата възрастова група 

се пада на хората между 45 и 49 години. 

Разпределение на респондентите по възрастови групи 
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Образование 

Според степента на образование респондентите се разпределят както следва: 

 С основно образование – 13, или 12%. 

 Със средно образование – 23, или 19%. 

 Със средно специално образование – 14, 
или 13%. 

 С полувисше – 2, или 2%. 

 С висше образование – 46, или 40%. 
 

 

Сред отговорилите няма анкетирани без степен на образование, но в същото време 13 души не са 

посочили отговор. Най-голям е делът на хората с висше образование – 40% от респондентите. 

Населено място 

Население по населени места към 31.12.2014г. и брой анкетирани от всяко от тях. Обхванати 

са части от населението на 34 (от общо 54) населени места, в това число от двата града на 

територията на МИГ Сандански – Сандански и Мелник. 

Име на населеното място Население и брой 
анкетирани 

Населеното място Население 

гр. Сандански 25 676 – 30 души с. Лебница  424– 3 души 

гр. Мелник 209 – 2 души с. Левуново  655– 3 души 

с. Белевехчево 1 с. Лехово 7 

с. Бельово 3 с. Лешница  730– 2 души 

с. Бождово                      6 с. Лиляново  194– 1 човек 

с. Виногради 60 – 1 човек с. Лозеница        71– 2 души 

с. Вихрен 6 с. Любовище  19– 1 човек 

с. Враня 123 – 2 души с. Любовка  34– 1 човек 

с. Вълково 419 – 4 души с. Малки Цалим 9 

с. Голем Цалим 9 с. Ново Делчево  1 121– 2 души 

с. Голешово 47 с. Ново Ходжово 59 

с. Горна Сушица 26 с. Петрово  510– 6 души 

с. Горно Спанчево 71 с. Пиперица 18 

с. Дамяница 1 276 – 11 души с. Пирин  175– 2 души 
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с. Дебрене 42 – 1 човек с. Плоски  594– 5 души 

с. Джигурово  714 – 3 души с. Поленица  1215– 1 човек 

с. Долени 3 с. Рожен 18 

с. Зорница 84 – 1 човек с. Склаве  1 425– 3 души 

с. Златолист 16 – 1 човек с. Спатово  105– 1 човек 

с. Калиманци 191 – 1 човек с. Стожа 103 

с. Катунци 1 235 – 5 души с. Струма  589– 2 души 

с. Кашина 15 с. Сугарево  16– 1 човек 

с. Ковачево 23 с. Хотово  93– 1 човек 

с. Кръстилци 14 – 1 човек с. Храсна 3 

с. Кърланово 38 – 2 души с. Хърсово  212– 2 души 

с. Ладарево 28 – 1 човек с. Черешница  41– 1 човек 

с. Ласкарево 184 – 1 човек с. Яново  140– 2 души 

Общо население: 39 099 

Общо анкетирани: 112 

 

Етническа група 

97% от анкетираните са посочили, че са от българска етническа група. Останалите 3% са посочили, че 

принадлежат към ромската етническа група. 

Пол 
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II. Моментна ситуация, очаквания за бъдещето 

1. В каква посока се развива общината? 

 

 

 

По-голямата част от анкетираните демонстрират оптимистично отношение относно развитието на 

общината. Тези нагласи се потвърждават и от резултатите, засягащи личното им развитие и 

перспективи. Една четвърт отговарят, че не знаят, което демонстрира липса на информираност или 

заинтересованост. Други 13% отговарят нито правилна, нито грешна – те нямат критерии за 

правилност, интересуват се от развитието на общината, виждат неговата посока, но не знаят от каква 

гледна точка да я определят като правилна или грешна. Тоест близо половината от анкетираните нямат 

визия за посоката, в която се развива общината им и не могат да я позиционират ценностно. Това 

говори за комуникационен проблем. Нито един от респондентите не е отговорил, че общината се 

развива в грешна посока, което дава представа, че все пак няма крайно песимистично отношение по 

въпроса или че липсва критичност. 

66%

13%

21% Правилна

Нито правилна, нито 

грешна

Грешна

Не зная



   
 
 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Европейски земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европа инвестира в селските райони 

10 
 

 

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

 

 

Респондентите ясно очертават двата проблема в общината, които според тях имат нужда от най-

спешно разрешаване.Те доминират в проучването и ясно оказват настроенията в общността. На първо 

място това е безработицата, посочена от 57% от анкетираните. Това кореспондира с данните от НСИ и 

Бюрото по труда в гр. Сандански, които отчитат ръст на безработицата поне от 2007г. насам. Друга 

причина за този резултат е населеното място на респондентите, които в по-голямата си част не са от 

град Сандански, в който няма чак толкова висок ръст на безработицата. Вторият проблем, очертан от 

43% от респондентите, е състоянието на улиците и пътната инфраструктура, като в анкетата фигурират 

и по-конкретни отговори като състоянието на туристическата инфраструктура, задръстванията и 

липсата на паркинг за автомобили. Други често срещани отговори1 са липсата на средства, лоша 

демографска тенденция, изразяваща се  в застаряване на населението, липса на възможности за 

пласмент на селскостопанската продукция, липсата на подкрепа за развитие на дейности от страна на 

малките и средни предприятия и на неправителствените организации, липсата на работа в малките 

населени места. Проблем за общината е също така недостигът на свежи капитали за развитието на 

икономиката, било то под формата на поръчки от държавата или общината, било като частни вътрешни 

и чуждестранни инвестиции. 

Посочените проблеми определят важната роля, която МИГ Сандански може да изпълни на 
територията на общината, предоставяйки възможности за финансиране на проектите на малкия и 
среден бизнес, както и на земеделските производители. 

                                                           
1 Пълните списъци с отговори на отворени въпроси са приложени при анкетните карти. 
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3. Кои са най-перспективните икономически сектори в общината? 

 

 

 

Мнението на респондентите за най-перспективните икономически сектори в общината отговаря и на 

статистическите данни за заетостта в общината, според които най-голямата част от населението 

извършва дейности в сферата на преработвателната промишленост, свързана със земеделието и 

животновъдството, търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети и хотелиерството и 

ресторантьорството.  Според тях бъдещето на общината е свързано с традиционно развивания 

туризъм, с развитието на селското стопанство и животновъдството, което дава насока на МИГ 

Сандански да постави акцент във финансирането на проекти по ПРСР, като отчита и разкриването на 

нови работни места.  

Сред останалите често срещани отговори са сектор Услуги и лозарството и винарството.  
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4. Кои са най-важните инфраструктурни проекти в общината?                                    

 

 

Развитието на инфраструктурата е от ключово значение за всички по-значими отрасли в общината – 

земеделие, туризъм, малък и среден бизнес, търговия. Подобряването на междуселищната 

инфраструктура е от ключово значение за преодоляване на дисбалансираното развитие на общината 

в посока „център – периферия“. Затова 54% от анкетираните са посочили това като най-важен проект, 

което съответства и на резултатите за най-спешните за разрешаване проблеми в общината. 

Отговорите отразяват и наличието на проект за построяване на лот 3 и довършване на лот 4 от 

магистрала „Струма“, свързваща областния център Благоевград с общинския център Сандански, и на 

проекта за модерна пречиствателна станция.  

Вторият отговор – „Кино / Театър / Спортни съоръжения“, посочва по-скоро желанието на 

населението, защото към момента проекти за изграждане на културна или спортна инфраструктура 

няма. На територията на общината няма кино и театър. В гр. Сандански има летен театър и лятна 

читалня (в изпълнение на проект чрез СМР 2007-2013 на МИГ Сандански). МИГ Сандански може да 

вземе предвид тези настроения и да подпомогне дейността на читалища и неправителствени 

организации, занимаващи се с културни или спортни мероприятия, с цел да предостави по-голямо и 

по-качествено разнообразие на културната програма.  
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5. Оказва ли влияние световната икономика върху икономиката на 

общината? 
 

 

Става ясно, че голяма част от отговорилите нямат представа или мнение за влиянието на 

международната икономика върху регионалната. Много малка част има погрешното схващане, че 

световната икономика няма влияние върху регионалните процеси. От отговорилите утвърдително 

половината считат, че влиянието на световната икономика е положително. Най-вероятната причина за 

скептицизма е както финансовата криза от 2008-2009, така и непосилният конкурентен натиск на по-

силните икономики. Това е и една от ключовите функции на МИГ-а – да предостави възможност за по-

пълноценно и регионално ориентирано усвояване на средствата от европейските фондове, чиято 

крайна цел е по-балансирано развитие и подпомагане на страните от Европейския съюз.  

Притеснителен е фактът, че толкова голяма част от респондентите нямат представа за влиянието на 

световната икономика върху икономиката на общината им. Този проблем е съществен, защото 

демонстрира неразбиране на ролята на Европейския съюз за икономическото развитие на България и 

на отделните общини и техните граждани в частност.  
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6. Вие лично имате ли потенциал да развиете нов бизнес? 
 

 

 

 

 

 

Резултатите от този въпрос  чертаят категорично оптимистична картина относно 

възможностите на анкетираните. На въпроса дали имат потенциал да започнат нов бизнес, 

85% от анкетираните дават положителен отговор. Следващият въпрос дава представа в какво 

направление респондентите биха могли да развият предприемаческа инициатива. 
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7. В кое направление имате потенциал да развиете предприемаческа 

инициатива? 
 

Този въпрос има възможност за даване на повече от един отговор. 

 

 

 

В синхрон с другите резултати най-перспективен изглежда сектор земеделие. Предвид богатия горски 

фонд на община Сандански прави впечатление липсата на възможност на почти всички анкетирани (с 

изключение на един) да реализират предприемаческа инициатива в този сектор. В същото време 

развитието и оползотворяването на горския фонд ще бъде сред приоритетите на МИГ Сандански за 

програмния период 2014-2020 г. Липсват респонденти и с възможности за развиване на инициатива в 

сектора на алтернативните енергоизточници. В същото време хората изявяват интерес към 

развиването на обществено полезни дейности, дейности с религиозен характер, както и към културни 

и читалищни дейности. 

 

МИГ Сандански има възможността да използва тези резултати при изготвянето на Стратегията си за 
воденото от общностите местно развитие, предвиждайки в бюджета си изпълнение на проекти по 
съответните подмерки. 
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8. Какво би ви разколебало да стартирате нов бизнес? 
 

 

Както и в други общини, тук се наблюдава характерната за страната картина – предприемчивите хора 
са разколебани да започнат нов бизнес, защото виждат пречките, които могат да обрекат усилията им 
на неуспех. Тези пречки могат да бъдат разглеждани в три групи: 

1. Обективни – общата икономическа обстановка. 

Това са преди всичко факторите, свързани с конкурентния натиск от по-развитите икономики и 
процесите, които се развиват в световната икономика. Анкетираните правилно отчитат, че 
регионалната икономика е с по-малка конкурентоспособност заради недостатъчни инвестиции, липса 
на иновации и недостиг на квалифицирана работна ръка. Регионалната икономика също така по 
правило излиза по-бавно от кризи, с които по-развитите икономики се справят по-бързо. 

2. Субективни. 

Преди всичко лошият бизнес климат, който се изразява в непредвидимост на условията дори и в най-
краткосрочен план, липса на гарантирана законност и корупция. Тук спадат трудностите, които 
предприемачите срещат при контактите си с администрацията – утежнени процедури, ненужно много 
разрешителни и лицензионни режими, некомпетентност на заетите в администрацията. 

3. Човешки ресурси. 

Не на последно място по значение е липсата на квалифициран персонал. Това явление е свързано с 
няколко фактора: липса на възможности за обучение и квалификация, недостатъчно заплащане, лоша 
социална инфраструктура и икономическа емиграция като резултат от всичко това. 
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9. Какво смятате, че ще бъде състоянието на вашата община след 5 години? 
 

 

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

анкетираните показват явен оптимизъм по отношение бъдещото развитие на общината си. 

10. В каква насока трябва да се развива общината? 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Същото Много по-

добро

Малко по-

добро

Много по-

лошо

Малко по-

лошо

Не знам

0

10

20

30

40

50

Иконом. 

просперираща 

община

Селскостоп. 

център с 

развита 

инфраструктура

Спокойно място 

за живеене с 

култура и 

модерна 

търговия

Привлекателен 

център за 

външни 

инвеститори

Туристическа 

дестинация



   
 
 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Европейски земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европа инвестира в селските райони 

18 
 

 

11. Кои трябва да са приоритетите на общината в следващите 5 

години? 

 

 

 

Запитаните са на мнение, че през следващите 5 години общината не трябва да променя приоритетите 

си и да се развива в областите, в които е най-силна – селското стопанство, преработваща 

промишленост и туризма. Оценява се необходимостта от приоритизирането на МСП като генератор 

на работни места, увеличаването на доходите и намаляването на безработицата. Все още не се 

обръща достатъчно внимание на необходимостта от развитие и внедряване на нови технологии, 

особено информационни и комуникационни, което е пагубно за бизнеса и за перспективите на 

младите хора в общината. Резултатите кореспондират с възрастовия профил на хората, които са по-

малко склонни на промени и на съпътстващите ги предизвикателства. 
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III. Усилия на общината за подпомагане на 
бизнеса 

12. Достатъчно ли подпомага местната власт икономическата дейност в 

общината? 
 

 

Разбира се, тук отговор „не зная“  (повече от половината отговори) трябва да се разглежда по-скоро 

като „не“. Разликата е, че отрицателно отговарят хора, потърсили, но неполучили помощ, докато 

неопределено отговарят непотърсилите. И в двата случая не са получили. Почти идентично е и 

впечатлението от ангажимента на местната власт по отношение на нестопанския сектор: 

13. Достатъчно ли подпомага местната власт нестопанската дейност в 

общината? 
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14. Кои са най-важните неща за подобряване в общината? 
 

 

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

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

на бизнеса. Така от една страна безработицата е сред най-големите проблеми, а от друга се нарежда 

начело срез задачите, които хората очакват общината да реши. Два пъти повече са хората, които 

очакват общината пряко да реши проблема с безработицата, от онези, които искат тя да подкрепи 

малките и средни предприятия, за да създадат заетост те. 

По същия начин стои и въпросът с привличането на инвестиции. Бизнесът вижда в лицето на общината, 

ако не посредник, то поне основен фактор в привличането на инвестиции в предприятията на 

територията. Изводите са два: първо, бизнесът не се чувства достатъчно силен да реинвестира в себе 

си и остро се нуждае от свежи капитали; второ, не вижда в себе си увереност за търсене на партньори 

и инвеститори и разчита на авторитета на властите. При това положение проекти за МСП, финансирани 

от МИГ, биха оказали изключително ползотворно влияние. 
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Останалите очаквания към общината са типични – пътна инфраструктура, водопровод и канализация, 

благоустройство – все неща, които общината дължи на бизнеса за нормалното му развитие и 

функциониране. 

15. Бихте ли участвали в проекти (самостоятелни или с местната 

власт) за подобряване на икономическата и социалната обстановка в 

общината? 
 

 

 

16. Има ли диалог между местната власт, бизнеса и нестопанския 

сектор в общината? 
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17. Бихте ли участвали с проект, финансиран чрез местна 

инициативна група (МИГ)? 
 

 

 

 

Положителен за бъдещата дейност на МИГ Сандански е фактът, че само един от анкетираните е заявил, 

че не би участвал в проект, финансиран чрез нея. Това е и положителна оценка за работата, извършена 

досега от Местната инициативна група. 

С цели 26% повече са хората, които заявяват готовност да участват в проект, финансиран чрез МИГ, в 

сравнение с онези, които са готови да участват самостоятелно или в партньорство с общината. Това 

говори за доверие в подхода „Водено от общностите местно развитие“, породено и затвърдено от 

резултатите на МИГ през предишния период. 

Трябва да се държи сметка и на голямото количество анкетирани, които са дали отговор „зависи от 

проекта“ – те са по-взискателни и същевременно по-колебливи. Местната инициативна група трябва 

внимателно да разработва проектите, които ще обявява за кандидатстване, за да може да мотивира 

максимален брой потенциални изпълнители. 
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IV. Нужда от обучения 

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

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

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

кандидатстване – необходими умения за изпълнението на проекти, финансирани по оперативните 

програми. 

18. Бихте ли желали да бъде организирано обучение за повишаване 

на квалификацията по развиване на проекти с европейско 

финансиране? 
 

 

Анкетираните са почти напълно единодушни в желанието да станат обект на обучение по развиване 

на проекти с европейско финансиране. Едва 3% не проявяват интерес към тази дейност. 

Съотношението 9:1 е повече от категорично в подкрепа на интереса от страна на общността към 

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

съотношение показва и осъзнаването на проблема за недостатъчната подготвеност. Това следва да 

бъде ярък индикатор пред МИГ, когато популяризира дейността си и обявява проекти за 

кандидатстване. 
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19. Какви профили да бъдат включени в обучението? 
 

 

 

Повишаването на квалификацията и информираността е от ключово значение за превръщането на 

населението в по-конкурентоспособно на пазара на труда и оттам за увеличаване на жизнения 

стандарт. Само шестима от анкетираните считат за необходимо да се провежда обучение по 

счетоводство. За сметка на това запитаните проявяват интерес и към други дейности, свързани със 

селското стопанство, маркетинга, компютърните технологии и специализации в промишлеността.  
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Най-големият интерес към бученията по селско стопанство и агрономия показва две неща: първо, че в 

този сектор проекти възнамеряват да развиват хора без опит в него и второ, проектите, които ще 

кандидатстват за финансиране от МИГ предполагат разкриването на нови работни места, които ще 

бъдат заети включително и от хора без опит в професията. 

Показателен е и интересът в областта на маркетинга и логистиката. Той показва, че ключово значение 

за решението за пристъпване към осъществяването на даден проект има схемата за реализация на 

продукцията от него. 

Интересът към счетоводство, чужди езици и работа с информационни и комуникационни технологии 

свидетелства за разбирането на промените, настъпващи в регионалната икономика с развитието на 

проекти, финансирани от европейските фондове – необходимост от повече и качествено нова по вид 

информация и необходимост от много по-строга отчетност на извършените дейности. 

 

 

20. Как да бъде организирано обучението като времетраене? 
 

 

 

 

Анкетираните си дават сметка, че прекалено сгъстеното обучение няма да е ефективно и показват 

готовност да отделят повече време за него, въпреки че ще ги откъсне от ежедневните им задължения. 
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21. Как да бъде организирано обучението като брой на участниците и 

място? 
 

 

 

 

Очевидно за предпочитане са семинарите в общината, но трябва да се вземат предвид и 

съображенията на онези, за които е по-трудно да напускат стопанствата и да пътуват от тях. 
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22. Как да бъде организирано обучението според преподавателите? 
 

 

 

Преобладаващите предпочитания са към НПО и МИГ Сандански. Най-малко е доверието към 

институтите и частните колежи. Причините за това могат да бъдат както негативен предишен 

опит, така и слабо познаване на дейността и възможностите за обучение, които могат да 

предложат подобни институции. Така или иначе мнението на анкетираните трябва да бъде 

взето предвид и да се търсят обучаващи програми чрез предпочитаните от тях учреждения. 

Когато това е отчасти или изцяло невъзможно, да се привличат външни лектори директно или 

чрез други организации, така че с експертизата си да покриват очакваните критерии. 

Желанието за обучения от страна на МИГ-а показва качеството на работата му през изминалия 

период и доверието, което има населението в неговите кадри. 
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V. Работа с програми на ЕС 
Първата група отговори в този раздел дават представа за степента, в която респондентите познават 

(на теория или в собствената си практика) работата с европейските фондове. Това е важно при 

изчисляването на потенциала на желаещите да кандидатстват с проекти по оперативните програми, 

тяхната готовност и капацитет да се справят. Втората част на раздела показва конкретните 

предпочитания и намерения на анкетираните за осъществяване на проекти по Оперативна програма 

„Развитие на селските райони“. 

 

23. Проучвали ли сте възможността за финансиране по европейски 

програми? 
 

 

 

Малко повече от половината от анкетираните са проучвали възможността за финансиране по 

европейски програми. Очевидно интересът в общината е значителен. 
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24. Познавате ли начините за финансиране от европейските 

фондове? 
Близо една трета от респонденти съобщават, че познават европейските програми в степен, която би 

им позволила да се справят с изготвянето и изпълнението на свой собствен проект. Това са групите, 

които познават „напълно“ и „задоволително“ начините за финансиране от европейските фондове. 

Най-голяма група от анкетираните познават тези начини отчасти, което значи, че те са в областта на 

общата им култура – знаят за съществуването на такива механизми и са запознати горе-долу с 

принципите на тяхното функциониране. Те заедно с онези, които признават, че изобщо не познават 

начините за кандидатстване с проекти пред европейските фондове, са целева група на по-интензивна 

разяснителна работа и усилия за включване в обучителни програми и мероприятия с цел повишаване 

на предприемаческата им мотивация. 
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25. Осъществявали ли сте проект, 
финансиран от европейските фондове? 

26. Осъществявали ли в момента проект, 
финансиран от европейските фондове? 
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27. Желаете ли да участвате в проекти, финансирани от европейските 

фондове? 
 

 

 

 

Само един от участниците в анкетата е отговорил, че не желае да участва в проекти, 

финансирани от европейските фондове. Малка част от отговорилите не знаят, което се дължи 

на липса на информираност. 

Много малка част от анкетираните вече са осъществявали европейски проекти, а още по-

малка част от тях в момента осъществяват такива. Голямо е количеството и на онези, които не 

са осъществявали проекти, но искат да осъществяват, окуражени от резултатите на МИГ през 

предишния програмен период. 

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

нагласите за участие в нея. 
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28. Познавате ли Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)? 
 

 

 

29. Възнамерявате ли да кандидатствате за финансиране по някоя от 

мерките на ПРСР? 
 

 

 

Горните две графики отново показват тенденцията за повишен интерес към ПРСР дори у хора, които 

до този момент не са имали нищо общо с нея. Следват данни за конкретните намерения на желаещите 

да кандидатстват. 
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30. По коя мярка и по коя оперативна програма възнамерявате да 

кандидатствате? 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка 4. Инвестиции в материални 

активи – 8 бр. 

Подмярка 4.1. – 31 бр. 

Подмярка 4.2. – 13 бр. 

Подмярка 4.4. – 4 бр. 

 

 

Мярка 6. Развитие на стопанства и 

предприятия – 9 бр. 

Подмярка 6.1. – 5 бр. 

Подмярка 6.2 – 2 бр. 

Подмярка 6.4. – 30 бр. 

 

Мярка 7. Основни услуги и 

обновяване на селата в селските 

райони – 4 бр. 

Подмярка 7.2. – 4 бр. 

Подмярка 7.4. – 5 бр. 

Подмярка 7.5. – 6 бр. 

Подмярка 7.6. – 6 бр. 

Мярка 8. Инвестиции в развитието на 

горските територии и подобряване на 

жизнеспособността на горите 

Подмярка 8.1. – 2 бр. 

Подмярка 8.2 – 1 бр. 

Подмярка 8.5 – 1 бр. 

 

Мярка 1. Трансфер на знания и 

действия по осведомяване 

Подмярка 1.1. – 2 бр. 

 

Мярка 2. Консултантски услуги, 

управление на стопанството и 

услуги по заместване в 

стопанството 

Подмярка 2.1. – 1 бр. 
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Мярка 11. Биологично земеделие  - 7 бр. 

 

ОП „Околна среда“- 1 

ОП „Развитие на човешките ресурси“-

12 

ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ - 6 

ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ - 1 

 

Мярка 12. Плащания по Натура 2000 и 

Рамковата директива за водите 

Подмярка 12.1. – 1 бр. 

 

Мярка 10. Агроекология и климат 

Подмярка 10.1. – 2 бр. 

Подмярка 10.2. – 3 бр. 
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31. Ако няма да кандидатствате – защо? 
 

 

 

Почти всички, които заявяват, че няма да кандидатстват със свой собствен проект, посочват като 

основна причина, въпреки желанието си, липсата на необходимите финансови средства за 

първоначално вложение. Иначе казано, това е проблемът с невъзможността „да изчакам да ми върнат 

парите“. Тази група потенциални бенефициенти би могла да бъде допълнително мотивирана, ако МИГ 

съдейства за контакта между нея и финансови институции, проявяващи интерес да отпускат кредити 

или да предлагат други инструменти, облекчаващи кандидатстването на субекти в слаба позиция. 

Следващият по тежест мотив е липсата на информация, а на трето място са бюрократичните спънки. И 

по двете теми МИГ може да предостави на желаещите експертна помощ – както за получаване на 

необходимата информация, така и при изготвяне и окомплектоване на конкурсната документация, 

нейното входиране в Управляващия орган и последващото управление на проектите. 

0 2 4 6 8 10 12 14

Ще загубя средства и време, а няма и 

да успея

Бюрокрацията е прекалено голяма

Нямам достатъчно информация

Нямам необходимите финансови 

средства



   
 
 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Европейски земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европа инвестира в селските райони 

35 
 

 

VI. Юридически лица, публични лица и 
търговци 

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

притежаващи и управляващи търговски дружества и предприятия. 

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

повишаване на квалификацията на заетите във фирмите и производствата. Решавайки тези въпроси 

МИГ може да се превърне в ценен посредник между предприемачите и администрацията. 

 

32. Какви са плановете ви за развитие през следващите 3 години? 
 

 

Фирмите и едноличните търговци имат оптимистична визия за развитието на своя бизнес през 

близкото бъдеще. Нито един респондент не заявява, че ще намали обема на продукцията си или че 

ще прекрати дейността си. 

Оптимизмът у анкетираните е очевиден. Освен за личните им амбиции, той говори и за определени 

очаквания, свързани с цялостната икономическа обстановка – очакван икономически растеж, вливане 

на свежи капитали в икономиката на региона, повишаване на конкурентоспособността. Разбира се, 

отделен е въпросът доколко този оптимизъм е основателен и доколко се гради на реалистични 

изходни данни и прогнози. 
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33. Кой е основният източник на информация в сферата на дейността 

ви? 
 

 

 

Този въпрос е важен, когато МИГ избира комуникационни канали за популяризиране на дейността си 

и обявяване на проекти. Очевидно  сред най-популярните източници на информация е интернет и това 

не е изненадващо. По-интересно е, че личните контакти са основният източник на информация за над 

два пъти повече респонденти в сравнение с онези, които посочват общо „медии“ в т.ч. телевизия, 

радио и периодичен печат. Може да се направи изводът, че е оправдано да се концентрират усилия 

по посока на общата информираност на населението чрез обучителни мероприятия – семинари, 

конференции, срещи и др., на които да се предоставят предварително подготвени информационни 

материали. 

Забележително е, че нито един от анкетираните не е посочил като свой основен източник на 

информация платените бази данни. Като се има предвид, че те съдържат най-полезната и най-

качествена информация по всички въпроси, очевидно е налице неоползотворен потенциал за 

информиране на желаещите да кандидатстват със свои проекти. 
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34. От какъв вид информация имате най-голяма нужда? 
 

 

Очевиден е интересът на респондентите към специализирана информация. Много повече хора се 

интересуват от реализацията на продукта, отколкото от стартирането на дейността. МИГ би 

сенсибилизирала много по-голяма част от населението, ако извърши маркетингово проучване на 

вътрешните пазари и предостави резултатите на желаещите да кандидатстват. Граничното 

разположение на територията на общината предопределя и повишения интерес към митническите 

закони и тарифи. Очевиден е интересът към износ на продукцията, освен желанието за реализация на 

местния пазар. 
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35. Смятате ли, че персоналът ви се нуждае от обучение в следните 

области? 
 

 

В категория „Друго“ един от анкетираните е отбелязал като проблем липсата на персонал. В същото 

време броят на безработните се увеличава. Тук на повърхността излиза проблема с ниското 

образование и квалификация и невъзможността да се намерят подходящи кадри за нуждите на 

бизнеса. Големият интерес към персонални умения в областта на компютърното обучение и 

информационните технологии говори, че местният бизнес е правилно ориентиран за тяхната важност 

за успешното развиване на дейността и именно в тях вижда реалистичния си път за развитие. МИГ 

може да отговори на тези нужди по два начина: 

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

знания и умения; 

 Да предостави директна консултантска помощ за сметка на своя експертен капацитет или чрез 

привлечени подизпълнители. 

Най-малък е интересът към придобиване на квалификация от страна на персонала в областта на 

стратегическото управление. Това е обяснимо, защото на територията на МИГ не са много достатъчно 

големите предприятия, които да си позволят да имат такъв управленски капацитет, а и обикновено в 

тази област се ангажират собствениците и управителите. 
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Следващите три въпроса чертаят една умерена картина и поставят пред МИГ важна задача за 

решаване. 

36. Имате ли достатъчно информация за оперативните програми и 

европейските фондове? 
 

 

 

 

52% от отговорилите смятат, че имат достатъчно информация за оперативните програми и 

европейските фондове. Потвърждава се нуждата от обучение и повече информираност в тази сфера. 

Дори да са налице потенциални бенефициенти по обявени програми за финансиране, значителна част 

от тях няма да се възползват поради незнание. Това е сериозен проблем на комуникацията. 
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37. Информация от коя от следните области ще помогне за 

развитието на вашата дейност? 
 

 

 

В гриф „Друго“ двама анкетирани са изявили желание да получат повече информация за добри 

практики в неправителствения сектор. 

Почти пълната липса на отговори от вида „държавни поръчки“ не следва да се разглежда като 

отсъствие на интерес от страна на бизнеса към обществените поръчки, обявявани от министерствата 

и други структури на държавата. По скоро трябва да се приема като знак за неувереност в собствените 

сили и конкурентоспособността на предприятията, която е осъзнато ниска и неспособна да се справи 

с натиска на „големите играчи“. Към тази конкурентоспособност спада не само технологичната 

обезпеченост, но и квалификацията на персонала и периодичното внедряване на иновация. Това са 

области, в които МИГ може да бъде полезна. 

Интересът липсва и към общинските поръчки за сметка на интереса към финансиране по европейските 

фондове, като към него трябва да се разглежда и интересът към работа по проекти, обявени от МИГ 

по подхода Водено от общностите местно развитие. 
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Следващите три въпроса показват нивото на кооперираност на предприемачите и тяхната готовност 

за нея. 

38. Има ли в общината бизнес сдружение, което подпомага на 

предприемачите? 
 

 

 

39. Вие членувате ли в такова сдружение? 
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40. Вашата фирма / организация има ли сътрудничество с някоя от изброените 

организации? 
 

 

 

В гриф „Друго“ част от анкетираните посочват „МИГ“. 

Забелязва се, че докато преобладават фирмите, които членуват в бизнес сдружения и браншови 

организации, то онези, които си взаимодействат с тях, без да са техни членове, са по-скоро 

малцинство. Контактите са по-скоро с други частни фирми (контрагенти), отколкото с организации на 

фирми. Това не говори толкова за отсъствие на комуникационна култура, колкото за обстоятелството, 

че браншовите организации не разменят полезна информация помежду си – дефицит, който МИГ 

може да се опита да компенсира. 

Прави впечатление, че голяма част от анкетираните не знаят за съществуването на бизнес сдружението 

на територията на общината, което би могло да подпомага предприемачите с информация и идеи. 
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VII. Земеделие и животновъдство 
Според отговорите на анкетираните до този момент селското стопанство се очертава като вторият най-

важен и най-перспективен отрасъл на територията на МИГ Сандански. Към него се проявява най-голям 

интерес и там ще се очакват най-много желаещи да кандидатстват със собствени проекти за 

финансиране от оперативните програми на европейските фондове. Този раздел показва визията на 

анкетираните за бъдещето на сектора и за собственото им място в него. 

41. Какви са плановете ви за развитие през следващите 3 години? 
 

 

 

Както и при бизнеса, тук се наблюдава същият оптимизъм относно бъдещото развитие на селското 

стопанство в общината. Той почива върху надеждата за тъй дългоочаквания икономически растеж, 

политическа стабилност, увеличаването на вътрешните и преките чуждестранни инвестиции и най-

вече на възможностите, които дават оперативните програми на европейските фондове. Значение за 

наличието на този оптимизъм има и успешната работа на МИГ Сандански през предишния програмен 

период. 
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42. Кои са трите най-важни проблема пред развитието на 

земеделието и животновъдството в общината? 
 

 

 

Като най-важни се открояват не три проблема: липсата на финансови средства за инвестиции в нови 

проекти, липсата на пазари за реализация на готовата селскостопанска продукция и остарялата 

земеделска техника. Последното е една от важните предпоставки за първите два проблема. Високата 

себестойност на продукцията (поради ниска конкурентоспособност и недостатъчна субсидираност в 

сравнение с конкурентните участници на пазара) принуждава производителите да продават близко до 

себестойността и ги изправя пред невъзможност да натрупват допълнителни фондове. За решаването 

на този проблем МИГ трябва да се ориентира към финансиране на такива проекти, които 

модернизират оборудването, вкарват иновации, повишават квалификацията, оптимизират 

енергоемкостта и като цяло подобряват конкурентоспособността на селскостопанския сектор на 

територията на община Сандански. 
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43. От какъв вид информация имате най-голяма нужда? 
 

 

 

 

Водещото място на търсенето на пазари като приоритет пред селскостопанските производители 

показва, че те осъзнават необходимостта от интензивен подход към бизнеса си. Съотношението 

между търсенето на кредити от финансиращи институции и въвеждането на нови технологии за 

оптимизация на производството показва, че е налице желание за повишаване на собствената 

конкурентоспособност и осигуряване на възможности за реинвестиране от собствения в собствения 

бизнес. Тези нагласи следва да се имат предвид от МИГ, когато подготвя и структурира информацията, 

предназначена за заинтересованите потенциални бенефициенти. 
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44. Какъв вид техническо оборудване бихте желали, за да бъде 

подпомогнато развитието на бизнеса ви? 
 

 

 

 

Интересът отново е фокусиран изцяло върху нови машини за селскостопанското производство. Заедно 

с това обаче се забелязва и интерес към области като производителността и конкурентоспособността 

на стопанствата, опазване на околната среда, подобряване на условията за отглеждане на животните 

и разкриване на нови дейности и странични производства вътре в стопанството. Това говори за 

осъзнаване на необходимостта от развитие чрез иновации и обогатяване на спектъра на дейностите и 

продуктите – излаз на пазари с по-малък обем, но с по-висока норма на печалба. В тази връзка се 

налага и необходимостта от специализирана информация по специфичните теми. 
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45. Какъв вид обучение в областта на селското стопанство желаете за 

подпомагане на развитието на бизнеса ви? 
 

 

 

И в интересите към различните видове обучения за пореден път новите пътища за реализация на 

продукцията изпреварват повече от два пъти дори и интереса към обучение за работа по проектите на 

Програмата за развитие на селските райони. За сравнение, за бизнеса повишаването на експертния 

капацитет именно в тази област беше от най-голямо значение. Показателен е интересът и към 

информацията, свързана с разработване на бизнес планове. Той говори колкото за необходимостта от 

справяне с тежките административни изисквания, толкова и за осъзнаването на необходимостта от по-

дългосрочно адекватно планиране на стопанските дейности. 

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

стопанства на територията на МИГ, както и на техния профил. 
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46. Колко земя обработвате? 
 

 

 

47. Колко животни отглеждате – едър рогат добитък (ЕРД)? 
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48. Колко животни отглеждате – дребен рогат добитък (ДРД)? 
 

 

49. Колко птици отглеждате? 
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50. Какви култури отглеждате? 
 

 

 
Най-много са производителите на домати. С почти еднаква популярност са краставиците и гроздето. 

Производителите на грозде са малко по-малко, но това е така, защото фирмите, които се занимават с 

винопроизводство обикновено отглеждат и собствени лозя. Много слабо е представено 

производството на фуражни култури и тютюн. С тази картина трябва да се съобрази МИГ, когато 

обявява проекти за техника и иновации. 
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VIII. Данни за НПО 
 

В последния раздел отговори дават представители на неправителствени организации. Очаквано този 

сектор е по-слабо представен и информацията за него е полезна преди всичко от гледна точка на това 

как МИГ би могла да си партнира с него и да ангажира капацитета му за по-ефективното развитие на 

своята дейност. 

 

51. Каква е основната дейност на вашата НПО? 
 

 

 

52. Получавате ли държавно или общинско финансиране? 
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53. Имате ли изградени партньорства със сродни организации? 
 

 

 

54. По какъв начин общината може да подпомогне дейността ви? 
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Обобщение (SWOT анализ) 
 

Силни страни 

 Оптимизъм за бъдещето и готовност да разширяват дейността си у предприемачите; 

 Хармонично развити селско стопанство, преработвателна и лека промишленост; 

 Добре развита лозаро-винарска индустрия; 

 Подходящи природни дадености за развитие на селско стопанство; 

 Исторически и културни дадености за развитие на туризъм. 

 Силно представяне на МИГ в предишния програмен период. 

 

Слаби страни 

 Лоша пътна, водопроводна и канализационна инфраструктура; 

 Липса на пречиствателни станции в селищата с изключение на Сандански и с. Вълково; 

 Висока безработица в малките населени места; 

 Зависимост от световната икономика; 

 Слаба конкурентоспособност; 

 Административни пречки и затруднения; 

 Труден достъп до свежи финансови ресурси; 

 Недостатъчна комуникация между властите, бизнеса, селските стопани и 

неправителствените организации; 

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

проекти на европейските фондове. 
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Възможности 

 Развитие на животновъдството и земеделието; 

 Превръщане на територията в селскостопански център с развита инфраструктура; 

 Развитие на културния, историческия и винения туризъм; 

 Повишаване на квалификацията на заетите в бизнеса, производството и селското стопанство 

чрез различни обучителни програми; 

 Придобиване на информация за мерките на ПРСР и информирано участие в изпълнението 

на проекти по тях. 

 

Заплахи 

 Нереализирана селскостопанска продукция; 

 Икономическа емиграция, „изтичане“ на квалифициран персонал; 

 Непропорционално и едностранчиво развитие на селските стопанства; 

 Изоставане в конкурентоспособността на човешките ресурси на пазара на труда поради 

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

Данни за анкетираните 

№ Име Възраст Образование Населено място Етническа група 

1 Трендафилов 48 Висше Сандански българска 

2 Трушев 45 Висше Сандански българска 

3 Бест Българиан Пропъртис ООД 40  с. Джигурово българска 

4 Кръстев 35 Средно Сандански българска 

5 Вегетал ЕООД 46  Сандански българска 

6 Трендафилова 40 Висше Сандански българска 

7 Див Ивест ООД 47 Висше Сандански българска 

8 Кацаров 35 Средно Сандански българска 

9 Божинов 37 Средно-специално Сандански българска 

10 Кръстев 39 Средно Сандански българска 

11 Секулов 40 Висше Сандански българска 

12 Бисерков 51  с. Хърсово българска 

13 Цанева 48  с. Хърсово българска 

14 Донка Какарадева, НЧ "Просвета" 42 Висше с. Катунци българска 

15 Валери Стойчев 63 Средно-специално с. Катунци българска 

16 Димитър Пъхлев 24 Средно с. Калиманци българска 

17 Коричков 40 Средно-специално с. Катунци българска 

18 Георги Заирев 60 Средно-специално с. Катунци българска 

19 Цикова 60  с. Петрово българска 

20 Василка Атанасова 38 Висше с. Петрово българска 

21 Румен Милев 50 Средно-специално с. Петрово българска 

22 Венетка Заирева 58  с. Петрово българска 

23 Ангелов 70  с. Петрово българска 

24 Ангелов 28 Средно с. Плоски българска 

25 Маньов  54 Основно с. Плоски българска 

26 Комитов 32  с. Плоски българска 

27 Чомберов 48 полувисше с. Плоски българска 

28 Манолев 66 Средно-специално с. Плоски българска 

29 Патронски 60 Средно с. Вълково българска 

30 Христов 36 Средно с. Вълково българска 

31 Митрева 49 Основно с. Вълково българска 

32 Комова 48 Висше с. Левуново българска 

33 Иткова 65 Висше с. Левуново българска 
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34 Стоянова 36 Средно с. Дамяница българска 

35 Илиева 27 Висше с. Дамяница българска 

36 Александра Лазарова 34  с. Дамяница българска 

37 Карликов 50 Средно-специално с. Дамяница българска 

38 Терзийски 55 полувисше Сандански българска 

39 Емил Манчев Емилов 43 Основно с. Дамяница българска 

40 Панчев - ЗП 38 Висше Сандански Българска 

41 Николов 38 Висше Сандански Българска 

42 

Асоциация за развитие на с. 
Петрово - Славянка 2008   

с. Петрово 
 

43 Николай Шаламандов 42 Средно Сандански Българска 

44 Трайков 60 Висше Сандански Българска 

45 

Магдалина Христова НЧ "Отец 
Паисий - 1918" 

31 Висше Сандански Българска 

46 Димков 40 Висше Сандански Българска 

47 Стоянов 41 Висше Сандански Българска 

48 Иван Дуков 43 Средно Сандански Българска 

49 Заирев 41 Средно-специално с. Старчево Българска 

50 Валентин Димитров 60 Висше Сандански Българска 

51 Стоянова  36 Средно с. Дамяница Българска 

52 Терзиева 56 Висше Сандански Българска 

53 Цветков 41 Средно Сандански Българска 

54 Фетвов 50 Средно с. Левуново Българска 

55 Гаджелов 39 Висше Сандански Българска 

56 Граматиков 55 Висше Сандански Българска 

57 Кристиян Осев 23 Висше Лебница българска 

58 Кафтанов 38 Средно с. Катунци българска 

59 Бакалов 35 Средно Сандански българска 

60 Тикьов 45 - - българска 

61 Якаров 52 Средно с. Виногради българска 

62 Стоянова 31 Средно-специално с. Спатово българска 

63 Силвия Йовева 59 Основно с. Голешово българска 

64 

Дамяница АД - Филип 
Харманджиев 

46 Висше с. Дамяница българска 

65 

Пасищно прасе ЕООД - Филип 
Харманджиев 

46 Висше с. Дамяница българска 

66 

Пролетно папи ООД - Филип 
Харманджиев 

46 Висше с. Дамяница българска 

67 
Пи ейч вайнс ЕООД - Филип 
Харманджиев 

46 Висше с. Дамяница българска 
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68 Васил Кьочуков 30 Средно-специално Сандански българска 

69 Патронски 32 Висше с. Струма българска 

70 Чумеров 45 Висше Сандански българска 

71 Киров 30 Висше с. Дебрене българска 

72 Тоня Георгиева 45 Висше Мелник българска 

73 Елена Младенова 27 Висше с. Зорница българска 

74 Стоян Димитров 48 Средно с. Лиляново българска 

75 Рибаров 53 Висше с. Враня българска 

76 Манчева 65 Средно с. Хотово българска 

77 Венцислав Узунов 46 Средно с. Любовище българска 

78 Георги Николов 50 Средно-специално с. Черешница българска 

79 Станка Терзиева 48 Средно с. Любовка българска 

80 Кирил Широв 50 - с. Лозеница българска 

81 Илиева 42 Висше с. Лешница българска 

82 Васил Илиев ЗП 43 Средно с. Джигурово българска 

83 Каймаканов 50 Средно-специално с. Ласкарево българска 

84 Джакова ЗП 42 Средно с. Кръстилци българска 

85 Маргарита Манолева 38 Висше Мелник българска 

86 Борис Осев 60 Висше с. Кърланово българска 

87 Петров 48 Средно с. Яново българска 

88 Вакчевчиев 34 Средно с. Пирин българска 

89 Щуркова 41 Висше с. Лешница българска 

90 Кайтазов 35 - с. Горна Сушица българска 

91 Костадинов 43 Средно-специално с. Склаве българска 

92 Джакова  35 Средно с. Струма българска 

93 Олга Бисеркова 59 Висше с. Лебница българска 

94 Желязко Георгиев 41 Висше с. Вълково българска 

95 Нойкова 58 Средно с. Сугарево българска 

96 Ивайло Попов 35 Висше с. Враня българска 

97 Величка Мицева 27 Висше с. Поленица българска 

98 

НЧ Св. Климент Охридски 1926 - 
Павел Пъхнев 

39 Висше с. Склаве българска 

99 Наташа Самсарова 43 Средно с. Джигурово българска 

100 Кръстю Величков 38 Средно-специално с. Златолист българска 

101 Терзиев 64 Средно с. Ладарево българска 

102 Гърнарев 53 Средно с. Яново българска 

103 Шмикеров 49 Средно с. Лозеница българска 

104 Будурова 27 - с. Пирин българска 

105 Джибов 56 Висше с. Лебница българска 

106 Цурева 45 Висше с. Ново Делчево българска 
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107 Илиев 52 Средно с. Кърланово българска 

108 Тончева ЗП 25 Висше с. Ново Делчево българска 

109 Фросина Андонова 30 Висше Сандански ромска 

110 Илиян Андонов 33 Средно с. Дамяница ромска 

111 Славов 27 Средно Сандански ромска 

112 
Антоанета Кирилова, НПО 
"Майчин център" 

36 Висше Сандански българска 

 

 

 Моментна ситуация, очаквания за бъдещето  

   
1.  В каква посока се развива общината?   

a. Правилна 71 

b. Нито правилна, нито грешна 23 

c. Грешна 0 

d. Не зная 13 

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

a. Първи: Безработица 28 

b. Втори: Пътища 11 

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

a. Туризъм 36 

b. Земеделие 35 

c. Животновъдство 6 

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

a. Селищна и междуселищна пътна инфраструктура 15 

b. Кино/театър/спортни съобъжения 8 

c. Воден цикъл и ПСОВ 14 

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

a. Да, отрицателно 34 

b. Да, положително 34 

c. Не 3 

d. Не зная 36 
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6. Вие лично имате ли потенциал да развиете нов бизнес?   

a. Да. 90 

b. Не. 16 

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

a. Земеделие 42 

b. Животновъдство 19 

c. Услуги 27 

d. Търговия 11 

e. Производство 10 

f. Преработка 11 

g. Туризъм 23 

h. Хранителна промишленост 6 

i. Винарство 10 

j. Горско стопанство (озеленяване) 1 

k. Алтернативни енергоизточници 3 

l. 
Друго: обществено полезна дейност; религиозна насоченост; култура; читалищна 
дейност; дърводобив 8 

   
8. Какво би ви разколебало да стартирате нов бизнес?   

a. Икономическата обстановка 67 

b. Бизнес климатът 9 

c. Липсата на квалифициран персонал 12 

d. Административни трудности 13 

e. Намиране на клиенти 15 

f. Намиране и оборудване на помещение 4 

g. 
Друго: реализиране на продукция; липса на средства; финансиране - подкрепа за 
стартиране 10 

   
9. Какво смятате, че ще бъде състоянието на МИГ Сандански след 5 години?   

a. Същото 4 

b. Много по-добро 46 

c. Малко по-добро 41 

d. Много по-лошо 1 

e. Малко по-лошо 0 

f. Не знам 16 

   
10. В каква насока трябва да се развива общината?   

a. Икономически просперираща община 44 
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b. Селскостопански център с развита инфраструктура 45 

c. Спокойно място за живеене с култура и модерна търговия 23 

d. Привлекателен център за външни инвеститори 8 

e. Туристическа дестинация 51 

f. Друго: култура;фолклор;традиции 1 

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

a. Селско стопанство и преработваща промишленост 64 

b. Промишлено производство 17 

c. Енергетика 0 

d. Малки и средни предприятия 25 

e. Лозарство и винарство 25 

f. Туризъм 59 

g. Търговия и услуги 18 

h. Модерни технологии, вкл. ИКТ 2 

i. Услуги за населението 9 

j. Развита социална инфраструктура 10 

k. Друго: култура и образование; ликвидиране на незаконните сметища 5 

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

a. Да 36 

b. Не 12 

c. Не зная 55 

 

 

Усилия на общината за подпомагане на бизнеса   

  
13 

 Достатъчно ли подпомага местната власт нестопанската дейност в общината?    

a. Да 27 

b. Не 13 

c. Не зная 66  

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

a. Заетост/Безработица 61 

b. Пътища 59 

c. Привличане на инвестиции 55 

d. Сметосъбиране 43 

e. Благоустройство/Инфраструктура 33 
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f. Канализация 20 

g. Питейна вода/Пречиствателни станции 9 

h. Подкрепа на МСП 28 

i. Диалог между бизнеса и администрацията 14 

j. Задгранични връзки 2 

k. Браншови сдружения 10 

l. Друго: култура и традиции; създаване на прилекателна среда за туризъм и живот; 
Нестопански дейности 7  

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

икономическата и социалната обстановка в общината?   

a. Да, определено 37 

b. Да, зависи от проекта 48 

c. Не 5 

d. Не зная 16  

  
16. 

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

a. Да, определено 26 

b. Да, отчасти 53 

c. Не 22  

  
17. 

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

a. Да, определено 66 

b. Да, зависи от проекта 28 

c. Не 1 

d. Не зная 8 

 

 

Нужда от обучения   

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

по развиване на проекти с европейско финансиране?   

a. Да 98 

b. Не 5  

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

отговори)?   
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a. Селско стопанство, агрономия 55 

b. Компютърно обучение 21 

c. Маркетинг (търговия, пласмент, логистика) 46 

d. Счетоводство 6 

e. Специализирани професии в някоя промишленост 16 

f. Мениджмънт 13 

g. Чужди езици 16 

h. 

Друго: нови технологии; туризъм; читалищна дейност; обществено полезни дейности; 
култура и образование; кандидатстване с проекти по оперативни програми; 
животновъдства, биоземеделие; алтернативни енергийни източници; винарски умения 17  

  
20. Как да бъде организирано обучението като времетраене?   

a. Дългосрочно (ок. 20 дни) 34 

b. Средносрочно (ок. Седмица) 46 

c. Краткосрочно (ден-два) 22  

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

a. Групово в стопанството 28 

b. Местен семинар в общината 56 

c. Самостоятелно в стопанството 8 

d. Демонстрация в стопанството 14  

  
22. Как да бъде организирано обучението според преподавателите?   

a. От местен колеж 16 

b. От НПО 30 

c. От държавна служба 14 

d. От университет 11 

e. От бизнес центъра на общината 16 

f. От изследователски институт 4 

g. От браншова асоциация 12 

h. От частен колеж 3 

i. Друго: МИГ Сандански; Чужди консултанти 24 

 

 

Работа с програми на ЕС 
   

 
23. Проучвали ли сте финансиране по европейски програми?   

a. Да 56 
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b. Не 51   

 
24. Познавате ли начините за финансиране от европейските фондове?   

a. Да, напълно 15 

b. Да, задоволително 24 

c. Да, отчасти 48 

d. Не 20   

 
25. Осъществявали ли сте проект, финансиран от европейските фондове?   

a. Да 16 

b. Не 55   

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

a. Да 4 

b. Не 97   

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

a. Да 96 

b. Не 1 

c. Не зная 9   

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

a. Да 73 

b. Не 32   

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

a. Да 97 

b. Не 7   

 
30. По коя мярка възнамерявате да кандидатствате?   

a. Мярка 1 Трансфер на знания и действия по осведомяване   

i. Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения 2 

ii. Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване   

iii. Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски 
стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства   

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

i. Подмярка 2.1. Помощ за осигуряване на консултантски услуги 1 

ii. Подмярка 2.3. Подкрепа за обучение на консултанти   
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c. Мярка 4. Инвестиции в материални активи 8 

i. Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 31 

ii. Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 13 

iii. Подмярка 4.3 Инвестиции в инфраструктура   

iv. Подмярка 4.4 Непроизводствени инвестиции 4 

d. Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия 9 

i. Подмярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители 5 

ii. Подмярка 6.2 Стартова помощ за неземеделски дейности 2 

iii. Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 30 

e. Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони 4 

i. Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия 4 

ii. Подмярка 7.3. Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, 
подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп 
до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство 

  

iii. Подмярка 7.4. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за 
отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура 

5 

iv. Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура 6 

v. Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природното наследство на селата, ландшафта в селските 
райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-
икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната 
информираност 

6 

f. Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на 
жизнеспособността на горите   

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

ii. Подмярка 8.2. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за поддръжка 1 

iii. Подмярка 8.5. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, 
природни бедствия и катастрофични събития 1 

iv. Подмярка 8.6. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на 
горските екосистеми   

v. Подмярка 8.7. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на горски продукти   

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

h. Мярка 10. Агроекология и климат   
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i. Подмярка 10.1. Плащания за ангажименти, свързани с агроекология и климат 2 

ii. Подмярка: 10.2. Опазване на застрашени от изчезване местни породи и сортове, важни 
за селското стопанство 3 

i. Мярка 11. Биологично земеделие 7 

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

i. Подмярка 12.1. Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000 1 

ii. Подмярка 12.2. Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000   

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

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

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

ii. Подмярка 13.2. Компенсаторни плащания за ха ИЗП в други райони със съществени 
природни ограничения   

l. Мярка 14. Плащания за хуманно отношение към животните   

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

i. Подмярка 15.1. Плащания за горски екологични ангажименти   

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

n. Мярка 16. Сътрудничество   

i. Подмярка 16.1. Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в 
рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост   

ii. Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между 
участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на 
доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за 
популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните 
пазари 

  

o. Оперативна програма „Околна среда" 2014 - 2020; 1 

p. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020; 12 

q. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020; 6 

r. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 1   

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

a. Ще загубя средства и време, а няма и да успея 1 

b. Нямам необходимите финансови средства 13 

c. Бюрокрацията е прекалено голяма 2 

d. Нямам достатъчно информация 3 

e. Нямам подходящ терен 0 

f. Друго 0 
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Фирми и еднолични търговци 
 

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

a. Да увелича обема 51 

b. Да запазя същия обем 4 

c. Да намаля обема 0 

d. Друго: нов бизнес; подобряване на инфраструктурата. 2   

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

  

a. Интернет 42 

b. Лични контакти 46 

c. Медии 6 

d. Клиенти 6 

e. Доставчици 3 

f. Държавната администрация 2 

g. Общината 3 

h. Платена база данни 0 

i. Консултантска фирма 8 

j Друго: МИГ Сандански 4   

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

един отговори)   

a. За българските пазари 30 

b. За доставчици 9 

c.  Данъчна информация 0 

d. За нови технологии 20 

e. За чужди пазари 8 

f. Счетоводна информация 2 

g. За сертификати за качество 10 

h. За стартиране на фирма 6 

i. За чужди партньори 6 

j. За трудово-правни отношения 0 

k. Митнически закони и тарифи 0 

l. Юридическа информация 5 

m. Кандидатстване и отпускане на средства 16 

n. Друго: Биопроизводство; Преработка на земделска продукция; Методи на устойчиво 
земеделие; Винарство 3   
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35. Смятате ли, че персоналът ви се нуждае от обучение в следните области?   

a. Компютърно обучение, ИКТ 27 

b. Маркетинг 22 

c. Управление на персонал 7 

d. Осъществяване на бизнес в ЕС 11 

e. Стратегическо управление 3 

f. Разработване на инвестиционни планове 4 

g. Управление на европейски проекти 14 

h. Комуникация с администрацията 3 

i. Друго: няма персонал; Винарство; Етикеция и туризъм; Биопроизводство;Методи на 
устойчиво земеделие 9   

   

 
36. Имате ли достатъчно информация за оперативните програми и европейските 

фондове?   

a. Да 26 

b. Не 12 

c. Не мога да преценя 22   

 
37. Информация от коя от следните области ще помогне за развитието на вашата 

дейност?   

a. Оперативни програми на ЕС 58 

b. Общински поръчки 2 

c. Държавни поръчки 2 

d. Грантови схеми 1 

e. Друго: добри практики на НПО 2   

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

a. Да 16 

b. Не 10 

c. Не зная 33   

 
39. Вие членувате ли в такова сдружение?   

a. Да 2 

b. Не 53   

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

a. Други частни фирми 7 

b. Национални браншови организации 4 
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c. Друго: МИГ ; НЕ 19 

 

 

Земеделие и животновъдство 
   

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

a. Да увелича обема 43 

b. Да запазя същия обем 6 

c. Да намаля обема 1 

d. Да прекратя дейността 2   

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

животновъдството в общината?   

a. Липса на средства за инвестиции 31 

b. Липса на пазари на едро за продукцията 28 

c. Остаряла земеделска техника 14 

d. Недостатъчно търсене на продукцията 14 

w. Неквалифицирана работна ръка 7 

f. Раздробеност на обработваемата земя 7 

g. Липса на работна ръка 7 

h. Липса на консултации по методи 5 

i. Липса на информация за технологии 4 

j. Липса на информация за доставчици 2 

k. Друго 0   

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

a. За пазари 35 

b. За нови технологии 15 

c. Счетоводна практика 2 

d. Отпускане на кредити 12 

e. Подобряване на качеството 7 

f. Юридическа информация 1 

g. За доставчици 3 

h. Данъчен режим 1 

i. Друго 0   

 
44. Какъв вид техническо оборудване бихте желали, за да бъде подпомогнато развитието 

на бизнеса ви?   

a. Нови усъвършенствани методи 17 
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b. Производство на продукти в стопанството 25 

c. Опазване на околната среда 11 

d. Подобряване на условията на живот на животните 14 

e. Нови селскостопански машини 25 

f. Стандарти за безопасност на храните 5 

g. За нова странична дейност 6 

h. Друго: Винарско оборудване 1   

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

развитието на бизнеса ви?   

a. Разработване на бизнес и инвестиционен план 15 

b. Информация за пазари 23 

c. Обучение по ПРСР 16 

d. Методи за реализация на продукцията 15 

e. Групи на производители и съвместна дейност 7 

f. Финансов мениджмънт и контрол 4 

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

h. Управление на персонал 1 

i. Селски туризъм, хотелиерство 5 

j. Чужди езици 1 

k. Друго: Биопроизводство 4   

 
46. Колко земя обработвате?   

a. До 10 дка 17 

b. 11-30 дка 11 

c. 31-50 дка 7 

d. 51-200 дка 3 

e. Над 201 дка 4   

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

a. До 5 животни 3 

b. 6-30 животни 4 

c. 31-50 животни 1 

d. Над 51 животни 4   

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

a. До 50 животни 6 

b. 51-100 животни 3 

c. Над 101 животни 4 
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49. Колко птици отглеждате?   

a. До 100 3 

b. Над 101 2   

 
50. Какви култури отглеждате?   

a. Тютюн 1 

b. Пшеница 7 

c. Грозде 10 

d. Люцерна 7 

e. Домати 17 

f. Слънчоглед 1 

g. Краставици 15 

h. Зеленчуци 15 

i. Ечемик 1 

j. Фуражни култури 3 

k. Пипер 3 

l. Пъпеши 2 

m. Грах 1 

n. Сини сливи 0 

o. Овошки 5 

p. Лук 3 

q. Друго 2 

 

 Данни за НПО  

   
51. Каква е основната дейност на вашата НПО?   

a. Спортно/Туристическо дружество 1 

b. Религиозна организация 4 

c. Читалище 4 

d. Друго: НПО развитие за с. Петрово 4 

   
52. Получавате ли държавно или общинско финансиране?   

a. Да, държавно 3 

b. Да, общинско 3 

c. Не 9 

   
53. Имате ли изградени партньорства със сродни организации?   
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a. Да, в общината 6 

b. Да, в България 6 

c. Да, в чужбина 1 

d. Не 7 

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

a. Участие в съвместни проекти 8 

b. Партньорство с общината 9 

c. Финансиране 9 
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Приложение №2  

Идейни предложения по ПРСР 
Освен анкетните карти, посветени на визията и настроенията на общността, сред представителите на 

стопанския, нестопанския и публичния сектор бе проведено проучване за конкретни идейни 

предложения. Резултатите от него бяха взети предвид при изготвянето на Стратегията за ВОМР. За 

разлика от въпрос 31 от анкетната карта, тук личат намеренията на по-запознатите с мерките и 

подмерките от ПРСР 2014-2020 и техните конкретни цели. От идейните предложения личи интересът 

на общността към Подмярка 4.1, Подмярка 4.2, Подмярка 6.4, Подмярка 7.2, Подмярка 7.5, Подмярка 

8.1, Подмярка 8.3 и Подмярка 8.5. Липсва интерес към останалите Подмерки, което дава ясна насока 

за формулирането на приоритетите на Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански, идентифицирането на 

проблемите, начините и мерките за тяхното отстраняване за по-доброто и балансирано развитие на 

територията.  

По-долу следва по-конкретно описание на инвестиционните намерения на местното население по 

съответните подмерки. Накрая в табличен вид са изнесени сумите на конкретните предложения с 

посочен заинтересован бенефициент и подмярка. 

Подмярка 4.1 – два декара оранжерии, закупуване на трактор, закупуване на земя, засаждане с 

овошки; оборудване със земеделска техника, необходима за отглеждане на лозя, закупуване на 

магарета за разходки по екопътеките в района, създаване на екостопанство за плодове и зеленчуци, 

модернизирана оранжерия в с. Вълково; защитаване на марка и наименование за Широка мелнишка 

лозя и за вино от Широка мелнишка лозя; орехови насаждения, отглеждани по биологичен метод; 

политиленови оранжерии; политиленова оранжерия в с. Лешница; пак; закупуване на машини; 

модернизиране на оранжерия. 

Подмярка 4.2 – изграждане и оборудване на мандра в с. Ново Делчево; изграждане и оборудване на 

производствена сграда за съхранение и сушене на плодове и зеленчуци в с. Хърсово; закупуване на 

пчелни кошери, построяване на сграда за изваждане на мед; оборудване на малка винарна с място за 

дегустация; преработка на мляко за продажба в района – мандра. 

Подмярка 6.4 – къща за гости и семейни хотели; изграждане на атракциони за туристи; реконструкция 

на жилищна сграда в къща за гости; изграждане на къща за гости; ремонт на къща национален 

паметник на културата в Мелник с туристическа цел; семеен хотел с механа в Мелник; довършване и 

оборудване на къща за гости със спа зона за винена терапия в Мелник; туристически център, къща за 

гости и база за екстремни и планински спортове и по р. Струма и Пирин планина, закупуване на лодки 

и АТВ; изграждане на автосервиз с техника за диагностика на леки и товарни автомобили, автомивка 

за самообслужване – няма такова нещо засега в общината; цех за мрамор и закупуване на машини; 

вертикална планировка на изградена къща за гости, гараж, терасиране; нови машини - заваръчни; 
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дегустационна за вина и български национални ястия; къща за гости в с. Зорница; вендинг машини и 

кафе машини; борса за плодове и зеленчуци; цех за производство на дървена дограма и мебел; 

оборудване на склад за бяла и черна техника; оборудване на цех за обработка на метални изделия; 

къща за гости в с. Лозеница с басейн и барбекю; къща за гости в с. Джигурово; разширяване на 

производствена база за хлебни изделия – поточни линии за производство на хляб и хлебни изделия; 

цех за преработка на мрамор и мраморни изделия в с. Вълково; оборудване за фризьорски козметичен 

салон; машини за копирни услуги; оборудване за рекламна, счетоводна и административна дейност; 

оборудване за шивашка дейност;  

Подмярка 7.2 – чешми за минерална вода в с. Левуново, с. Хотово и с. Спатово; ремонт и оборудване 

на спортни зали; спортни площадки в с. Склаве; ремонт на стадион в с. Струма; спортни площадки в с. 

Джигурово; мобилни съоръжения за културни събития; реставрация на недвижима културна ценност; 

ремонт и реставрация на мост в Мелник; резервоар за питейна вода в с. Хотово и с. Дебрене; земни 

площи и прилежащи съоръжения за с. Поленица; обновяване на парк в с. Склаве; възстановяване на 

зелени площи в Мелник; ремонт на филиал на детска градина в с. Левуново и Мелник; ремонт на 

сграда на начално училище в с. Поленица;  реконструкция на улица в Мелник; хоризонтална 

маркировка и вертикална пътна сигнализация на общински път Хърсово – Виногради и на Спатово – 

Склаве; улица в с. Рожен; улица в с. Левуново; транспортно средство за нуждите на Домашен социален 

патронаж; ремонт на сграда на кметство в с. Джигурово; ремонт на сграда за поща и читалище в с. 

Вълково; обществена трапезария за социално слаби в Сандански; ремонт и саниране на читалищна 

сграда; оборудване за плувен клуб; закупуване на озвучителна уредба и национални носии; 

закупуване на традиционни български носии и обувки /цървули/ за танцов състав „Македонска 

хубост“; закупуване на оборудване и носии за дейността на НЧ „Отец Паисий“ в гр. Сандански и 

провеждане на мероприятия за запазване на културното наследство;  закупуване на народни носии за 

женски танцов състав и детски танцов състав към читалище „Никола Вапцаров – 2005“ и провеждане 

на мероприятия, свързани с дейността на читалището. 

Мярка 7.5 – изграждане на туристическа пътека и обезопасена площадка в зоната на защитена 

местност „Попиналъшки водопад“; изграждане на велоалеи в град Сандански; реконструкция и 

модернизация на туристическия информационен център в Мелник;  създаване на център за изкуство 

и традиционни занаяти; изграждане на посетителски център за представяне на местно културно 

наследство – православни икони и стенописи. 

Подмярка 8.1 – залесяване на общински терени – горски фонд в землището на с. Катунци. 

Подмярка 8.3 – закупуване на специализирано оборудване за борба с горските пожари. 

Подмярка 8.5 – изграждане на дребномащабна инфраструктура – пешеходни пътеки, съоръжения за 

отдих, указателни табели, информационни табели, заслони и наблюдателни точки; поставяне на нова 

знакова сигнализация и маркировка на екопътеки в горския фонд; изграждане и поддържане на 

полезащитни пояси до полски пътища, до общински водоеми и напоителни съоръжения около 
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регионално депо за неопасни отпадъци; изграждане на дребномащабна инфраструктура – пешеходни 

пътеки, съоръжения за отдих, указателни табели в горски фонд на територията на градски парк 

Сандански и Резиденция Свети Врач. 

 

Мярка Сума лв. 
Стопански 

сектор 
Нестопански 

сектор 
Публичен 

сектор 

6.4 

200 000  „ДИВ ИНВЕСТ” ЕООД   

200 000 „КАМИНИНОКС”ЕООД   

400 000 
„МАРИО ДИМИТРОВ 
– М” ЕООД 

  

400 000 
Димитър Василев 
Трендафилов 

  

100 000 „Боряна-2012” ЕООД   

400 000 
„Бест Българиан 
Пропъртис” ООД 

  

40 000 
ЕТ „Радка Кръстева-
96” 

  

400 000 „Мая 2012” ЕООД   

400 000 „Анабел” ООД   

300 000 
Светла Методиева 
Трендафилова 

  

200 000 
„Анис Мелник Груп” 
ООД 

  

100 000 „Илдан 4” ООД   

800 000 
Григор Иванов 
Секулов 

  

500 000 „Валекс 1” ЕООД   

400 000 
„Кръстеви-Демира” 
ЕООД 

  

300 000 гр. Мелник   

100 000 
Елена Славчева 
Стоилова 

  

100 000 
„Пеника-Горна 
Сушица” ООД 

  

200 000 „Трунгов и син” ЕООД   

90 000 
„Сабес карсервиз” 
ЕООД 

  

100 000 Костадин Нойков   

25 000 Зоран Въчков   

20 000 
„И ЕН БИ Сървисис11” 
ООД 
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100 000 „ФОС 33” ЕООД   

25 000 
ЕТ „Свободка 
Златкова Боби-Рос” 

  

90 000 „Нико Симид” ЕООД   

400 000 
„Перфектокосултинг” 
ЕООД 

  

100 000 „Бистрица 55” ЕООД   

80 000 Иван Дуков    

200 000 
„Санел Сандански” 
ООД 

  

100 000 „Мито-2010”ЕООД   

90 000 „Шаламандови” ООД   

Обща сума 6 960 000    

     

4.1 

36 000 
Ана Венчова Попова - 
ЗП 

  

60 000 Атанас Манолев - ЗП   

600 000 Атанас Кацаров   

400 000 „Вегетал” ЕООД - ЗП   

40 000 Митко Манолев - ЗП   

300 000 Георги Панчев - ЗП   

50 000 Кирил Запрев - ЗП   

60 000 
Веселин Серафимов - 
ЗП 

  

50 000 Васил Комитев - ЗП   

30 000 
Александър Тичев - 
ЗП 

  

100 000 
Димитър Тимушев -
ЗП 

  

100 000 
Моника Неделкова - 
ЗП 

  

150 000 „Пи ейч вайнс“ ЕООД   

200 000 
„Пасищно прасе“ 
ЕООД 

  

200 000 
„Пасищно прасе“ 
ЕООД 

  

Обща сума 2 376 000    

     

4.2 

108 000 Димитър Пъхлев - ЗП   

300 000 „Шестака” ООД - ЗП   

200 000 Евгени Тилев - ЗП   

250 000 „Бодина13” ООД   

250 000 Емил Гоцев - ЗП   
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400 000 „Дамяница“ АД   

200 000 
„Пасищно прасе“ 
ЕООД 

  

Обща сума 1 708 000    

     

7.2 

70 000  НПО Сандански  

50 000   
Община 
Сандански 

60 000   
Община 
Сандански 

200 000   
Община 
Сандански 

40 000   
Община 
Сандански 

200 000   
Община 
Сандански 

280 000   
Община 
Сандански 

150 000   
Община 
Сандански 

400 000   
Община 
Сандански 

100 000   
Община 
Сандански 

200 000   
Община 
Сандански 

100 000   
Община 
Сандански 

200 000   
Община 
Сандански 

100 000   
Община 
Сандански 

300 000   
Община 
Сандански 

300 000   
Община 
Сандански 

 

300 000   
Община 
Сандански 

300 000   
Община 
Сандански 

100 000   
Община 
Сандански 

100 000   
Община 
Сандански 
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250 000   
Община 
Сандански 

100 000   
Община 
Сандански 

50 000   
Община 
Сандански 

150 000   
Община 
Сандански 

160 000   
Община 
Сандански 

150 000   
Община 
Сандански 

120 000   
Община 
Сандански 

100 000  
НЧ „Отец Паисий” 
Левуново 

 

100 000  НЧ - Н. Делчево  

200 000  
СНЦ Плувен клуб 
Сандански 

 

100 000  
СНЦ ФК 
„Бистрица” - 
Катунци 

 

 20 000  
Читалище 
Дамяница 

 

 10 000  Читалище Струма  

 100 000  
Читалище 
Сандански 

 

 30 000  

СНЦ „Фолклорен 
Ансамбъл – 
Македонска 
хубост” 

 

Обща сума 5 190 000    

     

7.5 

100 000   
Община 
Сандански 

100 000   
Община 
Сандански 

80 000   
Община 
Сандански 

100 000   
Община 
Сандански 

300 000   
Община 
Сандански 
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300 000   
Община 
Сандански 

    

Обща сума 980 000    

     

8.1 50 000   
Община 
Сандански 

     

8.3 120 000   
Община 
Сандански 

     

8.5 

50 000   
Община 
Сандански 

50 000   
Община 
Сандански 

80 000   
Община 
Сандански 

Обща сума 180 000    

     

ОБЩА СУМА: 17 564 000 
     

 

 

Извод 

От идейните предложения може да се заключи, че местното население има потенциал и визия за 

развитие на територията на общината. Основният интерес на частните бенефициенти е към подмярка 

6.4, което предопределя и приоритизирането й при формирането на бюджета на СВОМР. Голям е и 

интересът към подмярка 7.2, което е логично предвид идентифицираните ключови проблеми на 

територията на МИГ Сандански и методите за тяхното разрешаване, изискващи по-голяма 

ангажираност на Община Сандански. По същата подмярка ще могат да кандидатстват и представители 

на неправителствения сектор и читалищата за подкрепа на развиваната от тях дейност. Интерес е 

отбелязан и към подмерки 8.1, 8.3 и 8.5, което е гаранция за бъдещото опазване и благоустрояване на 

горския фонд, което несъмнено би се оказало благоприятно и за туризма, а оттам и за цялостната 

икономика на територията на МИГ Сандански. Очевиден е потенциалът за балансирана Стратегия за 

водено от общностите местно развитие. 
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Приложение №3  

Идентифицирани заинтересовани страни 

 
В процеса на провежданите срещи, обучения, семинари, конференции, разпространяване на 

анкетни карти и събиране на идейни предложения се включиха следните групи 

заинтересовани страни по изготвянето на стратегията за водено от общностите местно 

развитие:  

 Публичен сектор – Община Сандански, представители на местната власт, служители в 

общиснка администрация, училища; 

 Бизнес сектор - търговски дружества и физически лица – търговец в сферата на 

търговията, услугите, преработката и производството в областта на туризма и 

хотелиерството, строителството, здравеопазването, транспорта и др., свободни 

професии, земеделски производители; 

 Неправителствен сектор – читалища, НПО в областта на културата, спорта, туризма, 

социалната и екологичната сфера, църковни настоятелства; 

 Граждански сектор - местни жители, ползватели на резултати от изпълнението на 

проекти от Стратегията за ВОМР, уязвими групи – безработни, роми, пенсионери,  

хора с увреждания, социални служби. 

От първи тематичен блок на настоящия анализ - I. Профил на респондентите, е видно, че при 

изготвянето на стратегията е взето предвид мнението и инвестиционните намерения на хора 

на възраст между 23 и 70 години, както и на представители на ромската етническа общност 

на територията на МИГ Сандански. 

В набирането на конкретни идейни предложения участие взеха 54 представители на бизнес 

сектора, 9 представители на неправителствения сектор, а от представители на община 

Сандански бяха представени 38 проектни идеи. 

 

 

 


