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СЪКРАЩЕНИЯ И АКРОНИМИ
ЕК
ЕС
ЕЗФРСР
Км
Лв
ПРСР
СВОМР
€
SWOT
ДФЕС
БВП
МСП
МПС
НСИ

Европейска комисия
Европейски съюз
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Километър
Лев, националната валута на България
Програма за развитие на селските райони
Стратегия за Водено от общностите местно развитие
Евро
Анализ на силни, слаби страни, възможности и заплахи
Договр за функциониране на Европейския съюз
Брутен вътрешен продукт
Малки и средни предприятия
Моторни превозни средства
Национален статистически институт
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ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на проучването е във връзка с необходимостта на МИГ Сандански от подробна и детайлна
информация за актуалната ситуация в микропредприятията на територията по отношение на
структурата, организацията на труда и работните процеси, технологично оборудване, производствен
капацитет, управленски и финансов капацитет, маркетингови стратегии и достъп до пазари, отношение
на предприемачите на територията към иновациите и иновативните подходи.
Проучването е извършено във връзка с прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на СВОМР“ в изпълнение на Заповед № РД09-310/ 25.03.2019г. на ръководителя на УО
на ПРСР 2014-2020 и Споразумение № РД 50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР по ПРСР 20142020 г.
Настоящият документ е изготвен през месец Юли-Октомври 2019г., в резултат на интензивни
дейности, обсъждания със заинтересовани страни и анктено проучване.

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ
Проучването и анализът са свързвани с постигането на иновативните характеристики на
Стратегията за ВОМР. Изготвянето на анализа е във връзка с необходимостта на МИГ да получи
актуална и подробна информация относно текущото състояние на предприемаческата среда,
действащите предприятия и свободните производствени активи в община Сандански, представените
икономически отрасли и потенциалът за нови и иновативни икономически дейности; да извърши анализ
на предприемаческата активност и отношението към иновации; нагласите на целевите групи за
иновации и предприемачество; идентифицирани пречки и ограничения.
При изпълнението на задачата е приложен подходът „отдолу-нагоре“, а именно: планиране на
дейностите със заинтересованите страни по стратегията, основано на проучените потребности на
целевите групи и на препоръките от експертния анализ на текущата ситуация по отношение на
сравнителни предимства, възможности, слабости и ограничения.
Методология.
За целите на подготовката за извършване на проучване и изготвяне на анализ се разви методология,
отчитаща особеностите на темата и на поставената задача, връзките с прилаганата стратегия на МИГ и
спецификите на територията. Методологията съчетава различни и допълващи се изследователски
методи и подходи, като теренни изследвания (анкетно проучване), събиране и обработка на
статистическа информация, получена от официално признати източници като НСИ, Община Сандански,
МИГ Сандански и др.
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Анализът е предшестван от анкетно и теренно проучване и извършен на база резултатите от него,
като са изследвани и обобщени отговорите на въпросите от анкетните карти, преките наблюдения на
анкетиращо лице; изследвани са данни от информационни източници и документи. Теренното и анкетно
проучване е извършено с едновременно протичане на процеси на информиране и консултиране по време
на срещите. Така от една страна теренното проучване установи и анализира обективни данни и фактори
по отношение на състоянието на микропредприятията и социално-икономическия потенциал за
внедряване на иновации в тях, а от друга страна се получи представа за потребностите, намеренията и
нагласите на представители на целевата група.
Дейности и изпълнени задачи. Начин на изпълнение
За постигане на целите и очакваните резултати изпълнени следните дейности и задачи:
• Подготовка на теренно и анкетно проучване
В рамките на анкетното проучване бяха изпълнени следните задачи:
1) подготовка на анкетна карта
2) идентифициране на подходящи участници от целевата група – микропредприятия,
осъществяващи икономическа дейност натериторията на МИГ Сандански, които да бъдат анкетирани и
проучени;
• Провеждане на анкетното проучване с цел набиране на информация от първоизточника.
От теренното проучване се разбра, от една страна, каква е обективна картина за състоянието на
територията, а от друга се изследваха и установиха реалните силни и слаби страни, възможности и
заплахи за малкия бизнес на територията.
• Събиране, обработка и анализ на получените данни от изследването. Събраните чрез анкетно
проучване данни се обобщават и анализират по отношение на качествени и количествени показатели –
брой отговори от посочените възможни и сравнение с общия брой на анкетите. Изследват се дадените
отговори на въпроси от отворен вид.
• Изследване на печатни и електронни източници на информация.
С оглед на установената липса на познания относно иновация, видове иновации и иновационен
подход, е събрана, обработена и предоставена на МИГ теоретична информация, свързана с иновациите,
която да бъде използвана за бъдещите информционно-обучителни дейности на МИГ Сандански.
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ОБЩИ ДАННИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ САНДАНСКИ
Територията на МИГ Сандански се намира в Югозападна България, Благоевградска област и съвпада
изцяло с територията на Община Сандански, която заема 998,4 км2 и покрива части от планините Пирин,
Славянка, Огражден Малешевска и Санданско-Петричкото поле както и част от уникалния биорезерват
Кожух планина. Според разпоредбите и териториалното разделение на Закона за регионалното развитие
тя е включена в Югозападен район за планиране. Този район за планиране се състои от областите София,
Софийска, Кюстендил, Благоевград и Перник. От своя страна област Благоевград включва 280 населени
места разпределени на териториален принцип в 14 общини - Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев,
Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда.
Община Сандански включва 54 населени места и на юг граничи с гръцките общини Ангистро и
Ахлодохорион от област Серес и голямата община Като Неврокопи от област Драма.
В структурата на община Сандански като административно - териториална единица влизат общо 54
населени места - два града и 52 села. 66 % от населението живее в градовете, а 34% в селата.
Демографската структура на населението е подчинена на установилите се през последните години
общи тенденции за страната - намаляване на броя на населението, ниска раждаемост, намаляване броя
на сключените бракове и отрицателен естествен прираст.
Таблица 1: Население на община Сандански за периода 2015-2018 г.
Община Сандански
Общо

Общо
Мъже

Жени

В градовете
Общо
Мъже
2015 година

Жени

Общо

В селата
Мъже

Жени
(брой)

38,609

18,777

19,832

25,487
2016 година

12,279

13,208

13,122

6,498

6,624
(брой)

38,153

18,528

19,625

25,253
2017 година

12,132

13,121

12,900

6,396

6,504
(брой)

37,763

18,287

19,476

25,157
2018 година

12,040

13,117

12,606

6,247

6,359
(брой)

37,400

18,074

19,326

25,091

11,963

13,128

12,309

6,111

6,198

*Данни: https://infostat.nsi.bg
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Благоприятните природни дадености на региона съчетани с богатството от минерални извори с
различна термалност (в района на община Сандански има над 80 извора с температура 42-81 градуса по
Целзий), ниска минерализация, богат химически състав, лекуващи множество заболявания и даващи
възможност за къпане на открито през цялата година, превръщат мястото удобно за заселване на човека
по тези места още в дълбока древност.
Сандански е популярен балнео и СПА център. Има изградени голям брой хотели, семейни и големи
хотелски комплекси с обща леглова база около 4000 места. В града функционира голям санаториум –
Специализираната болница за рехабилитация, който имат изключително висока посещаемост през
цялата година
Мелник е най-малкият град в България и
притегателен център за туристи. Привлекателен е
със старинните си къщи, легендарната си история,
прекрасната природа и хубавото червено вино.
Градът е обявен за културно-исторически резерват.
Чудесата на региона впечатляват и с уникалния
македонски
фолклор,
съхранил
изконната
българска добродетел – гостоприемството, което
ще накара всеки да се почувства добре дошъл във
всеки сезон и празник.
Този район на България от векове е прочут с
направата на хубави червени вина. Тук е и родното
място на прочутата мелнишка лоза.
На територията на МИГ Сандански интензивно
се развиват туризмът и лозарството, както и текстилната промишленост. Застъпен е спа туризмът,
поради минералните извори и изградените нови и модерни СПА-Центрове. Поради благоприятния
климат и местоположение, в община Сандански е застъпено и оранжерийното земеделие и
зеленчукопроизводство. Развито е още овощарството. През последните години силно се развива
туризма. Североизточната част на общината попада в Националния парк Пирин. Тук има идеални
условия за развитие на планинския туризъм. Функционират 4 планински хижи – Яне Сандански,
Каменица (Беговица), Пирин и Малина и курортния комплекс Попина лъка.
Град Сандански има уникално амфитеатрално разположение, в живописната Санданско-Петричка
котловина, в самото подножие на магнетичната Пирин планина по долното течение на река Санданска
Бистрица. Още преди 2500 години минералните извори на града са привлекли тракийското племе меди,
които са изградили на това място селището си.
Територията на община Сандански се отличава с голяма концентрация на религиозни обекти църкви и манастири. Само в Мелник в миналото те са били над 70. Те са паметник на изкуството,
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изразяващ развитието на уникалната художествена школа, известна като Мелнишко художествено
средище, възникнала през Средновековието и просъществувала до началото на 20 век. Едни от найярките й проявления се съхраняват в Роженския манастир - паметник на културата с национално
значение. Църкви с историческо и архитектурно значение има в селата Виногради, Горно Спанчево,
Бельово, Голешово, Ковачево, Враня, Хърсово, Хотово, Белевехчево, Бождово, Малки Цалим (легенди
разказват, че край селото в една пещера е живял като отшелник Свети Иван Рилски), Пиперица и
Златолист, в чиято черква е живяла монахинята Преподобна Стойна.

I.

ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ
1.1. Понятие и видове иновации

Иновация* (на латински: novatio) е нововъведение или изменение в дадено явление, с което то се
отличава от някакво първоначално състояние. Според друга дефиниция това е прилагането на нови идеи,
процеси, стоки, услуги и практики по повече или по-малко комерсиален начин, основано на (ново)
приложение на науката и/или техниката.
Терминът иновация произлиза от латинското „novatio“, и преведен дословно Innovatio означава „по
посока на изменението“. Самото понятие innovation се появява за първи път в научни изследвания през
19 в. Нов живот понятието получава в началото на 20 в. в научните трудове на австрийския
икономист Йозеф Шумпетер, който описва нововъведенческите процеси като „създаване на нови
комбинации“ или изменения в развитието на пазара и производството. Според Шумпетер под понятието
„иновация“ се разбира изменение с цел да се внедрят и използват нови видове потребителски стоки,
нови производствени и транспортни средства, нови пазари и форми на организация в производството.
Крайният резултат от процеса е създаване на нов продукт, услуга, процес или форма на организация.
Минимален признак за една иновация е изискването продуктът, производственият процес, методът
за маркетинг или организация да е нов (или значително подобрен) за практиката на дадена фирма. Това
включва в категорията на иновациите продукти, производствени процеси и методи, които фирмите са
създали първи и/или продукти, производствени процеси и методи, заимствани от други фирми или
организации.
Иновационната дейност представлява всички научни, технологични, организационни, финансови и
търговски действия, от които реално произтича реализацията на иновациите, или които са замислени с
тази цел. Някои видове иновационни дейности са иновационни сами по себе си, други не притежават
това свойство, но също са необходими за осъществяването на иновацията. Иновационната дейност
включва също и изследвания и експериментални разработки, несвързани пряко с разработването на
конкретна иновация. Общ признак на иновацията е обстоятелството, че тя следва задължително да се
внедри. Нов или усъвършенстван продукт се счита за внедрен, когато е излязъл на пазара. Новите
*https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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производствени процеси, маркетингови методи или организационни методи се считат за внедрени,
когато те реално се използват в дейността на фирмата. Характерът на иновационните дейности в
различните фирми е различен. Някои фирми се занимават със съвсем ясно изразени иновационни
проекти – в това число разработка и внедряване на определен нов продукт, докато други се занимават
предимно с това да внасят нови и нови подобрения в своята продукция, производствени процеси и
операции. И двата вида фирми могат да се считат за иновационни, тъй като иновацията може да се
състои от реализацията на единично съществено изменение или от цяла редица по-малко значителни
подобряващи изменения, които в своята съвкупност образуват значително изменение.
Иновационната фирма е фирма, която е внедрила някаква иновация за определен по време на
проучването период от време.
Продуктово/производствена иновационна фирма е фирма, която е внедрила някакъв нов или
значително подобрен продукт или производствен процес за определен по време на проучването период.
Видове иновации
➢
Продуктовата иновация е внедряване на стока или услуга, която е нова или значително
подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Тук се включват и
значителните усъвършенствания в техническите характеристики, компонентите и материалите, във
вграден софтуер, в степента на удобството при ползване или в някакви други функционални
характеристики.
➢
Производствената иновация е внедряване на нов или значително подобрен начин на
производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите,
производственото оборудване и/или софтуера. Производствените иновации могат да имат за цел
намаляване на себестойността или разходите за доставка на продукцията, повишаване качеството на
продукцията или производството или доставката на нови или значително подобрени продукти.
Методите за производство включват технологичните процедури, оборудването и софтуера, прилагани в
производството на стоки или услуги. Като примери за новите методи на производство могат да се
посочат инсталирането на ново автоматизирано оборудване на производствена линия или
компютризацията на проектно-конструкторските работи. Методите за доставка са свързани с
логистиката на фирмата и обединяват оборудването, софтуера и технологиите, които се използват в
снабдяването с изходни материали, вътрешнофирменото снабдяване и доставката на крайната
продукция. Като примери за новите методи за доставка могат да се посочат внедряването на отчетност
при манипулациите със стоки с помощта на баркод или активна радиочестотна система за проследяване
на транспортните средства (RFID).
➢
Маркетинговата иновацията е внедряване на нов метод за маркетинг, включително на
значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране, реклама на пазара
или в определянето на неговата продажна цена. Маркетинговите иновации са насочени към по-добро
задоволяване нуждите на потребителя, отваряне на нови пазари или завоюване на нови позиции за
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продукцията на фирмата на нейния пазар с цел увеличаване обема на продажбите. Отличителна черта
на маркетинговата иновации в сравнение с останалите изменения в маркетинговия инструментариум е
внедряването на такъв метод за маркетинг, който никога по-рано не е бил използван от съответната
фирма. Понятието „маркетингови иновации” включва значителни изменения в дизайна на продукта,
представляващ част от нова концепция за маркетинга на този продукт.
➢
Организационната иновация е внедряване на нов организационен метод в търговската
практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки. Организационните
иновации могат да бъдат насочени към повишаване ефективността на фирмата – чрез съкращаване на
административните или оперативните разходи, повишаване удовлетвореността на служителите от
състоянието на техните работни места (откъдето идва и подобряване производителността на труда),
разширяване на достъпа до нестокови активи (например до некодифицирани знания от външни
източници) илинамаляване на разходите за снабдяване. Отличителна особеност на организационната
иновация, която ги разграничава от останалите организационни промени в една фирма, представлява
внедряването на някакъв организационен метод (в търговската практика, в организацията на работните
места или във външните връзки), който не е използван от фирмата по-рано и който е резултат от
реализацията на стратегическите решения на ръководството.
➢
Технологични иновации - нововъведения под формата на изменения, подобрения на
производствени процеси или нови производствени технологии. Технологичните иновации са
нововъведения в производствените предприятия, които най-често намаляват разходите на труд и
материали, повишават производителността, стабилизират и повишават качеството на продуктите.
Технологичните иновации са свързани с продуктовите, защото много често нововъведенията в
продуктите налагат изменения на производствения процес.
➢
Социална иновация е процесът на разработване и внедряване на ефективни решения за
предизвикателни, често системни социални и екологични проблеми в подкрепа на социалния напредък.
Социалната иновация не е прерогатив или привилегия на никоя форма на организация или правна
структура. Решенията често изискват активното сътрудничество на всички съставни елементи –от
правителството, през бизнеса, до неправителствения сектор.
➢
Екологична иновация - въвеждането на всеки нов или значително подобрен продукт (стока
или услуга), процес, организационна промяна или маркетингово решение, което намалява употребата
на природните ресурси (включително материали, енергия, вода и земя) и намалява отделянето на вредни
вещества по целия жизнен цикъл“. ОИЕ също така признава съществуването на системни еко-иновации,
които могат да доведат до системни промени както в социалната сфера (ценности, правила, нагласи и
т.н.), така и в техническата (инфраструктура, технология, инструменти, производствени процеси и др.)
и най-вече по отношение на връзките помежду им. Еко-иновациите се отнасят до намаляването на
влиянието ни върху околната среда и по-добрата употреба на ресурсите. С други думи, развиващи се
продукти, техники, услуги и процеси, които намаляват въглеродните емисии, използват ефективно
природните ресурси, насърчават рециклирането и т.н. Тази инициатива има пет основни направления:
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o
o
o
o
o

Рециклиране на материали и рециклиращи процеси;
Продукти за устойчиво строителство;
Хранително-питеен сектор;
Ефективно използване и разпространение на водата;
Екологични (зелени) дейности.

1.2 Иновационен потенциал на територията на МИГ
Потенциалът на територията на МИГ Сандански за въвеждане на иновационни продукти и услуги
се разглежда в контекста на способността на организациите да ги създават и/или въвеждат в дейността
си.
Иновационният потенциал се определя преди всичко като материални, човешки, финансови и
информационни възможности за успешна реализация на иновационни проекти. Освен това някои автори
определят иновационни потенциал като:
• възможност на дадена организация да внедрява нова технологии и да използва ефективно
вече прилаганите;
• набор от характеристики на фирмата, които улесняват и подпомагат нейната иновационна
дейност;
• способност да се създават, развиват и прилагат нови производства, продукти и услуги.
С други думи, иновационният потенциал се свързва със способността на фирмите да проектират и
пуснат в производство нов или неусвоен продукт/услуга, да завоюват нови пазари, да внедрят нови
процеси, тоест възможността им да се развиват въз основа на ново знание, като по този начин се извежда
конкурентно предимство.
Иновационният потенциал се дефинира и като вътрешна способност на фирмите да управляват
иновационния процес от генерирането на идеята до нейното материализиране и постигането на пазарна
ефективност.
От друга страна иновационният потенциал се разглежда като проявление на иновационния климат,
който се явява състояние на външната среда на компанията, която опосредства или възпрепятства
постигането на иновационните цели. В този ред на мисли трябва да се подчертае, че създаването на нови
технологии, продукти или услуги е дейност, която изисква много финансови средства и освен това е
високорисково начинание. Не всяка организация може да си позволи провеждането на една агресивна
иновационна стратегия или създаването на качествено нов продукт или услуга. При все това
технологичното обновление се явява задължителен фактор за отстояване на пазарните позиции. Без
адекватен отговор на предизвикателствата по отношение на иновациите, фирмите са обречени на
провал. Взаимстването на вече създаден продукт или услуга се явява един привлекателен начин за
спечелване на конкурентно предимство на достъпна цена и с ограничен риск.
Иновациите променят характеристиките на дадена фирма не само като производствена система, но
и като начин на взаимодействие с околната среда. Иновационният потенциал има съществено значение
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за развитието на организациите, осигуряване на конкурентни предимства и на приходи и печалби. Чрез
иновациите се създава материалната и финансовата основа за стопанската дейност. Правилното
насочване и привличане на ресурси за модернизиране на съществуващи дейности е важна предпоставка
за постигане на по-висока ефективност.
Иновационният потенциал се измерва със способността на бизнеса чрез създаване и внедряване на
ново знание и модерни технологии да открива, генерира и оптимално да използва собствени уникални
предимства с цел подобряване на конкурентните си позиции на пазара.
Обобщавайки, можем да кажем, че потенциалът на територията на МИГ Сандански за въвеждане на
иновационни продукти и услуги може да се разглежда като съвкупност от различни ресурси, а
комбинацията между тях въздейства върху решението на дадена организация да се реализират
иновациии.
От друга страна потенциалът на територията на МИГ за въвеждане на иновационни продукти и
услуги се определя от средата, схващана като съвкупност от условия, фактори, политики и ограничения,
които оказват влияние върху нейния иновационен потенциал. Елементите на средата и комбинацията
между тях, подобно на ресурсите, влияят върху осъществяването на иновации. Част от компонентите на
средата могат да мотивират към иновационно поведение, а друга част да доведат до пасивност. В същото
време те въздействат по различен начин върху отделните организации.
Потенциалът на територията на МИГ Сандански за въвеждане на иновационни продукти и услуги
се разглежда в контекста на способността на организациите да ги създават и/или въвеждат в дейността
си.
Най-обобщено може да се каже, че иновационният потенциал на територията на МИГ има външни
ограничения, породени от средата, в която функционират организациите. Те са резултат от проблеми,
произтичащи от правната среда и пазара. Освен всичко друго е особено важно и поведението на
купувачите на територията, което в голяма степен се определя от социалната стратификация и
предназначението на продуктите.
Вътрешните ограничения на иновационния потенциал се определят от състоянието и дейността на
организациите и се свързват най-вече с предмета на дейност, големината и отрасъла, в който
функционират. Основен проблем е осигуряването финансиране за иновациите, тъй като повечето местни
организации разполагат с ограничени ресурси за въвеждане и финансиране на нововъведения. Сериозен
проблем е недостига на подходящи човешки ресурси за иновационния процес.
На база направения преглед и анализираните данни, потенциалът на територията на МИГ Сандански
за въвеждане на иновационни продукти и услуги може да се разглежда като добър. Изпълнява се
Стратегия за водено от общностите местно развитие, включваща мерки, финансиращи иновативни
продукти и услуги, т.е. създадени са предпоставки за иновации и технологично развитие. Видно от
наличието на одобрена Стратегия, обществените нагласи са в подкрепа на дейността и се очаква
трансфериране на знания, способни да извлекат ползи от иновациите чрез разработването на проектни
предложения.
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Трудности може да се появят при осигуряване на човешки ресурси с подходящи умения и
компетентности. За справяне с проблема ще е необходимо да се помисли в посока на привличане на
човешки ресурси, използване на подходящи образователни методи, кооперация между предприятията,
развиване на собственият им потенциал.
1.3 Европейска и национална иновационна политика
В общите политики на ЕС от началото на 21-ви век иновационната политика придобива все поголямо значение и се признава като водещ фактор за конкурентоспособността, производителността и
устойчивостта на европейските икономики. В настоящия програмен период ЕС съществува поредица от
мерки за стимулиране на научните изследвания и иновациите, насочени както към прилагането на
съвместни процедури за планиране и избор на приоритети, така и към конкретните инструменти за
тяхното изпълнение. Така например, Стратегията „Европа 2020” и нейната основна инициатива „Съюз
за иновации” се допълват със стратегиите за интелигентна специализация, интегрираните и
съпътстващите финансови програми в рамковата програма „Хоризонт 2020“, инициативите за
въвеждане на единен показател за измерване на резултатите от иновациите, насоките за широкото
използване на публично-частните партньорства и и др.
Политиката в областта на иновациите ¹ отразява все по-голямата им роля в икономиката. Иновациите
носят ползи за гражданите в ролята им както на потребители, така и на работещи. Те са ключови за
създаване на по-добри работни места, за изграждане на по-екологично общество и за подобряване на
качеството на живот, а и за поддържане на конкурентоспособността на ЕС на световния пазар.
Политиката в областта на иновациите свързва политиката за научни изследвания и технологично
развитие и индустриалната политика. Тя цели да създаде рамка, благоприятстваща пазарната реализация
на идеите.
Правното основание за общата индустриална политика на ЕС е член 173 от Договора за
функционирането на ЕС (ДФЕС), който гласи, че „Съюзът и държавите членки гарантират
съществуването на условията, необходими за конкурентоспособността на промишлеността в Съюза“.
Правното основание за политиката на ЕС относно научните изследвания и технологичното развитие
(НИТР) се посочва в членове 179-190 от ДФЕС.
Основният инструмент на политиката на Съюза за НИТР е многогодишната рамкова програма, която
определя целите, приоритетите и финансовия пакет за подпомагане за период от няколко години.
Рамковите програми за НИТР се приемат от Европейския парламент и Съвета в съответствие с
обикновената законодателна процедура и след консултация с Европейския икономически и социален
комитет.
Значението на Политиката в областта на иновациите е широко признато. Тя е тясно свързана и с
други политики на ЕС, например тези относно заетостта, конкурентоспособността, околната среда,
индустрията и енергетиката. Ролята на иновациите е резултатите от научните изследвания да се
¹ Политика в областта на иновциите. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_2.4.6.pdf
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превърнат в нови и подобри услуги и продукти, за да се запази европейската конкурентоспособност на
световния пазар и да се подобри качеството на живот на гражданите на Европа. Годишно Европа² отделя
за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) 0,8 % от БВП по-малко от САЩ и 1,5 % по-малко
от Япония. Освен това се наблюдава известен ефект на изтичане на мозъци, когато най-добрите ни
научни изследователи и новатори се местят в държави, където условията са по-благоприятни. Въпреки
че пазарът на ЕС е най-големият в света, той остава разпокъсан и недостатъчно благоприятстващ
иновациите. За да промени тези тенденции, ЕС разработва концепцията за „Съюз за иновации“, която
цели:
• да превърне Европа във фактор от световна величина на научната сцена;
• да преодолее пречките пред иновациите, например скъпото патентоване, разпокъсаността на
пазара, бавното определяне на стандарти и недостига на умения, които понастоящем пречат
на идеите да стигат бързо до пазара;
• да извърши коренна промяна в начина, по който публичният и частният сектор работят
съвместно, по-специално чрез изграждане на партньорства за иновации между европейските
институции, националните и регионалните органи и предприятията.
„Хоризонт 2020“ като водеща инициатива на „Европа 2020“, е насочена към осигуряване на
глобалната конкурентоспособност на Европа. „Хоризонт 2020“ е финансовият инструмент, който
осигурява прилагането на Съюза за иновации. Като Осма рамкова програма на ЕС (2014—2020 г.) за
научни изследвания, „Хоризонт 2020“ е първата програма за интегриране на научните изследвания и
иновациите. Тя привежда в действие много от специфичните ангажименти на Съюза за иновации, поспециално като се съсредоточава върху истинските предизвикателства пред обществото, опростяването
на достъпа, включването на МСП, укрепването на финансовите инструменти, подкрепата за
обществените поръчки за иновации, улесняването на сътрудничеството и подкрепата за научните
изследвания.
През ноември 2013 г. Парламентът прие многогодишната финансова рамка, с която на „Хоризонт
2020“ се предоставя бюджет в размер на 77 милиарда EUR (по цени за 2013 г.). През юни 2015 г.,
приемането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) доведе до спад на тази сума до
74,8 млрд. EUR.
Политика на сближаване се съсредоточава върху научни изследвания и иновации. В по-развитите
региони поне 80 % от ресурсите от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на национално
равнище се отпускат за иновации, като приоритетите са нисковъглеродна икономика и
конкурентоспособни МСП.

² Справочник за Европейския съюз – 2018 2 www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
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Финансови инструменти
Съюзът за иновации цели също да стимулира инвестирането от частния сектор и в него се предлага,
наред с другото, да се увеличат европейските инвестиции на рисков капитал, които сега са една четвърт
от равнището в САЩ. С цел подобряване на достъпа до заеми за научноизследователски и развойни
проекти и стартиране на демонстрационни проекти Комисията в сътрудничество с групата на
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ и ЕИФ) започна съвместна инициатива в рамките на
„Хоризонт 2020“. „InnovFin — финансиране от ЕС за новатори“ се състои от редица интегрирани и
допълващи се инструменти за финансиране и консултантски услуги, предлагани от групата на ЕИБ, и
обхваща цялата верига на стойността на научните изследвания и иновациите с цел да бъдат подкрепяни
инвестициите от най-малките до най-големите предприятия. Освен това през ноември 2014 г. Комисията
представи своя „План за инвестиции за Европа“, за да бъдат отключени публични и частни инвестиции
в „реалната“ икономика на стойност поне 315 милиарда евро за тригодишен отчетен период. ЕФСИ е
един от трите стълба на „Плана за инвестиции за Европа“, и има за цел да се преодолеят текущите
несъвършенства на пазара чрез мерки по отношение на пазарните пропуски и мобилизиране на частни
инвестиции. Той помага за финансиране на стратегически инвестиции в ключови области като
инфраструктура, научни изследвания и иновации, образование, възобновяеми енергийни източници и
енергийна ефективност, както и рисково финансиране за МСП. Освен това е въведена и програма за
конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME), която да се съсредоточи върху
финансовите инструменти и да предостави подкрепа за интернационализирането на МСП.
Съвет по иновациите През юни 2015 г. Карлош Моедаш, член на Комисията, отговарящ за научните
изследвания, науката и иновациите, обявява идеята за създаването на Европейски съвет по иновациите
(ЕСИ). През януари 2017 г. Комисията създава 15-членна Група на високо равнище на новатори, които
ще помогнат за оформяне на проекта за евентуален Европейски съвет по иновациите в рамките на
предложенията на Комисията за програмата, която да продължи „Хоризонт 2020“.
Ролята на Европейския парламент е в приемането на многобройни резолюции, които допълнително
укрепиха иновационната политика на ЕС, целящи да се ускорят структурните реформи на националните
системи и да се засили процесът на наблюдение въз основа на предоставяни от държавите членки
надеждни данни. Това е общото послание на ЕК към националните правителства и за изискванията към
националните политики за растеж и подходите за тяхното разработване и прилагане.
С цел да се обхванат финансовите и нефинансовите инструменти за насърчаване на иновационната
активност в България, българското правителство отговори с набор от мерки, намерили място в
Споразумението за партньорство на Република България, Иновационната стратегия за интелигентна
специализация и оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност· и „Наука и образование
за интелигентен растеж“, които отразяват приоритетите на националната иновационна политика за
програмен период 2014 – 2020 г.
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България за периода 2014 – 2020 г. е
задължителен елемент от процеса на подготовка на оперативните програми за финансиране с
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европейски средства. Основен акцент на стратегиите за интелигентна специализация е определянето на
малко на брой приоритетни сектори за местната икономика. Той идентифицира следните икономически
сектори, които имат потенциал за растеж:
• мехатроника;
• ИКТ;
• транспорт и логистика;
• земеделие и хранително-вкусова промишленост;
• здравеопазване;
• креативни индустрии;
• автомобили и компоненти;
както и по-традиционни сектори за българската икономика като:
• туризъм;
• производство на мебели;
• текстил;
• шивашка индустрия.
Предимство се предоставя на предприятия от приоритетните за страната сектори, но подкрепата не
се ограничава само до тях. Подкрепят се и други сектори, които са експортно ориентирани, имат висока
добавена стойност или потенциал за такава, потенциал за ускоряване на регионалното и местното
развитие, както и стартиращи сектори с висока степен на иновативност и база за конкурентоспособност.
Това е едно от основните предизвикателства при изпълнението на Иновационната стратегия за
интелигентна специализация на България до 2020 г. – постигането на конкретни резултати чрез новия
подход на интелигентна специализация в ключовите за българската икономика сектори. Основен
източник на финансиране на иновационната политика на България са Европейските фондове, което
затруднява постигането на съответствие между финансирането и националните цели и приоритети.

1.4 Иновационна дейност
По данни на НСИ³, през периода 2014 - 2016 г. 27.2% от предприятията осъществяват иновационна
дейност. От всички предприятия 19.8% реализират технологични иновации (продуктови, процесови,
незавършена или преустановена иновационна дейност), а 17.3% внедряват нетехнологични иновации
(организационни и маркетингови иновации). През тоси период 19.8% oт всички предприятия посочват
като основен техен пазар държави - членки на Европейския съюз, и асоциирани държави и в сравнение
с предходното изследване на иновациите (2012 - 2014 г.) нарастването е с 1.3 пункта. При иновативните
предприятия този дял е 22.9%, а при неиновативните - 18.7%.
³ https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/NIRD_Innovation2016_FB3CA2F.pdf
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През периода 2014 - 2016 г. иновационната активност се увеличава с 1.1 пункта в сравнение с
предходното изследване. Ръст се наблюдава при всички видове иновации - продуктови, процесови,
организационни и маркетингови - съответно с 1.9, 2.7, 2.1 и 0.3 пункта.
През периода 2014 - 2016 г. 12.8% от предприятията реализират нови или значително
усъвършенствани стоки или услуги (продуктови иновации) и техният оборот формира 24.4% от общия
оборот за 2016 година. 65.2% от предприятията с продуктови иновации реализират иновационен
продукт, който е нов за техния пазар, а 81.6% реализират стоки или услуги, които са нови само за
тяхното предприятие. 6.0% от оборота в индустрията и услугите през 2016 г. се дължи на нови за
предприятието или нови за пазара продукти. 2.7% от оборота на предприятията през 2016 г. е в резултат
на нови не само за предприятието, а и за пазара продуктови иновации, докато 3.3% от оборота е в
резултат на нови само за предприятието продукти. През този период 11.9% от предприятията внедряват
нови или значително усъвършенствани процеси (процесови иновации) в тяхното предприятие. 8.1%
въвеждат нови или значително усъвършенствани производствени методи, 6.4% от предприятията
внедряват нови или значително усъвършенствани спомагателни дейности и 3.4% - нови или значително
усъвършенствани методи за снабдяване, доставка и разпространение на суровините, стоките и услугите.
12.9% от предприятията прилагат нови методи за организация на бизнес практиките, на работното
място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди това не са били
използвани (организационни иновации). Най-често посочваните видове организационни 4 иновации са
прилагането на нови бизнес практики за организиране на работния процес (9.5%) и въвеждането на нови
методи на организация на работата, свързани с разпределяне на отговорностите и вземането на решения
(8.9%).
През отчетния период 12.0% от предприятията въвеждат нови маркетингови концепции и стратегии
(маркетингови иновации). Най-голям е делът на предприятията (8.4%), прилагащи нови методи за
реклама или техники за промоция на продукта, следвани от предприятията, които използват нови методи
за ценообразуване на стоките и услугите (5.9%).
Иновационната активност през периода 2014 - 2016 г. е по-висока при предприятията, занимаващи се с
индустрия (31.6%), отколкото при тези, предоставящи услуги (22.1%). Най-голям е делът на
иноваторите в групата на големите предприятия (250 и повече наети лица) - 81.9%. Оборотът на
иновативните предприятия съставлява 59.8% от оборота на всички предприятия. Делът на наетите лица
в иновативните предприятия възлиза на 59.0% от наетите във всички предприятия (табл. 1).
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1. Иновационна активност през периода 2014 - 2016 г. по икономически сектори и големина на
предприятията
Иновативни
предприятия

Оборот на иновативните
предприятия

ОБЩО
Индустрия
Услуги

27.2
31.6
22.1

59.8
73.4
47.2

10-49 наети
50-249 наети
250 и повече наети

20.5
44.3
81.9

22.9
50.1
90.0

(Проценти)
Наети лица в
иновативните
предприятия
59.0
62.2
54.1
23.3
48.6
87.2

При 29.6% от всички предприятия през 2016 г. над една четвърт от наетите лица са с висше
образование. При иновативните предприятия тази стойност е 41.8%, а при неиновативните - 25.1%.
Икономическата дейност в индустрията, която има най-висок дял иновативни предприятия, е „Добив на
метални руди“ (62.5%). В сектора на услугите на първо място е „Научноизследователската и развойна
дейност (НИРД)“, в която всички предприятия са иновативни, тъй като НИРД е вид иновационна
дейност.
От предприятията с технологични иновации 20.9% осъществяват иновационно сътрудничество с
други предприятия, научни организации и други партньори, като за големите предприятия (250 и повече
наети лица) този дял е 35.8%. Публично финансиране в подкрепа на своята иновационна дейност
получават 35.2% от всички технологични иноватори през периода 2014 - 2016 година.
България е единствената страна от ЕС, която не регистрира напредък в областта на иновационния
потенциал за последните седем години – резултат, който обаче може да изглежда оптимистично на фона
на най-сериозния спад в рамките на Евросъюза, регистриран от Румъния (31%), както и изоставането,
отчетено за още 11 държави. Това се посочва в доклада „Иновации.бг“ (2017) на фондация „Приложни
изследвания и комуникации“*, оценяващ състоянието и потенциала за нововъведения на българската
икономика.
Безспорен иновативен лидер за поредна година на общността е Швеция*, а най-съществен е
напредъкът в Литва, Малта, Холандия и Великобритания, отчита Европейското иновационно табло 2017
(European Innovation Scoreboard)*. Сравнителният анализ на резултатите на Таблото, показва, че
България си е поставила за цел да премине от групата на „скромните“ към „умерените“ иноватори в
рамките на програмния период 2014 – 2020 г., като достигне 50 % от средното равнище на иновативност
за ЕС. Според анализа от 2018 г. общият показател за България е 48 % от средното равнище за ЕС през
2010 г.
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Според доклада „Иновации.бг“ (2018) иновационната активност в страната е преди всичко
нискотехнологична. Ориентирана е главно към внедряването процесни иновации – новост за местния
или националния пазар, както и към организационни и маркетингови иновации, основани преди всичко
на „меки“ умения и в по-малка степен на ново технологично знание. Докладът посочва, че участието на
частния сектор в иновационната икономика на България непрекъснато се подобрява, но липсата на
компетентна и устойчива подкрепа от страна на държавния сектор все повече се превръща във възпиращ
фактор.

*http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=18099
*https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/infographic-innovation-scoreboard-2018-leaders-full-size.png
*https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_bg
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II.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КАБИНЕТНИЯ АНАЛИЗ

Информацията по темата на проучването не е обобщена на едно място, което усложнява нейното
проследяване и систематизиране. Допълнително внимание беше отделено и на търсенето на
допълнителни източници и проверка на актуалността на информацията.
В други случаи, например по отношение на актуални проучвания на търсенето на местно и
национално ниво, информацията е твърде разпръсната, което наложи анализът да се базира на погенерални показатели.
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ е учредено
през 2011 г. в следствие на информационни и публични дейности по проект „Придобиване на умения и
постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на
община Сандански“, по мярка 431-2 от ПРСР 2007-2013 г.
За предходния програмен период 2007 – 2013 г., МИГ Сандански ефективно изпълни стратегия чрез
прилагане на подхода ЛИДЕР като инструмент за децентрализирано управление и интегрирано местно
развитие в селските райони. Бяха изпълнени 37 проекта в 11 населени места от територията на МИГ
Сандански.
Новата СВОМР за периода 2014-2020 г. на МИГ Сандански, налага подобряване на координацията
и обвързването на различни политики и национални стратегии, включително на политиката и
стратегията за балансирано и устойчиво регионално развитие, с цел постигане на интелигентен,
устойчив и приобщаващ икономически растеж, който да отговори на съвременните глобални
предизвикателства пред развитието на региона. Стратегията свързва интелигентния растеж с въвеждане
на нови технологии и иновации, както и с добре образовани и конкурентоспособни човешки ресурси на
пазара на труда.
Визията и целите МИГ-Сандански са формулирани в контекста на следните основополагащи и
целеполагащи постановки:
• превръщане на района в по-атрактивно място за живеене и работа чрез подобряване на
транспортната свързаност, повишаване на трудовата заетост, нивото и качеството на образованието, на
услугите и съхраняване на природното им равновесие и културната им идентичност;
• съчетаване на икономическите цели в развитието, с опазването на качествата на околната среда;
• свързването на екологичните, ландшафтните и културните ценности на регионите и
разглеждането им като добавена стойност на развитието;
• изясняване на степента на уязвимост на региона пред предизвикателствата на глобализацията,
демографските промени, климатичните промени, енергийната зависимост;
• насърчаване и подкрепа за развитие на икономика на знанието и иновациите;
• използване на трансграничното, транснационално и междурегионално сътрудничество като
влиятелен инструмент за решаване на регионални и местни проблеми с широк спектър – от въпроси на
ежедневното пътуване до опазване и подобряване на околната среда.
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За прилагане на СВОМР на МИГ Сандански са извършените анализи на територията и на база
идентифицираните силни и слаби страни, възможности и заплахи, на изводите за тенденциите на
развитие и на потенциала на територията, основната цел, която си поставя Стратегията е:
Устойчив растеж и европейско развитие на територията на базата на подкрепа за
конкурентоспособността на селското стопанство, увеличаване на заетостта и разнообразяване на
дейностите в туристическия сектор, подкрепа за услугите и преработващата промишленост и опазване
на околната среда. Тя трябва да се постигне чрез:
• Техническа модернизация и повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и
предприятията от преработвателната промишленост (вкл. винопроизводство и производство на мед) и
обвързването им с туристическия сектор;
• Подобряване качеството на живот и развитие на алтернативни форми на туризъм;
• Повишаване на икономическата активност и опазване на околната среда.
Региона на МИГ Сандански е със съществена икономическа роля за Югозападна България и за
област Благоевград. Общината се отличава с развитие на многоотраслова икономика предимно в
сферата на услугите и леката промишленост.
Като основни промишлени подотрасли на преработващата индустрия се очертават производството
на хранителни продукти, на медицински продукти, напитки, шивашката, обувната, строителство и
мраморно-добивната промишленост. Като община с утвърдени курорти и значителен туристически
потенциал за развитие водещо място в общинската икономика има туризма.
Таблица 2: ГОДИШНИ ДАННИ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА
В ОБЩИНА САНДАНСКИ

Групи предприятия според броя на заетите в тях
лица
Общо
Микро (от 0 до 9 човека персонал)
Малки (от 10 до 49 човека персонал)
Средни (от 50 до 249 човека персонал)

2017

2018

Брой предприятия
3075
2912

3079
2905

147

150

23

20

*Данни: https://infostat.nsi.bg
От таблица 2 по-горе се вижда, че голям е процентът на микро предприятията с до 9 човека
персонал. Това са най-вече семейни фирми, работещи в целия спектър на икономическите дейности.
Много от тях работят с непълен капацитет или се нуждаят от инвестиции в материални активи за
технологично обновление, от ноу-хау за иновации и понижаване на енергоемкостта, от въвеждане на
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нови управленски системи и компютърни технологии. Установено е недостатъчно ниво на управленски
умения, на използването на съвременни форми нареклама и маркетинг.
Голяма част от фирмите работят в сферата на търговията и услугите, в това число и на
туристическите и транспортните услуги (виж табл. 3). Голям дял заема и преработвателната
промишленост. Няколко фирми произвеждат енергия от ВЕИ.
По дани на НСИ в Таблица 3 се вижда, че броят на микро предприятията през 2018г. намалява
спрямо 2017г. Въпреки това в някои сфери има увеличение на броя на предприятията и заетите лица:
най-голяма активност има в професионалните дейности (+31), строителство (+10), създаване и
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения (+7), следвани от
административни и спомгателни дейности (+5), хотелиерство и ресторантьорство (+2) и операциите с
недвижими имоти (+1). Засметка на това се наблюдава спад на предприемаческата активност в
преработващата промишленост (-23), търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (-75) и транспорт,
складиране и пощи (-8).

Таблица 3:

ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА МИКРО ПРЕДПРИЯТИЯТА
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ за ОБЩИНА САНДАНСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ
ДЕЙНОСТИ

ДОБИВНА
ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО
И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА
И
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
И НА ГАЗООБРАЗНИ
ГОРИВА
ДОСТАВЯНЕ
НА
ВОДИ;
КАНАЛИЗАЦИОННИ
УСЛУГИ,
УПРАВЛЕНИЕ
НА

Агрегирана
номенклату
ра А21 на
базата на
КИД-2008
(буквен
код)

Големи
на на
групата
според
броя на
заетите
лица

Брой
предпр
иятия

B

0-9

..

..

..

C

0-9

317

753

D

0-9

17

E

0-9

-

2017
Заети
лица

2018
Нает
и
лица

Брой
предприят
ия

Зает
и
лиц
а

Нает
и
лица

..

..

..

498

304

724

495

24

14

18

23

14

-

-

-

-

-

брой

ПО
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ОТПАДЪЦИ
И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СТРОИТЕЛСТВО

F
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ G
НА АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ
ТРАНСПОРТ,
СКЛАДИРАНЕ
И
ПОЩИ
ХОТЕЛИЕРСТВО
И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО
СЪЗДАВАНЕ
И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ И
ТВОРЧЕСКИ
ПРОДУКТИ;
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
ФИНАНСОВИ
И
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ
ОПЕРАЦИИ
С
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ
И
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНИ
И
СПОМАГАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ

0-9
0-9

83
1182

168
1649

102
726

93
1107

164
1636

95
738

H

0-9

304

643

408

296

661

433

I

0-9

198

409

253

200

409

247

J

0-9

78

58

18

85

76

19

K1

0-9

17

26

11

14

21

10

L

0-9

95

105

52

96

94

46

M

0-9

223

294

139

254

323

142

N

0-9

56

52

12

61

70

26

4181

2233

2528

4131

2265

ОБЩО 2570
*Данни: https://infostat.nsi.bg

1) Без парично финансовите институции - банки, застрахователи, инвестиционни
предприятия, здравноосигурителни дружества, пенсионноосигурителни дружества
".." Конфиденциални данни
"-" Няма слуай
От изложеното по-горе правим извода, че гръбнака на местната икономика са фирми занимаващи
се с преработка и производство, строителство, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, услуги.
Освен това тези дейности се характеризират с по-голяма дългосрочност, устойчивост и заетост. Ето
защо, тяхното управление и финансово здраве е изключително важно за развитието на територията.
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В ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ водещи са хранително вкусова промишленост,
фармацевтичната и медицинска, шивашката и дървопреработвателната промишленост. Хранителновкусовата промишленост притежава стабилни позиции в икономиката на община Сандански.
Традиционни са производството на вина и спиртни напитки („Винпром Дамяница“ – най-голямият
винпром в югозападна Бълария, винарска изба „Вила мелник“ ООД, винарска изба „Синтика“ и др.),
безалкохолни напитки („Дарути“ ООД), мляко и млечни продукти, хляб и хлебни изделия (ЕТ „Дансис
– Силвия Гетова“). „Примо трейд“ ЕООД е специализирано в производството на пилешки продукти.
Развитието на хран.-вкусовата промишленост е в пряка зависимост от състоянието и развитието в
селското стопанство в региона, за това подобряването на състоянието на селското стопанство ще окаже
благоприяно влияние за нарастване на темповете на развитие на хран.-вкусовата промишленост.
Шивашката промишленост придоби особено значение за икономиката на община Сандански.
Характерно за нея е участието на чужди инвеститори (гръцки, френски, германски), киото създадоха
нови собствени или смесени предприятия в общината. Много от тези фирми са конкурентно способни
и произвеждат висококачаствена конфекция и трикотажни изседлия за износ. Поради относително
ниските инвестиции, които са вложени в неговото развитие, отрасълът е моблиен.

ТЪРГОВИЯ; Ремонт на автомобили заема важно място по значение в отрасловата структура на
икономиката в община Сандански. Търговски обекти на територията на МИГ Сандански са следните:
складове-магазини; магазини и павилиони за храни, напитки и тютюневи изделия, магазини и
павилиони за нехранителни стоки, бутки и сергии в стационарната търговска мрежа, подвижни обекти
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за разносна и развозна търговия. Най-голям дял имат магазини и павилиони за нехранителни стоки,
втори по дял са магазини и павилиони за храни, напитки и тютюневи изделия.

Хотелиерството и ресторантьорството е сектор, който заема важно място на територията на МИГ
Сандански
В Сандански са изградени голям брой хотели, семейни и големи хотелски комплекси с обща леглова
база около 4000 места. Сред големите хотелски комплекси има един 5-звезден, три 4-звездни и три 3звездни. Отделно от тях се предлагат и много частни квартири. По-голямата част от регистрираните
хотели са категоризирани в категория "две звезди". Поради голямата площ на общината, туристическото
развитие и базата за настаняване са неравномерно развити. Те основно са съсредоточени в строителните
граници и околностите на гр.Сандански и гр.Мелник. Там с динамични темпове продължават процесите
на изграждане на настанителната база. Периферните части, въпреки съществуващия потенциал, остават
изолирани от процеса.
Като цяло територията на МИГ предоставя отлични условия за СПА - туризъм. Културноисторическото наследство и природните дадености очертават алтернативните форми на туризъм като
един от неизползваните до сега фактори на местното развитие.
Туризмът заема централно място в общинската икономика на града и общината. Този отрасъл
притежава голям природен и културен потенциал, а гр. Сандански и гр. Мелник са познати и утвърдени
туристически дестинации от десетилетия. Въпреки тези предпоставки, развитието на съществуващите и
създаването на нови туристически обекти трябва да продължи в синхрон със съвременните изисквания
на туристите и предизвикателствата пред отрасъла на национално и европейско ниво. Развитието на
алтернативни дестинации, за което общината несъмнено има потенциал, би разнообразило предлагания
туристически продукт и би донесло ползи за по-голяма част от населението. Туристическата
инфраструктура е неравномерно развита на територията на общината, като по-голямата част от
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легловата база е в гр. Сандански и гр. Мелник. На територията на общината са изградени 17 хотела, 25
семейни хотела, 9 мотела и 3 почивни станции, 5 къщи за гости и 2 къмпинга. Преобладават малките и
средни семейни хотели, като изграждането на туристическите бази продължава.

Специфичното географско положение и изключително разнообразния релеф предопределят
уникалния климат на общината, който е изключително благоприятен за лечение и профилактика на
заболявания на дихателната система. Добавяйки към това и многобройните минерални извори, които са
привличали хората още от древността, откриваме причината за съвременния облик на гр. Сандански балнео и спа курорт, притежаващ потенциал за развитие на разнообразни форми на туризъм.
На територията на МИГ Сандански винения туризъм (още енотуризъм) се появява през 90-те години
на XX век. Сам по себе си, този вид туризъм включва дегустация, консумация или закупуване на вино
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от самия източник или в близост до него. Предимство на винения туризъм е, че той може да се
практикува целогодишно.
Чрез осъществяването на винени турове, любителят се запознава с вкусовите качества на виното,
информира се за неговото съдържание, за начина на отглеждане на лозя, за начина и условията на
производство и съхранение на виното.
Виненият туризъм може да се класифицира към групата на селския и аграрния туризъм, а също така
и на хоби туризма.
Енотуризмът в МИГ Сандански е претърпял и продължава да търпи много изменения в
положителна насока. Този вид услуга става все по- популярен по нашите земи. Региона достатъчно
ресурси, с които да задоволи голяма част от туристите-любители на винени преживявания. Също така
притежава богата история, красива девствена природа и майстори.
Заведенията за хранене и развлечения са разположени равномерно на територията на общината.
Общият брой е 255, с капацитет около 15 000 места.

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ заема важно място в отрасловата структура на общинската
икономика. Основен фактор за развитието на отрасъла е граничното разположение на община
Сандански. Общината има обща граница с Република Гърция и макар да няма обща граница с Р.
Македония, се намира в непосредствена близост до нея. Това местопложение на транспортните връзки
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и транспортните потоци, което спомага за нарастване значението на отрасъла за икономиката на
общината. За успешното развитие на отрасъла допринася и това че през територията на МИГ Сандански
преминава един от петте общоевропейски транспортни коридори, както и автомагистрала „Струма“.
Изборените предпоставки за разитие на отрасъл транспорт допринасят в голяма степен за развитието на
отрасъл търговия.
Сред водещите отрасли на икономиката е и строителството. В сектора работят 93
микропредприятия, които реализират своята дейност главно на територията на община Сандански.
Селско, горско и рибно стопнаство. Въпреки че не е сред водещите отрасли в икономиката на
община Сандански, отрасълът е от голямо значение за нейното развитие. Селското стопнаство е
застъпени във всички селища на общината и има важна роля за цялостното и развитие, както и голям
потенциал за развитие. Този отрасъл оставя основен източнки на доходи в селата. То е суровинна база
за развитието на хранително-вкусовта промишленост, за това неговото развитие до голяма степен ще
опредля и развитиео на преработващата промишленост. От зеленчукопроизводството най-силно е
застъпено оранжерийното зеленчукопроизводство, производството на ранни и средно ранни зеленчуци.
Добре се развива лозарство и овощарство. Отчита се подем и в развитието на пасищното
животновъдство. Земеделските стопанства са обоурдвани с все по нова и модерна селскостопанска
техника.
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III.

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ГРУПА

Резултатите са от проведено анкетно проучване на представители на 60 броя
микропредприятия от територията на МИГ Сандански, работещи в различни сфери.
1.

Правна форма

□ ЕТ – 9 броя
□ ЕООД – 37 броя
□ ООД – 14 броя
□ ЕАД - 0
□ АД - 0
Друга, моля посочете:.................................................................

Правна форма на предприятията
00

15

ЕТ
ЕООД
ООД

23,33

ЕАД
АД
6,67
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2. Брой заети лица на трудов договор средногодишно освен собственик/управител в
микропредприятието.
1 лице
2 лица
3 лица
4 лица
5 лица

20
11
9
2
5

6 лица
7 лица
8 лица
9 лица
0 лица

4
1
2
4
2

3. Основен продукт/ произвеждани продукти:
* 44 юридически лица с основна дейност в сферата на Услугите:
Фризьорски
Таксиметрови
IT обслужване
Техническо обслужване на МПС
Ресторантьорство
Търговия с вино и сувенири
Хотелско настаняване
Данъчни и счетоводни
Авторемонтни услуги
Автомобилно обслужване
Търговия с плодове и зеленчуци
Търговия с дрехи
Транспортни услуги
Търговия с промишелни стоки
Строителство
Недвижими имоти
Книжарница
Фитнес
* 16 юридически лица с основна дейност в сферата на Производството:
Зеленчукопроизводство
Тестени изделия
Винопроизводство
Стъклопакети
Био салати и подправки
Ламаринени продукти – камини, димотводи и др;
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4. Управление на човешките ресурси в предприятието? Посочете коя форма на управление се
отнася за Вашето предприятие

□ Един управител, останалите са работници на пряко подчинение на управителя - 55
□ Йерархична структура с ръководители на звена - 1
□ Повече от един управители и изпълнителски състав - работници - 4
□ Управленски, административен и производствен персонал – 0
Управление на човешките ресурси в предприятията.
100
90
80
70
60
50
40
30
20

10
0
Category 1

Category 2

Category 3
Series 1

Category 4
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5. Обучение на персонала:

□ Да - 43
□ Не - 17
Обучение на персонала
Не

Да
Не

Да 71,66

6. В каква сфера е бизнесът Ви?

□ Производство - 16
□ Услуги - 31
□ Туризъм - 5
□ IТ - 2
□ Образование
□ Администрация
□ Търговия - 14
□ Строителство - 4
□ Социално предприемачество
□ Друго
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7. Имате ли длъжностно разпределение, длъжностни характеристики, карти за производствените
процеси/работните места?

□ Да - 42
□ Не - 18
30

Да
Не
70

8. Регламентирани ли са работното време и почивките на работещите?

□ Да - 53
□ Не - 7
11,66

88,33

Да

На
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9. Организацията на труда свързана лн е е работа на смени?

□ Да - 25
□ Не - 35

41,66

58,34

Да

Не

10. Разполагате ли с необходимото технологично оборудване за дейността?

□ Да - 53
□ Не - 7
11. Как оценявате наличното технологично го оборудване

□ Цялото оборудване е съвременно и ново, не са изтекли амортизационните срокове - 17
□ Цялото оборудване е амортизирано, нуждае се от ремонти или подмяна - 12
□ Част от оборудването е физически и морално остаряло, част е ново - 31
12. Имате ли разработена маркетингова стратегия на фирмата?

□ Да - 18
□ Не - 42
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13. Имате ли изградена мрежа за пазарна реализация на продуктите/услугите?

□ Да - 42
□ Не - 18
14.
14.1.

Имате ли пазарна реализация на:
Местния пазар /община, съседни общини, област/

□ Да - 56
□ Не - 4
14.2.

Територията на страната

□ Да - 42
□ Не - 18
14.3.

Територията на съседни държави и страни от Европа

□ Да - 22
□ Не – 38
100

93,33

90
80
70
70

63,33

60
50
36,67

40
30
30
20
10

6,66

0
Местен пазар

Територия на страната
Да

Страни от Европа
Не
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15. Имате ли въведени иновации в предприятието?

□ Да - 16
□ Не – 44

26,67

73,33

Да

Не

16. Имате ли идеи и намерения за въвеждане на иновации в предприятието?

□ Да - 40
□ Не - 20

33,33

66,67

Да

Не
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17. Искате ли да поясните отговорите на горните два въпроса?
Идеи за въвеждане на иновации в предприятията от анкетираните:
- Нови-иновативни фитнес уреди;
- Екологични автомобили и електромобили;
- Изгрждане на фотоволтаична система;
- С енд С машина за гравирана, моделиране и скулптури от мрамор и гранит;
- Иновативни машини за мебели;
- Въвеждане на екологично чисти продукти за коса;
- Апарат за кавитационен пилинг, апартура за повдигане на кожата;
- Иновативна техника за механизирана сеидба и опаковане на продукцията;
- Оранжерии с изцяло въведено елкетронно отглеждане;
- Стоматологичен апарат свързан с ендодонтията;
- Диоден лазер за лазарна епилация;
- Техника за репатриране на на товарни автомобили и автобуси.
18. Какво е отношението Ви към следните видове иновации във връзка с принципна оценка на
ползите от внедряване?

ВИД ИНОВАЦИЯ

Производствени иновации
Продуктови иновации
Маркетингови пновации/иновативни
подходи
Технологични иновации
Организационни иновации
Социални иновации
Екологични иновации
Енергийни иновации

Положително

Отрицателно

Нямам отношение

42
43
45

18
17
15

49
46
40
48
48

11
14
20
12
12

Положително отношение към производствените иновации имат 70,00% от анкетираните, а
30,00% нямат отношение. Положително отношение към продуктовите иновации имат 71,67% от
анкетираните, а 28,33% нямат отношение. Положително отношение към маркетингови иновации имат
75,00% от анкетираните, а 25,00% нямат отношение. Положително отношение към технологичните
иновации имат 81,67% от анкетираните, а 18,33% нямат отношение. Положително отношение към
организационните иновации имат 76,67% от анкетираните, а 23,33% нямат отношение. Положително
отношение към социалните иновации имат 66,67% от анкетираните, а 33,33% нямат отношение.
Положително отношение към екологичните и енергийните иновации имат 80,00% от анкетираните, а

37

“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

20,00% нямат отношение. Нито един от анкетираните няма отрицателно отношение към иновациите. От
тези данни става ясно, че като цяло хората имат положително отношение към отделните видове
иновации.

19. Какво е намерението Ви за внедряване на една или повече от тези иновации?
ВИД ИНОВАЦИЯ

Производствени иновации
Продуктови иновации
Маркетингови нновации/иновативни
подходи
Технологични иновации
Организационни иновации
Социални иновации
Екологични иновации
Енергийни иновации

Положително

Отрицателно

Нямам отношение

41
43
48

19
17
12

47
46
36
46
48

13
14
24
14
12

Намерение за внедряване на производствени иновации имат 68,33% от анкетираните, а 31,67%
нямат отношение. Намерение за внедряване на продуктови иновации имат 71,67% от анкетираните, а
28,33% нямат отношение. Намерение за внедряване на маркетингови и енергийни иновации имат 80,00%
от анкетираните, а 20,00% нямат отношение. Намерение за внедряване на технологични иновации имат
78,33% от анкетираните, а 21,67% нямат отношение. Намерение за внедряване на организационни и
еклогични иновации имат 76,67% от анкетираните, а 23,33% нямат отношение. Намерение за внедряване
на социални иновации имат 60,00% от анкетираните, а 40,00% нямат отношение. Нито един от
анкетираните няма отрицателно отношение към иновациите. От тези данни става ясно, че като цяло
хората имат нагласа за внедряване на иновации в микропредприята.

20. Кандидатствали ли сте с проект за безвъзмездна помощ кьм финансираща програма?

□ Да - 11
□ Не - 41
□ Планирам да кандидатствам - 8
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80
70
60
50
40
68,33
30
20
10

18,33

13,34

0
Да

Не

Планирам
Series 1

21. Ако не сте кандидаствали или планирате, имате ли идея за какво искате да кандидатствате,
по коя програма и размера на финансиране?
•
•

ПРСР
пред МИГ Сандански

22. От каква подкрепа имате нужда, освен финансова?

□ Консултиране - 34
□ Обучение на персонала - 18
□ Обучение в предприемачество - 10
□ Обучение по иновации – 21
73,33 % от анкетираните микропредприятия са в сферата на услугите, а 26,67 % са в сферата на
производтвото. Общият брой заети лица на трудов договор е 180 работника, като 3,34 % са
микропредприятия без заети лица на трудов договор. Най-голям % (33,33%) са с по едно заето лице,
18,33 % са с две заети лица, 15,00% са с по три заети лица, 3,33% са с по четири заети лица, 8,33% са с
по пет заети лица, 6,67% са с по шест заети лица, 1,67% са с по седем заети лица, 3,33% са с по осем
заети лица и 6,67% с по девет заети лица.
В управление на човешките ресурси в предприятието с най-малък дял 1,66% са Йерархическа
структура с ръководители на звена. 6,68% са с Повече от един управител и изпълнителски състав -
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работници. И съответно най-голям дял от 91,66% са с Един управител, останалите са работници на пряко
подчинение на управителя.
Кандидатствалите микропредприятия с проект за безвъзмездна помощ и планиралите да
кандидатстват са посочили за финансираща програма ПРСР- 10% и МИГ Сандански - 90%.
60% от анкетираните се нуждаят от консултиране, 30% от обучение на персонала, 16,66 от
обучение в предприемачеството и 35,00% от обучение по иновации.
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IV.

ОЦЕНКА

1. SWOT Анализ
Силни страни

Слаби страни

Добро състояние на автомобилни транспортни
връзки с граничните пунктове, със София и със
съседните общини;
Модернизирана телекомуникационна система и
достъп до интернет във всички населени места;
Наличие на културно-искорически и природни
дадености.
Наличие на изграден капацитет в публичния
сектор за осигуряване на инвестиции чрез
проекти с европейско финансиране.

Влошена възрастова структура, големи дялове на
зависимо възрастно население, нуждаещо се от
социални и здравни услуги.
Влошена образователна и квалификационна
структура на селското население.
Ниско ниво на знанията и уменията за
управление и маркетинг на ниво
микропредприятия;
Липса на иновативни бизнес идеи сред
предприемачите;
Липса на високо квалифицирани специалисти в
специфични области;
Ниско ниво на доходите на територията;
Наличие на необработваеми земеделски земи;
Недостатъчно разнообразие и качество на
предлаганите туристически услуги;

Наличие на специфични традиционни събития,
които могат да представляват интегрирано
територията – като икономика, култура,
социално общуване.
Изобилие от чисти, разнообразни водни
ресурси: вкл. топли минeрални води;
Изградена туристическа инфраструктура за повисок клас туризъм.
Добреразвита отраслова структура на
икономиката.

Възможности

Заплахи

Използване на Стратегиятана МИГ Сандански за
разнообразяване и устойчивост на
микропредприятията;

Бързо нарастващ отрицателен естествен прираст
в резултат на влошената възрастова структура,
ограничен капацитет за самовъзпроизводство.

Финансиране на проекти от структурните
фондове на ЕС;

Oбедняване нанаселението, поради влошената
икономическа обстановка;
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Създаване и модернизация на преработващи
Не ефективна държавна политика за
предприятия на земеделски продукти и затваряне стимулиране на български производители на
на производствения цикъл;
качествени храни;
Проучване и прилагане на международни и
Недостатъчна подкрепа за устойчивото развитие
национални практики за иновативни проекти;
на дребното и екологичнофермерство и малките
Възможност за прилагане на иновативни
преработватели;
подходи за използване на местните ресурси развитие на ресурси, които са неизследвани,
Незаинтересованост и скептицизъм по
пренебрегвани, или подценявани до този момент отношение на ползите от сътрудничество.
в съответната територия, популяризиране на
местните ресурси по нов начин, създаване на
нови продукти, внедряване на нови процеси,
намирането на нови пазари;
Възможности за повишаване на квалификацията
и професионална ориентация.
Използване на потенциала на топлите минерални
извори на територията за развитие на
оранжерийно производство;
Внедряване на нови технологии и култури в
селското стопанство и развитие на биоземеделието;
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2. Изводи и препоръки
Извършеният анализ позволява да се направят обобщения относно иновационната дейност на
територията, утвърждаващи необходимостта от стимулиране на:
➢ даването и получаването на информация, знания и умения за същността, разработването,
внедряването и управлението на иновации;
➢ осигуряването и гарантирането на финансови ресурси и капацитет за самостоятелно
разработване на концепции, модели или продукти на иновационната дейност;
➢ трансферирането на добри иновативни практики в различните сфери;
➢ натрупването на опит за предоставяне на специализирани иновативни местни продукти и услуги;
➢ специализирано обучение и консултантска подкрепа в сферата на иновациите.
Накратко формулирани някои изводи за иновативното състояние на територията биха могли да бъдат
следните:
➢ недооценяване на иновациите като ключов фактор за растеж и конкурентоспособност;
➢ иновациите не са изведени на предни позиции като местни приоритети и не са предприети
практически действия в тази посока.
Потребностите от интервенция в рамките на местната общност по отношение на иновациите се
свързват с повишаване на иновативния капацитет на бизнеса и земеделските производители. Терминът
„иновация“ все по-често се споменава, когато се заговори за селско стопанство, защото основното
предизвикателство за близкото бъдеще е не само да се произвежда повече селскостопанска продукция
и храни, но също така това да става по един устойчив и природосъобразен начин. Съществува потенциал
за развитие на местната територия в посока на интегриране на първичното производство с преработката
и туризма, като иновативен маркетингов подход.
Слаби страни на територията по отношение на иновационната дейност, но такива каквито могат да
се контролират в известна степен, се явяват:
➢ недостига на работна сила с висока степен на квалификация, генератор на нови идеи и
иновативни технологични решения;
➢ ниска иновационна ангажираност и култура на предприемачите в района;
➢ ограничен финансов ресурс и оттук невъзможност за инвестиране в иновативно развитие.
Заплахите са външен фактор, който определя състоянието на средата, в която се развива
иновационната дейност на територията. Заплахите на територията на МИГ Сандански се свързват преди
всичко с липсата на финансови стимули за генериране на ръст в предприемачеството, насочено към
иновативни дейности и производства.
Анализът показва, че Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията е
използвана като иновативен целеви инструмент за овластяване на местните общности, включително
групи в неравностойно положение, за подобряване капацитета на местните заинтересовани страни за
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предизвикване и стимулиране на иновации на местно равнище. Дефинирани са стратегическа цел,
приоритети, специфични цели и мерки допринасящи за засилване на потенциала на територията относно
въвеждане на иновационни продукти и услуги чрез финансиране по мерки от Стратегията за водено от
общностите месно развитие.
Този етап на развитие предполага внимателно таргетирани интервенции, които отчитат капацитета
на общността да интегрира промени и се съобразяват с него. От това произтича, че дейностите на МИГСандански и организациите - партньори трябва да се явяват като информиран и загрижен отговор на
заявени потребности от страна на бизнеса, а не обичайния набор от стандартни услуги.
Процесът на партньорство на местните организации трябва да бъде така организиран и насочен като
дейности по начин, който да допринася за превенция на миграцията на млади семейства, младежи
завършили средно и висше образование, неактивни, безработни и вече емигрирали. Целта е чрез
комплекс от иновативни, информационни, комуникационни, обучителни, посреднически и
консултантски услуги да се създадат предпоставки и нови възможности за личностно и професионално
развитие на представители от тези целеви групи (семейния бизнес, НПО и гражданите) на територията
на МИГ Сандански.
Визията за развитие на МИГ Сандански акцентира върху два основни аспекта:
• повишаване качеството на живот
• подобряване на условията за икономическо развитие.
Маркетинговата визия за развитие на МИГ Сандански е базирана на проведени проучвания и
задълбочени анализи. Основната цел на МИГ Сандански е да допринесе за подобряването на работата
на публичния сектор и с помощта на частния такъв в региона да бъде развит по-добре туризма като
стратегически отрасъл в регионален мащаб. Подхода дефинира конкретни маркетинг дейности на МИГа, както и мерки за стимулиране на маркетинг дейностите на частния и неправителствения сектор за
разработване на единна визия за региона. Подхода също така формулира краткосрочни и дългосрочни
местни и регионални политики за развитие на територията; набелязва конкретни мерки за постигане на
приоритетите; предлага работещи механизми за постигане на ефективно промотиране на региона, както
в национален, така и в европейски мащаб.
В резултат на анализа става ясно че територият на МИГ Сандански има голям потенциал за развитие
на туризма. Ето защо е от изключителна важност състоянието на туристическата инфраструктура. През
последните години множество фирми инвестираха в хотели, ресторанти, атракции и инфраструктура.
Територията има значителни възможности и потенциал за възходящо и устойчиво развитие на база
човешките, материалните, природните и културните ресурси. Постигнатата степен на инфраструктурно,
социално и икономическо развитие трябва да се съхрани, модернизира, доразвие и надгради.
Необходимо е да се съблюдава балансът между социалната и икономическата сфера по отношение на
инвестиции и подкрепа. Икономическите дейности трябва да се разнообразят. Подкрепата за бизнеса в
областта на ефективното управление на ресурсите би довела до запазване и разкриване на нови работни
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места и по-високи доходи. Атрактивността на общината трябва да бъде интерпретирана като съвкупност
от разнообразните природни дадености, но и на нематериално и материално недвижимо и движимо
културно наследство, като ресурс, който може да привлече посетители в общината и да обогати
цялостния туристически продукт.
Концепцията за развитие на туристически услуги и атракции като допълваща дейност,
диверсифицираща основния за територията бизнес, е напълно съответстваща на състоянието на
отрасъла, наличните ресурси и съществуващите обществени нагласи и ще спомогне за постигане на
целите.
В бързо променящия се динамичен свят, управляван от технологиите, хората трябва да имат достъп
до възможности за непрекъснато осъвременяване и подобряване на своите умения, както и за
придобиване на нови такива. Това е от жизненоважно значение не само, за да имат възможност да
запазят своите работни места и да се развиват в кариерата, но и за повишаване на производителността и
конкурентоспособността на икономиката на общината.
Тези стъпки трябва да бъдат придружени от мерки за популяризиране и подкрепа.
Не на последно място следва да се обърне внимание на приобщаването на населението към
запознаване, опазване и развитие на културно – историческите ценности и природните дадености на
територията на МИГ Сандански.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Идентифицираните в изследването иновации и иновационни подходи са приложени в различни по
дейност микропредприятия в региона. Потенциалът и възможността да бъдат ефективно въведена
иновация в предприятията е чрез финансиране по мерки от СВОМР на МИГ Сандански и др.
Оперативни програми на иновационни продукти и услуги.
Стратегията на МИГ Сандански сама по себе си притежава иновативни характеристики, които
изцяло кореспондират с анализирания потенциал на територията относно въвеждане на иновационни
продукти и услуги.
Това е разбиране и признание за мястото и ролята на иновациите за повишаване на качеството на
живот на местната общност. Територията на МИГ Сандански има потенциала да се оформи и влияе от
интегрирано въздействие и мултиплициране на положителни ефекти, постигнати чрез финансиране по
мерки от СВОМР, предвиждащи целенасочена подкрепа за иновативност.
Основните възпиращи фактори в развитието на територията до момента се свързват преди всичко с
липсата на подходящи източници на финансиране и недостига на квалифицирани кадри.
В заключение може да се обобщи, че използването на потенциала на територията относно въвеждане
на иновационни продукти и услуги чрез финансиране по мерки от СВОМР на МИГ, други Оперативни
програми и др. е осъществимо и то при разработване на проекти, които имат способността да извлекат
в максимална степен социално-икономически ползи за територията.
В заключение може също да се отчете, че МИГ Сандански има ясна представа в дългосрочен план
по отношеноие на планиране и организиране на подходящи дейности с целеви групи –
микропредприятия с потенциал и нагласи за развитие, повишаване на конкурентноспособността и
въвеждане на технологични и нетехнологични иновации – семинари, обучения и целенасочена
информационна и експертна подкрепа за целевите групи. Подобрено и разширено е взаимодействието с
бизнес сектора. Проучването и анализът са свързани и с постигането на иновативните характериситки
на СВОМР.

