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1. Методология на изследването 
Настоящото проучване се реализира в  съответствие  с изпълнение на Дейност 4  
„Проучване  и анализ на територията” като част  от  проект по Договор №РД 50-
212/07.12.2015г. между община Стралджа, Министерство на земеделието и храните и 
Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 г. 

 Териториален обхват на проучването:  

Проучването ще се проведе на територията на МИГ СТРАЛДЖА:  

 МИГ СТРАЛДЖА  е с територия съвпадаща с  административните граници на 
община Стралджа; 

Индикативен период на проучването: 01.04.2016г. – 31.05.2016г. г. 

 

1.1.Цел , задачи и  обект на  проучването 

Цел  на проучването 

Целта на проучването и свързаните с него анализи е установяване на точна картина на 
настроенията , намеренията и очакванията на заинтересованите групи от територията на 
МИГ СТРАЛДЖА  за вазможностите и посоките на нейното развитие, които ще залегнат в 
материалите свързани с изготвянето на Стратегия за Воденото от Общностите Местно 
Развитие на МИГ СТРАЛДЖА  . 

Задачи на проучването 
 
 Да бъде извършен детайлен преглед на стратегическите документи, които обхващат 

територията на МИГ СТРАЛДЖА  за периода 2014 – 2020г. 

 Да бъде направено изчерпателно описание на основните настроения и нагласи 
както на заинтересованите групи от населението , местните лидери и неформални 
групи за създаване на  инвестиции водещи до подобряване на цялостната среда за 
живот на територията попадаща в обхвата на МИГ СТРАЛДЖА;   
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 Да бъдат идентифицирани   заплахите, рисковете, както и възможностите и 
потенциала на територията на МИГ СТРАЛДЖА  за прилагането на мерки от 
Оперативните програми , ПРСР и ПМДР, които да залегнат в Стратегия за 
Воденото от Общностите Местно Развитие на МИГ СТРАЛДЖА; 

 Да осигури информационен ресурс, необходим за подготовката на Стратегия за 
Воденото от Общностите Местно Развитие на МИГ СТРАЛДЖА;  

Обект на проучването са: 

Икономически активни субекти ( юридически и физически лица, регистрирани живеещи и 
работещи в селския район), представители на туристическия сектор, както и 
представители на местната власт и браншови организации, имащи пряко или косвено 
отношение и принос към развитието на територията на МИГ СТРАЛДЖА. 

Ще бъдат обхванати   представители на следните целеви групи от целевата територия :  

- Представители на стопанския сектор: представители на бизнеса, в това число и 
еднолични търговци, земеделски производители, кооперации; представители на 
търговски дружества предоставящи комунални услуги в общината и др. ; 

- Представители на нестопанския сектор: представители на структурите на 
гражданското общество(СГО), в това число НПО, културни институции, читалища, 
спортни клубове,туристически дружества, настоятелства; представители на 
образователните институции, здравни и социални заведения; представители на 
социалните партньори и медиите;  

- Представители на  публичния сектор: представители на местната и регионална 
власт, в това число общинска администрация и изборни длъжности, общински 
съвет,представителите на деконцентрираните структури на държавната власт, 
имащи пряко отношение/влияние/въздействие към местното развитие 

- Граждани от населените места обхващащи територията на МИГ СТРАЛДЖА 
 

1.2. Методологическа рамка, методи и техники  на проучването  

В настоящото проучване, съобразно типа на нужната информация  ще се  използва 
методологическа триангулация, или „кръстосана проверка”, което означава използване 
на повече от един метод за събиране на данни ( индивидуални интервюта,  фокус групи, 
допитване – пряка анкета ).  

 Тъй като различните методи притежават различни възможности и имат специфични 
ограничения, те ще бъдат използвани в комбинация в конкретния случай. В този случай е 
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извършено  съгласуване между тях, така че получените чрез един метод резултати да 
бъдат съвместими с информацията, набирана чрез другите методи.  

 

 

 

 

МЕТОДИ НА ПРОЧУВАНЕТО 

КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ 

 
1. Допитване /пряка анкета/ 

1. Дълбочинни  интервюта 
2.Фокус групи 

 

Целевата група за  дълбочинните интервюта  и фокус-групите  е  типологична, 
основана е на представители от предварително определени сектори. 

Участието е доброволно, анонимно или при изрично съгласие на участващите с посочване 
на имена и позиции. 

Източници на предварителна информация за определяне на участниците в   
извадката: 

 Община Стралджа, – предоставя налични стратегически документи и 
информация за изпълнени проекти . 

 Представители на стопанския сектор – предоставя информация за 
икономическото състояние на територията на общината , виждания за 
развитието , недостатъци и предимства за развитие на различни видове 
стопански дейности и др.; 

 Представители на нестопанския сектор – предоставят информация за 
дейностите ,инициативите и изпълнените проекти в областите на тяхната 
дейност, виждания за други инициативи .  

 Граждани от населените места на обхванатата територия – предоставят 
информация за дейности и инициативи свързани с цялостното подобряване на 
живота в населените места от обхванатата територия. 
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Индивидуални интервюта  и дискусии във фокус- групи 
Набирането на емпирична информация ще се  проведено на два  етапа  от набиране на 
информация чрез дълбочинно интервю и  дискусии във фокус групи. Чрез интервютата  на 
база  предварително дефинирани въпроси ще да се събере допълнителна информация по 
въпроси, които представляват интерес, след като бъде направено проучването на 
съществуващи вторични източници на информация документи. 
Фокус-групите  ще включват 8-12 участника. Груповите дискусии ще дадат  възможност и 
за кръстосана проверка (cross-check) на информацията, която е била събрана посредством 
другите техники и ще  се използват, за да се осигурят по-разнообразни и надеждни 
резултати. Ще бъдат проведени 3 фокус групи с акцент върху улавяне и оценяване на 
интересите и проблемите, свързани с развитието   на територията и подобряване 
качеството на живот. 

Анкетиране 

Извадката е  типологична, основана е на представители от предварително определени 
сектори, включените в проучването респонденти са на случаен принцип. Участието е 
доброволно и анонимно.  

Обем на извадката:  100  души 
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1.3. Етапи на проучването 

 

1.4. Обработка на данните 
Отговорите от въпросниците за  дълбочинните  интервюта и анкетните карти от 
допитването резултатите се обработват от експерт по обработка и анализ на 
информацията.   
Резултатът от обработката на информацията служи като основа и входяща информационна 
база за подготовка на окончателния  Аналитичен доклад   за резултатите от проведеното 
проучване с изводи и препоръки, свързани с развитието и потенциала на територията на 
МИГ СТРАЛДЖА, което да залегне в Стратегия за Воденото от Общностите Местно 
Развитие на МИГ СТРАЛДЖА . 

 

Етап I. 

Подготовка на методика и 
стандартизиран въпросник  

(анкетна карта) 

Етап II.  

Анкетиране  

(събиране на мнения ) 

Етап III. 

    Провеждане на стандартизирани  
интервюта и  фокус групи  

 

Етап IV.  

      Oбработка на информацията от   
анкетните карти и фокус групите 

Етап V.  

   Изготвяне на Аналитичен доклад 
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1.5. Основни методи на анализ 

Основните  методи за анализ  на   настоящото проучване са: 

      ▪  анализ на резултатите от обработката на мненията от дълбочинните  интервюта ; 

      ▪ анализ на резултатите от обработката на мненията в анкетните карти; 

      ▪ SWOT анализ на резултатите от обработката на мненията; 

      ▪ TOWS анализ на резултатите от обработката на мненията; 

Анализите ще   се използват за формулиране на потенциала на територията на МИГ 
СТРАЛДЖА за прилагане на Подхода ВОМР. 

 

1.6. Обобщено представяне на данните 

Ще бъде изготвен обобщаващ Аналитичен доклад  в 2 идентични екземпляра.   Заедно с 
приложенията към него,  ще бъде предоставен  на хартиен носител,  отпечатан 
пълноцветно във формат А4 и подвързан. Очаквания обем на доклада с приложенията е 
между 45 и 60 страници, написани с шрифт 12, Times New Roman. Докладът ще бъде 
предоставен и на електронен носител (CD)– към всеки един от екземплярите на хартиен 
носител. 

 

 

1.7. Визуализация  

Всички  аналитични и други  материали, свързани с проучването ще   бъдат изготвени  в 
съответствие с  техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на 
подпомагането на дейността от ЕЗФРСР съгласно приложение № ІІІ към чл. 13 от 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне 
на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L2274 от 18 юли 2014 г.). 

 

 



 

                    

 

Проектът се изпълнява  по Договор РД 50-212/07.12.2015г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд 
„Земеделие” – Разплащателна агенция за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

10 

2. Анализ на работни срещи, проведени с фокус-групи, 
дълбочинни интервюта и пряко анкетиране  
 
2.1. Пряко анкетиране 
 
Прякото анкетиране е извършено за установяване на точна картина на настроенията, 
намеренията и очакванията на заинтересованите групи от територията на МИГ 
СТРАЛДЖА  за вазможностите и посоките на нейното развитие, които ще залегнат в 
материалите свързани с изготвянето на Стратегия за Воденото от Общностите Местно 
Развитие на МИГ СТРАЛДЖА  община Стралджа. 
Бяха използвани анкетни проучвания като форма за събиране на непосредствена 
информация от граждани от населените места на обхванатата територия , представители 
на нестопанския сектор , представители на стопанския сектор и презставители на Община 
Стралджа. 
Провеждането на тези допитвания цели допълнително събиране на данни и проучване на 
очакванията за развитие на местните общности. 
В резултат на анкетното проучване, проведено по време на изследването, бяха получени 
100 броя анкетни карти.  
 
В анкетните карти бяха заложени 35 въпроса в областта на социално-икономическата 
среда, земеделските и неземеделски дейности, неправителствения и публичния сектор. 
Извлечени бяха следните резултати: 
 
 

№ 
1 

Как оценявате  икономическото развитие на  територията на 
Община Стралджа                  

(МИГ- Стралджа) към настоящия момент? 

Отговори 
(%) 

1 Територията на Община Стралджа  се характеризира с  добре 
развита и  функционираща пазарна  среда;                                                                        

17,5% 

2 
Територията на Община Стралджа  се развива комплексно, 
икономически балансирано и е желана територия за местни и 
чужди инвеститори;                  

23,8% 

3 Територията на Община Стралджа  няма съществени различия  с 
икономически  развитите селски райони в останалите държави.- 

7,0% 
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членки на Европейския съюз; 

4 
В икономическо отношение територията на Община Стралджа  е 
далеч от  икономически  развитите селски райони в останалите 
държави.- членки на Европейския съюз; 

27,3% 

5 Икономиката все още не е оптимално  структурирана и това  спъва 
развитието на територията; 23,1% 

6 Друго  мнение (моля, изложете накратко)  0,7% 

7 Нямам мнение 0,7% 

От участниците в анкетирането  23,8% намират икономическото развитие на община 

Стралджа в положителна посока, но доминиращото мнение е че икономиката не е все още 

оптимално структорирана и в икономическо отношение общината е далеч от 

икономически развитите селски райони в Европейския съюз.Отговорилите на въпроса 

„Нямам мнение” са едва 0,7% което е показател за една гражданска активност отностно 

проблемите,нуждите и икономическото състояние на територията на община Стралджа. 

 

№ 
2 

Как оценявате   развитието  на културните и социални дейности 
на  територията на Община Стралджа   (МИГ- Стралджа) към 

настоящия момент? 

Отговори 
(%) 

1 
Територията на Община Стралджа  се характеризира с  добре 
развити местни инициативи и дейности в областта на културата и 
социалната сфера;                                                                                                                                                                                                  

41,4% 

2 Територията на Община Стралджа  се развива комплексно, 
икономически и социално балансирано ;                  46,8% 

3 Все още не се прилагат нови и дълготрайни политики в областта на 
социалната сфера и културата, а това  спъва развитието на 

10,8% 
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територията; 

4 Друго  мнение (моля, изложете накратко)  0,0% 

5 Нямам мнение 0,9% 

От отговорите на анкетираните  на този въпрос става ясно ,че социалните и културни 
дейности в общината се развиват на едно много добро ниво.Очевидно 41,4% смятат,че 
саществуват много добре развити местни инициативи в тези области ,което дава 
основание да се смята че на територията на община Стралджа е създаден необходимия 
капацитет за създаване и провеждане на инициятиви свързани с културни и социални 
дейности. 

 

№ 
4 

Кои от изброените отрасли и браншове според Вас са 
перспективни за развитието на територията  на община 

Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

Отговори 
(%) 

1 Селско стопанство – растениевъдство; 35,6% 

2 Селско стопанство – животновъдство; 32,8% 

3 Преработваща промишленост; 5,9% 

4 Производство на енергия от възобновяеми източници – слънце, 
вятър, вода, биомаса, ; 

0,8% 

5 Търговия; 10,7% 

6 Туризъм; 1,6% 

7 Услуги; 9,5% 

8 Строителство; 2,0% 

9 Занаяти; 0,4% 
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10 Други перспективни отрасли  (моля, посочете) 0,0% 

11 Нямам мнение. 0,8% 

От отговорите на въпроса 38,4% от анкетираните смятат , че най-перспективния отрасъл 
за развитието на икономиката на територията на община Стралджа е земеделието, като 
35,6% смятат, че приоритетно е развитието на растениевъдството, а 32,8% развитието на 
животновъдството. В неземеделските дейности приоритет се дава на търговията  с 10,7% и 
услугите 9,5%.Това е показателно и според географската характеристика на района. Не 
малко 5,9% са анкетираните ,които смятат ,че освен отглеждането на земеделски продукти 
има много добри възможности и за тяхната преработка. Като от своя страна такъв вид 
инвестиции води и до повишаване на трудовата заетост в района. 

 

№ 
5 

Кои  са  основните проблеми пред  бизнеса в община 
Стралджа(МИГ- Стралджа)  ? 

Отговори 
(%) 

1 Занижено търсене на стоки и услуги; 20,1% 

2 Недостатъчен собствен капитал за стартиране  и развитие на 
бизнеса; 

9,8% 

3 Затруднен достъп до финансиране от банкови институции; 13,8% 

4 Недостатъчна информация и затруднен достъп до финансиране 
от фондовете на ЕС; 23,2% 

5 Високи местни данъци и такси; 4,9% 

6 Нелоялни конкуренти; 0,0% 

7 Силни конкуренти; 6,3% 

8 Държавна бюрокрация; 0,0% 

9 Общинска бюрокрация; 12,5% 

10 Наемане на квалифицирана работна ръка;  0,9% 
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11 Друго /моля посочете/ 8,0% 

12 Нямам мнение 0,4% 

Основните проблеми които спъват развитието на бизнеса на територията на община 

Стралджа са заниженото търсене на стоки и услуги 20,1%  което дава основание да се 

смята, че покупателната способност на населението е занижена. Липсата на собствен 

капитал и тромавата банкова политика спъват развитието на различни инвастиционни 

намерения . Липсата на инициативи свързани с информираността на населинието относно 

използването на Европейските структорни фондове и ПРСР 2014-2020г. като инструменти 

за осъществяването на различни инвестиционни намерения дава основание да се помисли 

за създаване на необходим потенциал с цел развиване и популаризиране на дейности 

сварзани с популяризирането на такъв род теми. Отчита се и силната конкуренция 

отоносно вноса на много евтини в повечето случаи некачественни продукти ,които спират 

развитието на местното производство ,услуги и търговия. За липса на чужди инвеститори 

и създаване на условия за тяхното привличане са отговорили 8%. 

 

 

№ 
6 

Кои от изброените сектори в социалната и културната сфера 
според Вас са перспективни за развитието на територията  

на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

Отговори 
(%) 

1 Екология 7,2% 

2 Образование, култура и изкуство 30,5% 

3 
Регионално развитие и местно самоуправление, вкл. Агенция за 
регионално развитие, бизнес център, сдружение за развитие, 
сдружение на общини 

2,4% 

4 Здравеопазване и социални дейности 28,5% 
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5 Човешки права, защита на малцинствата 4,0% 

6 Спортна и туристическа дейност 24,1% 

7 Защита на правата и интересите на наемните работници 2,8% 

8 Защита на правата и интересите на работодателите 0,0% 

9 Защита на правата и интересите на младежите  0,0% 

10 Защита на правата и интересите на жените  0,4% 

11 Друго /моля посочете/ 0,0% 

12 Нямам мнение 0,0% 

Като перспективи в развитието на социалните и културни дейности основно анкетираните 
виждат в развитието на образованието ,културата и изкуството, здравеопазването и 
разнообразни социални дейности. Голям е процента на смятащите,че територията на 
община Стралдажа е подходяща за развитието на спортните и туристически дейности 
24,1%. Не малък брой от анкетираните виждат перспективи и в развитието на дейности 
свързани с екологията, защитата на човешките права и защитата на малцинствата, това 
дава основание да се смята, че гражданите на община Стралдажа са с положителна 
нагласа относно предприемане на мерки свързани с адаптацията на малцинствените групи 
от територията ѝ. Липсата на отговори  на въпросите „Друго” и „Нямам мнени” е 
показател за висока гражданска активност от страна на населението от територията на 
община Стралджа. 

№ 
7 

Кои  са  основните проблеми спиращи развитието на 
дейности в социалната и културна сфера в община 

Стралджа(МИГ- Стралджа)  ? 

Отговори 
(%) 

1 Застаряване на населението и обезлюдяване на малките 
населени места 31,7% 

2 
Наличие на трайни негативни тенденции по отношение на 
заетостта и нарастване дела на младежката безработица и тази 
сред трудоспособното население над 50 годишна възраст 

23,8% 
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3 
Липса на инфраструктура и условия за масов спорт на местното 
население във връзка с осмислянето на свободното време на 
младите хора  

3,8% 

4 Наличие на социална изолация на уязвими групи от 
населението (жени, младежи, малцинства) 1,7% 

5 

Наличие на основни различия в параметрите на живот и 
социално-икономическото положение на населението от селата 
във вътрешността на територията и административните 
центрове, много ограничен местен пазар за услуги, поради 
ниски доходи на населението 

10,0% 

6 
Нереновирана улична инфраструктура (улици, тротоарни 
настилки, алеи и др.) и недостатъчно обновяване на населените 
места 

5,0% 

7 
Отсъствие на активни политики и мерки за съхранение и 
промотиране на културно-историческото наследство и 
природните дадености. 

0,0% 

8 

Хроничен дефицит на средства за поддържане и обновяване на 
съществуващата инфраструктура на здравеопазването, 
образованието, културата и ниска ресурсна обезпеченост за 
функционирането на читалищата 

0,0% 

9 
Неоползотворени в достатъчна степен, на природни дадености 
и културно-исторически ресурси с цел повишаване на тяхното 
значение в развитието на територията на община Стралджа. 

15,8% 

10 Друго /моля посочете/ 7,9% 

11 Нямам мнение 0,4% 

Основния проблем спиращ развитието на социалните и културни дейности в община 
Стралджа според 31,7% от анкетираните е застаряването на населението и обезлюдяването 
на населените места.Като предпоставка за това  23,8%  смятат, че е високота ниво на 
безработицата в района и увеличаване най-вече на младежката безработица. Голям 
процент от анкетираните 15,8% считат, че природните дадености и културно-
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историческите ресурси не се аксплоатират достатъчно. Това мнение насочва в посока на 
търсени на възможно финансиране с цел реклама и популяризиране на територията на 
община Стралджа от страна на общината и НПО-сектора. Не малка пречка е различната 
степен в параметрите на живот в различните населени места от територията на община 
Стралджа. 

 

№ 
8 

Като цяло, доколко смятате, че сте добре информиран или не  
за възможностите за развитие на бизнес на територията на 

община Стралджа(МИГ- Стралджа)  и подкрепата за това от 
национални, европейски и други международни програми? 

Отговори 
(%) 

1 Много добре съм информиран; 10,8% 

2 Не съм информиран много добре; 73,1% 

3 Изцяло съм неинформиран; 12,9% 

4 Нямам мнение 3,2% 

От отговорите на въпрос №8 става ясно, че 73,1% от анкетираните имат слаба информация 
относно възможностите за развитие на територията на община Стралдажа, чрез 
използавнето на инструменти за подкрепа от национални, европейски и други 
международни програми. 

 

№9 Получили ли сте някой от следните типове финансиране през 
последните три години ? 

Отговори 
(%) 

1 Инвестиционен заем; 5,2% 

2 Заем за оборотни средства; 6,3% 

3 Друг финансов заем ; 2,1% 

4 Привличане на инвестиции чрез дялово участие; 0,0% 

5 Европейско финансиране; 21,9% 
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6 Друго /моля, посочете/ 0,0% 

7 Не съм получавал външно финансиране 64,6% 

Като резлтат от отговорите на въпрос №8 в отговорите на въпрос №9 се вижда, че 64,6% 
не са получавали и не са кандидатствали за някакво външно финансиране с цел 
създаването на някакво инвестиционно намерение от тяхна страна. Едва 21,9% са се 
възползвали от европейско финасиране и това са анкетирани чийто основен предмет на 
дейност е в сферата на земеделието. 

 

№ 

10 

Кои от изброените селскостопански производства в сектор 
растениевъдство  според Вас са перспективни за развитието 

на територията  на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

Отговори  
(%) 

1 Производство на зърнено-житни култури – пшеница, царевица, 
ечемик и др.; 25,6% 

2 Производство на маслодайни култури - слънчоглед, рапица ; 14,4% 

3 Производство на технически култури,  в т.ч. ароматни и 
медицински култури – лавандула, кориандър и др.  5,0% 

4 Зеленчукопроизводство – полско, градинско; 15,6% 

5 Зеленчукопроизводство –  оранжерии и парници; 6,9% 

6 Лозарство – винени сортове; 15,0% 

7 Лозарство – десертни сортове; 5,6% 

8 Овощарство  - ябълки, круши, праскови, череши, орехи, сливи и 
др. 11,3% 

9 Друго ( моля, посочете) 0,0% 

10 Нямам мнение 0,6% 

От отговорите на въпроса се вижда, че най-голям брой анкетирани виждат развитието на 
растениевадството в отглеждането на зърнено-житни и етерично–маслени култури 45%. 
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Характерните от миналото производства на зеленчуци ,грозде и плодове са на следващо място, но 
те подлежат тепърва на възтановяване ,чрез използването на безвъзмездната финасова помощ на 
мерките от ПРСР 2014-.2020г. където тези дейности са приоритетни. Поради скъпите инвестиции 
едва 6,9% залагат на оранжерийното прозводство. 

 

№11 

Кои от изброените селскостопански производства в 
сектор животновъдство   според Вас са перспективни 
за развитието на територията  на община 
Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

Отговори 
(%) 

1 Млечно говедовъдство; 31,1% 

2 Едър рогат добитък -  за месо; 15,2% 

3 Овце и кози – за мляко, месо, вълна кожи; 15,2% 

4 Свиневъдство; 5,3% 

5 Птицевъдство – птици за месо и яйца; 9,8% 

6 Пчеларство; 19,7% 

7 Друго (моля, посочете)  0,0% 

8 Нямам мнение. 3,8% 

Най-перспективно в сектор животновъдство е развитието на млечното говедовъдство 
31,1%. Поради големия процент отглеждани етерично-маслени и медицински и ароматни 
култури от територията на община Стралджа 19,7% от анкетираните смятат ,че 
перспективно е пчеларството. Приоритет се дава и за отглеждането на дребен рогат 
добитък. Най-малък процент от хората смятат ,че условията в района на община Стралджа 
са подходящи за отглеждане на птици и свине. Тъй като животновъдния сектор способства 
за създаването на по-голямо количество работни места, той е и обект на приоритетно 
финансиране от страна на ПРСР 2014-2020г. 

 

№12 
Кои от изброените начини за организация на агро-
производството на територията на община Стралджа 
(МИГ- Стралджа)  считате за конкурентни и 

Отговори 
(%) 
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перспективни?  

1 
Големи фермерски стопанства и/или кооперации , 
притежаващи хиляди декари обработваема земя и стотици 
и хиляди животни; 17,0% 

2 Малки, гъвкави семейни ферми; 39,0% 

3  Модерни интензивни целогодишни производства в 
земеделието; 9,0% 

4 Специализирани ферми за  еколологично чиста  и/или 
биопродукция; 13,0% 

5 Поливно земеделие и мелиорации; 14,0% 

6 Друго ( моля, посочете) 0,0% 

7 Нямам мнение 8,0% 

Виждането на 39% от анкетираните за доброто развитие на агросектора е в създаването и 
поддържането на малки и гъвкави семейни ферми, дейността на които води до намаляване 
на миграционните процеси и задържането на хора в трудоспособна възраст в региона. 17% 
считат, че големите фермерски стопанства са по-устойчиви и съдават трайни работни 
места. Основен е акцента свързан с дейности относно възстановяване и ремонтиране на 
мелиорациите за поливното земеделие, както и производството на продукция произведена 
по биолгичен път, чиято цена е много по- висока, а търсенето през последните години 
значително нараства. 

 

№13 
Как преценявате техническата и технологическата 
обезпеченост на агро-производството на територията на 
община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

Отговори 
(%) 

1 
 Като цяло голяма част от наличните  сгради, машини  и  
съоръжения и прилаганите технологии за агро-производство са 
амортизирани, морално остарели и неефективни; 

22,8% 
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2 

Материално техническата база във фермерските стопанства на 
територията на община Стралджа е сравнително добра, 
прилаганите технологии са съобразени с развитието на 
съвременното  модерно и високопроизводително земеделие; 

12,9% 

3 
Прилагането на модерната и съвременна техника и  водещи 
технологии е  само в  големите фермерски стопанства  на 
територията на община Стралджа; 

35,6% 

4 
По- голямата част от малките земеделски стопанства не 
разполагат със съвременна техника и  не прилагат 
съвременните агро-технологии;  

23,8% 

5 Друго мнение ( моля, изложете накратко) 1,0% 

6 Нямам  мнение. 4,0% 

От европейско финансиране и подпомагане  35,6% са се възползвали основно големите 
фермерски стопанства тъй като те имат осигурен финансов ресурс и успяват да отговорят 
на критериите и изискванията на съответните програми, поради тази причина и 
материално техническата база е съобразена със съвремените изисквания в земеделието за 
12,9% от анкетираните. Като цяло в региона малките и средни земеделски стопранства 
разполагат със стара и амортизирана материалнотехническа база и имат нужда от 
механизми и финансови инструменти достъпни за тях за да успеят да направят 
конкурентноспособна и устойчива своята дейност. 

 

№14 
Кои от изброените фактори, според Вас, ограничават 

развитието на аграрния сектор на територията на 
община Стралджа (МИГ- Стралджа)? 

Отговори 
(%) 

1 Недостиг на финансови средства за уедряване и 
модернизиране на производството; 21,9% 

2 Слаб интерес на производителите към сдружаване в 
организации на производители; 6,8% 
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3 Намаляване на заетите работници в производството – ниско 
заплащане на труда; 10,3% 

4 Намаляване на заетите работници в производството – липса 
на квалифицирана работна ръка; 16,4% 

5 

Проблеми с напояването (недобро състояние на поливната 
инфраструктура, недостатъчна модерна поливна техника, 
висок разход на вода, висока цена на водата), които се 
отразяват негативно върху ефективността на 
производството; 

6,2% 

6 

Влияние на неблагоприятните климатични условия през 
вегетацията на културите, основно при зеленчуците 
(градушки, проливни дъждове и наводнения, ранни есенни 
слани); 

4,1% 

7 Застаряване на населението на територията на община 
Стралджа и обезлюдяването на селата; 19,2% 

8 Внос и търговия на по-евтина продукция от трети страни 11,0% 

9 Друго ( моля, посочете)  0,0% 

10 Нямам мнение 0,0% 

Недостига на финансови средства ,липсата на квалифицирана работна ръка и 
застаряването на населението са основните фактори според анкетираните, които влият 
върху развитието на аграрния сектор на територията на община Стралджа 62,2%. Вноса на 
евтина продукция от други страни  също оказва негативно отношение върху 
производството на земеделска продукция и развитието на отделни сфери в сектора 11%. 
Ниските нива на плащане спира развитието на дейности свързани с осигуряването на 
много работници. Слабия интерес към сдружаване на земеделските производители с цел 
увеличаване на производството, търсене на по-високи цени  за продукцията и създаване за 
на по-добри условия за производство на качественна продукция е същественна пречка, 
което от своя страна води да извода че липсва достатъчно информиране относно мерките 
свързани със създаване организации на производителите и ползите за отделните 
бенифициенти от тях. 
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№15 

Кои от следните дейности, свързани с модернизацията 
на земеделските стопанства  трябва приоритетно да 
бъдат подкрепяни чрез Програмата за развитие на 

селските райони и да залегнат в Стратегията за ВОМР 
на МИГ-Стралджа? 

Отговори 
(%) 

1 
Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и 
подобряване на наличните производствени материални 
и/или нематериални активи; 23,5% 

2 Подобряване на сътрудничеството с производителите и 
преработвателите на земеделски продукти; 5,1% 

3 Опазване на околната среда, включително с намаляване на 
вредните емисии и отпадъци; 5,9% 

4 
Увеличаване използването на възобновяеми природни 
ресурси и подобряване на ефективността на използваните 
при производството суровини; 1,5% 

5 Подобряване условията на труд; 21,3% 

6 
Подобряване на хигиенните, ветеринарните, 
фитосанитарните, екологичните и други условия на 
производство; 2,9% 

7 Подобряване качеството на произвежданите земеделски 
продукти; 9,6% 

8 
Подобряване на възможностите за производство, 
преработка и маркетинг на земеделски 
продукти(биологични); 14,0% 

9 Подобряване сградния фонд на стопанството; 14,0% 
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10 Нямам мнение. 2,2% 

Според 23,5% от анкетираните основен приоритет за модернизиране на земеделските 
стопанства е подмяната на амортизираната техника и инсталации с нова от една страна и 
подобряване условията на труд 21,3% от друга.14% смятат, че трябва да се затвори 
производственния цикъл, като инвестициите се насочат към преработката и маркетинга на 
земеделската продукция включително и произведена по биологичен път. Инвестиции 
насочени към подобряване на сградния фонд също са в приоритетните отговори. Най-
малко са анкетираните, които смятат че използването на възобновяеми енерго източници 
трябва да бъде приоритет в модернизацията на земеделските стопанства на територията на 
община Стралджа. 

 

№16 

Ако сте земеделски производител, кандидатствали  ли сте  
за европейско финансиране  по някои от посочените в 

предходния въпрос (т.16) дейности, свързани с 
модернизацията на вашето  земеделско стопанство ? 

Отговори 
(%) 

1 
Да, към Държавен фонд”Земеделие”-Разплащателна агенция 
по ПРСР (2007-2013);с инвестиция по точка ............ от въпрос 
15 

33,3% 

2 Не, не съм кандидатствал за европейско финансиране, но 
имам намерение да го направя; 43,1% 

3 Не, не съм кандидатствал за европейско финансиране и 
нямам  намерение да го направя. 23,5% 

От направените отговори става ясно, че почти половината от занимаващите се със 
земеделска дейност анкетирани са получавали финансиране за инвестиционни намерения 
33,3%, докато 43,1% не са търсили до сега такъв вариант поради различни причини но 
имат намерения да го направят. 
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№17 

Ако сте земеделски производител в какви финансови 
граници бихте извършили инвестиция във вашето 

земеделско стопанство посредством участие с  проектно 
предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мерките залегнали в Стратегията за ВОМР на 

МИГ-Стралджа ? 

Отговори 
(%) 

1 Инвестиция в границите от 5000 лв. до 50 000 лв. 17,8% 

2 Инвестиция в границите от 5000 лв. до 100 000 лв. 26,7% 

3 Инвестиция в границите от 10 000 лв. до  150 000 лв. 31,1% 

4 Инвестиция в границите от 20 000 лв. до 250 000 лв. 22,2% 

5 Инвестиция в границите от 5000 лв. до 400 000 лв. 4,4% 

Виждането на анкетираните относно финансовите параметри на проекти свързани с 
развиване на земеделски дейности е в диапазона мажду 5000-10000лв долна граница и 
100000-150000лв горна граница за един проект. 

 

№18 

Следва ли на територията на община Стралджа( МИГ-
Стралджа) да бъдат активно подкрепяни чрез Стратегията 

за местно развитие дейности, извън земеделието и 
преработката на селскостопанската продукция? 

Отговори 
(%) 

1 
Да, тъй като това ще подкрепи местните предприемачи в 
усилията им да навлязат в пазарни сектори с потенциал за 
развитие и растеж; 

32,2% 

2 Да, тъй като това ще доведе до разкриването на нови работни 
места и увеличаване на доходите на местното население; 50,8% 

3 
Не, по-добре е активната подкрепа да бъде за земеделския 
сектор, тъй като неговото развитие на територията на общината 
е перспективно и най-малко рисково. 

8,5% 
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4 Друго мнение ( моля изложете накратко)  0,0% 

5 Нямам мнение. 8,5% 

Общо 83% от анкетираните са на мнение, че в Стратегията за Водени от общностите 
местно развите на МИГ – Стралджа трябва да намерят място мерките свързани с 
развитието на неземеделските дейности, тъй като тове ще доведе до разкриването на нови 
работни места 50,8% и ще стимулира развитието на местни предприемачи. 

 

№19 

Кои от изброените отрасли, свързани с неземеделски 
производства, подкрепяни от Програмата за развитие на 
селските райони и залегнали в Стратегията за ВОМР на 

МИГ- Стралджа според Вас са перспективни за развитието 
на територията  на община Стралджа? 

Отговори 
(%) 

1 Преработваща промишленост – производство на мебели, леко 
машиностроене и др.; 12,9% 

2 Производство на енергия  от възобновяеми енергийни 
източници (ВЕИ) 

5,9% 

3 Строителство 7,1% 

4 Техническо обслужване и ремонтни дейности на автомобилна 
и селскостопанска техника; 11,8% 

5 Ремонт на лични вещи и стоки за дома 4,7% 

6 Селски туризъм  –  места за настаняване и хранене, 
развлечения,  атракции и др. 9,4% 

7 Транспортни услуги за населението на територията; 5,9% 

8 Здравеопазване; 17,6% 
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9 Социални услуги; 5,9% 

10 Консултантски услуги в подкрепа на бизнеса; 2,4% 

11 Занаяти; 8,2% 

12 Други (моля, посочете) 1,2% 

13 Нямам мнение. 7,1% 

Основно развитието на бизнес в сферата на услугите, мебелна и друга преработваща 
промишленост трябва да бъде с приоритет в мерките от СВОМР на МИГ-Стралджа. 
Липсата на болнично заведение на територията на община Стралджа според 17,6% от 
анкетираните дава основание да се смята, че приоритет трябва да са инвестиции и в 
сферата на здравеопазването.9,4% смятат, че територията на общината вотделни населени 
места и територии дава възможност за развитие на туризъм и други атракции. 

 

№20 

Кои от изброените типове предприятия в неземеделските 
сектори на територията на община Стралджа(МИГ- 

Стралджа) считате за гъвкави,  конкурентни и 
перспективни? 

Отговори 
(%) 

1 Малки семейни предприятия, включително само от един 
собственик; 45,5% 

2 Иновативни малки и средни предприятия; 19,7% 

3 Местни предприятия, с  участие на чуждестранен партньор; 10,6% 

4 Занаятчийски предприятия; 6,1% 

5 Производствени кооперации; 10,6% 

6 Друго ( моля, посочете) 0,0% 

7 Нямам мнение. 7,6% 
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Анкетираните са на мнение, че според характеристиките на територията най-успешно 
развитие може да имат малките семейни фирми и предприятия 45,5%. Не е изключено и 
съобразно дейността им в тях да бъдат прилагани различни иноватини производства. 
Варианта за създаване на прозвидствени кооперации или предприятия с чуждо 
инвестиране също са вариант за повишаване на конкурентноспособността и развитието на 
местната икономика. 

№21 
Кои от изброените фактори, според Вас, ограничават 

развитието на неземеделските дейности на територията на 
община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

Отговори 
(%) 

1 Недостиг на финансови средства за развитие и модернизиране на 
производството; 26,6% 

2 Намаляване на заетите работници в производството – ниско 
заплащане на труда; 11,9% 

3 Намаляване на заетите работници в производството – липса на 
квалифицирана работна ръка; 18,3% 

4 Застаряване на населението на територията на община Стралджа 
и обезлюдяването на селата; 13,8% 

5 Ниската покупателна способност на местното население; 13,8% 

6  Внос и търговия на по-евтини стоки от трети страни; 11,0% 

7 Конкурентно предлагане на стоки и услуги в  областния център 
Ямбол; Друго ( моля, посочете)  2,8% 

8 Нямам мнение 1,8% 

Характерно както и за развитието на земеделските дейности като основни пречки за 
развитието и  на неземедлските дейности да са недостига на финансови средства, липсата 
на квалифицирана работна ръка, застаряването на населението и обезлюдяването на 
населените места. 
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№22 
Ако сте земеделски производител, кандидатствали ли сте  за 

европейско финансиране  по някои от посочените във  въпрос 
№ 20  неземеделски дейности ? 

Отговори 
(%) 

1 Да, към Държавен фонд”Земеделие”-Разплащателна агенция по 
ПРСР (2007-2013);с инвестиция по точка ............ от въпрос 19; 7,1% 

2 Не, не съм кандидатствал за европейско финансиране, но имам 
намерение да го направя; 50,0% 

3  Не, не съм кандидатствал за европейско финансиране и нямам  
намерение да го направя. 42,9% 

Според отговора на въпрос 22 е видно, че земеделските производители до сега не са имали 
интерес към развиване на неземеделски дейности 7,1%, но в бъдещ период имат 
намерение да се възползват от финансова подкрепа с цел създаване на такива 50%. 

 

№23 

Ако сте предприемач в сектори извън земеделието и не сте 
регистриран като земеделски производител , кандидатствали 
ли сте  за европейско финансиране  по някои от посочените 

във  въпрос № 19  неземеделски дейности ? 

Отговори 
(%) 

1 Да, към Държавен фонд”Земеделие”-Разплащателна агенция по 
ПРСР (2007-2013);с инвестиция по точка ............ от въпрос 19; 0,0% 

2 Не, не съм кандидатствал за европейско финансиране, но имам 
намерение да го направя; 55,6% 

3 Не, не съм кандидатствал за европейско финансиране и нямам  
намерение да го направя. 44,4% 

Резултатите от отговорите на този въпрос показват, че на този етап поради различни 
причини няма анкетирани които да са се възползвали от финансово подпомагане свързано 
с развиване на неземеделски дейности,  но 55,6% имат намерение да го направят. 
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№24 

Програмата за развитие на селските райони и в частност 
Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа подкрепя 

създаването на нови микропредприятия за неземеделски 
дейности в селските райони. Ще използвате ли тази 

възможност за да  стартирате свой  бизнес на територията на 
община Стралджа ? 

Отговори 
(%) 

1 
Да, като кандидатствам  към Държавен фонд”Земеделие”-
Разплащателна агенция по ПРСР               (2014-2020)  с 
инвестиция по точка ............ от въпрос 19; 

10,0% 

2 Да, като кандидатствам  към МИГ- Стралджа, по Стратегията за 
ВОМР с инвестиция по точка ……… от въпрос 20; 45,0% 

3 Не 45,0% 

След проведената първоначална кампания свързана със създаването на МИГ-Стралджа, 
интересът към учустие по мерките свързани с развиване на неземеделски дейности 
залегнали в СВОМР е 45%. 

 

№25 

Ако сте решили да кандидатствате с проектно прадложение 
по мерките свързани с инвестиции в неземеделски дейности 

залегнали в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа в 
какви финансови граници бихте поместили Вашата 

инвестиция. 

Отговори 
(%) 

1 Инвестиция в границите от 5000 лв. до 50 000 лв. 40,6% 

2 Инвестиция в границите от 5000 лв. до 100 000 лв. 21,9% 

3 Инвестиция в границите от 10 000 лв. до  150 000 лв. 25,0% 

4 Инвестиция в границите от 20 000 лв. до 250 000 лв. 9,4% 

5 Инвестиция в границите от 5000 лв. до 400 000 лв. 3,1% 

От резултатите финансовите параметри трябва да варират в границите между 5000 и 
50000лв. за един проект 40,6%. 
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№26 

Следва ли на територията на община Стралджа(МИГ- 
Стралджа)да бъдат активно подкрепяни чрез Стратегията 

за местно развитие дейности, свързани с развитието на 
неправителственния и публичен сектор? 

Отговори 
(%) 

1 Да, тъй като това ще подкрепи местните инициативи свързани с 
развитието на социалните и културни дейности; 

30,3% 

2 Да, тъй като това ще доведе до разкриването на нови работни 
места и обучение на местното население; 

30,3% 

3 
Да, тъй като това ще даде възможност за подобряване 
качеството на живот в отделните населени места от територията 
на община Стралджа; 

22,4% 

4 
 Не, по-добре е активната подкрепа да бъде за земеделския 
сектор, тъй като неговото развитие на територията на общината 
е перспективно и най-малко рисково. 

7,9% 

5  Друго мнение ( моля изложете накратко)  0,0% 

6 Нямам мнение. 9,2% 

Видно е от отговорите ,че подкрепата на дейности за развитие на неправителственния 
сектор от СВОМР на МИГ-Стралджа ще доведе общо до подобряване качеството на 
живот на територията на община Стралджа, а залагнето на мерки даващи възможност на 
общината да извършва инвестиционни дейности заложени в ОПР ще подобри жизнената 
среда. Съществува и мнение макар и малко като процент от анкетираните, че по-добре 
значителен финансов ресурс да бъде насочен към сектора на земеделието 7,9%. Тъй като 
той е считан за най-приоритетен за развитието на икономиката в района. 

 

№27 
Кои от изброените мерки, свързани със социалните и 
културните дейности, подкрепяни от Програмата за 
развитие на селските райони и могат да  залегнат в 

Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа според Вас са 

Отговори 
(%) 
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перспективни за развитието на територията  на община 
Стралджа? 

1 Мярка 1 Трансфер на знания и действия по осведомяване. 4,5% 

2 Мярка 2 Консултантски услуги, управление на 
стопанството и услуги по заместване в стопанството. 7,5% 

3 Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони. 62,7% 

3.1. 

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 

26,1% 

3.2. 

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 

4,3% 

3.3. 

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 

34,8% 

3.4. 
Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка 
по мащаб туристическа инфраструктура 

26,1% 

3.5. 

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 

8,7% 
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действия за повишаване на екологичната информираност. 

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

25,4% 

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

42,9% 

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

34,3% 

4.3. 
Подмярка 8.5. Предотвратяване и възстановяване на щети по 
горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични 
събития 

22,9% 

4.4. Подмярка 8.6. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и 
екологичната стойност на горските екосистеми 0,0% 

4.5. 
Подмярка 8.7. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 
преработката, мобилизирането и търговията на горски 
продукти 

0,0% 

Отговорите на анкетираните на въпрос № 27 показват, че основния финансов ресурс от 
мерките свързани с неправителствения и публичен сектор които ще бъдат заложени в 
СВОМР на МИГ – Стралджа трябва да бъдат насочени към дейностите в които 
бенифициент е общината. Това е така тъй като тя притежава механизмите и осигуряването 
на финансовия ресурс за осъществаването им. Прави впечатление, че не е малък процента 
25,4% на анкетираните които смятат, че е редно да се извършат инвестиции свързани със 
залесяването на горски територии и превенция срещу пожари. 

 

№28 
Кои от изброените фактори, според Вас, ограничават 

развитието на  дейности в социалната и културна сфера на 
територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

Отговори 
(%) 
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1 

Хроничен дефицит на средства за поддържане и обновяване 
на съществуващата инфраструктура на здравеопазването, 
образованието, културата и ниска ресурсна обезпеченост за 
функционирането на читалищата 

42,3% 

2 Липса на условия за повишаване квалификацията на 
работната сила 12,8% 

3 
Отсъствие на активни политики и мерки за съхранение и 
промотиране на културно-историческото наследство и 
природните дадености 

0,0% 

4 Наличие на социална изолация на уязвими групи от 
населението (жени, младежи, малцинства) 9,0% 

5 

Наличие на основни различия в параметрите на живот и 
социално-икономическото положение на населението от 
селата във вътрешността на територията и административните 
центрове, много ограничен местен пазар за услуги, поради 
ниски доходи на населението 

26,9% 

6 Друго мнение ( моля изложете накратко)  0,0% 

7 Нямам мнение. 9,0% 

Хроничния дефицит на средства е основния фактор който възпрепятства дейността както 
на НПО сектора, така и на публичния сектор 42,3%. На второ място се посочват ниските 
доходи на населението кето ограничава пазара на услуги, разликата в различните 
параметри на живот на населението от вътрешноста на територията иадминистративния 
център е допълнително условия за възпрапятстване реализирането и разширяването на 
тези дейности. 

 

№29 
Ако сте представител на неправителствения сектор , 

кандидатствали ли сте  за европейско финансиране  по 
някои от посочените във  въпрос № 28  дейности ? 

Отговори 
(%) 
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1 Да, към Държавен фонд”Земеделие”-Разплащателна агенция по 
ПРСР (2007-2013);с инвестиция по точка ............ от въпрос 28; 0,0% 

2 Не, не съм кандидатствал за европейско финансиране, но имам 
намерение да го направя; 46,5% 

3 Не, не съм кандидатствал за европейско финансиране и нямам  
намерение да го направя. 46,5% 

4 Кандидатствал съм с проектни предложения пред други 
източници на финансиране 7,0% 

От  отговорите става ясно, че 46,5% от анкетираните представители на НПО секторна са 
кандидатствали за европейско финансиране, а останалите  нямат намерение да го правят и 
разчитат на държавни помощи и друг вид финансови източници. 7% са кандидатствали 
пред други източници на финансиране. 

 

№30 

Програмата за развитие на селските райони и в частност 
Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа подкрепя 

културните и социалните дейности в селските райони. Ще 
използвате ли тази възможност за да  стартирате свой 

проект на територията на община Стралджа(МИГ- 
Стралджа)? 

Отговори 
(%) 

1 Да, като кандидатствам  към Държавен фонд”Земеделие”-
Разплащателна агенция по ПРСР(2014-2020) ; 

5,8% 

2 Да, като кандидатствам  към МИГ- Стралджа, по мерките от 
Стратегията за ВОМР; 

50,0% 

3  Не 44,2% 

Полвината от анкетираните виждат възможност за финансиране на дейностите си чрез 
кандидатстване с проектно предложение  пред  МИГ – Стралджа по мерки заложени в 
неговата СВОМР. 
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№31 

Ако сте решили да кандидатствате с проектно предложение 
по мерките свързани със социални и културни дейности 
залегнали в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа в 

какви финансови граници бихте поместили Вашата 
инвестиция. 

Отговори 
(%) 

1 Инвестиция в границите от 1000 лв. до 5000 лв. 29,2% 

2 Инвестиция в границите от 5000 лв. до 20 000 лв. 45,8% 

3 Инвестиция в границите от 20 000 лв. до  50 000 лв. 25,0% 

От резултатите на въпрос №31 е видно ,че оптималните  параметри за един проект са в 
границите между 5000 и 20 000 лв. 

Обобщения профил на учстниците в проучването е представен в следните таблици: 
 

№32 Пол Отговори 
(%) 

1 Мъж 60,6% 

2 Жена 39,4% 

 

№33 Възраст Отговори 
(%) 

1 до 30 години; 7,5% 

2 от 30 до 50 години; 59,1% 

3 над 50 години. 33,3% 

 

№34 Образование Отговори 
(%) 
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1 Основно образование; 5,4% 

2 Средно образование; 12,9% 

3 Средно специално образование; 41,9% 

4 Висше степен Специалист; 3,2% 

5 Висше степен Бакалавър; 10,8% 

6 Висше степен Магистър; 23,7% 

7 Докторска и по-висока степен; 0,0% 

8 Друго /моля, посочете/  2,2% 

 

№35 Позиция в социално-икономическата среда Отговори 
(%) 

1 Собственик и мениджър земеделско предприятие; 25,8% 

2 Собственик и мениджър на предприятие, работещо в други 
отрасли; 10,8% 

3 Само мениджър -  избран, назначен в земеделско предприятие; 3,2% 

4 Само мениджър -  избран, назначен в  предприятие, работещо в 
други сектори; 1,1% 

5 Държавна администрация; 2,2% 

6 Общинска администрация; 15,1% 

7 Териториална администрация; 4,3% 

8 Институция/организация, обслужваща бизнеса; 1,1% 

9 Научно/учебно звено; 1,1% 
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10 СНЦ в обществена полза – Моля посочете . 2,2% 

11 СНЦ в частна полза – Моля посочете  3,2% 

12 Образователна, културна и социална институция – Моля 
посочете  2,2% 

13 Спортен клуб – Моля посочете  4,3% 

14 Читалище 8,6% 

15 Друго ( моля, напишете)  15,1% 

 

 

   2.2. Дълбочинни интервюта 

Дълбочинното интервю е качествен метод за събиране на данни в маркетинговите 
изследвания. Известно е още като свободно или неструктурирано интервю. Този вид 
интервю обикновено се прилага, когато трябва да се отрази мнението на така наречените 
“експерти”. Експертите са лица с висока степен на информираност в специфична област. 
Това не са само професионалисти, но също така хора, които поради различни 
обстоятелства имат повишен интерес и натрупан опит и познания в дадена област. 
Дълбочинното интервю е пряко лично интервю, което се осъществява от едни интервюер 
с един респондент по предварително установени тематични области, предмет на 
изследването. Използват се отворени въпроси и различни проективни техники. Не е 
необходимо специално оборудвано място за провеждане на дълбочинното интервю, така 
както е необходимо например при фокус-групите. 

В този смисъл,методът на дълбочинното интервю дава възможност да се начертае в най-
общ вид рамката на дейностите, допринасящите за комплексно развитие на територията на  
МИГ Стралджа, която се припокрива с тази на община Стралджа . 

Подборът на участниците във дълбочинните интервюта дава възможност да бъдат 
обхванати заинтересованите групи от стопански,нестопанския и публичен сектор,от 
територията на МИГ Стралджа. Те имат за цел да наберат емпирична информация, с която 
да бъдат потърсени отговори на следните въпроси разпределени към представители на 
стопанския, нестопанския и публичния сектор: 

Стопански сектор – неземеделски дейности 
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1. Кои отрасли от неземеделските дейности в икономиката според Вас са перспективни за 
развитието на територията  на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

2. Какви типове предприятия в неземеделските сектори на територията на община 
Стралджа(МИГ- Стралджа) считате за гъвкави,  конкурентни и перспективни?  

3. Кои фактори, според Вас, ограничават развитието на неземеделските дейности на 
територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

4. Кои  дейности, свързани с развитието на бизнеса в области различни от земеделието  
трябва приоритетно да бъдат подкрепяни чрез Програмата за развитие на селските райони 
и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа? 

5. В какви финансови граници трябва да се побират проектните предложения свързани с 
дейности извън производството и преработка на земеделска продукция подкрепяни чрез 
Програмата за развитие на селските райони и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-
Стралджа? 

Стопански сектор – земеделски дейности 

1. Кои селскостопански производства в сектор растениевъдство  според Вас са 
перспективни за развитието на територията  на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

2. Кои селскостопански производства в сектор животновъдство   според Вас са 
перспективни за развитието на територията  на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

3. Как преценявате техническата и технологическата обезпеченост на агро-производството 
на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

4. Кои  дейности, свързани с модернизацията на земеделските стопанства  трябва 
приоритетно да бъдат подкрепяни чрез Програмата за развитие на селските райони и да 
залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа? 

5. В какви финансови граници трябва да се побират проектните предложения свързани с 
производството и преработката на земеделска продукция подкрепяни чрез Програмата за 
развитие на селските райони и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа? 

 

Публичен и нестопански сектор 

1. Следва ли на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)да бъдат активно 
подкрепяни чрез Стратегията за местно развитие дейности, свързани с развитието на 
неправителственния и публичен сектор? 
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 2. Кои  мерки, свързани със социалните и културните дейности, подкрепяни от 
Програмата за развитие на селските райони и могат да  залегнат в Стратегията за ВОМР 
на МИГ- Стралджа според Вас са перспективни за развитието на територията  на община 
Стралджа? 

 3. Кои  фактори, според Вас, ограничават развитието на  дейности в социалната и 
културна сфера на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

4. В какви финансови граници трябва да се побират проектните предложения свързани с 
дейности  в социалната и културна сферата подкрепяни чрез Програмата за развитие на 
селските райони и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа? 

В проучването с метода на дълбочинно интервю взеха участие 7 участници представители 
на стопанския ,нестопанския и публичния сектор, живеещи на територията на МИГ 
Стралджа, които оформят търсените профили. 
 
Основни резултати от проведените дълбочинни интервюта: 
 
Като обобщение на отговорите на въпросите свързани със неземеделските дейности може 
да се каже, че перспективните отрасли за развитието на неземеделските дейности се 
формират в сферата на услугите и търговията основно и след това някакъв вид дребни 
производства. Липсата на финансов ресурс, тежката и тромава банкова система и слабата 
информираност са пречка в развитието на тези дейности. В СВОМР на МИГ – Стралджа 
трябва да бъдат заложени критерии с които да се стимулира развитието на дребният 
бизнес, който осигурява работни места и е конкурентен на външните фактори. Проектите 
е достатъчно да бъдат на стойност от 150 000 лв. 

Отговорите на участниците свързани със дейности в земеделския сектор дават основание 
да се смята, че тази дейност е основа на развитието на икономиката от територията на 
община Стралджа. Приоритет трябва да се даде на дейностите които създават работни 
места, а това са зеленчукопроизводството, отглеждането на трайни насаждения и 
животновъдството – млечното говедовъдство, овцевъдството и др. Приоритет трябва да се 
даде на инвестиции свързани и с преработката на земеделската продукция. В контекста на 
тези гореказаното се стигна до изводите, че мерките и средствата заложени в СВОМР на 
МИГ – Стралджа, трябва да са насочени на първо място към средни по размер земеделски 
стопанства, тъй като те могат да осигурят средства за осъществяването на 
инвестиционните си намерения,на второ място беше засегнат въпроса с разкриването на 
нови работни места с цел задържане на хора в трудоспособна възраст в населените места. 
Липсата на финансов ресурс, тежката и тромава банкова система и слабата 
информираност са пречка в развитието на тези дейности. 
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Територията на община Стралджа има изградена добра структура в областта на 
социалните дейности и културата. Но тъй като средствата са малко винаги има 
необходимост от подпомагане на съответните дейности, поради тази причина е 
наложително в СВОМР на МИГ – Стралджа да намерят място мерките от ПРСР 2014-
2020г., чрез които се подпомагат те. Участниците изразиха мнение относно 
възстановяване дейността на Туристическото дружество ,насочване на средства в 
подкрепа на масовия спорт, инфраструктурата и дейности подобряващи работата на 
бизнеса, рекламирането на територията.Бяха разгледани различни варианти за 
подпомагане на читалищната дейност. Визията за посоката на средствата и мерките които 
трябва да залегнат в СВОМР на МИГ – Стралджа беше, че трябва да се подпомагат 
дейности, които ще допринесат действително за подобряване качеството на живот в 
населените места от общината. Всички бяха единодушни, че е трудно осигуряването на 
средства за изпълнение на проектите особено на читалищата и представителите на НПО 
сектора. 

 

2.3. Работни срещи, проведени с фокус-групи 

По своята същност срещата с фокус-групи представлява качествен метод за изследване на 
темата "Изследване настроенията и намеренията на заинтересованите в развитието на 
територията  групи  на територията на МИГ-Стралджа  за целите на подготовката на 
Стратегията за Воденото от общностите местно развитие и изграждане на база данни". 

Дискусиите във фокус-групите имат за цел да бъде събрана обективна информация във 
връзка с провеждане на дейностите по проект по Договор РД 50-212/07.12.2015г. с 
Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна 
агенция за отпущане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Чрез организирането на 
фокус-групите се търси възможност за оформяне на гледища по отношение на 
намеренията и нагласите на представителите от стопански, нестопански и публичен 
сектор относно изработване на Стратегията за Водено от общностите местно развите на 
МИГ Стралджа и мерките които да залегнат в нея. . Плурализмът на мненията във фокус-
групите благоприятства изграждането на смислови полета, които следвайки определена 
логика,могат да изградят визия за изработването на СВОМР.  

Фокус-групата,като внимателно подготвена дискусия,обобщава отделни интереси и 
дефинира понятия в определена област на дейност. В този смисъл,методът на фокус-
групите дава възможност да се начертае в най-общ вид рамката на дейностите, 
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допринасящити за комплексно развитие на територията на  МИГ Стралджа, която се 
припокрива с тази на община Стралджа . 

Подборът на участниците във фокус-групите дава възможност да бъдат обхванати 
заинтересованите групи от стопански,нестопанския и публичен сектор,от територията на 
МИГ Стралджа. По-конкретно,проведените срещи с фокус-групите имаха за цел да 
наберат емпирична информация, с която да бъдат потърсени отговори на следните 
въпроси разпределени към представители на стопанския,нестопанския и публичния 
сектор: 

Фокус група стопански сектор /аграрен сектор/ 

1. Кои селскостопански производства в сектор растениевъдство  според Вас са 
перспективни за развитието на територията  на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

2. Кои селскостопански производства в сектор животновъдство   според Вас са 
перспективни за развитието на територията  на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

3. Как преценявате техническата и технологическата обезпеченост на агро-       
производството на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

4. Кои  дейности, свързани с модернизацията на земеделските стопанства  трябва 
приоритетно да бъдат подкрепяни чрез Програмата за развитие на селските райони и да 
залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа? 

5.  В какви финансови граници трябва да се побират проектните предложения свързани с 
производството и преработката на земеделска продукция подкрепяни чрез Програмата за 
развитие на селските райони и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа? 

Фокус група стопански сектор /неземеделски дейности / 

1.   Кои отрасли от неземеделските дейности в икономиката според Вас са перспективни 
за развитието на територията  на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

2. Какви типове предприятия в неземеделските сектори на територията на община 
Стралджа(МИГ- Стралджа) считате за гъвкави,  конкурентни и перспективни?  

3. Кои фактори, според Вас, ограничават развитието на неземеделските дейности на 
територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

4. Кои  дейности, свързани с развитието на бизнеса в области различни от земеделието  
трябва приоритетно да бъдат подкрепяни чрез Програмата за развитие на селските райони 
и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа? 
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5.  В какви финансови граници трябва да се побират проектните предложения свързани с 
дейности извън производството и преработка на земеделска продукция подкрепяни чрез 
Програмата за развитие на селските райони и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-
Стралджа? 

 Фокус група нестопански и публичен сектор 

 1. Следва ли на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)да бъдат активно 
подкрепяни чрез Стратегията за местно развитие дейности, свързани с развитието на 
неправителственния и публичен сектор? 

2. Кои  мерки, свързани със социалните и културните дейности, подкрепяни от 
Програмата за развитие на селските райони и могат да  залегнат в Стратегията за ВОМР 
на МИГ- Стралджа според Вас са перспективни за развитието на територията  на община 
Стралджа? 

3. Кои  фактори, според Вас, ограничават развитието на  дейности в социалната и 
културна сфера на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

4.  В какви финансови граници трябва да се побират проектните предложения свързани с 
дейности  в социалната и културна сферата подкрепяни чрез Програмата за развитие на 
селските райони и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа? 

В проучването с метода на фокус - групата взеха участие 24 участници представители на 
стопанския ,нестопанския и публичния сектор  , живеещи на територията на МИГ 
Стралджа 2016 , които оформят търсените профили. 

 

Първа фокус-група / представители на аграрния сектор – земеделски производители/ 
 

ПОЛ* ВЪЗРАСТ СТАТУС 
мъжки 55 Председател на ЗК 
мъжки 50 ЗП 
мъжки 47 ЗП 
мъжки 52 Собственик на фирма регистрирана като ЗП 
мъжки 27 ЗП 
женски 37 ЗП 
мъжки 51 Производител  на грозде и вино 
мъжки 48 Собственик на фирма регистрирана като ЗП 
мъжки 28 ЗП 
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*един от участниците е от ромски произход 
 

Втора фокус-група / представители на стопански сектор – предприемачи, служители 
в неземеделските дейности/ 

ПОЛ ВЪЗРАСТ СТАТУС 

мъжки 55 Собственик на фирма за търговия с хр. стоки 

женски 50 Собственик на фирма в сферата на услугите 

женски 47 Медицинско лице 
мъжки 38 Собственик на фирма  

мъжки 25 Служител в търговска фирма 

женски 39 Собственик ресторант 

мъжки 50 Собственик магазин 

мъжки 42 Служител във фирма в сферата на услугите 

мъжки 39 Собственик на фирма 
 

 

Трета фокус-група / представители на публичния сектор – НПО, общински 
служители/ 
 

ПОЛ ВЪЗРАСТ СТАТУС 
мъжки 40 Председател на УС на НПО 

женски 52 Председател на УС на НПО 

женски 31 Читалищен секретар 

мъжки 38 Представител на НПО 
мъжки 25 Кмет на кметство 
женски 41 Кмет на кметство 
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мъжки 58 Председател на УС на НПО-Туристическо 
дружество 

мъжки 38 Общински служител 

женски 36 Общински служител 
 

Времето за дискусия  бе фиксирано – 45 мин. 
 
 
 
Основни резултати от проведените фокус-групи: 
 
Мнението на участниците в първата фокус – група за перспективните дейности в областта 
на растениевъдството доминираше мнението, че на територията на община Стралджа 
основно могат да се отглеждат зърнено-житни и етерично –маслени култури,като в част от 
населените места е подходящо развитието на овощарството и зеленчукопроизводството 
поради спецификата та района ,климата и почвите.Беше подчертано, че зеленчуко- 
производството е било много добре развито преди и сега с помощта на мерките ПРСР 
2014-2020г. то може да бъде възстановено постепенно.В дискусията бяха изразени мнения 
относно възможностите за изграждане и модернизиране на производства свързани с 
преработката на земеделска продукция – производство на вино ,плодохранилища, сушене 
на плодове и зеленчуци,солозамразяване и т.н. 

В областта на животновъдството като приоритет беше отглеждането на едър рогат 
добитък, както за производство на мляко така и за месо.В района на времето е имало доста 
овцеферми и все още с отдаването на пасищата и мерите на животновъдите се дава шанс 
за развитие на тази дейност. Беше отбелязано, че инвестициите са доста големи и без 
подпомагане не може да има развитие в сектора. Тук също бяха отбелязани варианти за 
създаване на преработвателни предприятия. В контекста на тези се стигна до изводите,че 
мерките и средствата заложени в СВОМР на МИГ – Стралджа, трябва да са насочени на 
първо място към средни по размер земеделски стопанства, тъй като те могат да осигурят 
средства за осъществяването на инвестиционните си намерения, на второ място беше 
засегнат въпроса с разкриването на нови работни места с цел задържане на хора в 
трудоспособна възраст в населените места. Всеобщо беше мнението, че развитието на 
зеленчукопроизводството и животновъдството са основните дейности, които създават 
повече работни места,до това води и изграждането на малки преработвателни 
предприятия. Уточнено беше, че горната граница за проекти в сферата на земеделието и 
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преработката на земеделски продукти трябва да е в границите между 100 000 лв.  и 
150 000 лв. 

Във втората фокус-група, участниците определиха като приоритетно развитието на 
бизнеса в сферата на услугите и търговията. Те изразиха мнение, че неземеделските 
дейности имат възможност да се развиват предимно на територията на град Стралджа и 
останалите населени места където е съсредоточено по-голямата част от населението на 
общината. Всички участници бяха на мнения, че такъв вид дейности могат да развиват 
микро предприятия, които са по конкуренти и по-гъвкави в настоящата пазарна среда. 
Бяха изказани мнения, че благодарение на тромавите банкови политики и слабата 
информираност свързана с подкрепата от страна на държавата чрез ОП  и ПРСР 2014-2020 
с финансови инструменти се ограничава развитието на неземеделските дейности на 
територията на общината. Участниците постигнаха съгласие, че дейностите които трябва 
да бъдат подпомагани чрез мерките от СВОМР на МИГ – Стралджа трябва да са насочени 
към действащи или работещи микро предприятия ,които осигуряват трайна заетост и 
тавана на проекти да е не повече от 100 000 лв. 

От проведената дискусия във третата фокус – група стана ясно, че на територията на 
община Стралджа има изградена добра структура в областта на социалните дейности и 
културата. Но тъй като средствата са малко винаги има необходимост от подпомагане на 
съответните дейности. Участниците изразиха мнение относно възстановяване дейността 
на Туристическото дружество ,насочване на средства в подкрепа на масовия спорт. Бяха 
разгледани различни варианти за подпомагане на читалищната дейност.Визията за 
посоката на средствата и мерките които трябва да залегнат в СВОМР на МИГ – Стралджа 
беше, че трябва да се подпомагат дейности ,които ще допринесат действително за 
подобряване качеството на живот в населените места от общината. Всички бяха 
единодушни, че е трудно осигуряването на средства за изпълнение на проектите особено 
на читалищата и представителите на НПО сектора. 

Изводите от проведените фокус-групи са: 

- Средствата които са заложени в СВОМР на МИГ – Стралджа трябва да са насочени 
към средните земеделски стопанства и микро предприятия. 

- Приоритет трябва да се дава на дейностите, които ще доведат до създаване на 
трайни работни места. 

- Максималната стойност на един проект да не надвишава 100 000 лв. -150 000 лв. 

- Средствата които ще са съсредоточени в публичния и неправителствения сектор да 
водят до подобряване качеството на живот в населените места от територията на 
община Стралджа. 
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3. Заключения 
Събраните и оценени в процеса на изготвяне на проучването на тема: „Проучване   и   
анализ относно ностроенията и намеренията на заинтересованите в развитието на 
територията  групи  на територията на МИГ-Стралджа  за целите на подготовката на 
Стратегията за Воденото от общностите местно развитие и изграждане на база данни” 
данни,  дават възможност да бъдат изведени и описани основните тенденции  относно 
намеренията и настроенията на заинтересованите групи от територията на МИГ-
Стралджа,  припокриваща се с територията на община Стралджа : 

 Намаляване и застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура и 
ниска раждаемост с тенденция към по-силно намаление 

 Прогресивно намаляване на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст; 
 Неблагоприятни тенденции във възрастовата и образователна структура на 

работната сила;  
 Значителен брой регистрирани безработни без специалност и ниско образование;  

 Висок процент на безработицата /най-висока за област Ямбол/, при който се 
наблюдава нарастване на рисковата група на безработните младежи; нарастване 
групата на безработните над 50 години; както и процеса на циклична безработица – 
висок процент на регистрираните безработни за втори и трети път; увеличение броя 
на продължително безработните. 

 Увеличаване броя на самотно живеещите стари хора в селата; 
 Увеличаване броя на лицата, попадащи в уязвими групи 
 Обезлюдяване на населените места 
 Слаб ръст на икономиката и слабо функционираща пазарна среда. 
 Остаряла материална база на микро и малките фирми ,както в областта на 

земеделието така и неземеделските дейности. 
 Слаба информираност относно възможностите за финансиране и тромава банкова 

система. 
За противодействие на ефектите от тези негативни тенденции според участниците в 
проучването  е необходимо на територията на МИГ да бъдат предложени възможности и 
осъществени действия, свързани с : 

 Активизиране на местните хора за идентифициране на проблемите на 
територията, начините и ресурсите за нейното устойчиво развитие; 
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 Засилване на диалога и сътрудничеството и осъществяването на  съвместни  
действия на публичния, стопанския и публичния  сектор , насочени към 
създаване на  идеи, продукти и услуги с максимална добавена стойност към 
собствените ресурси на територията; 

 Нови начини за бизнес развитие и създаване на поминък и работни места 
изразяващ се в насърчаването за развитие на малкия бизнес, микро 
предприятията и малките земеделски стопанства; 

 Подпомагане на приоритетните сектори от икономиката за региона, като 
земеделието, като основното подпомагане да е в дейностите, които водят до 
разкриване на повече работни места като например зеленчукопроизводството и 
отглеждането на трайни насаждения и преработката на земеделска продукция. 

 В сектора на неземеделските дейности да се насочи вниманието към развитието 
на секторите услуги и дребни  преработващи предприятия. 

 Обединяване на местните действащи лица  около  колективни проекти и 
мултисекторни дейности и постигане на синергия в развитието на територията; 

 Улесняване и стимулиране на процесите на адаптация и промяна в развитието  
на територията, местните общности, интегрирането на грижите за околната 
среда, разнообразяването на икономиката и повишаването на  качеството на 
живот; 

 Активни мероприятия и инициативи свързани с популяризирането на 
територията на МИГ-Стралджа с цел привличане на инвестиции. 

 Съвместни инициативи и действия между публичния ,нестопанския и стопански 
сектор относно развитието на туристическите дейности. 

 Трансфер и адаптиране на иновации и намиране на нови решения за проблемите 
и перспективите в развитието на територията. 

 Финансовия ресурс заложен в Стратегията за Воденото от общностите местно 
развитие да бъде насочен за подпомагане или създаване на дейности свързани с 
дребния и среден бизнес и инвестиции приоритет на публичния и нестопански 
сектор. 

 

 

 

 

4.  SWOT анализ 
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4.1. Описателен анализ на социално-икономическата ситуация 

Събраните и оценени в процеса на изготвяне на двете проучвания на теми: „Проучване и  
изготвяне на социално-икономически и териториален анализ на територията на МИГ- 
Стралджа за целите на подготовката на Стратегията за Воденото от общностите местно 
развитие и изграждане на база данни” и „Проучване   и   анализ относно ностроенията и 
намеренията на заинтересованите в развитието на територията  групи  на територията на 
МИГ-Стралджа  за целите на подготовката на Стратегията за Воденото от общностите 
местно развитие и изграждане на база данни” данни,  дават възможност да бъдат изведени 
и описани основните тенденции в развитието на територията на МИГ-Стралджа, 
припокриваща се с територията на община Стралджа  за последните пет години : 

 Намаляване и застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура и 
ниска раждаемост с тенденция към по-силно намаление 

 Прогресивно намаляване на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст; 

 Неблагоприятни тенденции във възрастовата и образователна структура на 
работната сила;  

 Значителен брой регистрирани безработни без специалност и ниско образование;  
 Висок процент на безработицата /най-висока за област Ямбол/, при който се 

наблюдава нарастване на рисковата група на безработните младежи; нарастване 
групата на безработните над 50 години; както и процеса на циклична безработица – 
висок процент на регистрираните безработни за втори и трети път; увеличение броя 
на продължително безработните. 

 Увеличаване броя на самотно живеещите стари хора в селата; 
 Увеличаване броя на лицата, попадащи в уязвими групи 
 Обезлюдяване на населените места 
 Слаб ръст на икономиката и слабо функционираща пазарна среда 

За противодействие на ефектите от тези негативни тенденции е необходимо на 
територията на МИГ да бъдат предложени възможности и осъществени действия, 
свързани с : 

 Активизиране на местните хора за идентифициране на проблемите на 
територията, начините и ресурсите за нейното устойчиво развитие; 

 Засилване на диалога и сътрудничеството и осъществяването на  съвместни  
действия на публичния, стопанския и публичния  сектор , насочени към 
създаване на  идеи, продукти и услуги с максимална добавена стойност към 
собствените ресурси на територията; 

 Нови начини за бизнес развитие и създаване на поминък и работни места; 
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 Обединяване на местните действащи лица  около  колективни проекти и 
мултисекторни дейности и постигане на синергия в развитието на територията; 

 Улесняване и стимулиране на процесите на адаптация и промяна в развитието  
на територията, местните общности, интегрирането на грижите за околната 
среда, разнообразяването на икономиката и повишаването на  качеството на 
живот; 

 Трансфер и адаптиране на иновации и намиране на нови решения за проблемите 
и перспективите в развитието на територията. 

 
 

 4.2. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите  
(SWOT анализ)  и  анализ на проблемите 

SWOT анализ 

 Цел на SWOT анализа 

Представения в тази точка SWOT анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
цели да разкрие  сравнителните предимства и недостатъци на района на интервенция на 
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Стралджа, изведени от 
съществуващата социално-икономическата  ситуация  на територията и представлява 
основа за определянето на основните стратегически цели на Стратегията, свързана с 
прилагането на подхода ВОМР на територията на действие на МИГ-Стралджа. 

 SWOT анализът  изследва следните две основни групи фактори, свързани със  ситуацията 
на територията : 

1. Фактори на вътрешната среда, които се отнасят до съществуващи силни страни  
или предимства (Strengths) и недостатъци или слабости (Weaknesses), по-специално: 
        ▪ Силните страни на територията - всички вътрешни съдействащи за развитието 
фактори, които допринасят за оползотворяване на възможностите и за справяне със 
заплахите. 
        ▪ Слабите страни на територията  - всички вътрешни условия за развитие или 
недостатъци, който намаляват  конкурентоспособността на района на интервенция на 
СМР или възпрепятстват оползотворяването на възможностите.  

2. Фактори на външната среда, които се отнасят за възможностите (Opportunities)  
и съществуващите заплахи  (Threats), по-специално : 
        ▪ Възможностите за развитие на територията - всички външни условия или 
характеристики, които  благоприятстват съживяването на търсенето или допринасят за 
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формирането на сравнителни предимства на района на интерненция на Стратегията за 
Воденото от общностите местно развитие; 
        ▪ Заплахите за развитието на територията -  предизвикателствата, които се създават 
поради неблагоприятни тенденции или всички външни условия, които упражняват 
неблагоприятно влияние в посоката на развитие на района на интервенция. 
 

Подход към SWOT анализа 

Подробният  описателен анализ на съществуващата ситуация на територията на МИГ- 

Стралджа, представен в двата доклада  изобразява вътрешния потенциал за развитие на 
района на интервенция,  който се систематизира в следните компоненти, обхванати от 
анализите: 

Компоненти на вътрешния потенциал – К.В.П. 

1 
Природна среда: природни ресурси, естествени природни дадености – тяхното 
управление и оползотворяване 

2 
Човешки ресурси: Население, демографски и социални характеристики, 
образователна структура, пазар на труда 

3 
Икономическа среда : икономически сектори и развитие, малки и средни 
предприятия 

4 
Социална и културна среда: историческо наследство, култура, образование, 
социални дейности културна среда - тяхното управление (инфраструктура, 
ресурси, събития) 

5 
Териториално развитие и инфраструктура – достъпност,взаимовръзки, 
пространствена и селищна организация,  инфраструктура 

6 
Позициониране и разпознаваемост: предимства в разположението, представяне,  
публичност, оползотворяване на съвременните методи и средства за 
комуникация и реклама на територията 

 

Горепосочените компоненти на вътрешния потенциал (К.В.П.) се изследват чрез SWOT 
анализа с цел установяването на приноса им към съществуващата и към потенциалната 
конкурентоспособност на района на интервенция на Стратегията за местно развитие. По-
специално  се акцентира на възможността  да бъдат подобрени конкурентоспособността 
на компонентите на вътрешния потенциал, използвайки предимствата и възможностите и 
противодействайки  на  слабите страни и заплахите. Изборът на конкретния подход за  
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SWOT анализ допринася от една страна за по-функционалното използване на вътрешните 
ресурси, както и за съответното конкретизиране на интервенциите на Стратегията за 
Воденото от общностите местно развитие, като средство за оползотворяването им.      

 

SWOT анализ: К.В.П. Матрица  

 

                                                      Компонент 1  ПРИРОДНА СРЕДА 

Вътрешни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Благоприятни природни и климатични 
условия (плодородни почви, достатъчни водни 
ресурси, значителен агроклиматичен 
потенциал; 

2.Чиста и запазена природа, съхранено 
биоразнообразие (липса на промишлени 
замърсители, наличие на защитени територии и  
зони по Натура 2000),наличие на геотермални 
води; 

3. Благоприятни агроекологични условия за 
широк спектър от селскостопански 
производства 

4. Изразена идентичност на природната среда 
(Стралджанското поле и преминаващите през 
него реки Мочурица и Мараш, Войнишки 
Бакаджик, Прохода Мараш и др.). 

1. В недостатъчна степен задоволително 
управление и оползотворяване на 
природните ресурси; 

2. Липса на последователна, целенасочена 
и агресивна комуникационна и рекламна 
политика за популяризиране  на  
природните дадености; 

3.Недостатъчна инфраструктура за 
управление на водите; 

 

Брой фактори : 4 Брой фактори : 3 

Външни  фактори 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
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1.Международна тенденция за оползотворяване 
на природното наследство за умерени 
алтернативни форми на туризъм;  

2.Мотивация за инвестиции в природо-
опазващи дейности; 

3.Активна политика по отношение на околната 
среда, вт.ч. проучване и прилагане на добри 
европейски практики 

4.Повишаваща се чувствителност за 
устойчивото развитие, свързана с прилагането 
на  новата европейска аграрна политика и 
развитието на аграрния сектор като основен 
фактор в икономиката на района.  

1.Натиск върху околната среда и 
използването на земята; 

2.Влошаване на природния пейзаж поради 
липсата на инфраструктура и мерки за 
защита от природни и технологични 
бедствия; 

3. Опасност за влошаване на екосистемите 
от прилагане на инфраструктурни 
проекти.   

 

Брой фактори : 4 Брой фактори : 3 

                                                      Компонент 2  ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

Вътрешни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
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1.Местно население  с исторически корени и 
силна културна идентичност; 

2.Приблизително балансиран по пол състав на 
населението; 

3.Тенденция за увеличение на младите хора с 
високо образование; 

4. Компактни маси от населението е  заето в 
селскостопанския сектор – работна ръка с опит 
и традиции в сектора. 

 

 

 

 

1.Критична демографска ситуация и   
задълбочаващ  се процес на депопулация; 
2. Липса на високоспециализирани 
човешки ресурси за потребностите на 
бизнеса; 
3.Висока безработица, особено след 
младите хора, жените, хората с 
увреждания и хората от малцинствата; 

4.Наличие на основни различия в 
параметрите на живот и социално-трудово 
устройване на населението от селата в 
сравнение с  областния център; 

5.Силно изразено явление на сезонната 
заетост (предимно в първичния сектор) 

6. Висок процент на неграмотни и хора с 
по-ниско от основно образование при 
малцинствените групи. 

Брой фактори : 4 Брой фактори : 6 

Външни  фактори 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1.Лансиране на стратегии за  обучение през 
целия живот, с цел да се дадат равни 
възможности, но и нови способности за хора 
които се намират на прага на социална 
изолация; 

2.Лансиране на дейности и инициативи в 
подкрепа на  на социалната интеграция; 

3. Създаване на заетост за жени, младежи и 

1.Задълбочаване на демографската криза и 
негативните демографски процеси; 

2.Увеличаваща се опасност от изгубване 
на идентичността на населението 
(хомогенизиране на консуматорските 
модели и поведение); 

3.Опасност за продължителна социална 
изолация на уязвими групи от населението 
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други чувствителни социални групи от 
местното население, използвайки 
възможностите на ПРСР 2014-2020, вкл. 
подхода ВОМР; 

4.Увеличаване на заетостта чрез 
диверсификация на икономическите дейности 
използвайки възможностите на ПРСР 2014-
2020, вкл. подхода ВОМР;  

(жени, младежи, малцинства) и нарастване 
дела на скритата безработица 

Брой фактори : 4 Брой фактори : 3 

Компонент 3  ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА 

Вътрешни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
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1.Преструктуриран  икономическия сектор и 
сравнително стабилен вътрешен продукт; 

2.Значителна площ на обработваемите земи; 

3.Традиции в производството и преработката 
на селскостопанска продукция; 

4.Диференцирано и допълващо се земеделско и 
животновъдно производство. 

5 Селскостопански продукти  и продукти на 
ХВП с отлично качество: зърнени и технически 
култури, грозде, мляко и млечни продукти, 
вино; 

6.Наличие на големи и силни кооперации и 
крупни арендатори, прилагащи модерна 
техника и технологии в селскостопанското 
производство; 

7.Наличие на няколко стабилно развиващи се 
производствени предприятия – местни и част 
от национални  икономически структури;  

8.Изграден местен капацитет и структури в 
подкрепа на  бизнеса; 

9.Експортно ориентирани производства: 
зърнени и технически култури, вино, плодове и 
зеленчуци, отглеждане на месодайни животни 
и др. 

 

 

1.Липса на стабилни от „семеен тип” 
стопанства с пазарна ориентация; 
2. Проблемна жизнеспособност за голяма 
част от съществуващите малки земеделски 
стопанства и други производства, в т.ч. 
поради прилагането на стари, но все още 
действащи техника и технологии; 
3.Недостатъчна сегментация на местната 
икономика, липса на високотехнологични 
и иновативни експортно ориентирани 
отрасли; 
4. Малък размер на възстановените 
напоявани площи; 
5.Липса на изградени тържища за 
селскостопанска продукция и значителни 
разстояние от съществуващите в други 
територии големи тържища, търговски 
центрове и  пазари.  
6.Ниска конкурентностособност на МСП 
и в резултат на това загуба на  пазари; 
7.Почти липсва производството на 
продукти с местна идентичност; 
8. Липса все още на биологични 
производства; 
9.Слаба предприемаческа активност сред 
населението, особено сред жените и 
младежите; 
10.Ниски доходи и  ниска покупателна 
способност на населението; 
11.Ниска местна произвеждана принадена 
стойност; 
12.Липса на изградена туристическа 
инфраструктура, липса на организиран 
достъп до културно-исторически и 
природни места; неразвит селски  и други 
форми на алтернативен туризъм 
13.Ниска инвестиционна активност в 
резултат на ограничените вътрешни 
финансови ресурси на територията; 
14.Липса на достатъчно силни изградени 
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мрежи за бизнес сътрудничество, 
промоция и реклама; 
15.Липса на практики, улесняващи 
диверсификацията на продуктите на 
региона( връзки с технологични центрове; 
връзки между производителите за 
постигане на критична маса; 
нематериални инвестиции) 

Брой фактори : 9 Брой фактори : 15 

Външни  фактори 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1.Ускореното интегриране   в 
общоевропейското икономическото 
пространство и пазар ; възползване от 
предимствата на външна граница на 
Европейския съюз. 

2. Ориентирането на общата европейската 
селскостопанска политика  към повишено 
качество и устойчиво развитие; 

3. Все по-достъпни нови технологии за 
развитие на  модерно селскостопанско и 
промишлено производство за семейни ферми , 
микро фирми и малки предприятия; 

4. Тенденциите за повишаване на търсенето на 
традиционни, качествени и екологично чисти 
храни и като цяло на земеделски продукти; 

5. Мотивация за инвестиции във преработката 
на земеделска продукция; 

6. Възползване от развиващия се пазар на 
алтернативни форми на туризъм в Европа и 
света, включване в разработените пакети за 
реклама на селски и други алтернативни форми 

1. Конкурентен натиск от европейски  

  и други продукти, услуги  и пазари и 
свързаната с него опасност от срив в 
традиционните производства; 

2. Наличие на конкурентни производства, 
възнаграждения и социални придобивки 
за хората в близки до територията 
градове; 

3. Последици от Финансовата криза – 
липса на средства, вкл. кредитен ресурс и 
демотивация на населението и бизнеса в 
условията на рецесия и реална криза във 
финансовия, социалния, икономическия  и 
др. сектори; 

4. Свиване на традиционните пазари, 
загуба на клиенти, спиране на доставки  
като последици от  кризата;  

 

 



 

                    

 

Проектът се изпълнява  по Договор РД 50-212/07.12.2015г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд 
„Земеделие” – Разплащателна агенция за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

58 

на туризъм; 

7. Подкрепата за развитие и  подобряване на 
конкурентоспособността  на земеделския и 
неземеделския сектор и диверсификацията на 
икономиката, оказвана от ПРСР 2014-2020, 
включително и подхода ВОМР.  

Брой фактори : 7 Брой фактори : 4 

Компонент 4 СОЦИАЛНА И  КУЛТУРНА СРЕДА 

Вътрешни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Богато културно - историческо наследство, 
съхранени традиции и обичаи; 

2.Балансирано изградена и добре  работеща 
мрежа от образователни и културни 
институции; 

3.Многообразие от културни дейности и 
утвърдени събития, подчертаващи културната 
идентичност; 

4. Изграден местен капацитет и структури в 
подкрепа на младежките , спортни ,културни и 
други дейности. 

 

1. Липса на политики за ефективно 
икономическо  оползотворяване и реклама 
на културното наследство; 
2. Амортизиран сграден фонд, 
обзавеждане и оборудване  в по-голямата 
част в селата за провеждане на културни, 
социални и религиозни дейности; 
3.Недостатъчни усилия за систематично 
изследване и подкрепа за съхраняване на 
културно-историческото наследство и 
традиции 
4. Изразена пространствена 
асиметричност при предоставянето на 
услуги на населението и професионална 
реализация 
5. Разликата в различните параметри на 
живот на населението от вътрешноста на 
територията иадминистративния център и 
хроничната липса на средства , липсват 
елементи на здравната инфраструктура. 

Брой фактори : 4 Брой фактори : 5 

Външни  фактори 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1. Международна тенденция за 
оползотворяване на културното наследство за 
умерени алтернативни форми на туризъм; 

2. Социална интеграция на уязвимите групи от 
населението.  

3. Инкорпориране на елементи на социалната и 
културна идентичност в продуктите на региона. 

4. Подкрепата за развитие на 
неправителствения и публичен  сектор, 
оказвана от ПРСР 2014-2020, включително и 
подхода ВОМР. 

1. Пренебрегване на традиционния начин 
на живот и загуба на културна 
идентичност; 

2. Влошаване на демографските процеси  
и засилване тенденцията на депопулация  

Брой фактори : 4 Брой фактори : 2 

Компонент 5  ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Вътрешни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
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1. Наличие на  няколко големи села със 
значителен възпроизводствен и обслужващ 
потенциал;  

2. Добра  електрозахранваща  и 
комуникационна инфраструктура,напълно 
изградена пътна мрежа,добро с-ние на пътища 
от I-ви и II-ри клас,развита ЖП 
инфраструктура; 

3. Наличие на свободни терени за застрояване и 
сграден фонд; 

4. Наличие на стратегически обекти от 
газопреносната мрежа на страната 

5. Наличие на ОПР 2014-2020 и подкрепа на 
публичния сектор от ПРСР 2014-2020 

6. Общинска програма за опазване на околната 
среда 2014-2020 

7. Оползотворяване на местния потенциал от 
хидротермална енергия  в отоплителни 
инсталации   

1.Дисперсен като цяло характер на 
селищната мрежа - много и малки 
населени места, разпръснати на голяма 
територия; 
2. Влошено качество и на места 
амортизирана пътна инфраструктура 
основно от III-ти и IV-ти клас; 

3. Ограничени вътрешни финансови 
ресурси за развитие на територията; 

4. Недостатъчно изградена и 
амортизирана в голяма от селата на 
инфраструктура в областта на 
водоснабдяването и канализацията. 

5. Ограничено прилагане на ИКТ в 
административното обслужване и 
подкрепа на бизнеса в отделните населени 
места. 

 Брой фактори : 7 Брой фактори : 5 

Външни  фактори 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1. Акумулиране на ресурси за инфраструктурно 
развитие в следствие на засилена 
инвестиционна активност; 

2. Развитие на публично-частните 
партньорства; 

3.Засилен интерес за инвестиции в 
преработвателната промишленост ; 

1.Недостатъчен обем на инвестиции за 
инфраструктурно развитие и 
задълбочаваща се в следствие на това 
изолация на територията; 

 2.Неравнопоставеност в развитието на 
селските райони по отношение на 
големите  центрове, в резултат на 
ограничени  ресурси и деформации  в 
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4. Възстановяване на хидромелиоративната 
система на Р България 

регионалната политика. 

Брой фактори : 4 Брой фактори : 2 

Компонент 6 ПОЗИЦИОНИРАНЕ И РАЗПОЗНАВАЕМОСТ  

Вътрешни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1.Значителна по площ територия с 
благоприятно географско  разположение ; 

2. Близост до граничен контролно 
пропускателен пункт „Лесово – Хамзабейли” – 
външна граница  на ЕС и преминаващ през 
територията първокласен път І-7 част от 
международен транспортен коридор. 

3. Важни елементи, придаващи 
разпознаваемост (природно и културно 
наследство, силна културна идентичност). 

4. Натрупан опит в междуобщинското  и 
международно сътрудничество 

5.Близост до АМ Тракия и транспортен възел 
Петолъчката 

1. В недостатъчна степен рекламирани и 
оползотворени природни и  културно-
исторически ресурси. 
2. Липса на брандинг стратегия и успешен 
бранд. 

Брой фактори : 5 Брой фактори : 2 

Външни  фактори 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1.Пряк достъп на района на интервенция до 
главните транспортни възли на областта, 
плановия район и страната. 

2. Включването  и работата в национални и 

1. Капсулиране на територията и 
проблемно оползотворяване на 
възможностите и ресурсите, вследствие 
негативни демографски и икономически 
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европейски мрежи, включително  
Националната селска мрежа и Европейската 
селска мрежа; 

3. Възползване от географското положение 
като притегателен център по отношение  на 
страни от Балканите, Турция, черноморските 
държави. 

4. Оползотворяване на предимствата на 
територията чрез програми за 
междутериториално, трансгранично и 
транснационално сътрудничество 

5. Подсилване на връзките между имиджа на 
територията и ресурсите, между имиджа и 
местната идентичност. 

процеси; 

2. Промени в политиката за териториално 
деление на страната 

Брой фактори : 5 Брой фактори : 2 

 

SWOT анализ: Факторно обобщена  Матрица 

МАТРИЦА : ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ SWOT АНАЛИЗА  

Компоненти на 
вътрешния потенциал 

Силни 
страни Слаби страни Възможности Заплахи Оценка 

К.В.П. (А) (Б) (В) (Г ) А+В Б+Г 

1. Природна среда 4 3 4 3 8 6 

 2. Човешки ресурси 4 6 4 3 8 9 

 3. Икономическа среда            9 15 7 4 16 19 
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 4. Социална и културна 
     среда  

4 5 4 2 8 7 

5. Териториално 
развитие   
инфраструктура 

7 5 4 2 11 7 

 6. Позициониране и 
разпознаваемост 

5 2 5 2 10 4 

Общ сбор 33 36 28 16 61 52 

 

 

4.3. Резултати от SWOT анализа   

От факторно обобщената матрица на  SWOT анализа следва, че  по отношение 
територията на МИГ-Стралджа слабите страни  (36)  имат незначително предимство над 
силните страни (33), като същевременно възможностите за развитие (28)  в значително по-
голяма степен превишават потенциалните заплахи (16). Общото положително съчетание 
от фактори (силни страни + възможности: 61) е  по-високо от отрицателното (слаби страни 
+заплахи: 52). Това показва, че територията на действие на МИГ има сравнително добра 
основа за прилагането на политики и стратегии, които стъпвайки на силните страни и 
възможностите за развитие, биха развили нови силни страни и въздействали успешно за 
преодоляването на недостатъците в развитието(слабите страни) и биха имали успех в 
преодоляването на последствията от потенциалните заплахи в развитието.   

Анализирайки факторното присъствие по  отношение на компонентите на вътрешния 
потенциал (К.В.П.) можем да направим  следните изводи: 

1. Преобладаващо отрицателно съчетание на фактори  (слабите страни и заплахите) в 
развитието на територията се отнася до икономическата среда, като слабите страни и 
заплахите са 19 от общо 52 фактора. Същевременно тук е и най-големия потенциал за 
развитие. Силните страни и възможностите са изразени от 16 фактора от общо 61 за 
всички К.В.П. 

2.  Във факторните характеристики на  компонента Човешки ресурси е налице 
приблизителен баланс по отношение на положителните и отрицателни групи фактори  
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(слабите страни и заплахите- 9 ; силни страни и възможности -8), с ясно дефиниран 
акцент в  отрицателната оценка по отношение на демографските процеси и заетостта.  

3.  Приблизително балансирани са  и съчетанията от положителни и отрицателни 
фактори и по отношение на социалната и културна среда ( 8 на 7) и териториалното 
развитие и инфраструктура. (11 на 7). Тук трябва да бъде отчетен фактът, че при 
териториалното развитие и инфраструктура  преобладават слабите страни, като 
факторите, свързани с възможностите за развитие са два пъти повече от заплахите. 

4. Богатството на природните дадености на територията е съчетано с възможностите за 
активна политика по отношение на околната среда и по-пълното оползотворяване на 
природното наследство. Това предопределя  и преобладаваща положителни фактори 
от съчетание на силни страни и възможности – 8, в сравнение с отрицателните -6. 

5. Буди интерес съчетанието  от положителни и отрицателни фактори  по отношение на 
позиционирането и разпознаваемостта на територията. Тук съчетанието от силни 
страни и възможности (10)  значително превишава  слабите страни и заплахите 
(4).Макар и относителна тежест в общата оценка на територията  ( 11 от общо 113 
фактора) да е най-малка, това говори за значителен потенциал по отношение за 
възможностите за глобално позициониране, нарастваща популярност и познаваемост 
на територията. Безспорно това би оказало влияние и върху цялостното развитие на 
територията. 

Тези изводи са в основата на  избора и  формулирането на политиките за въздействие 
върху развитието на територията на МИГ- Стралджа и дефинирането по-нататък  на   
стратегическите цели  и приоритети на Стратегията за Воденото от общностите местно  
развитие. Резултати от SWOT анализа и дефинираните фактори на вътрешната среда 
външната среда,  свързани с развитието на територията на  МИГ – Стралджа по-долу са 
приложени във факторно комбиниран TOWS анализ, чиито  изводи ще  са в основата на  
избора и  формулирането на възможните стратегии за въздействие върху развитието на 
територията на МИГ- Стралджа и дефинирането по-нататък  на   стратегическите цели  и 
приоритети на Стратегията за местно  развитие. 

 

 

TOWS анализ : TOWS матрица на възможните стратегии 

 Прилагането на TOWS анализ дава възможност значително по-добре да бъдат 
съпоставени външните фактори (възможностите и заплахите) с  вътрешните фактори          
(силните и слабите страни) и фокусирано вниманието върху възможните стратегии за 
развитие. Факторите на външната и вътрешната среда се групират в TOWS матрица, във 
вида представен по-долу.  
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 Силни страни Слаби страни 
Възможности Ускоряващи политики на  

развитие  (S-O strategies) 
Структурни политики на 
развитие  (W-O strategies) 

Заплахи Стабилизиращи политики на 
развитие (S-T strategies) 

Превантивни политики 
на развитие (W-T 

strategies) 
 

TOWS МАТРИЦА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ SWOT 
АНАЛИЗА 

 Силни страни Слаби страни 
Възможности 61 64 
Заплахи 52 52 

 

От комбинираното изследване на факторите, характеризиращи силните  и слаби страни, 
възможности и заплахите произтичат  следните резултати : 
     1. Комбинацията на силните страни и на възможностите, която води до приемането на 
ускоряващи политики се намира на второ място ( с тежест  от  61 фактора).  
     2. Комбинацията на възможностите и слабите страни, която води до приемането на 
структурни политики се намира на първо място  (с тежест от  64 фактора). 
     3. Комбинацията на силните страни със заплахите, която води до приемането на 
стабилизиращи политики  се намира на четвърто място (с тежест от  52 фактора).  
     4. Комбинацията на слабите страни и заплахите, която води до приемането на 
превантивни политики заема трето място (с тежест от 52 фактора).  
     От горното следва извода, че най-подходящият подход за формулиране на 
стратегическата рамка  на  развитието на територията на МИГ- Стралджа  е този, който 
акцентира върху  съчетаването на  структурните политики, целящи възможно  най-
успешния преход на територията и нейните субекти към новите дадености и възможности 
на  общата  селскостопанска  политика на ЕС  с  ускоряващите политики в подкрепа на 
социално-икономическата структура и максималното оползотворяване на общите ресурси 
на района на интервенция на Стратегията за Воденото от общностите местно развитие.  
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Силни страни Слаби страни 
УСКОРЯВАЩИ ПОЛИТИКИ СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ 

► Подкрепа за конкурентоспособността на  
селскостопанския,  преработвателния  и 
неземеделски сектор, чрез повишение на 
добавената стойност на продуктите им, на 
основата на  иновации, нови знания и 
технологии. 

►Повишаване за качеството на живот 
чрез подкрепа за диверсификацията и 
подкрепа за задържането на население в 
селата, както и подобряване на местната 
икономика  

 ► Диверсификация  на местната 
икономика, чрез подкрепа на 
предприемачеството, ефективното 
оползотворявайки местните ресурси, 
акцентирайки  на опазването и  
устойчивото развитие на околната среда Въ

зм
ож

но
ст

и 

 ► Подкрепа за привлекателността, 
имиджа и разпознаваемостта на района на 
интервенция, оползотворявайки 
сравнителните предимства  на социално - 
икономическото развитие, природната и 
културна среда. 

 СТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛИТИКИ ПРЕВАНТИВНИ ПОЛИТИКИ 

За
пл

ах
и 

► Подкрепа за задържане на населението 
на територията чрез  подобряване 
условията за живот и  повишаване на  
заетостта и пригодността за работа с акцент 
на равните възможности и насърчаване на 
заетостта на жените и младежите. 

► Повишаване на обществената  
активност на територията на МИГ 
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5.  Приложения 

5.1.ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Анкетна карта 

Проучване   и   анализ относно настроенията и намеренията на заинтересованите в 
развитието на територията  групи  на територията на МИГ-Стралджа  за целите на 

подготовката на Стратегията за Воденото от общностите местно развитие и 
изграждане на база данни. 

АНКЕТНА КАРТА 

Уважаеми участници в анкетното проучване, 

         На 07.12.2015г. ,Кмета на община Стралджа подписа Договор РД 50-
212/07.12.2015г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” 
– Разплащателна агенция за отпущане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 
19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

С това на практика на територията на община Стралджа стартира учредяването, 
регистрацията на Местна инициативна група с цел прилагане на подхода Водено от 
Общонстите Местно Развитие( ВОМР)  и подготовка на Стратегия за ВОМР на учредената 
МИГ.  

 Подготовката на Стратегията за Воденото от Общностите Местно Развитие налага 
едно задълбочено проучване и оценка на настроенията , намеренията и очакванията на 
заинтересованите групи от територията на МИГ Стралджа за възможностите и посоките 
на нейното развитие 

        Настоящото анкетно-информационно изследване има за цел да бъде проучено и 
анализирано мнението на активните хора за възможностите за развитие на земеделските и 
неземеделските сектори от икономиката на общината, както и готовността на земеделски 
производители, предприемачи, собственици на фирми, мениджъри  да  кандидатстват за 
европейско финансиране по Програмата за развитие на селските райони  2014-2020г. и в 
частност Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа с рентабилни за територията бизнес 
дейности, гарантиращи икономически просперитет и повишаване на  качеството на живот.  

То ще даде информация и визия относно нагласата на неправителственния сектор и 
местната власт за участие с проектни предложения пред МИГ – Стралджа ,които ще 
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доведат до повишаване качеството на живот на населението от територията на МИГ-
Стралджа. 

     Екипът за реализация на проучването разчитат особено на Вашата отзивчивост и 
готовност откровено и компетентно да изкажете Вашето мнение чрез попълване на 
анкетата. По този начин  ще помогнете за набиране на необходима за развитието на 
територията информация и за процеса на изготване на Стратегията за ВОМР на МИГ – 
Стралджа. 

 

АНКЕТНА КАРТА  №___/___/___/ 

(Попълва се от изпълнителя на проучването) 

РАЗДЕЛ І  

ОЦЕНКА НАСОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА  СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА  
ОБЩИНА СТРАЛДЖА( МИГ- СТРАЛДЖА). 

 

1. 

 

 Как оценявате  икономическото развитие на  територията на Община Стралджа                 

(МИГ- Стралджа) към настоящия момент?  

 /Посочете до три отговора, като заградете с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1.  Територията на Община Стралджа  се характеризира с  добре развита и  
функционираща пазарна  среда;                                                                                                                                                                                                 
2. Територията на Община Стралджа  се развива комплексно, икономически 
балансирано и е желана територия за местни и чужди инвеститори;                  
3.  Територията на Община Стралджа  няма съществени различия  с икономически  
развитите селски райони в останалите държави.- членки на Европейския съюз; 
4.  В икономическо отношение територията на Община Стралджа  е далеч от  
икономически  развитите селски райони в останалите държави.- членки на Европейския 
съюз; 
5.  Икономиката все още не е оптимално  структурирана и това  спъва развитието на 
територията; 
6.  Друго  мнение (моля, изложете накратко) ……………………………………………… 
7.  Нямам мнение 
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2. 

 

Как оценявате   развитието  на културните и социални дейности на  територията 
на Община Стралджа                  

(МИГ- Стралджа) към настоящия момент?  

 /Посочете до три отговора, като заградете с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1. Територията на Община Стралджа  се характеризира с  добре развити местни 
инициативи и дейности в областа на културата и социалната сфера;                                                                                         
2.  Територията на Община Стралджа  се развива комплексно, икономически и 
социално балансирано ;                  
3.  Все още не се прилагат нови и дълготрайни политики в областа на социалната сфера и 
културата, а това  спъва развитието на територията; 
4.  Друго  мнение (моля, изложете накратко) ……………………………………………… 
5.  Нямам мнение 
 

 

3. 

 

Кои от следните дадености на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа), 
способстват най-силно за   нейното икономическото, социално и културно 
развитие и просперитет? 

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1. Плодородната и с голяма площ обработваема земя; 
2. Историческите и природни забележителности; 
3. Традициите в селското стопанство; 
4. Наличието на структуроопределящи  индустриални производства; 
5. Географското положение и  климата; 
6. Добрата инфраструктура – пътища, комуникации, транспорти връзки, съобщения; 
7. Местното население с неговите традиции и обичаи; 
8. Местното самоуправление и подкрепата на местната власт за  развитието на бизнеса; 
9. Друго ( моля, посочете) 

……………………………………………………………………….... 
10. Нямам мнение 
 
 

4. 

 

Кои от изброените отрасли и браншове според Вас са перспективни за развитието 
на територията  на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1. Селско стопанство – растениевъдство; 
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2. Селско стопанство – животновъдство; 
3. Преработваща промишленост; 
4. Производство на енергия от възобновяеми източници – слънце, вятър, вода, биомаса, ; 
5. Търговия; 
6. Туризъм; 
7. Услуги; 
8. Строителство; 
9. Занаяти; 
10.Други перспективни отрасли  (моля, 
посочете)………………………………………………; 
11.Нямам мнение. 
 
 

5. 

Кои  са  основните проблеми пред  бизнеса в община Стралджа(МИГ- Стралджа)  ? 

/Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

 1.  Занижено търсене на стоки и услуги;        
 2.  Недостатъчен собствен капитал за стартиране  и развитие на бизнеса; 
 3.  Затруднен достъп до финансиране от банкови институции;        
 4.  Недостатъчна информация и затруднен достъп до финансиране от фондовете на ЕС; 
5.  Високи местни данъци и такси;   
 7.  Нелоялни конкуренти;          
 8.  Силни конкуренти;           
 9.  Държавна бюрокрация; 
 10.Общинска бюрокрация;          
 11.Наемане на квалифицирана работна ръка;         
 12.Друго /моля 
посочете/……………………………………………………………………………........ 
13.Нямам мнение 
   
 

6. 

 

Кои от изброените сектори в социалната и културната сфера според Вас са 
перспективни за развитието на територията  на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1.   Екология 
2.   Образование, култура и изкуство 
3.   Регионално развитие и местно самоуправление, вкл. Агенция за регионално развитие, 
бизнес център, сдружение за развитие, сдружение на общини 
4.   Здравеопазване и социални дейности 
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5.   Човешки права, защита на малцинствата 
6.   Спортна и туристическа дейност 
5.   Защита на правата и интересите на наемните работници 
6.   Защита на правата и интересите на работодателите 
7.   Защита на правата и интересите на младежите  
8.   Защита на правата и интересите на жените  
9.   Друго /моля 
посочете/……………………………………………………………………………........ 
10.Нямам мнение 
 

1.   Застаряване на населението и обезлюдяване на малките населени места   
2.   Наличие на трайни негативни тенденции по отношение на заетостта и нарастване дела 
на младежката безработица и тази сред трудоспособното население над 50 годишна 
възраст 
3.  Липса на инфраструктура и условия за масов спорт на местното население във връзка с 
осмислянето на свободното време на младите хора  
4.  Наличие на социална изолация на уязвими групи от населението (жени, младежи, 
малцинства) 
5.  Наличие на основни различия в параметрите на живот и социално-икономическото 
положение на населението от селата във вътрешността на територията и 
административните центрове, много ограничен местен пазар за услуги, поради ниски 
доходи на населението  
6.  Нереновирана улична инфраструктура (улици, тротоарни настилки, алеи и др.) и 
недостатъчно обновяване на населените места 
8.  Отсъствие на активни политики и мерки за съхранение и промотиране на културно-
историческото наследство и природните дадености. 
9. Хроничен дефицит на средства за поддържане и обновяване на съществуващата 
инфраструктура на здравеопазването, образованието, културата и ниска ресурсна 
обезпеченост за функционирането на читалищата 
10.Неоползотворени в достатъчна степен, на природни дадености и културно-исторически 
ресурси с цел повишаване на тяхното значение в развитието на територията на община 
Стралджа. 

 

7. 

Кои  са  основните проблеми спиращи развитието на дейности в социалната и 
културна сфера в община Стралджа(МИГ- Стралджа)  ? 

/Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 
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11.Друго /моля посочете/………………………………………………… 
12.Нямам мнение 
 
 

8. 

Като цяло, доколко смятате, че сте добре информиран или не  за възможностите за 
развитие на бизнес на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)  и 
подкрепата за това от национални, европейски и други международни програми?  

/Посочете  един  отговор, като заградите с кръгче цифрата, съответстваща на Вашия отговор/ 

1. Много добре съм информиран; 
2. Не съм информиран много добре; 
3. Изцяло съм неинформиран; 
4. Нямам мнение 
 
 

9. 

Получили ли сте някой от следните типове финансиране през последните три 
години ? 

/ Посочете всички верни  отговори, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1.   Инвестиционен заем;          
2.   Заем за оборотни средства;          
3.   Друг финансов заем ;          
4.   Привличане на инвестиции чрез дялово участие; 
5.   Европейско финансиране;       
6.   Друго /моля, посочете/…………………………………………………………………. 
7.   Не съм получавал външно финансиране  
 

РАЗДЕЛ ІІ 

ОЦЕНКА НА  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА НА  
ЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА(МИГ-
СТРАЛДЖА) 

 

10. 

Кои от изброените селскостопански производства в сектор растениевъдство  
според Вас са перспективни за развитието на територията  на община 
Стралджа(МИГ- Стралджа)? 
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  /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1.   Производство на зърнено-житни култури – пшеница, царевица, ечемик и др.; 
2.   Производство на маслодайни култури - слънчоглед, рапица ; 
3. Производство на технически култури,  в т.ч. ароматни и медицински култури – 
лавандула, кориандър и др.  
4.   Зеленчукопроизводство – полско, градинско; 
5.   Зеленчукопроизводство –  оранжерии и парници; 
6.   Лозарство – винени сортове; 
7.   Лозарство – десертни сортове; 
8.   Овощарство  - ябълки, круши, праскови, череши, орехи, сливи и др. 
9.   Друго ( моля, посочете)………………………………………………………………… 
10. Нямам мнение 
 
 

11. 

 

Кои от изброените селскостопански производства в сектор животновъдство   
според Вас са перспективни за развитието на територията  на община 
Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1.    Млечно говедовъдство; 
2.    Едър рогат добитък -  за месо; 
3.    Овце и кози – за мляко, месо, вълна кожи; 
4.    Свиневъдство; 
5.    Птицевъдство – птици за месо и яйца; 
6.    Пчеларство; 
7.   Друго (моля, посочете) ………………………………………………………………… 
8.   Нямам мнение. 
 
 

12. 

 

Кои от изброените начини за организация на агро-производството на 
територията на община Стралджа (МИГ- Стралджа)  считате за конкурентни и 
перспективни?  

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1. Големи фермерски стопанства и/или кооперации , притежаващи хиляди декари 
обработваема земя и стотици и хиляди животни; 
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2. Малки, гъвкави семейни ферми; 
3. Модерни интензивни целогодишни производства в земеделието; 
4.  Специализирани ферми за  еколологично чиста  и/или биопродукция; 
5. Поливно земеделие и мелиорации; 
6. Друго ( моля, 
посочете)…………………………………………………………………………; 
7. Нямам мнени 
 

 

13. 

 

Как преценявате техническата и технологическата обезпеченост на агро-
производството на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1. Като цяло голяма част от наличните  сгради, машини  и  съоръжения и прилаганите 
технологии за агро-производство са амортизирани, морално остарели и неефективни; 
2. Материално техническата база във фермерските стопанства на територията на община 
Стралджа е сравнително добра, прилаганите технологии са съобразени с развитието на 
съвременното  модерно и високопроизводително земеделие; 
3. Прилагането на модерната и съвременна техника и  водещи технологии е  само в  
големите фермерски стопанства  на територията на община Стралджа; 
4. По- голямата част от малките земеделски стопанства не разполагат със съвременна 
техника и  не прилагат съвременните агро-технологии;  
5. Друго мнение ( моля, изложете накратко) ……………………………………………… 
6. Нямам  мнение. 
 
 

14. 

 

Кои от изброените фактори, според Вас, ограничават развитието на аграрния 
сектор на територията на община Стралджа (МИГ- Стралджа)? 

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1. Недостиг на финансови средства за уедряване и модернизиране на производството; 
2. Слаб интерес на производителите към сдружаване в организации на производители; 
3. Намаляване на заетите работници в производството – ниско заплащане на труда; 
4. Намаляване на заетите работници в производството – липса на квалифицирана работна 
ръка; 
5. Проблеми с напояването (недобро състояние на поливната инфраструктура, 
недостатъчна модерна поливна техника, висок разход на вода, висока цена на водата), 
които се отразяват негативно върху ефективността на производството; 
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6. Влияние на неблагоприятните климатични условия през вегетацията на културите, 
основно при зеленчуците (градушки, проливни дъждове и наводнения, ранни есенни 
слани); 
7. Застаряване на населението на територията на община Стралджа и обезлюдяването на 
селата; 
8. Внос и търговия на по-евтина продукция от трети страни 
9. Друго ( моля, посочете) …………………………………………………………………; 
10. Нямам мнение 
 
 

15. 

 

Кои от следните дейности, свързани с модернизацията на земеделските 
стопанства  трябва приоритетно да бъдат подкрепяни чрез Програмата за 
развитие на селските райони и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-
Стралджа? 

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните 
производствени материални и/или нематериални активи; 
2. Подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на 
земеделски продукти; 
3. Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и 
отпадъци; 
4. Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на 
ефективността на използваните при производството суровини; 
5. Подобряване условията на труд; 
6. Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други 
условия на производство; 
7. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; 
8. Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на 
земеделски продукти(биологични); 
9. Подобряване сградния фонд на стопанството; 
10. Нямам мнение. 
 
 

16. 

 

Ако сте земеделски производител, кандидатствали  ли сте  за европейско 
финансиране  по някои от посочените в предходния въпрос (т.16) дейности, 
свързани с модернизацията на вашето  земеделско стопанство ? 

 /Посочете съответния верен  отговор/и, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия 
отговор/Ако не сте земеделски производител, моля не отговаряйте на този въпрос! 

1. Да, към Държавен фонд”Земеделие”-Разплащателна агенция по ПРСР (2007-2013); 
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с инвестиция по точка ............ от въпрос 15 
 2.    Не, не съм кандидатствал за европейско финансиране, но имам намерение да го 
направя; 
 3.    Не, не съм кандидатствал за европейско финансиране и нямам  намерение да го 
направя. 

 
1. Инвестиция в границите от 5000 лв. до 50 000 лв. 
2. Инвестиция в границите от 5000 лв. до 100 000 лв. 
3. Инвестиция в границите от 10 000 лв. до  150 000 лв. 
4. Инвестиция в границите от 20 000 лв. до 250 000 лв. 
5. Инвестиция в границите от 5000 лв. до 400 000 лв. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ  

ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА НА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА( 
МИГ- СТРАЛДЖА) 

 

18. 

 

Следва ли на територията на община Стралджа( МИГ-Стралджа) да бъдат 
активно подкрепяни чрез Стратегията за местно развитие дейности, извън 
земеделието и преработката на селскостопанската продукция? 

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1.  Да, тъй като това ще подкрепи местните предприемачи в усилията им да навлязат в 
пазарни сектори с потенциал за развитие и растеж; 
2.   Да, тъй като това ще доведе до разкриването на нови работни места и увеличаване на 
доходите на местното население; 

 
17. 
 

Ако сте земеделски производител в какви финансови граници бихте извършили 
инвестиция във вашето земеделско стопанство посредством участие с  проектно 
предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките 
залегнали в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа ? 

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

Ако не сте земеделски производител, моля не отговаряйте на този въпрос! 
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3.  Не, по-добре е активната подкрепа да бъде за земеделския сектор, тъй като неговото 
развитие на територията на общината е перспективно и най-малко рисково. 
4.    Друго мнение ( моля изложете накратко) ……………………………………………… 
5. Нямам мнение.  
 

 

19. 

 

Кои от изброените отрасли, свързани с неземеделски производства, подкрепяни 
от Програмата за развитие на селските райони и залегнали в Стратегията за 
ВОМР на МИГ- Стралджа според Вас са перспективни за развитието на 
територията  на община Стралджа? 

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1.    Преработваща промишленост – производство на мебели, леко машиностроене и др.; 
2.    Производство на енергия  от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)    
3.    Строителство           
4  Техническо обслужване и ремонтни дейности на автомобилна и селскостопанска 
техника;  
5.    Ремонт на лични вещи и стоки за дома        
6.    Селски туризъм  –  места за настаняване и хранене, развлечения,  атракции и др. 
7.    Транспортни услуги за населението на територията; 
 8.   Здравеопазване; 
 9.   Социални услуги; 
10. Консултантски услуги в подкрепа на бизнеса; 
11. Занаяти;          
12 .Други (моля, посочете)……………………………………………………………………;                 
13. Нямам мнение.  
 

 

20. 

 

Кои от изброените типове предприятия в неземеделските сектори на територията 
на община Стралджа(МИГ- Стралджа) считате за гъвкави,  конкурентни и 
перспективни?  

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1. Малки семейни предприятия, включително само от един собственик; 
2. Иновативни малки и средни предприятия; 
3. Местни предприятия, с  участие на чуждестранен партньор; 
4. Занаятчийски предприятия; 
5. Производствени кооперации; 
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6. Друго ( моля, посочете) 
………………………………………………………………………….; 
7. Нямам мнение. 
 

 

21. 

 

Кои от изброените фактори, според Вас, ограничават развитието на 
неземеделските дейности на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1. Недостиг на финансови средства за развитие и модернизиране на производството; 
2. Намаляване на заетите работници в производството – ниско заплащане на труда; 
3. Намаляване на заетите работници в производството – липса на квалифицирана работна 
ръка; 
4. Застаряване на населението на територията на община Стралджа и обезлюдяването на 
селата; 
5. Ниската покупателна способност на местното население; 
6. Внос и търговия на по-евтини стоки от трети страни; 
7. Конкурентно предлагане на стоки и услуги в  областния център ЯмболДруго ( моля, 
посочете) …………………………………………………………………………; 
8. Нямам мнение 
 

 

22. 

 

Ако сте земеделски производител, кандидатствали ли сте  за европейско 
финансиране  по някои от посочените във  въпрос № 20  неземеделски дейности ? 

/Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

Ако не сте земеделски производител, моля не отговаряйте на този въпрос! 

1. Да, към Държавен фонд”Земеделие”-Разплащателна агенция по ПРСР (2007-2013); 
с инвестиция по точка ............ от въпрос 19; 
2.   Не, не съм кандидатствал за европейско финансиране, но имам намерение да го 
направя; 
3.   Не, не съм кандидатствал за европейско финансиране и нямам  намерение да го 
направя. 
 
 

23. 

Ако сте предприемач в сектори извън земеделието и не сте регистриран като 
земеделски производител , кандидатствали ли сте  за европейско финансиране  по 
някои от посочените във  въпрос № 19  неземеделски дейности ? 
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 /Посочете верния отговор/и, като заградите с кръгче цифрата, съответстваща на Вашия отговор/ 

1. Да, към Държавен фонд”Земеделие”-Разплащателна агенция по ПРСР (2007-2013); 
с инвестиция по точка ............ от въпрос 19; 
2.   Не, не съм кандидатствал за европейско финансиране, но имам намерение да го 
направя; 
3.   Не, не съм кандидатствал за европейско финансиране и нямам  намерение да го 
направя. 
 
 

24. 

 

Програмата за развитие на селските райони и в частност Стратегията за ВОМР 
на МИГ-Стралджа подкрепя създаването на нови микропредприятия за 
неземеделски дейности в селските райони. Ще използвате ли тази възможност за 
да  стартирате свой  бизнес на територията на община Стралджа ? 

/Посочете един  отговор, като заградите с кръгче цифрата, съответстващи на Вашия отговор/ 

 1 .Да, като кандидатствам  към Държавен фонд”Земеделие”-Разплащателна агенция по 
ПРСР               (2014-2020)  с инвестиция по точка ............ от въпрос 19; 
2. Да, като кандидаствам  към МИГ- Стралджа, по Стратегията за ВОМР с инвестиция по 
точка ……… от въпрос 20; 
3.    Не 

1. Инвестиция в границите от 5000 лв. до 50 000 лв. 
2. Инвестиция в границите от 5000 лв. до 100 000 лв. 
3. Инвестиция в границите от 10 000 лв. до  150 000 лв. 
4. Инвестиция в границите от 20 000 лв. до 250 000 лв. 
5. Инвестиция в границите от 5000 лв. до 400 000 лв 
 

 

25. 

 

Ако сте решили да кандидатствате с проектно прадложение по мерките 
свързани с инвестиции в неземеделски дейности залегнали в Стратегията за 
ВОМР на МИГ-Стралджа в какви финансови граници бихте поместили Вашата 
инвестиция. 

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

Ако не сте земеделски производител, моля не отговаряйте на този въпрос! 
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РАЗДЕЛ ІV  

ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА НА 

 ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С НЕПРАВИТЕЛСТВЕННИЯ И ПУБЛИЧЕН СЕКТОР 
НА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА СТРАЛДЖА( МИГ- СТРАЛДЖА) 

 

26. 

 

Следва ли на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)да бъдат активно 
подкрепяни чрез Стратегията за местно развитие дейности, свързани с развитието 
на неправителственния и публичен сектор? 

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1.  Да, тъй като това ще подкрепи местните инициативи свързани с развитието на 
социалните и културни дейности; 
2. Да, тъй като това ще доведе до разкриването на нови работни места и обучение на 
местното население; 
3. Да, тъй като това ще даде възможност за подобряване качеството на живот в отделните 
населени места от територията на община Стралджа; 
4. Не, по-добре е активната подкрепа да бъде за земеделския сектор, тъй като неговото 
развитие на територията на общината е перспективно и най-малко рисково. 
5. Друго мнение ( моля изложете накратко) ………………………………………………… 
6.  Нямам мнение. 

 

27. 

 

Кои от изброените мерки, свързани със социалните и културните дейности, 
подкрепяни от Програмата за развитие на селските райони и могат да  залегнат в 
Стратегията за ВОМР на МИГ- Стралджа според Вас са перспективни за 
развитието на територията  на община Стралджа? 

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1.Мярка 1 Трансфер на знания и действия по осведомяване. 

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

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

3.1. 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 
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3.2Подмярка 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 

3.3. 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 

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

3.5.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, включителносъответните социално -
икономически аспекти, както и действия за повишаване на екологичната 
информираност. 

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

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

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

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

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

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

 

 

28. 

Кои от изброените фактори, според Вас, ограничават развитието на  дейности в 
социалната и културна сфера на територията на община Стралджа(МИГ- 
Стралджа)? 



 

                    

 

Проектът се изпълнява  по Договор РД 50-212/07.12.2015г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд 
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  /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 

1.   Хроничен дефицит на средства за поддържане и обновяване на съществуващата 
инфраструктура на здравеопазването, образованието, културата и ниска ресурсна 
обезпеченост за функционирането на читалищата 
2.   Липса на условия за повишаване квалификацията на работната сила 
3.   Отсъствие на активни политики и мерки за съхранение и промотиране на културно-
историческото наследство и природните дадености 
4.   Наличие на социална изолация на уязвими групи от населението (жени, младежи, 
малцинства) 
5.   Наличие на основни различия в параметрите на живот и социално-икономическото 
положение на населението от селата във вътрешността на територията и 
административните центрове, много ограничен местен пазар за услуги, поради ниски 
доходи на населението  
6.   Друго мнение ( моля изложете накратко) …………………………………………… 
7.Нямам мнение. 
 
 

29. 

 

Ако сте представител на неправителственния сектор , кандидатствали ли сте  за 
европейско финансиране  по някои от посочените във  въпрос № 28  дейности ? 

/Посочете верния отговор/и, като заградите с кръгче цифрата, съответстваща на Вашия отговор/ 

1. Да, към Държавен фонд”Земеделие”-Разплащателна агенция по ПРСР (2007-2013); 
с инвестиция по точка ............ от въпрос 28; 
2.   Не, не съм кандидатствал за европейско финансиране, но имам намерение да го 
направя; 
3.   Не, не съм кандидатствал за европейско финансиране и нямам  намерение да го 
направя. 
4.   Кандидатствал съм с проектни предложения пред други източници на финансиране 
 
 

30. 

 

Програмата за развитие на селските райони и в частност Стратегията за ВОМР на 
МИГ-Стралджа подкрепя културните и социалните дейности в селските райони. 
Ще използвате ли тази възможност за да  стартирате свой проект на територията 
на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 



 

                    

 

Проектът се изпълнява  по Договор РД 50-212/07.12.2015г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд 
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/Посочете един  отговор, като заградите с кръгче цифрата, съответстващи на Вашия отговор/ 

1 .  Да, като кандидатствам  към Държавен фонд”Земеделие”-Разплащателна агенция по 
ПРСР(2014-2020) ; 
2. Да, като кандидаствам  към МИГ- Стралджа, по мерките от Стратегията за ВОМР; 
3. Не 

1. Инвестиция в границите от 1000 лв. до 5000 лв. 
2. Инвестиция в границите от 5000 лв. до 20 000 лв. 
3. Инвестиция в границите от 20 000 лв. до  50 000 лв. 
 

РАЗДЕЛ ІV 

ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИЯ  

32. Пол  ( само един отговор,  посочете, вярното чрез заграждане с кръгче) 

1.    Мъж; 
2.    Жена. 
 

33. Възраст ( само един отговор, посочете, вярното чрез заграждане с кръгче) 

1.    до 30 години; 
2.   от 30 до 50 години; 
3.   над 50 години. 
 

34. Образование   (само един отговор,посочете, вярното чрез заграждане с кръгче) 

1.   Основно образование;          
2.   Средно образование;           
3.   Средно специално образование; 

 

31. 

 

Ако сте решили да кандидатствате с проектно прадложение по мерките свързани 
със социални и културни дейности залегнали в Стратегията за ВОМР на МИГ-
Стралджа в какви финансови граници бихте поместили Вашата инвестиция. 

 /Посочете до три  отговора, като заградите с кръгче цифрите, съответстващи на Вашия отговор/ 



 

                    

 

Проектът се изпълнява  по Договор РД 50-212/07.12.2015г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд 
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4.   Висше степен Специалист;         
5.   Висше степен Бакалавър;          
6.   Висше степен Магистър;         
7.   Докторска и по-висока степен;         
8.   Друго /моля, посочете/ ……………………………………………………….  
 

35. 

 

Позиция в социално-икономическата среда (само един отговор,посочете, вярното чрез 
заграждане с кръгче) 

1.    Собственик и мениджър земеделско предприятие; 
2.    Собственик и мениджър на предприятие, работещо в други отрасли; 
3.    Само мениджър -  избран, назначен в земеделско предприятие; 
4.    Само мениджър -  избран, назначен в  предприятие, работещо в други сектори; 
5.    Държавна администрация; 
6.    Общинска администрация; 
7.    Териториална администрация; 
8.    Институция/организация, обслужваща бизнеса; 
9.    Научно/учебно звено; 
10.  СНЦ в обществена полза – Моля посочете ………………………………….. 
11.  СНЦ в частна полза – Моля посочете ………………………………….. 
12   Образователна, културна и социална институция – Моля посочете …………………… 
13.  Спортен клуб – Моля посочете ………………………………….. 
14.  Читалище 
15.  Друго ( моля, напишете) ………………………………………………………………… 
       
Настоящата анкета е анонимна 

Община СТРАЛДЖА  

 2016 година 

Този документ е изготвен във връзка с изпълнението на проект по Договор РД 50-212/07.12.2015г. 
с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция 
за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 
дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони. 
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5.2.ПРИЛОЖЕНИЕ 2  - Сценарии на фокус групи 

Проучване   и   анализ относно ностроенията и намеренията на заинтересованите в 
развитието на територията  групи  на територията на община Стралджа( МИГ-
Стралджа)  за целите на подготовката на Стратегията за Воденото от общностите 
местно развитие и изграждане на база данни. 

Сценарий за фокус-група 

 с участници от територията на община Стралджа(МИГ-Стралджа) 

     І. Представяне на проучването, запознаване с техниката и правилата на 
протичане на фокус-групата.  
 
    Представяне на модератора. Кратко представяне на проекта, в рамките на който се 
провежда проучването на целите проучването и конкретната цел на фокус групата- 
подробно и задълбочено обсъждане на  потенциала,намеренията и настроенията на 
заинтересованите групи в развитието  на територията на МИГ-Стралджа, съвпадаща с 
административните граници на община Стралджа за целите на подготовката на 
Стратегията за Воденото от Общностите Местно Развитие. 
    Представяне на участниците – име, възраст, образование, професия, организация, ако 
представляват такава,  длъжност.  
     Правила: изключен звук на мобилните телефони;взаимно изслушване-не говорим един 
през друг, изслушваме всеки; дискусия без правилни и грешни отговори –  всички 
участници са  равнопоставени и всяко мнение е вярно само по себе се; без повишаване на 
тон, нападки, упреци и обиди; колективен стремеж за постигане на взаимно съгласие; 
участниците във фокус-групата да бъдат възможно най-активни в дискусията, да споделят 
повече, за да може при последващия анализ на получените данни да бъдат извлечени 
повече акценти; ролята на модератора – да следи да бъдат засегнати основните теми на 
дискусията, както и всички участници да се включат в нея. 
      Игра за затопляне на атмосферата – избройте 3-те най-значими инвестиции  на 
територията на МИГ- Стралджа ,които характеризират инициативи и добри практики в 
развитието на стопанския,нестопанския и публичния сектор? 
 
      ІІ. Основни дискусионни теми 

     1. Кои селскостопански производства в сектор растениевъдство  според Вас са 
перспективни за развитието на територията  на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

     2. Кои селскостопански производства в сектор животновъдство   според Вас са 
перспективни за развитието на територията  на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 
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     3. Как преценявате техническата и технологическата обезпеченост на агро-
производството на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

     4. Кои  дейности, свързани с модернизацията на земеделските стопанства  трябва 
приоритетно да бъдат подкрепяни чрез Програмата за развитие на селските райони и да 
залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа? 

      5.  В какви финансови граници трябва да се побират проектните предложения свързани 
с производството и преработката на земеделска продукция подкрепяни чрез Програмата за 
развитие на селските райони и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа? 

    ІІІ. Обобщение на дискусията, извършено от модератора.  
    Основи изводи и препоръки. Общи позиции и индивидуално отстоявани мнения. 
Благодарност  за отделеното време  и ползотворната дискусия. 

 
Получената информация от фокус-групата не се обработва количествено, а се прави 
анализ и интерпретация на основните съдържателни акценти 

 

Проучване   и   анализ относно ностроенията и намеренията на заинтересованите в 
развитието на територията  групи  на територията на община Стралджа( МИГ-
Стралджа)  за целите на подготовката на Стратегията за Воденото от общностите 
местно развитие и изграждане на база данни. 

 

Сценарий за фокус-група 

 с участници от територията на община Стралджа(МИГ-Стралджа) 

     І. Представяне на проучването, запознаване с техниката и правилата на 
протичане на фокус-групата.  
 
    Представяне на модератора. Кратко представяне на проекта, в рамките на който се 
провежда проучването на целите проучването и конкретната цел на фокус групата- 
подробно и задълбочено обсъждане на  потенциала,намеренията и настроенията на 
заинтересованите групи в развитието  на територията на МИГ-Стралджа, съвпадаща с 
административните граници на община Стралджа за целите на подготовката на 
Стратегията за Воденото от Общностите Местно Развитие. 
    Представяне на участниците – име, възраст, образование, професия, организация, ако 
представляват такава,  длъжност.  
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     Правила: изключен звук на мобилните телефони;взаимно изслушване-не говорим един 
през друг, изслушваме всеки; дискусия без правилни и грешни отговори –  всички 
участници са  равнопоставени и всяко мнение е вярно само по себе се; без повишаване на 
тон, нападки, упреци и обиди; колективен стремеж за постигане на взаимно съгласие; 
участниците във фокус-групата да бъдат възможно най-активни в дискусията, да споделят 
повече, за да може при последващия анализ на получените данни да бъдат извлечени 
повече акценти; ролята на модератора – да следи да бъдат засегнати основните теми на 
дискусията, както и всички участници да се включат в нея. 
      Игра за затопляне на атмосферата – избройте 3-те най-значими инвестиции  на 
територията на МИГ- Стралджа ,които характеризират инициативи и добри практики в 
развитието на стопанския,нестопанския и публичния сектор? 
 
      ІІ. Основни дискусионни теми 

     1. Следва ли на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)да бъдат активно 
подкрепяни чрез Стратегията за местно развитие дейности, свързани с развитието на 
неправителственния и публичен сектор? 

     2. Кои  мерки, свързани със социалните и културните дейности, подкрепяни от 
Програмата за развитие на селските райони и могат да  залегнат в Стратегията за ВОМР 
на МИГ- Стралджа според Вас са перспективни за развитието на територията  на община 
Стралджа? 

     3. Кои  фактори, според Вас, ограничават развитието на  дейности в социалната и 
културна сфера на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

     4.  В какви финансови граници трябва да се побират проектните предложения свързани 
с дейности  в социалната и културна сферата подкрепяни чрез Програмата за развитие на 
селските райони и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа? 

    ІІІ. Обобщение на дискусията, извършено от модератора.  
    Основи изводи и препоръки. Общи позиции и индивидуално отстоявани мнения. 
Благодарност  за отделеното време  и ползотворната дискусия. 
 
Получената информация от фокус-групата не се обработва количествено, а се прави 
анализ и интерпретация на основните съдържателни акценти. 

 

Проучване   и   анализ относно ностроенията и намеренията на заинтересованите в 
развитието на територията  групи  на територията на община Стралджа( МИГ-
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Стралджа)  за целите на подготовката на Стратегията за Воденото от общностите 
местно развитие и изграждане на база данни. 

 

Сценарий за фокус-група 

 с участници от територията на община Стралджа(МИГ-Стралджа) 

     І. Представяне на проучването, запознаване с техниката и правилата на 
протичане на фокус-групата.  
 
    Представяне на модератора. Кратко представяне на проекта, в рамките на който се 
провежда проучването на целите проучването и конкретната цел на фокус групата- 
подробно и задълбочено обсъждане на  потенциала,намеренията и настроенията на 
заинтересованите групи в радвитието  на територията на МИГ-Стралджа, съвпадаща с 
административните граници на община Стралджа за целите на подготовката на 
Стратегията за Воденото от Общностите Местно Развитие. 
    Представяне на участниците – име, възраст, образование, професия, организация, ако 
представляват такава,  длъжност.  
     Правила: изключен звук на мобилните телефони;взаимно изслушване-не говорим един 
през друг, изслушваме всеки; дискусия без правилни и грешни отговори –  всички 
участници са  равнопоставени и всяко мнение е вярно само по себе се; без повишаване на 
тон, нападки, упреци и обиди; колективен стремеж за постигане на взаимно съгласие; 
участниците във фокус-групата да бъдат възможно най-активни в дискусията, да споделят 
повече, за да може при последващия анализ на получените данни да бъдат извлечени 
повече акценти; ролята на модератора – да следи да бъдат засегнати основните теми на 
дискусията, както и всички участници да се включат в нея. 
      Игра за затопляне на атмосферата – избройте 3-те най-значими инвестиции  на 
територията на МИГ- Стралджа ,които характеризират инициативи и добри практики в 
развитието на стопанския,нестопанския и публичния сектор? 
 
      ІІ. Основни дискусионни теми 

    1. Кои отрасли от неземеделските дейности в икономиката според Вас са перспективни 
за развитието на територията  на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 

    2. Какви типове предприятия в неземеделските сектори на територията на община 
Стралджа(МИГ- Стралджа) считате за гъвкави,  конкурентни и перспективни?  

    3. Кои фактори, според Вас, ограничават развитието на неземеделските дейности на 
територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 
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    4. Кои  дейности, свързани с развитието на бизнеса в области различни от земеделието  
трябва приоритетно да бъдат подкрепяни чрез Програмата за развитие на селските райони 
и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа? 

    5.  В какви финансови граници трябва да се побират проектните предложения свързани 
с дейности извън производството и преработка на земеделска продукция подкрепяни чрез 
Програмата за развитие на селските райони и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-
Стралджа? 

 

    ІІІ. Обобщение на дискусията, извършено от модератора.  
    Основи изводи и препоръки. Общи позиции и индивидуално отстоявани мнения. 
Благодарност  за отделеното време  и ползотворната дискусия. 

 
Получената информация от фокус-групата не се обработва количествено, а се прави 
анализ и интерпретация на основните съдържателни акценти 

 

 

5.3.ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Дълбочинни интервюта 

Проучване   и   анализ относно ностроенията и намеренията на заинтересованите в 
развитието на територията  групи  на територията на община Стралджа( МИГ-
Стралджа)  за целите на подготовката на Стратегията за Воденото от общностите 
местно развитие и изграждане на база данни. 
 
Индивидуално интервю на: 
 
1. Кои отрасли от неземеделските дейности в икономиката според Вас са перспективни за 
развитието на територията  на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 
............................................................................................................................................................
2.  Какви типове предприятия в неземеделските сектори на територията на община 
Стралджа(МИГ- Стралджа) считате за гъвкави,  конкурентни и перспективни?  
............................................................................................................................................................ 
3.  Кои фактори, според Вас, ограничават развитието на неземеделските дейности на 
територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 
............................................................................................................................................................ 
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4. Кои  дейности, свързани с развитието на бизнеса в области различни от земеделието  
трябва приоритетно да бъдат подкрепяни чрез Програмата за развитие на селските райони 
и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа? 
............................................................................................................................................................ 
5.  В какви финансови граници трябва да се побират проектните предложения свързани с 
дейности извън производството и преработка на земеделска продукция подкрепяни чрез 
Програмата за развитие на селските райони и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-
Стралджа? 
............................................................................................................................................................ 
 

 

Проучване   и   анализ относно ностроенията и намеренията на заинтересованите в 
развитието на територията  групи  на територията на община Стралджа( МИГ-
Стралджа)  за целите на подготовката на Стратегията за Воденото от общностите 
местно развитие и изграждане на база данни. 

Индивидуално интервю на: 
 
1. Кои селскостопански производства в сектор растениевъдство  според Вас са 
перспективни за развитието на територията  на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 
............................................................................................................................................................ 
2. Кои селскостопански производства в сектор животновъдство   според Вас са 
перспективни за развитието на територията  на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 
............................................................................................................................................................ 
3. Как преценявате техническата и технологическата обезпеченост на агро-производството 
на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 
............................................................................................................................................................ 
4. Кои  дейности, свързани с модернизацията на земеделските стопанства  трябва 
приоритетно да бъдат подкрепяни чрез Програмата за развитие на селските райони и да 
залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа? 
............................................................................................................................................................ 
5. В какви финансови граници трябва да се побират проектните предложения свързани с 
производството и преработката на земеделска продукция подкрепяни чрез Програмата за 
развитие на селските райони и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа? 
............................................................................................................................................................ 
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Проучване   и   анализ относно ностроенията и намеренията на заинтересованите в 
развитието на територията  групи  на територията на община Стралджа( МИГ-
Стралджа)  за целите на подготовката на Стратегията за Воденото от общностите 
местно развитие и изграждане на база данни. 

 
Индивидуално интервю на: 
 
 1. Следва ли на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)да бъдат активно 
подкрепяни чрез Стратегията за местно развитие дейности, свързани с развитието на 
неправителственния и публичен сектор? 
............................................................................................................................................................ 
 2. Кои  мерки, свързани със социалните и културните дейности, подкрепяни от 
Програмата за развитие на селските райони и могат да  залегнат в Стратегията за ВОМР 
на МИГ- Стралджа според Вас са перспективни за развитието на територията  на община 
Стралджа? 
............................................................................................................................................................ 
3. Кои  фактори, според Вас, ограничават развитието на  дейности в социалната и 
културна сфера на територията на община Стралджа(МИГ- Стралджа)? 
............................................................................................................................................................ 
 
4.  В какви финансови граници трябва да се побират проектните предложения свързани с 
дейности  в социалната и културна сферата подкрепяни чрез Програмата за развитие на 
селските райони и да залегнат в Стратегията за ВОМР на МИГ-Стралджа? 
............................................................................................................................................................ 
 

 


