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Европа инвестира в селските райони 
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ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА 

НА МИГ „ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ” ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО 

МЕЖДУ МЕРКИТЕ НА СВОМР НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕЗФРСР ЗА ПРЕХОДНИЯ 

ПЕРИОД 2021 – 2022 Г. 

 Настоящото проучване на мнението на местната общност от територията на МИГ 

„Тутракан – Сливо поле” е направено във връзка с разпределението между мерките на 

СВОМР на средствата от ЕЗФРСР за Преходния период 2021 – 2022 г.  

 За целите на проучването бе изготвена и разпространена анкетна карта сред 

представители на заинтересованите страни от прилагането на Стратегията за Водени от 

водено от общността местно развитие  на територията на МИГ. От представените 55 

анкетни карти са обработени и анализирани следните резултати, които имат за цел да 

подпомогнат МИГ при избора насочването на новия финансов ресурс по СВОМР. 

 Участниците в проучването са лица разпределени в три възрастови групи, като 

разпределението е следното:  
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Данните показват преобладаващо участие на лицата в трудоспособна възраст, които 

са и основните бенефициенти и ползватели на резултатите от изпълнението на СВОМР на 

МИГ. Всички анкетирани са с местожителство на територията на МИГ, като 39 с висше 

образование и 16 средно.  

Във връзка с проучване на мнението относно разпределение на финансовия ресурс 

през преходния период 2021 – 2022 г., на анкетираните бяха зададени поредица от въпроси 

целящи за установят мнението им за текущото изпълнение на Стратегията. Анализа на 

получените отговори на зададените въпроси, дадоха следните резултати:  

 

1. До 30 г.

34%

2.До 63 г. 

(вкл.)

53%

3. Над 63 г.

13%

Възрастови групи:

1. До 30 г.

2.До 63 г. (вкл.)

3. Над 63 г.

32

21

2

0 0

Какво е Вашето мнение за изпълнението на СВОМР на МИГ 

„Тутракан – Сливо поле“

1. Отлично изпълнение

2. Много добро изпълнение

3. Добро изпълнение

4. Изпълнение на средно ниво

5. Лошо изпълнение
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Както е видно от представената диаграма, анкетираните преобладаващо определят 

изпълнението на стратегията, като отлично и  много добро. Едва двама от анкетираните са 

посочили, че изпълнението е добро и нито един не е определил изпълнението на средно или 

лошо изпълнение. Получения резултат е една много добра оценка и обратна връзка, както 

за работата на МИГ, така и за ефективността от прилагането та СВОМР.  

В тази връзка интерес представляват и дадените отговори на въпроса свързан с оценка на 

изпълнението на мерките от стратегията, финансирани от ЕЗФРСР, които са представени в 

следващата таблица: 

 

Мерките от стратегията, 

финансирани от ЕЗФРСР: 
Отлично 

Много 

добро 
Добро Средно Лошо 

4.1  Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства 
28 23 4  0 0 

4.2  Инвестиции в преработка и 

маркетинг на селскостопански 

продукти 

20 20 12 3 0 

6.4 Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието на 

неселскостопански дейности 

26 21 7 0  0 

7.2 Подкрепа за инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура, 

включително инвестиции в 

енергия от възобновяеми 

източници и спестяване на енергия 

25 25 3 0  0 

7.5 Подкрепа за публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа информация 

и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура 

27 24 4 0  0 
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7.6 Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното 

наследство на селата 

19 22 14 1 0 

 

Видно от представените отговори е налице много добра оценка на изпълнението на 

мерките от стратегията, финансирани от ЕЗФРСР. Подобно на оценката за цялостното 

изпълнение на Стратегията и тук преобладават отговорите с „отлично“ и „много добро“ 

изпълнение. Прави впечатление, че част от анкетираните, които са незначителен процент 

спрямо общия брой са посочили „средно“ изпълнение на мярка 4.2. и 7.6. 

Най-съществените въпроси за целите на настоящото проучване са свързани с 

мнението на анкетираните относно: „…. коя/кои от мерките по СВМОР следва да се насочат 

средствата, отпуснати на МИГ през преходния период“ и „…. какъв финансов ресурс (от 

общо разполагаемия в размер на 799 000 лева) да бъде насочен към избраните по горния 

въпрос от Вас мерки“.  

Обработените данни, дават следните резултати:  

Отбележете според Вас 

към коя/кои от мерките по 

СВМОР следва да се 

насочат средствата, 

отпуснати на МИГ през 

преходния период: 

Насочване на финансиране през преходния период към 

Мярка: 

4.1. 4.2. 6.4. 7.2. 7.5. 7.6. 

Отговори: 9 1 8 51 18 1 

Анализа на получените резултати, ясно показва, че анкетираните определят, като 

приоритетно разпределението на средствата през преходния период в Мярка 7.2. „Подкрепа 

за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 

спестяване на енергия“ и Мярка 7.5. „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. 

Предложеното разпределение на средствата по мерки, съобразно посочените 

отговори на анкетираните е следното:  
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     Опишете какъв финансов ресурс (от 

общо разполагаемия в размер на 799 000 

лева) да бъде насочен към избраните по 

горния въпрос от Вас мерки: 

Брой 

направени 

предложения 

4.1 149000 1 

4.1 99000 1 

4.1 100000 2 

4.1 200000 1 

4.2 49000 1 

6.4 99 000 1 

6.4 200000 1 

6.4 100000 1 

7.2 799 000 32 

7.2 700 000 2 

7.2 650000 1 

7.2 699000 1 

7.2 599000 4 

7.2. 750000 1 

7.2. 700000 10 

7.2. 199000 1 

7.2. 600000 3 

7.5. 100000 2 

7.5. 99000 11 

7.5. 149000 2 

7.5. 650000 1 

7.5. 199000 2 

7.6 100000 1 
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От анализа на представените предложения за разпределение на средствата по мерки 

на СВОМР е видно, че преобладават предложенията за разпределение на средствата по 

Мярка 7.2. и 7.5. Всички 55 анкетирани са посочили разпределение по мярка 7.2., като 32 от 

тях са предложили целия финансов ресурс да бъде насочен само в тази мярка. Следват 

отговорите за разпределение на ресурс от 600 000,00 лв., посочено от 10 лица и съответно 

199 000,00 лв. в мярка 7.5.  

От отговорите на анкетираните на въпроса „Имате ли други предложения и идеи за 

насочване на финансовия ресурс по преходния период“ се потвърждава приоритетното 

разпределение посочено по-горе, а имено  в Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване 

на енергия“ и Мярка 7.5. „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. Анкетираните са   

направени следните предложения, които следва да аргументират и необходимостта от 

насочване на средствата в двете мерки:  

„Необходимо е подобряване облика на населените места в общ. Тутракан. 

Изграждане на инфраструктурата.“ 

„Инвестиции в инфраструктура за отдих, спорт и култура.“ 

„Насочване на финансов ресурс за изграждане на улици и тротоари.“ 

„Предложение за насочване на финансов ресурс за обновяване на площи за широко 

обществено ползване“ 

„Да се изгради или реконструира спортната инфраструктура в общината.“ 

„Крайно е необходимо да се ремонтират обектите свързани с културния живот на 

населението.“ 

„На територията е нужно да се насочат средства за социалната и образователната 

инфраструктура.“ 

„Моето предложение към МИГ е да бъдат насочени финансови средства за 

реконструкция или изграждане на улична и тротоарна мрежа на територията.“ 

„Желая да се подобри облика на населените места и да се изгради спортна и 

туристическа инфраструктура.“ 

„На територията има много на брой природни и културни забележителности. Може 

да се помисли за изграждане на културна и туристическа инфраструктура.“ 
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„Инвестиции в спортна или културна инфраструктура биха подобрили в голяма 

степен качеството на живот.“ 

„Инвестициите в социалната и културната сфера са крайно недостатъчни. 

Необходимо е да се насочат средства.“ 

„За да се стимулира туризма в района са необходими средства в изграждането на 

подходяща инфраструктура за отдих и туризъм.“ 

„Популяризиране на град Тутракан и региона, като туристическа дестинация и 

подобряване на изгледа на града.“ 

„Подобряване на инфраструктурата на града.“ 

„Развитие на туризма, подобряване на градските условия.“ 

„Подобряване на условията за туризъм.“ 

„Развиване на туризма, ремонт на тротоари в града.“ 

„Ремонт на тротоари и улици в града и туризъм.“ 

„Подобряване на условията на живот в града и създаване на условия за туризъм.“ 

„Подобряване на условията за туризъм.“ 

„Развитие на туризма, ремонт на улици и тротоари.“ 

„Възобновяване на тротоари, земни площи и улици. Създаване на условия за туризъм 

и отдих.“ 

„Реконструкция на паркове и градини зелени площи. Създаване на условия за 

туризъм.“ 

„Насочване на финансов ресурс за развитие на туризма и реконструкция на зелени 

площи и улици.“ 

„По-добри градски условия. Туризъм.“  

 

Във връзка с горно представените  данни и в заключение на извършеното 

проучване МИГ Тутракан-Сливо може да се позове на получените резултати и да 

предприеме необходимите действия за  увеличаване на средствата на Стратегията за 

ВОМР на МИГ Тутракан-Сливо в Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 

включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ 

в размер на 600 000,00 лв. и Мярка 7.5. „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ в 

размер на 199 000,00 лв.  
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Въпреки направените предложения за разпределение на финансов ресурс и по 

други мерки на стратегията, анализа показва, че разпределение по всички мерки, не 

би довело до получаване на конкретни и ефективни резултати поради раздробяване. 

Направените промени и увеличаването на средствата  в мярка 7.2. и 7.5. по никакъв 

начин няма да наруши балансираното прилагане на мерките от Стратегията за ВОМР 

на МИГ Тутракан-Сливо поле, съответно ще засили ефекта на постигането на целите 

и приоритетите на Стратегията.  

Мярката отговаря на нуждата от подобряване облика на населените места и 

изграждане инфраструктура за култура, спорт и отдих. Допълнителните инвестиции 

ще подобрят качеството на живот и ще допринесат за развитие на туризма, 

подобряване на услугите за населението- образователни, културни, свързани със 

спорта, като с това се допринесе за задържане на по-младото население. Мерките 

адресират Специфична цел 3 „ Подобряване на местни основни услуги за населението, 

включително свързани със свободното време, спорт и култура и свързаната с тях 

инфраструктура“, Приоритет 2 „Подобряване на жизнената среда и достъпа до услуги 

за населението“. Допринася и за постигане Специфична цел 2. „Разнообразяване на 

икономическите дейности и създаване на устойчиви МСП на територията на МИГ 

Тутракан-Сливо поле“ от Приоритет 1 „Устойчив бизнес, създаващ заетост и доходи, 

разнообразяване на икономическите дейности“ от стратегията, посредством 

подпомагане развитието на туризма. 

Планираните допълнителни инвестиции ще допринесат за постигане целите на 

ПРСР /приоритет 6/ и приоритетите на ВОМР за развитие на динамична жизнена 

среда и подобряване качеството на живот, развитие практики и модели за добро 

управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията. 


