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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящото анкетно проучване е извършено сред представители на заинтересованите
страни на територията на МИГ Невестино – Кюстендил за идентифициране и дефиниране
на конкретни мерки и дейности за устойчиво развитие на целевата територия, които да
бъдат включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Невестино – Кюстендил за периода 20212027 г., и в изпълнение на Договор № РД 50-86/09.07.2021 г. за предоставяне 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 2014-2020г., подкрепена от ЕЗФРСР.
Времеви период: Анкетното проучване е проведено в периода 20 октомври – 15 ноември
2021 г.
Териториален обхват: Населените места от община Невестино и селата от община
Кюстендил, като самия град Кюстендил е изключен.
Целева група: Активни жители и представители на заинтересованите страни, живеещи на
територията на МИГ Невестино – Кюстендил.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОВЕДЕНОТО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

Целта на това проучване е да бъдат установени представите, нагласите и очакванията на
местните жители и да бъдат идентифицирани и дефинирани конкретни мерки и дейности за
устойчиво развитие на целевата територия на МИГ Невестино – Кюстендил в периода 20212027 г. По този начин ще бъде подпомогнат процеса за създаване на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие (Стратегия за ВОМР) за периода 2021-2027 г., която да бъде
адекватна на нуждите, желанията и възможностите за развитие на жителите на територията
на община Невестино и селата от община Кюстендил.
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Поставените задачи пред анкетното проучване са в няколко направления:
 Да бъде определен профила на попълнилите анкетната карта – възраст, образование,
пол, населявано от тях място, прекарано време на територията, социален статус и
сфера на упражняване на дейност, вкл. получавания доход;
 Да бъде определена тяхната представа и усещане за настоящото положение на
територията в социално-икономически план, по отношение на социалните проблеми
и причините за тях, как тези проблеми ще се променят, както и какви са
икономическите проблеми пред предприятията;
 Да бъде проучена степента на запознатост с възможностите, които предлагат
Програмите за развитие на ЕС, както и да бъде получена първоначална информация
за желанията, възможностите, готовността и икономическата сфера за подготовка и
евентуално участие с проект за Безвъзмездна финансова помощ по тези програми;
 Да бъдат изследвани: техните нагласи, очаквания и желания за бъдещо развитие, по
отношение на местните ресурси и възможности, мнението им кой е в позиция да
извърши необходимите за това промени, както и тяхната степен на готовност за
активно участие в процесите на промяна на средата на живот.

II. МЕТОДОЛОГИЯ
Нашият екип разглежда задълбоченото проучване на територията като ключов елемент
от изготвянето на Стратегията за водено от общностите местно развитие, и затова
изследователският дневен ред бе интегриран във всички дейности по проекта. Основната
задача бе да се постигне, от една страна, насищане с обективна информация за територията
(статистика за основните икономически и социални параметри: демографска ситуация,
структура на заетостта и безработицата, професионален и образователен профил на хората в
активна възраст и пр.), а от друга – да изследват и разберат субективния прочит на тези
дадености от страна на ключовите икономически и социални местни лидери, които са
потенциалните агенти на местното развитие.
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Амбицията на проучването бе да направи многофакторен анализ на потенциала на
територията за развитие. Стремежът бе да бъдат обхванати не само количествените, но и
качествените измерения на стопанския и социален живот, каквито са заложените в културата
разбирания за логиката и динамиката на икономическия живот; отношението към
управлението, властта и авторитета; нагласите за сътрудничество и съревнование;
разбиранията за естеството на общественото развитие и пр.
Тъкмо тези разбирания и убеждения – често пъти предразсъдъчни и основани на
непроверени допускания – предопределят готовността за социално и икономическо участие на
хората, и в частност към ангажиране с предприемачески начинания и проекти.
За целите на изследването бе развита контекстуално релевантна методология, отчитаща
особеностите на територията и съчетаваща различни и допълващи се изследователски методи
и подходи. Най-подходяща за целите на това изследване се оказа комбинацията от
количествени и качествени методи. Ние разглеждаме количествените и качествени
изследователски подходи като комплементарни: докато количествените методи осигуряват
обективните данни за територията и нейното население, качествените методи осигуряват
достъп до смисъла, който жителите на тази територия влагат в своите житейски избори и
проекти, както и обясненията, които имат за случващото се. Този комбиниран подход
позволява да бъде направен холистичен многофакторен анализ, отчитащ различните и
взаимосвързани аспекти на общностния живот, които оказват влияние върху икономическото
и социално поведение на жителите и в крайна сметка определят качеството на живота в двете
общини.
При изработването на дизайна на изследването и избора на методи екипът се водеше от
два основни принципа:
 Изборът на изследователски дизайн зависи главно от природата на зададения
изследователски въпрос и работната хипотеза. Дизайнирането на изследването често
изисква компромиси, но единственото, с което не трябва да се прави компромис, е
съответствието между въпроса и метода.
 Никой от изследователските методи не стои по-високо от останалите. Социалните,
икономически и културните феномени, свързани с местното развитие, са толкова
сложни и многостранни, че за изучаването им и обяснението им често е необходимо да
се използват повече от един метод. Всеки метод надгражда предходния.
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Тази комплексност и многопластовост на изследваните феномени бе отчетена при
изработването на анкетната крата от 30 надграждащи въпроса, които адресират четири
обособени категории данни: (1) фактологична информация за профила на респондента; (2)
оценките и обясненията на респондента за различни аспекти на настоящата ситуация, както и
неговите прогнози за бъдещи развития; (3) познаване на Програмите за развитие предлагани
от ЕС и интереса към тях, както и оценка на въможностите, които те предоставят в местния
контекст; (4) мотивацията на респондента за ангажиране с предпримачески или социални
проекти и конкретните му намерения в тази посока.
Освен от общата рамка на стратегията, изборът и формулировката на въпросите бяха
формирани и от наблюденията и опита на екипа придобит в хода на подготовката на
Стратегията за местно развитие по програма ЛИДЕР за периода 2007-2013 г.

III. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

По данни на НСИ към 31.12.2020 год. общият брой на жителите от населените места на
община Невестино и селата от община Кюстендил е 15 363 души.
В анкетното проучване взеха участие общо 175 от активните местни жители, което е 1.14 %
от общото население на територията.

Попълнили анкетна карта
НЕ подали анкетни карти
Total

Община
Невестино
бр.
%
58
2.97
1897
97.03
100
1955

Селата от Община
Кюстендил
бр.
%
117
0.87
13291
99.13
100
13408

Общ
бр.

%

175
15188
15363

1.14
98.86
100
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Всички резултати по отношение на изчисляване на процентното съотношение са получени
спрямо брой на анкетирани, а не спрямо брой на отговорите на отделните въпроси. Поради
тази причина при въпроси с възможност за повече от един отговор общия процент
надхвърля 100%.

Въпрос 1
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
%
Каква е Вашата възраст?

от 18 до 29 г.
29 - 40 г.
40 - 65 г.
над 65 г.

Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно
съотношение

20
47
84
24

11,4
26,9
48
13,7

175
100

Фигура 1
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Сред попълнилите анкетни карти делът на хората в пенсионна възраст над 65 год. е 13,7%,
делът на младите между 18 и 29 г. е 11,4%, докато активното и трудоспособно население, а
именно хората на възраст: 29-40 год. и 40-65 години, е представено със сериозен процент общо 74,9%. Това дава достатъчно основания за инвестиции в местното развитие, тъй като
точно това е групата от хора, които биха могли да се възползват от възможностите на
Стратегията за ВОМР подготвяна на територията.

Въпрос 2
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
основно
средно
Какво е вашето образование? полувисше/колеж
висше
без образование
Общ брой на анкетираните спрямо, който са е изчислено % -тно
съотношение

6
30
12
27
0

%
3,4
74,3
6,9
15,4
0

175

100

Фигура 2
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Добро впечатление прави фактът, че общия процент на хората с основно и без образование е
много малък – 3,4%. В същото време този на анкетираните с по-висока образователна степен,
а именно с висше образование - 15,4%, и с полувисше и колеж – 6,9%, е почти ¼ от
анкетираните. В процеса на придобиване на съответното образование тези хора са пътували
или са живели извън територията на Невестино и Кюстендил, което им дава възможност да
правят сравнения, преценки и заключения на база жизнен опит. От друга страна попълнилите
анкетна карта жители със средно образование имат сериозен дял – 74,3%. Този факт дава
основание да се предположи, че има необходимост от мерки и процедури с включени в тях
обучения. Те ще бъдат от голяма полза за този сериозен дял от анкетирани, като ще им
помогнат да повишат конкурентоспособността си на пазара на труда.

Въпрос 3
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
мъж
жена
Общ брой на анкетираните спрямо, който са е изчислено % тно съотношение
Какъв е Вашият пол?

%
94
81

53,7
46,3

175

100

Фигура 3
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Очевиден е фактът, че по-активните сред анкетираните са мъже. Те са повече от половината
– 53,7%. Този процент в голямата си част е формиран именно от заетите в селското
стопанство, както се вижда при обработката на анкетните карти. Това не е изненадващо, тъй
като традиционно за страната този сектор към момента се развива основно именно от
представителите на мъжкия пол.

Въпрос 4
Кадровица

Лиляч
Багренци

Търновлаг

Багренци

Друмохар

Згурово

8

3

1

3

2

1

8

3

3

2

6

3

11

Страдалово

1

Пиперков
чифлик

Четирци

3

Смоличано

6

1

Нов чифлик

Неделкова
Гращица

2

Еремия

4

Слокощица

Невестино

5

Пелатиково

2

Копиловци

Четирци

3

Четирци

2

Кюстендил

Ваксево

16

Долна
козница

4

Жабокрът

Населено
място,
община
Кюстендил

5

Рашка
Гращица

Населено
място,
община
Невестино

3

Ябълково

Населено
място,
община
Невестино

Пастух

В кое населено място живеете?
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1

1

1

Николичевци

Богослов

Катрище

1

2

Богослов

1

1

2

Гюешево

1

Жиленци

1

3

5

Мазарачево

3

Соволяно

2

6

Гирчевци

1

3

Таваличево

Граница
Драговищица

1

Гърляно

Горна
Гращица
Търновлак

2

Радловци

Берсин
Катрище

4

Грамаждано

Лозно

4

Берсин

2

Горановци

Населено
място,
община
Кюстендил

2

Грамаждано

аселено
място,
община
Кюстендил

3

Вратца

Населено
място,
община
Кюстендил

Коняво
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11

След направена проверка се вижда, че участвалите в анкетното проучване са представители
на по-големите села от двете общини. Може да се направи извод, че жителите на територията
на двете общини са информирани за подготвяната Стратегия за местно развитие и около 1%
от тях са проявили активност и заинтересованост към този процес.
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Въпрос 5
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
учащ
неработеща домакиня

Какъв е Вашият
социален статус?

%
8
6

4.6
3.4

сезонна/временна работа

21

12

работещ/а в производството

22 12.6

работещ/а в селското стопанство

27 15.4

работещ/а в Непроизводствената сфера

25 14.3

работещ/а в Неправителствения сектор

8

4.6

собствен бизнес

28

16

пенсионер

21

12

9
175

5.1
100

безработен
Общ брой на анкетираните спрямо, който е изчислено % -тно съотношение
Фигура 5

Най-висок процент от анкетираните са хора, имащи собствен бизнес (16%). Очаквано един
от най-високите проценти от анкетираните са работещи в селското стопанство (15,4%)
поради факта, че територията на двете общини е известна с традициите в растениевъдството,
а именно с отглеждането на плодове (череши, сливи, ябълки и др.).
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Прави впечатление и високия процент на заетите в непроизводствената сфера – 14.3%.
Интересен е и факта, че почти толкова на брой от анкетираните са пенсионери – 12%. Това
показва, че макар и вече извън трудоспособна възраст и с почти нулеви шансове за
реализация на инвестиционен проект тези хора са активни и се интересуват от развитието на
местната територия. Със същия процент (12%) са хората, занимаващи се със
сезонна/временна работа, което говори също за заинтересоваността на тези хора към
развитието на местната територия. Останалите проценти от анкетираните се разпределят
както следва: безработен (5,1%), учащ (4,6%), работещ/а в Неправителствения сектор (4,6%),
неработеща домакиня (3,4%).

Въпрос 6
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
земеделие /животновъдство, растениевъдство/

В коя сфера
упражнявате Вашата
дейност?

горско стопанство
тежка промишленост
лека промишленост
преработвателна индустрия
добивна индустрия
строителство и ремонт
туризъм
търговия
услуги
държавна и местна администрация

социални дейности
здравеопазване
наука и образование
информационни технологии
култура
не работя
Общ брой на анкетираните спрямо, който е изчислено % -тно
съотношение

%
79
3
1
21
2
0
8
11
19
6

45,1
1,7
0,6
12
1,1
0,0
4,6
6,3
10,9
3,4

3
4
5
6
1
5
1

1,7
2,3
2,9
3,4
0,6
2,9
0,6

175

100
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Фигура 6

На пръв поглед има сериозно разминаване на хората отговорили на въпрос 5 от анкетата, че
работят в селското стопанство – 15,4%, спрямо близо 3 пъти по-големия процент – 45,1% от
анкетираните посочили за сфера на упражняване на дейност – земеделие /животновъдство,
растениевъдство/. При обработката на анкетните карти се видя, че голяма част от
определящите себе си като безработни се занимават със земеделие. В този процент влизат и
анкетираните заети със сезонна/временна работа. Освен това една голяма част от подалите
анкетни карти, макар и пенсионери са посочили, че се занимават със земеделие. От тук може
да се направи извода, че голяма част от заявилите, че се занимават със замеделие не са
регистрирани като такива, но работят в тази сфера и получават съответните доходи или
анагажираността им в тази сфера е с цел задоволяване на собствени нужди. Общият дял на
заетите в леката и тежката промишленост, както и в добивната и преработвателна индустрия
е 13,7%. Това не изнадващо, тъй като територията е традиционно слабо индустриализирана,
с преобладаващо земеделие. По-изненадващ е ниският дял на заетите в сектора строителство
и ремонт (4,6%), който подсказва застой и дори упадък на един поминък, смятан за
традиционен в този край. Дялът на представителите на местната и държавна администрация
и на работещите в социалната сфера е в размер на 4%. (1,7% чиновници и 2,3% социални
работници). Относително висок (23,5%) е и общият дял на анкетираните, работещи в сферите
на туризма (6,3%), търговията (10,9%), услугите (3,4%) и културата (2,9%), което говори за
засилен интерес и на този сектор към развитието на територията.
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Въпрос 7
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
до 650 лв.
650 - 1000 лв.
Какъв е Вашият доход?
1000 - 1500 лв.
над 1500 лв.
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено %-тно съотношение

%
76 43,4
88 50,3
9 5,1
2 1,1
175 100

Фигура 7

Голяма част от анкетираните 43,4% декларират доход под 650 лева. Тази група трудно могат
да бъдат преки бенефициенти с лични проекти. Все пак голяма част от тях биха могли да се
възползват от възможностите по Програмите на ЕС, които ще бъдат включени в Стратегията
за ВОМР през участието си в сдружения. Обнадеждаващ е факта, че голям дял (50,37%) са с
доходи между 650 - 1000 лева. Това са хора, които могат да осъществят сами проекти.
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Разбира се трябва да се има предвид, че това най-вероятно ще бъдат малки проекти, на
стойности до 30 000 лева, както и се вижда и от отговорите на въпрос 20, където анкетираните
са помолени да направят прогноза за стойността на идеята им за проект. Делът на хората с
потенциал за по-големи проекти също не е за подценяване. Това са хората, посочили доходи
от1000 – 1500 (5,1%) и над 1260 (1,1%).

Въпрос 8
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил

Каква част от
времето
прекарвате във
Вашето населено
място?

%

постоянно съм тук

47

84

пътувам по работа от време на време

16

9,1

6

3,4

2

1,1

4

2,3

175

100

често пътувам за кратки периоди от време
всяка година ходя на работа в чужбина и
отсъствам за дълго
работя и живея в друга община и се прибирам от
време на време
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно
съотношение
Фигура 8
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Не е изненадващ факта, че основната част от анкетираните са посочили, че не пътуват извън
населеното място, в което живеят (84%). Това е така, защото голям дял от участвалите в
анкетата са пенсионери, а това са група от хора, които рядко напускат своето място. Към този
процент се добавят и безработните. Друга предпоставка за този резултат, е че заетите в
земеделието – особено животновъдите са изцяло ангажирани в своята дейност и нямат време
или причини да напускат населеното си място. Разбира се част от тях са посочили, че пътуват
по работа от време на време. Хората заявили, че пътуват за кратки периоди от време (9,1%)
са тези имащи собствен бизнес, като и тези занимаващи се с търговия. Едва 1,1% от
анкетираните са напускали страната за определен период от време. Имайки предвид този
резултат може да се заключи, че личният опит на респондентите, по отношение на
разнообразие от преживявания, мнения и споделен опит се основава основно на, получен при
взаимодействието им с хора от местната общност и от други части от страната.

Въпрос 9
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
ниски доходи и бедност
липса на работни места
миграция на млади хора и обезлюдяване на
района
Кои са най-тежките
застаряване на населението
социални проблеми на
липса на адекватно социално и здравно
Вашата територията?
обслужване
/дадена е възможност за
повече от един отговор/ липса на качеството на средата на живот
затваряне на училища и детски градини
липса на занимания за подрастващите и
младежите
не мога да преценя
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно
съотношение

%
122
70

69,7
40

53
44

30,3
25,1

15
22
10

8,6
12,6
5,7

11
3

6,3
1,7

175

200
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Ниските доходи и бедност (69.7%) и липса на работни места (40%) са посочени като най –
сериозните проблеми от анкетираните. Това отговаря и на цялостната картина в България.
Не е случайно, че втората по важност група посочени социални проблеми са две позиции,
които са с взаимна корелация по между си. Анкетираните констатират сериозна миграция на
млади хора и обезлюдяване на района (30.3%) и съответно застаряването на населението
(25.1%). Очевидно е, че анкетираните виждат и съзнават връзката между отделните
проблеми, защото голям процент от посочилите като проблем миграцията на младите хора и
застаряване на населението са добавили в отговора си и липса на качество на живот (12,6%),
както и липса на адекватно социално и здравно обслужване (8,6%). Фактът, че хората, които
са в невъзможност да преценят кои са социалните проблеми на територията са много малко
(1,7%) означава, че като цяло анкетираните не са инертни, имат мнение, вълнуват се от
развитието на територията, в която живеят.

18 | Този документ е създаден в рамките на Договор №РД50-86/09.07.2021г. за предоставяне 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., подкрепена от ЕЗФРСР.

„ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Въпрос 10
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
липса на целенасочена държавна
политика за развитие
липса на усилие от страна на органите
Кои са причините за тези
на местното самоуправление
проблеми?
липса на инициатива от местната
/възможност за повече от
общност
един отговор/
липса на достатъчно знания и умения за
спарвяне в пазарна среда
не мога да преценя
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено %-тно
съотношение

%

104

59,4

47

26,9

34

19,4

22
44

12,6
25,1

179

143,4

Фигура 10
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Основната тенденция човек да вижда даден проблем, но да не знае кои са точните причини
за него и съответно да не може да прецени и начините за решаването му се доказват и при
това анкетно проучване. Ако в предишния въпрос анкетираните, които не могат да преценят
кои са социалните проблеми на територията са нищожен дял, то тук при определяне на
причините за това процента на тази група е 15 пъти по-висок. Прави впечатление, че
желанието да се прехвърля отговорността за дадени проблеми на вън, към външни фактори
при този въпрос от анкетата е ясно изразено. Повече от половината смятат, че държавата
няма адекватна целенасочена политика за развитие (59.4%), като към тази причина се добавя
и липсата на инициатива на местните органи за самоуправление (26.9%). От друга страна
хората съзнават, че не могат да търсят оправдание само навън. За това свидетелства факта,
че сериозен дял от тях смятат, че инициативността на местната общност е слаба (19.4%),
както и че липсва управленски опит и умения за справяне с пазарната среда (12,6%), с което
се налага изводът, че има сериозна нужда от обучения в тази посока.

Въпрос 11
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
по-скоро ще се влошат
по-скоро ще се подобрят
Как смятате, че ще се променят тези
ще се подобрят
проблеми през следващите 5 години?
ще се влошат
не мога да преценя
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно
съотношение

%
55
22
12
12
71

33,1
12,6
6,9
6,9
40,6

175

100
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Тук прави впечатление, че нагласите, очакванията и вярванията на една голяма част от
анкетираните са по-скоро песимистични. 40% смятат, че тенденцията през следващите 5
години е по-скоро към влошаване, а 6,9% от тях са категорични в тази посока. 40,6% е и
процентът на хората, които дават отговор „не мога да преценя“. Едва 19,5% смятат, че нещата
ще се подобрят. Това още веднъж доказва, че има остра нужда от разработване на Стратегия
за развитие на територията.

Въпрос 12
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил

Какви икономически
проблеми срещат
предприятията във
Вашата територията?
/възможни са повече от
един отговор/

липса на пазари
липса на оборотни средства
липса на инвестиции
липса на квалифицирана работна ръка
липса на управленски капацитет
бюрокрация и некомпетентност в
държавната и местната администрация

не мога да преценя
Общ брой на анкетираните спрямо, който са е изчислено %-тно
съотношение

%
61
53
80

34,9
30,3
45,7

15
22

8,6
12,6

22
41

12,6
23,4

175

168,1
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Не е изненадващ факта, че липсата на инвестиции (45,7%) и липсата на пазари (34,9%) са
посочени като основни проблеми пред местните предприятия. Този проблем се наблюдава
при повечето проучвания, провеждани във връзка с подготовката на Стратегии за местно
развитие по Програма ЛИДЕР за предходните периоди 2007-2013 г. и 2014-2020 г., която се
споделя и от голяма част от предприятията в цялата страна. В тази връзка може да се
предположи, че за решаването на този проблем се разчита на държавата, на която се осланят
и от която търсят отговорност една стабилна група в рамките на 40-50% от анкетираните,
както са посочили при някои от следващите въпроси от настоящата анкета. Разбира се
осигуряването на стабилен пазар е в основата на оцеляването и развитието на всяко едно
предприятие не само в нашата страна, но и в световен мащаб, откакто съществуват
икономически отношения между хората. Интересен е фактът, че повече хора са поставили
липсата на инвестиции (45,7%) като по-сериозен проблем пред този по отношение на липсата
на оборотни средства (30,3%). Това дава основание да се направи извода, че хората имат
готовност и желание да търсят средства, с които да инвестират т.е. да обновяват, разширяват
и развиват своята дейност. Именно това е задачата на Програмите за развитие на ЕС: мерки
и процедури – предимно от ПРСР и ОПИК, от които ще бъдат избирани в подготвяната
Стратегия за ВОМР. От друга страна 1/5 от анкетираните признават, че проблеми,
съществуващи на територията са както с липсата на квалифицирана работна ръка (8,6%), така
и с липсата на управленски капацитет (12,6%).
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Точно тук е сферата на действие на процедурите, които могат да бъдат избрани към
Стратегията за ВОМР от ОП “Развитие на човешките ресурси“.

Въпрос 13
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
не
да
Познавате ли възможностите, които
предоставя ПРСР и Оперативните
отчасти, но недостатъчно
програми за развитие на териториите? отчасти това, което ме
интересува
Общ брой на анкетираните спрямо, който са е изчислено % -тно
съотношение

%
99
14
56

56,6
8
32

6

3,4

175

100

Фигура 13
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Основната част от участвалите в анкетното проучване посочват, че информацията, която
имат за възможностите, предлагани от ПРСР и Оперативните програми за развитието на
териториите не им е достатъчна (32%) или въобще липсва такава (56.6%). Може да се
предположи, че основните източници са медиите, лични търсения и проявен интерес, чрез
сайтовете на Програмата за развитие на селските райони и Оперативните програми за
развитие от ЕС, които се прилагат на територията на България. Разбира се трябва да се има
предвид опита на някои от тях, кандидатствали с проекти през периода 2007-2013 г. и
програмите САПАРД и ФАР, както и през периода 2014-2020 г. Най-вероятно, именно част
от тези хора са анкетираните отговорили с „ДА“ на този въпрос (8%).
Големия процент на респондентите посочили, че имат известна информация, показва
проявен интерес и желание да реализират идеи и търсят начини за това. Това се вижда и от
отговорите на следващия въпрос от анкетата, където 46,3% заявяват, че имат идея за проект,
но част от тях не знаят как да я реализират. От друга страна, те признават, че тази информация
не им е достатъчна, което означава, че в тази посока оперативния екип на МИГ-а е
необходимо да популяризира Програмите за развитие на ЕС, за да мотивира тези анкетирани
да реализират своите идеи, чрез проекти, с които да кандидатстват за БФП през подготвяната
Стратегия за ВОМР.

Въпрос 14
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил

Имате ли идеи за проект?

%

не
да

94 53,7
33 18,9

имам идея, но незнам как да я реализирам

48 27,4
0
0

имам идея и знам как да я реализирам
Общ брой на анкетираните спрямо, който са е изчислено % -тно
съотношение

175

100
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Анкетираните, които са категорични, че имат ясна идея за проект са почти 1/5 от участвалите
в проучването (18.9%). 53,7% са заявили, че нямат идеи, но факта, че участват в анкетното
проучване, което се провежда с цел да се създаде Стратегия за ВОМР на тяхната територия
дава основание, да се предположи, че голяма част от тях се интересуват и подкрепят
създаването на възможност в тази посока за следващите 5 години. Почти половината от
подалите анкетна карта (46,3%) признават, че имат идея, но не знаят как да я реализират
27,4% тях. Известна сигурност за прилагане на бъдещата Стратегия за ВОМР дава факта, че
18,9% от респондентите имат яснота и изказват категорично мнение, че са подготвени, както
с идея за проект, така и с начините за нейното реализиране. От обработката на попълнените
анкети се вижда, че това са част от хората отговорили категорично с „ДА“ на въпрос 13, като
3,4% от тях са посочили, че са запознати с възможностите, които предлагат Програмите за
развитие на ЕС до степента, която ги интересува.
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Въпрос 15
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
да
не
отчасти
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно
съотношение
Необходима ли Ви е помощ за подготовка и
управление на проекта?

%
119
50
6

68
28,6
3,4

175

100

Фигура 15

Повече от 2/3 от участниците в анкетата (71,4%) посочват, че ще им е необходима помощ за
да се справят с подготовката и управлението на проект, като само 3,4 % от тях имат някаква
представа в тази посока. Основният извод, който може да се направи е, че анкетираните не
се чувстват подготвени да се справят изцяло сами. От този резултат излиза и една от задачите,
която ще се появи към бъдещия оперативен екип на МИГ „Невестино-Кюстендил“, във
връзка с осигуряване на подкрепа и помощ за повишаване на информираността на бъдещите
бенефициенти и оперативната подготовка на проектите. 28,6% заявяват категорично, че
такава помощ не им е необходима, което е в корелация с резултата от въпрос 14, при който
процентът на хората имащи идея за проект е 46,3%. Това показва, че има и хора, които са
подготвени с идеи за проект, но не всички могат да се справят сами с разработването и
управлението му.
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Въпрос 16
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
допълнителна информация
финансова
Каква помощ Ви е
специализирана техническа помощ за
необходима?
разработване на проект
/възможни са повече от един
отговор/
правна
не мога да преценя
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно
съотношение

%
66
93

37,7
53,1

104
29
34

59,4
16,6
19,4

175 186,2

Фигура 16

Наред с финансовата помощ (53,1%), повече от половината участници в анкетното проучване
(59,4%) споделят, че се нуждаят от специализирана техническа помощ за разработване на
проект. Този факт конкретизира посоката, в която трябва да бъдат насочени усилията на
екипа на МИГ „Невестино-Кюстендил“, а именно в посока на осигуряване на нужната
качествена експертна и консултантска услуга, за да мотивират и подкрепят своите
съграждани по отношение за превръщането на идеите им в проекти, с които да кандидатстват
за финансиране по Стратегията за ВОМР.
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Почти 1/5 от хората имат необходимост и от правна помощ (16,6%), за да са сигурни, че в
законов аспект проектът им е защитен и осигурен. Висок е и процентът на хората, които
изказват желание да получат и по задълбочена и допълнителна информация (37,7%).

Въпрос 17
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
Бихте ли кандидатствали за финансиране на Вашия
проект от Европейски фонд?

%
да
не

Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено %-тно съотношение

117 66,9
58 33,1
175 100

Фигура 17

1/3 от анкетираните са отговорили с НЕ на този въпрос. Това означава, че към момента на
попълване на анкетната карта тези хора нямат желание и идея за подготовка и реализиране
на проект или не са достатъчно мотивирани да кандидатстват за БФП по Европейските
програми. Причина за това решение от тяхна страна може да бъде и недостатъчната
информираност (32%), както и липсата на такава (56,6%) за възможностите, които тези
програми предлагат, както са споделили респондентите при отговора си на въпрос 13, което
поставя сериозна задача пред екипа на МИГ-а за популяризирането на възможностите на
Стратегията за ВОМР.
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2/3 от анкетираните (66,9%) са заявили желание да превърнат идеята си в проект, с който да
кандидатстват за финансиране от Европейски фонд. Това са 117 човека от общото население
- 15 363 души по данни от НСИ към 31.12.2020 г. за територията на община Невестино и
селата от община Кюстендил /без гр. Кюстендил/. Това е сериозна подкрепа за създаване на
Стратегия за ВОМР, основана именно на тези програми.

Въпрос 18
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
земеделие /животновъдство,
растениевъдство/
горско стопанство
тежка промишленост
лека промишленост
преработвателна индустрия
добивна индустрия
строителство и ремонт
Моля посочете в коя сфера на
обществено-икономическия
туризъм
живот попада Вашата идея за
търговия
проект?
услуги
държавна и местна администрация
социални дейности
здравеопазване
наука и образование
информационни технологии
няма да кандидатствам
нямам проект
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно съотношение

%
72
2
0
15
6
0
8
19
21
10

41,1
1,1
0
8,6
3,4
0
4,6
10,9
12
5,7

2
5
7
5
1
1
1
175

1,1
2,9
4
2,9
0,6
0,6
0,6
100
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Не е изненада, че основната сфера на обществено-икономическия живот, в която попадат
идеите за проекти (41.1%) са именно в сектор земеделие /растениевъдство, животновъдство/,
тъй като това е традиционния поминък на населението на територията. На второ място се
нарежда сектор „търговия“ (12%), а с 10,9% е сектор „туризъм“. Този факт не е случаен, тъй
като и двете общини се славят с прекрасна природа и необходимите за целта ресурси.
Очевидно е, че има и необходимост от инвестиции за идеи и в секторите на лека
промишленост (8,6%) и услуги (5,7%). Правят впечатление и резултатите на някои от другите
сфери, а именно строителство и ремонт (4,6%), здравеопазване (4%), преработвателна
индустрия (3,4%), наука и образование и социални дейности с по 2,9%, които също не са за
пренебрегване. Информационните технологии очевидно са все още далеч от анкетираните
(0,6%). Изключително слаб е интересът и към горското стопанство (1,1%), а тежката
промишленост и добивната индустрия въобще не са споменати.
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Въпрос 19
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
закупуване на машини, съоръжения и оборудване

В какво смятате
да инвестирате?
/възможни са
повече от един
отговор/

закупуване на земеделска техника и инвентар
закупуване на транстортни средства
закупуване на коне с цел туризъм
строителство, ремонт и реконструкция на сгради
създаване на трайни насаждения и оранжерии

залесяване на гори
научна и развойна дейност
консултантски услуги (вкл. проектантски,
инженерингови)
въвеждане на европейски стандарти (от серия ISO и
др.)
закупуване на сепциализиран софтуер, патент,
лиценз и др.)
реклама и маркетинг
обучения
няма да закупувам
не мога да отговоря
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно
съотношение

%
32
61
24
4
9

18,3
34,9
13,7
2,3
5,1

21
5
2

12
2,9
1,1

5

2,9

1

0,6

2
24
14
1
1

1,1
13,7
8
0,6
0,6

175 117,8
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Очаквано най-висок процент получават намеренията за инвестиции в земеделска техника и
инвентар (34,9%). Това показва, че земеделците в района не се различават много от колегите
си в страната, по отношение на необходимостта от модернизиране на стопанствата си. Наред
с нуждата от по-модерна техника голяма част от тях я комбинират с желанието за създаване
на трайни насаждения и оранжерии (21%), както и със строително-монтажни дейности строителство, ремонт и реконструкция на сгради (5,1%). От друга страна е малко озадачаващ
сравнително високия процент на заявилите желание за закупуване на машини, съоръжения и
оборудване (18,3%), като се има предвид по-ниския процент заявен интерес към
преработвателната индустрия и леката промишленост. Възможно обяснение за този резултат
е, че много от растениевъдите се нуждаят от съоръжения и оборудване, които да им позволят
съхраняването на продукцията, докато бъде осигурен пазар за нея. Обстоятелството, че 13,7%
от анкетираните смятат да включат инвестиции в дейности по реклама и маркетинг означава,
че има разбиране по въпроса, че това е един от активните методи, чрез които могат да бъде
осигурен достъпа до клиентите. По този начин може в голяма степен да се разреши
посоченият като един от сериозните социални проблеми „липса на пазари“ без да се чака
непременно действия от държавните и местни институции.
32 | Този документ е създаден в рамките на Договор №РД50-86/09.07.2021г. за предоставяне 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., подкрепена от ЕЗФРСР.

„ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Другата дейност, към която е заявен интерес, това са обученията (8%). Този резултат не е в
корелация с интереса към социално-икономическата сфера „Наука и образование“, както се
вижда от предходния въпрос. Това дава основание да се предположи, че намерението за
инвестиция в обучения е като част от дадения проект т.е. за повишаване на квалификацията
и преквалификацията на потенциалните бенефициенти, както и техните работници и
служители. Респондентите разбират, че за да повишат конкурентоспособността си на пазара
на труда е необходимо повишаване на професионалните им знания и умения. Показателен е
и изключително ниският процент от анкетирани, които за заявили желание за инвестиции
във въвеждането на европейски стандарти (0,6%). Изглежда, че все още няма стремеж за
постигане на определено качество на произвежданата продукция и утвърждаването му в тази
посока. В този смисъл има необходимост от повишаване информираността и запознаване с
взаимосвързаността между сертифицирана продукция по определен стандарт и по-широкия
достъп до пазари. Озадачаващ е и факта, че анкетираните в голямата си част, а именно 59,4%
са посочили във въпрос 16 необходимост от специализирана техническа помощ за
разработване на проект, а само 2,9% от тях са готови да инвестират в консултантски услуги
(вкл. проектантски, инженерингови и др.). Това в голяма степен показва от една страна
неразбиране и недооценяване на важността и добавената стойност към проекта на този вид
труд, а от друга страна издава натрупано в пространството недоверие към качеството на
работата от различните видове консултанти.

Въпрос 20
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
до 30 000 лв
30 000 - 100 000 лв
100 000 - 150 000 лв
Посочете прогнозна стойност на
150 000 - 200 000 лв
Вашия проект?
200 000 - 250 000 лв
250 000 - 300 000 лв
300 000 - 400 000 лв
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно съотношение

%
118 67,4
37 21,1
6 3.4
6 3.4
4 2.3
3 1.7
1 0.6
175 100
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Повече от половината от анкетираните (67,4%) смятат да осъществят дребни, малки проекти
на стойност до 30 000 лева. Тази информация е сериозен индикатор, който трябва да се има
предвид при фиксиране на финансовите параметри по избраните мерки и процедури по
отношение на минималните стойности за един проект към бъдещата Стратегия за ВОМР.
Около 1/5 (21,1%) от попълнилите анкетни карти прогнозират, че за осъществяване на идеята
им ще бъдат нужни между 30 000 и 100 000 лева. Сериозен е процентът на респондентите,
посочили прогнозни стойности по-високи от 100 000 лева – общо 11,4%. Това най-вероятно
са хора, които са с яснота по отношение на самата идея и нейното реализиране, и са
направили необходимите за целта проучвания какви средства ще са им необходими за
реализирането му. Те са и най-сигурните възможни бенефициенти за бъдещата Стратегия.
Разбира се не бива да се забравя, че между тях има и хора, които са смели в предположенията
си и мечтаят идеята им да се реализира без те самите да имат реални възможности за това.
Имайки предвид обаче, че българинът като цяло е песимистично настроен и по-склонен да
минимализира, отколкото да максимализира плановете и намеренията си, процентът на тези
хора едва ли е много голям.
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Въпрос 21
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
красива природа /ресурси
земята, като фактор за развитие
човешки потенциал
културно историческо наследство
не мога да преценя
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно
съотношение
Кои възможности на
района не се изпозлват?
/възможни са повече от
един отоговор/

%
92
86
17
32
31

52.6
49.1
9.7
18.3
17.7

175

147.4

Фигура 21

Малко повече от половината респонденти (52.6%) виждат сериозен потенциал в красивата
природа и ресурси, който не се използва достатъчно. Почти толкова са и анкетираните, които
са на мнение, че земята в качеството й на фактор за развитие не се използва в пълният й
потенциал (49,1%). Вземайки предвид факта, че основният поминък в района е земеделието
това е очакван резултат. Не е малък и процентът на анкетирани, които наред с другите
възможности са посочили и културно-историческото наследство (18,3%), което може да бъде
използвано за развитие и популяризиране на територията. Интересен е факта, че само 9,7%
от подалите анкетни карти смятат, че потенциала на човешкия ресурс на територията не се
използва в пълния си капацитет.
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В тази връзка почти всички от тези хора са посочили, че имат идея да инвестират именно в
обучения (8% от въпрос 19), като мярка, с която да се решат задачите с липсата на
управленски капацитет и липса на квалифицирана работна ръка (въпрос 12), които са
посочили като основни икономически проблеми. От друга страна не може да бъде
пренебрегнато и мнението на останалите 90,3%, за които човешкия фактор не е възможност
за развитие. Това мнение кореспондира и с демографската картина на територията и е
взаимосвързано с отговорите им на въпрос 9, където тези хора са посочили като едни от найтежките проблеми „застаряване на населението“ и „миграцията на млади хора и
обезлюдяване на населението“. Може да се предположи, че тези анкетирани не смятат, че в
района са останали активни местни жители, чийто потенциал да бъде развит. Позицията,
човешкия фактор да не бъде считан за възможност за развитие на територията има и друга
страна. Тя произлиза от анализа на отговорите на някои от въпросите 10, 25 и 26, където се
вижда една сравнително постоянна група от респонденти в рамките на 30-40%, които
отправят критиките си като в същото време и възлагат своите надежди навън, към държавата
и общината, като фактори имащи властта и възможностите да решат проблемите им. 17,7%
от подалите анкетни карти са посочили, че не могат да преценят отговорите на този въпрос.

Въпрос 22
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил

Какви дейности
могат да се
развиват на
Вашата
територия,
използвайки
местни ресурси?
/възможен повече
от един отговор/

растениевъдство
животновъдство
билогично селско стопанство
преработка на земеделски продукти
добив и преработка на горски продукти
производство на промишлени стоки и стоки за
бита
информационни и комуникационни технологии
възобновяеми енергийни източници
туристически услуги
организиране на културни мероприятия
опазване на гората и околната среда
социални дейности

%
108
83
60

61,7
47,4
34,3

66

37,7

7

4

10
1
6
46

5,7
0,6
3,4
26,3

18
6
6

10,3
3,4
3,4
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допълнителни услуги, свързани с образование и
възпитание
създаване на условия за спорт и възстановяване
не мога да преценя
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно
съотношение

6

3,4

9
19

5,1
10,9

175 257,6
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Очаквано основните дейности, на които се възлагат надежди са в сектора на земеделието,
където растениевъдството (61,7%) е със сериозен приоритет пред животновъдството (47,4%).
Радостен е фактът, че 1/3 от респондентите виждат възможности за развитие именно на
биологично земеделие (34,3%), което е един от основните приоритети на Програмата за
развитие на селските райони. Към преработката на земеделски продукти също има насочено
сериозно внимание. Потенциал в тази сфера виждат 37,73% от подалите анкетни карти. Не е
случаен и процентът на анкетираните, посочили туристическите услуги (26,3%) като една от
дейностите, които могат да се развиват, което точно кореспондира с изказаното мнение, че
красивата природа/ресурси (52,6%) са с неразвит все още потенциал.
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Други сфери извън земеделието, към които е насочен интерес са: на първо място
организиране на културни мероприятия (10,3%), на второ място производство на
промишлени стоки и стоки за бита (5,7%), на трето - създаване на условия за спорт и
възстановяване (5,1%), добив и преработка на горски продукти (4%), с еднакъв процент
(3,4%), са няколко категории - социални дейности, допълнителни услуги, свързани с
образование и възпитание, опазване на гората и околната среда, възобновяеми енергийни
източници. Това е свързано с желанието на хората да бъдат подобрени качеството на живот
на територията, адекватното социално и здравно обслужване и условията за занимания за
подрастващите и младежите, които са посочени като едни от тежките социалните проблеми
(въпрос 9). Друга посока, в която хората виждат възможности да се използват местните
ресурси това е добива и преработка на горски продукти. За съжаление е малък процентът на
анкетираните, които смятат, че тази дейност минава през опазване на гората и околната
среда. Очевидно, е че този тип култура на мислене има нужда да бъде доразвита, за да може
този местен потенциал – природните ресурси – да бъде използван без да бъде унищожаван,
както и да бъде в отговор на световните тенденции и европейски изисквания. В тази връзка
не е и изненадващ ниският процент на респондентите, които виждат потенциал в дейности,
свързани с възобновяеми енергийни източници. Комуникационните технологии (0,6%) е
дейността, в която много малко от хората, участвали в анкетното проучване, виждат
потенциал за развитие на база местните ресурси. Това точно кореспондира с отговорите,
дадени на въпрос 18, при който е нисък процента от анкетираните, виждащи развитие на
своята дейност в тези сфери.

Въпрос 23
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
изграждане на пътища и друга
инфраструктура
Кои фактори на развитие облагородяване на населените места
могат да имат
целенасочена държавна политика за
определящо значение за
намаляване на различията
местната икономика?
задържане на младите и образовани хора в
/възможни са повече от
района
един отговор/
опазване на природните ресурси и околната
среда
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно
съотношение

%
43

24,7

96

55,2

55

31,6

63

36,2

30

17,2

174 164,9
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Облагородяването на населените места (55,2%) е определен като основен фактор, който има
определящо значение за местната икономика, което пък би довело до втория предпочетен
фактор - задържането на младите и образовани хора в района (36,2%). Очевидно
анкетираните разбират, че ако не се направи всичко нужно да бъдат създадени условия
младите и образовани хора да останат да живеят и работят в района, това ще бъде пагубно за
територията, като ще доведе до задълбочаване на застаряване на населението и последващо
обезлюдяване. Третия по важност фактор – целенасочена държавна политика за намаляване
на различията (31,6%) може да се тълкува, както като инертност у хората (очакват
проблемите им да бъдат решени отвън), така и като активна гражданска позиция на хора,
търсещи отговорност от държавните институции. Осигуряването на достъпност и
комуникативност чрез изграждане на пътища и друга инфраструктура (24,7%) е избран на
четвърто място фактор. За съжаление и тук опазването на природните ресурси и околната
среда е посочен като определящ фактор за местното развитие от сравнително малък процент
от анкетирани (17,2%). Това потвърждава необходимостта от повишаване на културата за
постигане на баланс между използването и опазването на природата и нейните ресурси.
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Въпрос 24
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
Кои са предимствата на
Вашата община?
/възможни са повече от
един отговор/

местоположение
околна среда и природни ресурси

човешки фактор
немога да преценя
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно
съотношение

%
82

46,9

100
5
39

57,1
2,9
22,3

175 129,2

Фигура 24

Като основно предимство на общината, в която живеят анкетираните са посочили околна
среда и природни ресурси (57,1%), като някои от тях изрично са оградили в анкетната си
карта и са наблегнали именно на ресурсите. Тук могат да бъдат добавени и възможностите
да бъдат използвани многото минерални извори на територията, част от които вече не се
използват или са занемарени. От тази гледна точка в района има диапазон от дейности, които
могат да се развият на базата на тези водни ресурси като туризъм, възстановителни за
здравето процедури и др. Местоположението е второто по важност предимство, което
подалите анкетни карти са определили за своята община (46,9%).
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Близостта до сръбската граница, до една от основните транспортни артерии Е79, както и до
София най-вероятно са предопределили този отговор. Не изглежда изненадващ и ниският
процент (2,9%) на мненията, че човешкия фактор е предимство за общината. Това не е
толкова странно на фона на демографската картина за територията на община Невестино и
селата от община Кюстендил. В много от населените места преобладаващия брой жители са
в пенсионна възраст. Този процент кореспондира с броя на хората, посочили че виждат
потенциал в този фактор и смятат да инвестират в него. Висок е процентът на респондентите
дали отговор „не мога да преценя“ – 22,3%. В основната си част това са пенсионери,
анкетирани над 65 год., които може би не са се замисляли върху това, но по-важно, е че част
от този процент се формира от по-младите в диапазона 29-40 год., някои от които са
безработни, както и такива с нисък доход до 420 лева, което в някаква степен навежда на
извода, че прилагането на програмите за развитие на територията, предлагани от ЕС, е
закъсняло и е необходимо спешно да се вземат мерки за подобряване качеството на живот,
тъй като има вече натрупана липса на перспектива за развитие.

Въпрос 25
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
да се търси подкрепата на държавата
да се търси подкрепата на общината
да се повиши информираността на
населението за възможностите на
еврофорндовете
създаване на партньорства и обмяна на
опит с български и международни
организации
не мога да преценя
да се създаде потенциал за местна
инициативна група по ВОМР
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно
съотношение
Какво е необходимо да се
направи, за да се използват
възможностите за
развитие? /възможни са
повече от един отговор/

%
111

63,4

57

32,6

52

29,7

38
38

21,7
21,7

1

0,6

175

156,6
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Както вече бе споменато и при другите въпроси, има една постоянна група от анкетирани,
при които съществува нагласата, че за да се използват възможностите за развитие е нужно да
се търси подкрепата на държавата (63,4%). Част от тези хора обаче не разчитат само на
държавата, а се присъединяват към тези, които търсят потенциал в други източници. За 1/3
от анкетираните (29,7%) е необходимо да се повиши информираността на населението за
възможностите на еврофондовете, което е в корелация с част от високия процент на
отговорилите на въпрос 13, че познават ПРСР и Оперативните програми, но не в достатъчна
степен. Висок е процентът на хората, които смятат, че е необходимо да се търси подкрепата
на общината (32,6%). Част от респондентите (8,6%) виждат възможности за развитие през
създаване на партньорства и обмяна на опит с български и международни организации.
Именно сътрудничеството е в основата и е с приоритет при мерките от ПРСР 2021-2027 г. И
тук групата на анкетирани в невъзможност да преценят отговора са сериозен процент
(21,7%).
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Въпрос 26
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
държавата
общината
бизнеса
От кого зависи това?
гражданите
всички заедно
не мога да преценя
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно съотношение

%
70
40
46 26,3
14
8
13
7,4
96 54,9
16
9,1
175 145,7

Фигура 26

При този въпрос не бе дадена възможност на анкетираните за повече от един отговор, но
въпреки това някои от тях са посочили два и повече отговора. Половината от анкетираните
са посочили „всички заедно“, но има и такива, които са конкретизирали предпочитанията си
към отговорните за развитие на територията. Високият процент – 54,9% на анкетирани
смятащи, че използването на възможностите за развитие зависи от всички заедно – показва,
че хората се освобождават от нагласата да разчитат само на държавата или на местната власт
за решаване на проблемите им, а включват както бизнеса, така и себе си в ролята си на
граждани.
43 | Този документ е създаден в рамките на Договор №РД50-86/09.07.2021г. за предоставяне 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., подкрепена от ЕЗФРСР.

„ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

От друга страна този отговор е показател, че огромна част от тях разбират, че никой не живее
изолирано и че с общи усилия могат да се решават проблемите, като се използват
възможностите за развитие.

Въпрос 27
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
Съществува ли взаимодействие между
държавните институции, общинска
администрация, бизнеса и гражданите?

не
да
по отделни проблеми

не мога да преценя
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно
съотношение

%
35
16

20
9,1

96
28

54,9
16

175

100

Фигура 27
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20% от анкетираните очевидно имат горчив опит при взаимодействието си с институциите и
бизнеса и смятат, че няма необходимото взаимодействие с тях. Едва 9,1% са на
противоположното мнение. Повече от половината (54,9%), не са крайни и посочват мнение,
че такова взаимодействие съществува, но само по отделни проблеми. Изводът, който може
да бъде направен, е че има необходимост от повишаване на качеството на комуникация и
сътрудничество между отделните институции, бизнеса и гражданите.

Въпрос 28
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
лоши
добри
Как оценявате перспективите за
по-скоро лоши
работа и качеството на живот в
района?
по-скоро добри
не мога да преценя
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно съотношение

%
24
27
47
19
58
175

13,7
15,4
26,9
10,9
33,1
100

Фигура 28

45 | Този документ е създаден в рамките на Договор №РД50-86/09.07.2021г. за предоставяне 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., подкрепена от ЕЗФРСР.

„ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

1/4 от респондентите са с положителна нагласа към възможностите за работа и качеството на
живот в района (общо 26,3%). Това почти изцяло кореспондира с надеждите и очакванията
им, че проблемите на територията ще се подобрят през следващите 5 години (общо 19,5%)
посочени при отговорите на въпрос 11 от анкетата. Положителната нагласа, наред с високия
процент анкетирани, които смятат, че решаването на проблемите и подобряването на
качеството на живот зависи от усилията на всички (т.е. те самите се чувстват отговорни в
този процес) задава добра предпоставка за създаване и прилагане на Стратегия за ВОМР.

Въпрос 29
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил
ще остана, независимо от ситуацията

%
56

32

ще остана, ако се запази настоящата
ситуация
ще напусна при първа възможност

17

9,7

5

2,9

ще напусна, ако през следващите 2-3
години няма промяна
не мога да преценя
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно
съотношение

30
67

17,1
38,3

175

100

Какво смятате да
предприемете по
отношение на Вашето
пребиваване в района?

Фигура 29
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Най-общо този въпрос може да бъде разгледан в три посоки: първата засяга групата от
анкетирани, които са категорични, че ще останат независимо от ситуацията (32%). Една част
от тези хора са пенсионери, които не виждат причина да напускат родното си място. Във
връзка с подготвяната Стратегия за развитие на територията по-интересна е другата част от
тази група. Това са хора в трудоспособна възраст, работещи за себе си или за някой друг в
района и са готови да положат необходимите усилия за подобряването на качеството на
живот в населеното си място, защото не смятат да напускат. От значение за прилагането и
подкрепата на Стратегията за ВОМР е и втората група от анкетираните, която може да бъде
разделена на хора, които са готови да останат, ако ситуацията бъде в сегашното си положение
и не се влоши – 9,7%, и такива които ще напуснат, ако през следващите 2-3 год. няма промяна
– 17,1%, т.е. те биха останали, ако нещата наистина започнат да се подобряват. В този смисъл
се очертава една от основните стратегически цели за подготвяната Стратегия, а именно да
доведе до положителна промяна в условията за живот на територията, на която ще бъде
прилагана и за която се създава. Обнадеждаващ е факта, че хората от третата група, които
изказват намерението и желанието си да напуснат територията при първа възможност, е
сравнително малък процент от респондентите – 2,9%. Тези хора трудно биха могли да се
считат за потенциални бенефициенти, тъй като намеренията им са насочени към търсене на
възможност за миграция, било то в страната или в чужбина. Трудно, но разбира се не и
невъзможно е да се очаква, че биха се ангажирали с подготовка и осъществяване на проект,
с който да кандидатстват за БФП по Стратегията за ВОМР подготвяна от Местната
инициативна група Невестино – Кюстендил.

Въпрос 30
Общо за община Невестино и селата от община Кюстендил

Какво би Ви накарало
да останете?

%

наличие на каквато и да е работа

15

8,6

наличие на добре платена работа

14

8

подобряване на средата на живот
възможности за личностно развитие и
професионално израстване

нищо
не мога да преценя
Общ брой на анкетираните, спрямо който е изчислено % -тно съотношение

102 58,3
25 14,3
2 1,1
17 9,7
175 100
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Анализирайки резултатите от този въпрос се вижда, че хората не искат просто каквато и да е
работа. Малко от тях са склонни да останат при тези условия – 9,7%. Основната група (58,3%)
търси цялостно подобряване на средата на живот. 14,3% биха останали ако има възможности
за личностно и професионално израстване, както и наличие на добре платена работа - 8%.
Стойностите на тези групи показват, че има необходимост от условия за личностно и
професионално развитие, а желанието за добре платена работа показва, че хората не са
склонни да се примиряват само с наличие на каквато и да е работа, както и на каквито и да е
условия за живот. Обнадеждаващо е, че се търси личностно и професионално развитие, а не
просто осигурено физическо съществуване.
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V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
От извършеното анкетно проучване могат да бъдат направени следните изводи и препоръки:
I. Профил на попълнилите анкетна карта
При сравнителен анализ направен въз основа на информацията получена от анкетите, се
вижда, че заинтересоваността към процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР е голяма и
сред двата пола. Макар и с известен превес на представителите на мъжкия пол – 94 души (54
%), активността сред представителите на женския пол също не е малка – 61 (46%). Това е
добра основа да бъде осигурено спазването на хоризонталните политики на ЕС по отношение
на равенство между половете, тъй като от активността на местните жители зависи
изпълнението им на практика. Целевата група, на която ще разчита Местната инициативна
група за прилагането на подготвяната Стратегия за ВОМР са хората в трудоспособна възраст,
по-точно попадащи в двата диапазона: между 29 – 40 и 40 – 65 години. Основната група от
респондентите, са посочили, че са точно в този диапазон. В основната си част анкетираните
са с полувисше/колеж и висше образование. Сравнително високото ниво на образованост на
респондентите говори, че в тях има стремеж към развитие и желание да са
конкурентоспособни на пазара на труда. От друга страна, прави впечатление сериозната
група от анкетирани в трудоспособна възраст със средно образование. С основно
образование са и повечето от младежите на възраст 18 – 29 г. Наред с определилите себе си
на възраст над 65 год. – пенсионерите, това са анкетираните с доход до 650 лв. Тази
информация дава основание да се твърди, че в Стратегията за ВОМР е необходимо да бъдат
избрани мерки и процедури с включени в тях обучения за квалификация и преквалификация,
за да могат тези хора да повишат своята конкурентоспособност на пазара на труда, а оттам и
достъпа до добре платена работа, което от своя страна ще повиши доходите им. По този
начин ще могат да се решат в известен смисъл част от най-тежките социални проблеми,
посочени от анкетираните, а именно ниските доходи и бедност и липсата на работни места.
Това от своя страна ще има сериозно въздействие и върху третия по важност социален
проблем – миграцията на младите хора и обезлюдяването на района.
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При анализа на получените анкетни карти се вижда, че участвалите в анкетното проучване
са представители на по-големите села от двете общини. Може да се направи извод, че
жителите на територията на двете общини са информирани за подготвяната Стратегия за
водено от общностите местно развитие и са проявили активност и заинтересованост към този
процес. Хората в пенсионна възраст са показали желание да развият идея за проект в сферата
предимно на селското стопанство, с каквато дейност се занимават към настоящия момент.
Основният процент от респондентите са определили себе си като: работещ/а в селското
стопанство. Прави впечатление, че анкетираните, които са посочили себе си като безработни
не са дали отговор по отношение сфера на дейност, както и на въпроса във връзка с
получавания доход. Изводът, който може да се направи, е че това са хора, които не са
регистрирани в бюрата по труда, не са заети с учебен процес, не работят никъде (дори и в
сивия сектор) и нямат никакъв доход. Така те попадат в групата на т. нар. „неактивни лица“,
които са една от целевите групи за процедурите от ОП „Развитие на човешките ресурси“. В
тази връзка, имайки предвид работещите в неправителствения сектор, заявените желания за
инвестиране в обучения и регистрираната необходимост от тези обучения, е препоръчително
да бъдат включени в Стратегията за ВОМР, съответните процедури от ОПРЧР 2021-2027 г.
В тази посока не бива да се пренебрегва и факта, че немалък процент от анкетираните са
заявили, че сферата, в която упражняват дейността си е държавна и местна администрация и
социални дейности, както и факта, че идеите им за проект са в сферата на социалната дейност,
наука и образование, здравеопазване и държавна и местна администрация. Това попада в
обхвата, както на приоритетна ос 1, така и на приоритетна ос 2 от ОПРЧР 2021-2027 г., които
са допустими за избор към Стратегията за ВОМР. Основната част от респондентите
прекарват времето си на територията на населеното място, в което живеят. Тази група е
оформена основно от пенсионерите и безработните. Характерното за тях, е че разполагат с
време, но не и със средства, за да пътуват. Другата част от анкентираните, оформили този
сериозен процент постоянно живеещи в населените си места, са работещите в земеделието.
Те са изцяло ангажирани със своята дейност, особено животновъдите, и нямат време и
причини да напускат населеното си място. Разбира се, част една част от тях са посочили, че
пътуват по работа от време на време. Заявилите, че пътуват за кратки периода от време са
респондентите, имащи собствен бизнес, както и тези занимаващи се с търговия. Много малко
от анкетираните са напускали страната. Имайки предвид този резултат може да се заключи,
че личният опит на респондентите по отношение на разнообразие от преживявания, мнения
и споделен опит се основава на този получен при взаимодействието им с хора от местната
общност и от други части от страната.
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II. Представа, усещане и нагласа на местните жители за настоящото положение на
територията в соцално-икономически план.
Данните от проведеното анкетно проучване показват, че най-тежките социални проблеми,
които стоят пред анкетираните, живеещи на територията на община Невестино и селата от
община Кюстендил са ниските доходи и бедност и липсата на работни места. Не е случаен и
факта, че втората по важност група проблеми са две позиции, които са във взаимна корелация
по меджу си, а именно миграцията на младите хора и обезлюдяването на района и съответно
застаряване на населението, като за част от тези анкетирани липсата на занимания за
подрастващите и затварянето на училищата и детските градини също са от голямо значение.
Не е за пренебрегване и информацията, че голяма част от респондентите липсата на качество
на средата на живот е сериозен проблем, като за голям дял от тях това е във връзка с липсата
на адекватно социално и здравно обслужване. Фактът, че основна част от подалите анкетни
карти са посочили повече от два отговора сочи, че те са наясно с взаимната свързаност и
взаимното влияние на тези социални проблеми. Като основни причини за тези проблеми,
попълнилите анкетни карти виждат недобрата работа на държавните и местни институции,
изразена в липсата на целенасочена държавна политика за развитие и липса на усилие от
страна на органите на местното самоуправление. В същото време част от хората смятат, че
икономически проблем пред местните предприятия са бюрокрацията и некомпетенстността
на държавната и местна администрация, което показва недоверие към тях. Върху тези
причини Стратегията за ВОМР не разполага с инструменти за пряко въздействие. По
отношение на втората по важност група, посочена от участвалите в проучването, а именно
липса на достатъчно знания и умения за справяне в пазарна среда може да бъде сериозно
повлияно. Това може да бъде извършено с необходимите за целта обучения. В същото време
съществуването на бюджет по различни инвестиционни и социално насочени мерки и
процедури от Европейските програми за развитие, който е заделен само за местни жители,
търсещи начини да финансират своите идеи, ще стимулира ициативността в местната
общност, която липса към дадения момент е посочена като една сериозна причина за
сегашните социални проблеми. Получаване на допълнителни знания и достъпа до
финансиране в областта на маркетинга и рекламата могат да бъдат един от начините да бъде
преодолян най-сериозният проблем пред местните предприятия, определен от анкетираните
като липса на пазари. Именно със залагане на съответните обучения за квалификация и
преквалификация в Стартегията за ВОМР може да бъде повлияно и на третата по важност
група проблеми посочена в анкетните карти.
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В нея фигурират два проблема, които са като двете страни на една и съща монета - това са
липсата на управленски капацитет и липсата на квалифицирана работна ръка. Липсата на
инвестиции също е сериозен проблем пред предприятията на територията. Фактът, че този
проблем се отчита като по-сериозен в сравнение с този за липсата на оборотни средства
означава, че хората имат готовност и желание да търсят средства, с които да инвестират, т.е.
да обновяват, разширяват и развиват своята дейност. Това може да бъде постигнато чрез
инвестиционните мерки от ПРСР и избираемите процедури от ОПИК за периода 2021-2027
г. Очевидно, е че по-голямата част от респондентите са оптимистично настроени, тъй като
смятат, че ситуацията с тези проблеми пред следващите 5 години ще се подобри.

III. Степен на запознатост с възможностите, предлагани от Програмите за развитие на
ЕС и степен на желание и готовност да бъдат използвани тези възможности.
Основната част от анкетираните заявяват, че познават възможностите, които предоставят
ПРСР и Оперативните програми за развитие на териториите, но сериозен дял от тях
признават, че информацията, която имат е недостатъчна. Много малък дял от анкетираните
имат идея за проект, знаят как да я реализират и заявяват, че се чувстват сигурни да го
направят самостоятелно без помощ. Основната група от респондентите посочват, че имат
идея за проект, но част от тях признават, че не знаят как да я реализират. Част от тази група
анкетирани са категорични, че без помощ за подготовка и управление на проекта няма да се
справят, докато другите се чувстват отчасти подготвени в тази посока. Очаквано основната
помощ, от която се нуждаят за реализиране на идеята си има финансово изражение, като
наред с това им е необходима и специализирана техническа помощ за разработване на
проекта. Една част от участвалите в анкетното проучване се нуждаят от допълнителна
информация, докато други посочват, че им е необходима правна помощ. От анкетите се
вижда, че основната част от хората показват желание и готовност да финансират проекта си
чрез възможностите, които предоставят Европейските програми, прилагани на територията
на България. Това е сериозна подкрепа за създаване на Стратегия за ВОМР. Основните
видове разходи, които смятат да извършат, за да реализират идеята си, чрез проект са за:






Закупуване на земеделска техника и инвентар – 34.9%
Закупуване на машини, съоръжения и оборудване – 18.3%
Закупуване на транспортни средства – 13.7%
Реклама и маркетинг – 13,7%
Създаване на трайни насаждения и оранжерии – 12%
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Обучения – 8%
Строителство, ремонт и реконструкция на сгради – 5.1%
Залесяване на гори – 2,9%
Консултантски услуги – 2,9%
Закупуване на коне с цел туризъм –2.3%

Една част от анкетираните са комбинирали различни видове разходи, поради тази причина
общия процент е по-голям от 100%. Малък дял от анкетираните са посочили, че се нуждаят
и от средства за закупуване на специализиран софтуер, патент, лиценз и др. (1,1%), научната
и развойна дейност (1,1%), както и въвеждане на европейски стандарти (0.6).
При анализа на анкетните карти се наблюдава известно несъответствие между
инвестиционните разходи, заявени от респондентите и прогнозната стойност за тях. Това
навежда на мисълта, че от една страна тези хора най-вероятно не са правили реално
проучване колко средства всъщност ще са им необходими, а в случая правят едно
първоначално предположение, което в голяма степен може да претърпи промяна при
навлизане в дълбочина на пазара. Друго обяснение за това разминаване може да бъде факта,
че те са посочили всички свои необходими разходи за реализиране на идеите и желанията си,
но при определяне на прогнозната стойност са отчели ограничените си възможности да
осигурат тези средства. В този смисъл те са посочили по-ниските стойности, които не биха
могли да покрият, например: разход едновременно за закупуване на земеделска техника,
машини и съоръжения, строителство, създаване на трайни насаждения. Същото разминаване
на пръв поглед има и при съпоставяне на прогнозната стойност и сферата на общественоикономическия живот, която желаещите да кандидатстват за БФП с проект са посочили.
Това дава информация за ориентиране в параметрите на финансовите рамки, които е
необходимо да бъдат определени по отделните мерки и процедури, които ще бъдат избрани
към подготвяната Стратегия за ВОМР (преглед на таблицата представена по-долу).
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IV. Очаквания и желания за бъдещото развитие на територията, свързано с местните
ресурси и възможности
При анализа на анкетните карти се вижда, че респондентите посочват именно
възможностите на района, които не се използват и като предимства на общината, в която
живеят. Земята, като фактор за развитие и красивата природа /ресурси са определени от найголям брой от анкетираните като неизползвани възможности. По същия приоритет
попълнилите анкетни карти са отбелязали като предимство на своята община околната среда
и природни ресурси. Интересното е, че има разминаване при определянето на важността на
човешкия потенциал като възможност, която не се използва (9,7%) и почти три пъти помалкия брой анкетирани, за които човешкия фактор е предимство на общината (2,9%). Това
може да бъде плод на разминаване в усещането за сегашната демографска картина като
страх от непрекъснатия процес на миграцията на младите хора и застаряването на
населението, а в същото време - желанието и надеждата този потенциал, който все още имат,
да бъде развит, тъй като задържането на младите и образовани е посочено с определящо
значение за местната икономика. Местоположението е определено от половината от
анкетираните като предимство на общината, като близостта до сръбската граница, до една
от основните транспортни артерии Е79, както и до София най-вероятно са предопределили
този отговор. В този смисъл изграждането на пътища и друга инфраструктура, както и
облагородяването на населените места са определени от половината от анкетираните като
важни фактори за местната икономика. В тази връзка очакванията на респондентите по
отношение на местните ресурси не са изненадващи. Именно в растениевъдството (61,7%),
животновъдството (47,4%), биологичното селско стопанство (34,3%) и преработката на
земеделски продукти (37,7%) най-много от участниците в проучването виждат възможности
за развитие. Използвайки местоположението, красивата природа и ресурсите 26,3% от
попълнилите анкетни карти имат очаквания, че могат да бъдат развити туристически услуги,
както и организирани културни мероприятия (10,3%). С цел да се запази човешкия
потенциал, а именно да се задържат младите и образовани хора около 10% от анкетираните
се надяват чрез местните ресурси да се създадат условия за спорт и възстановяване, както и
допълнителни услуги, свързани с образование и възпитание.
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4% от участвалите в проучването смятат, че на местна почва има добра предпоставка за
развитие на добив и преработка на горски продукти. 1/3 от анкетираните (29,7%) смятат, че
развитието на тези дейности може да бъде постигнато, чрез повишаване на
информираността на населението за възможностите на Еврофондовете и да се използва
потенциала за създадената Местна инициативна група Невестино - Кюстендил, с помощта
на която да бъде осъществена Стратегията за ВОМР. Разбира се сериозна част от хората
търсят подкрепата на държавата (63,4%) и общината (32,6%). Въпреки това респондентите
разбират, че развиването на тези приоритетни дейности, използвайки местните ресурси,
зависи от усилията, положени от всички заедно. Чувството за лична отговорност
предопределя и положителна нагласа към перспективите за работа и качеството на живот в
района (общо 26,3% смятат, че тези възможности за работа и качество на живот са: по-скоро
добри – 10,9%, като 15,4% са категорични, че са добри ). Това почти изцяло кореспондира с
надеждите и очакванията им, че проблемите на територията ще се подобрят през следващите
5 години. 1/3 от попълнилите анкетни карти заявяват категорично, че ще останат независимо
от ситуацията. Има една група от 17,1%, които се надяват през следващите 2-3 години да се
подобрят нещата, за да не се налага да напускат. Това би означавало да бъде постигнато
подобряване средата на живот (58,3%), да има възможности за личностно развитие и
професионално израстване(14,3%), наличие на каквато и да е работа (8,6%) , както и добре
платена работа (8%).
Целта на анкетното проучване е да подпомогне процеса за създаване на Стратегия за ВОМР
на територията на община Невестино и селата от община Кюстендил за периода 2021 – 2027
г. В тази посока, отчитайки особеностите на представите, нагласите, желанията и
възможностите, посочени от участвалите в анкетното проучване се очертават няколко
основни направления, чрез които може да бъде очертана стратегическата рамка на
Стратегията за ВОМР:






Подобряване средата на живот;
Осигуряване на работни места;
Повишаване на доходността;
Задържане на младите и образовани хора;
Осигуряване на възможности за личностно развитие и професионално израстване;
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Сферите от социално – икономическия живот, към които са насочени в основната си част
идеите за проекти са:
 Производство на селскостопански продукти – регистрирано с най-голям интерес при
жителите и на двете общини;
 Неземеделски дейности като туризъм, търговия и услуги;
 Преработвателна промишленост;
 Горско стопанство;
 Строителство и ремонт;
 Свързани с инвестиции за облагородяването на населените места и подобряване на
туристическата инфраструктура;
 Социални дейности, както и обучения за квалификация и преквалификация;
 Лека промишленост и информационни технологии.
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