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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент за участието на 

гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните 

и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени днес. ВОМР е подход, 

който изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови инвестиции, може да 

окаже значително влияние върху живота на хората и да генерира нови идеи и обща 

отговорност за въвеждането им в практиката. ВОМР е метод за включване на партньори на 

местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически 

участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат 

на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще. Той може да бъде 

особено мощен инструмент, особено по време на криза, който да покаже на местните 

общности, че могат да предприемат конкретни стъпки към форми на икономическо 

развитие, които са по-интелигентни, по-устойчиви и по-приобщаващи в съответствие със 

стратегията Европа 2020. Местното развитие, водено от общността е: 

 Фокусирано върху конкретни подрегионални територии; 

 Водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичния и 

частния местен социо-икономически интерес, като на ниво вземане на решения нито 

публичният сектор, съгласно определението в националните правила, нито която и да било 

от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни, не представлява повече от 

49 % от правата на глас; 

 Извършва се чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, 

основани на характеристиките на района; 
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 Разработено е като се имат предвид местните потребности и потенциал, и 

включва иновативни характеристики в местния контекст, изграждане на мрежи и, където е 

целесъобразно, сътрудничество. 

Основната обосновка за използване на ВОМР е, че тези принципи подобряват 

резултатите, постигнати от традиционните, централизирани подходи отгоре-надолу. Освен 

това, ВОМР не трябва да се разглежда като конкуренция или противоречие на подходи 

отгоре-надолу на националните, регионалните или местните власти, а по-скоро като 

инструмент, който взаимодейства с тях, за да се постигнат по-добри общи резултати. 

МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ е публично-частно партньорство, 

учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определено за 

извършване на общественополезна дейност, имащо за цел да реализира Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на територията на МИГ. 

Основните дейности на МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“  са 

обосновани от нуждите на населението, което живее на територията на МИГ и пряко 

съвпадат с дейностите на местната общност, които целят подобряване на социално- 

икономическата конюнктура на територията на общините Главиница и Ситово. 

Целите на МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ са: 

 Да подпомага устойчивото и конкурентоспособно развитие на територията на 

двете общини чрез изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

(СВОМР) на територията им, чрез подхода ЛИДЕР на  Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР); 

 Да повишава информираността и уменията на местните жители относно 

прилагане на подхода ЛИДЕР и насърчаване на активното им участие в процеса на 

изпълнение на стратегията за местно развитие; 
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 Да работи за повишаване на качеството на живот на територията на общините 

Главиница и Ситово, като създава възможности за дългосрочна заетост и повишаване на 

доходите чрез разнообразяване на икономическите дейности, подобряване на 

конкурентоспособността на местните  продукти, опазване на природните ресурси и 

околната среда и развитие на по-качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията 

на членовете на общността; 

 Да насърчава и способства за активното включване на членовете на общността в 

процеса на вземането и изпълнението на решения относно нейното развитие, както и да 

стимулира междусекторното сътрудничество; 

 Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие чрез подкрепа 

за внедряване на иновации и нови технологии и увеличаване на местния капацитет и 

знания; 

 Да инициира, развива и подпомага създаването и развитието на мрежи за 

сътрудничество на професионален, секторен и териториален принцип; 

 Да работи за развитие и утвърждаване на уникалните характеристики и 

идентичност на територията на общините и общностите, които я населяват. 

Специфичните нужди на населението, живеещо на територията на общините 

Главиница и Ситово и предизвикателствата пред местната общност съвпадат с основните 

приоритети на ВОМР: 

 Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността; 

 Съхраняване и опазване на околната среда, включително дейности за превенция 

и управление на риска и за използване на потенциала на културното наследство; 

 Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в 

практиката; 

 Насърчаване на устойчивата и качествена заетост; 

 Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики; 
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 Подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на 

населението. 

Местната общност се нуждае от развитие на предприемачеството; подобряване 

качеството на живот; развитие на модели за добро управление и развитие на 

териториалната идентичност, които са заложени в Регламент (ЕС) № 1305/2013, съгласно 

който основната цел на ВОМР е стимулиране на местното развитие в селските райони чрез 

финансиране от ЕЗФРСР. Предизвикателствата, пред които е изправено населението в 

общините Главиница и Ситово, изискват „умни” решения, които да подпомогнат 

икономическото развитие на общините и да намалят последиците от демографската криза. 

Настоящият анализ е подготвен в рамките на Споразумение № РД50-34/20.04.2018 

год. за предоставяне на финансова помощ по Подмярка 19.2 “Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и по Подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г. 

Настоящият анализ е изготвен в резултат на проучване на тема „Оценка на нагласите 

и мненията на представителите на местната общност относно работата на МИГ Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа по прилагането на стратегията за ВОМР. Изводи и 

препоръки за подобряване и оптимизация на дейността.“ . 

Основна цел на проучването е получаване на информация за възприятията на 

местната общност относно прилагането и администрирането на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие.  

Технологията на работа при осъществяване на проучването е базирана на анкетни 

карти/листове; събиране и анализиране на налични емпирични данни и информация от 

достоверни източници за територията на МИГ; събиране и обработване на статистическа 



                                                          
      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

МИГ „ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ 
 

 

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-34 от 20.04.2018 г за изпълнение на Стратегия за ВОМР 

на СНЦ „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, което се осъществява с финансовата 

подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014–2020 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

стр. 8 

информация по темите на проучването; събиране и обработване на информация 

(обществено-достъпна) и от автентични източници по темата; Анализ на силните и слаби 

страни, възможностите и заплахите: SWOT анализа трябва да се базира на събраната 

информация. 

Проучването за възприятията на населението по прилагането и администрирането на 

СВОМР, вкл. оценка за въздействието на СВОМР върху социално-икономическото 

развитие на територията е важна стъпка към измерване на ефекта от прилагането на 

Стратегията до момента на територията на общините Главиница и Ситово. Стратегията се 

прилага вече една година и половина, за което време има установени индикатори относно 

прилагането, които индикатори не са изчерпателни и крайни откъм информация и 

констатират резултати към датата на проучването. 
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II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Главните цели пред проучването на нагласите на населението за прилагането на 

Стратегията за ВОМР на територията на МИГ "Главиница – Ситово Крайдунавска 

Добруджа" са следните: 

 Идентифициране мнението на обществеността относно прилагането на 

Стратегия за ВОМР на територията на местната инициативна група; 

 Предоставяне на най-актуалната информация за нагласите на населението за 

прилагане на Стратегията за ВОМР на ръководството на „МИГ Главиница – Ситово 

Крайдунавска Добруджа“ за улесняване на предприемането на по-нататъшни действия. 

Информационното осигуряване на проучването беше осигурено чрез система от 

методи, техники и подходи. Методът е начин за набиране на информация, преработването, 

съхраняването и предоставянето й в синтезиран вид. За нуждите на настоящото проучване 

бяха използвани основно методи за полеви проучвания. 

В подготовката на проучването са залегнали следните хоризонтални принципи: 

 Ангажиментите по законодателството – В анализа са предложени препоръки и 

решения, с изпълнението на които ще се подпомогне изпълнението на ангажиментите на 

страната, произтичащи от европейското и национално законодателство. 

 Равенство между половете – Проучването, в това число анкетирането ще 

обхване жителите на територията на „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" 

без значение от техния пол, религия, етническа принадлежност, сексуална ориентация и др. 

За изследване на настроенията и подкрепата към изпълняването на Стратегията за 

ВОМР на територията на общините Главиница и Ситово бе проведено анкетно проучване. 

Целта на проучването бе да се проследи мнението на общността за реализирането на 

стратегията за ВОМР.  
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III.  МЕТОДОЛОГИЯ НА АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗА 

 

С основно значение за настоящото анкетно проучване е осигуряването на достоверна и 

актуална информация, отразяваща точно текущата ситуация и тенденции в нагласите на 

заинтересованите страни на територията на община Главиница и на община Ситово. 

Провеждането на настоящото анкетно проучване се характеризира със следните основни 

аспекти:  

 Набиране на необходимите изходни данни в процеса на провеждането му и 

осигуряване на информационната обезпеченост за анализа, която е от критично 

значение за успешното му извършване.  

 Синтезиране и анализиране на получените данни за възприятията на местното 

население относно прилагането и администрирането на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на територията на СНЦ „МИГ Главиница - Ситово 

Крайдунавска Добруджа”.  

 Формулиране на изводи и препоръки за бъдещото прилагане на СВОМР на СНЦ 

„МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”.  

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПРОУЧВАНЕТО  

 

Обща характеристика  

Обект на проучването е общественото мнение и информираност за прилагането на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие през програмния период 2014-2020 

г. на територията на СНЦ „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”.  
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Предмет на проучването са възприятията на местното население относно прилагането и 

администрирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие от екипа на 

СНЦ „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“.  

Формулираната в проучването Цел е: измерване на ефекта от прилагането на Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие до момента на територията на общините 

Главиница и Ситово. 

 

Методика на проучването  

Настоящото проучване включва анкети с формулирани въпроси за установяване на 

общественото мнение и информираност за прилагането на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие през програмния период 2014-2020 г. на територията на СНЦ 

„МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”, финансирана от ЕЗФРСР и ЕСФ.  

Въпросниците са адресирани към представители на групите от заинтересовани страни от 

трите сектора /публичен, нестопански и стопански/, включително членовете на Общото 

събрание на СНЦ „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”. Извадката е 

сформирана чрез т.нар. „метод на отзовалите се” – въпросникът е попълван от отзовали се 

респонденти. 

Анкетата се провежда на места, осигуряващи достъп до интересуващата ни съвкупност, 

включително по време на провежданите от МИГ информационни събития и обучения. 

Въпросници са оставени за попълване от представителите на групите от заинтересовани 

страни от трите сектора и в офиса на СНЦ „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска 

Добруджа”.  

 

Изследователски инструментариум  

Изследователските методи имат специфични възможности и ограничения, поради което в 

настоящото проучване те се използват в комбинация. Между тях е извършено такова 
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съгласуване, че получените чрез един метод резултати, да бъдат съвместими с 

информацията, набрана чрез друг метод.  

Системата на използваните изследователски методи включва създаване, провеждане, 

обработка и анализ на резултатите от проведените анкети, интерпретация на данните, 

свързани с проучването на мненията на местната общност относно работата на МИГ по 

прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.  

Проучването се осъществява на базата на анкетно допитване. Анкетната карта е 

индивидуална и се попълва от изследваните лица доброволно и самостоятелно (Виж: 

Приложение). Тя е със закрити и открити въпроси. Въпросниците служат, както като 

платформа за събиране и анализ на данни и генериране на информация, така и за 

идентифициране на мненията на местната общност относно работата на МИГ по 

прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.  

 

Методически подход  

Разработена е анкетна карта, след което стартира събиране и анализиране на данни и 

информация от заинтересованите страни на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа”.  

Анкетната карта се разпространи на информационна конференция, проведена на 15 юли 

2019 г. от 10 часа в гр. Главиница, община Главиница.  

Анкетата се проведе и сред участниците в информационните срещи по населени места, 

както следва: 

 На 16.05.2019г. от 16.00 часа в с.Зафирово 

 На 17.05.2019г. от 16.00 часа в с.Стефан Караджа 

 На 30.05.2019г. от 10.00 часа в гр.Главиница 

 На 30.05.2019г. от 14.00 часа в с.Ситово 

 На 31.05.2019г. от 10.00 часа в с.Искра 

 На 31.05.2019г. от 13.00 часа в с.Добротица 
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 На 31.05.2019г. от 15.30 часа в с.Гарван 

 На 15.07.2019г. от 16.00 часа в с.Суходол 

 На 16.07.2019г. от 10.00 часа в с.Вълкан 

 На 16.07.2019г. от 13.00 часа в с.Зебил 

 На 16.07.2019г. от 15.30 часа в с.Звенимир 

 На 02.09.2019г. от 16.00 часа в с.Коларово 

Както и по време на проведените обучения за потенциални бенефициенти и местни лидери: 

 На 16.05.2019г. от 10.00 часа в гр.Главиница  

 На 16.05.2019г. от 10.00 часа в с.Ситово 

 На 17.05.2019г. от 10.00 часа в с.Ситово 

 На 17.05.2019г. от 10.00 часа в гр.Главиница  

 На 02.09.2019г. от 10.00 часа в гр.Главиница  

 На 03.09.2019г. от 10.00 часа в с.Ситово или в гр.Главиница 

Информационните срещи и обученията са използвани като подходящо място (осигурени са 

помещения, време, подходяща големина на проучваната група – от 10 до 50 човека) за 

провеждане на пряка анкета, която позволява анкетиране за кратко време на голям брой 

лица, от малко анкетьори, осигурява анонимността и добро качество на събраната 

информация. 

За изпълнение на изследователските задачи са отпечатани и разпространени 130 анкетни 

карти. Отговорилите на анкетните карти са 105 души или 80,77% от интересуващата ни 

съвкупност. Предвид специфичната тематика на анкетата това е много добър резултат и тя 

може да се определи като представителна за интересите на заинтересованите страни. 

 

В хода на изложението данните от анкетите се представят в табличен и графичен вид, което 

визуализира по-ясно анализираните параметри и резултатите. 
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IV.  АНАЛИЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Местното развитие е процес на икономическо развитие и структурна промяна, което води 

до повишаване на жизнения стандарт на населението, като се отличават най-малко две 

измерения: първо – икономическо измерение, при което местните предприемачи използват 

способността си да организират местните производствени фактори, така че да бъдат 

достатъчно производителни, за да бъдат конкурентоспособни на пазарите; на второ място – 

социално-културно измерение – при което местните институции и техният стандарт са в 

основата на процеса на развитие. 

Местното развитие е неразривно свързано с многоизмерното понятие за промяна – 

промяната като обединяваща няколко измерения – икономическо, социално, културно и 

екологично, с появата на иновации в пространствата между тези измерения. То може да се 

разглежда като метод, който помага за подобряване качеството на живот, насърчава или 

ускорява овластяването на обикновените хора, развива или запазва предимствата на даден 

регион. 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на общините 

Главиница и Ситово е средносрочен планов документ, изготвен за периода 2018-2023 

година. 

 

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Местната инициативна група обхваща цялата територия на общините Главиница и Ситово. 

И двете общини принадлежат към Силистренска област. Територията на „МИГ Главиница – 

Ситово Крайдунавска Добруджа“ обхваща всички 35 населени места от двете общини- от 

община Главиница: 1 град (Главиница) и 22 села; от община Ситово: 12 села. 
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Общата територия, обхваната от МИГ, е 752 кв.км площ (в т.ч. община Главиница – 481 

кв.км и община Ситово – 271 кв.км), което представлява 26,42% от територията на Област 

Силистра. 

Теренът, в по-голямата си част е хълмисто-равнинен, с различна надморска височина - от 

15 м. в близост до р.Дунав, до 200 м. в отдалечените от реката населени места. Попада в 

умерено континенталната климатична област. В хидрографско отношение територията 

спада към Дунавски район за управление на водите. 

Община Главиница и община Ситово попадат според квалификацията на районите по 

целенасочено въздействие в „изостанали селски райони”. Те обхващат общини или групи 

общини с преобладаващ селски начин на живот и специализация в развитието на селското и 

горското стопанство, които се характеризират с ниска степен на развитие на 

икономическата база, поддържащата я техническа инфраструктура и квалификация на 

работната сила и свързаните с това остри социални последици, като високо равнище на 

безработица, ниски доходи на населението и обезлюдяване. 

Характерен за територията е моделът „център и периферия”, като центърът са общинските 

центрове: град Главиница и село Ситово, а периферията включва териториите на 

останалите населени места в общините. Това води до неравностойно териториално 

развитие, твърда тенденция на увеличаване на населението в общинските центрове, 

увеличаване на дела на възрастното население по селата и обезлюдяването им. 
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Територия на СНЦ „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” 

 

Общият брой на населението в обхванатата територия към 31.12.2016г. по данни от НСИ е 

15 353 души, в т.ч.: 

-общ брой население на община Главиница: 10 243 души 

-общ брой население на община Ситово: 5 110 души 

Гъстотата на населението на територията на МИГ е приблизително 20 души на кв.км. (за 

община Главиница – 21 души на кв.км. и за община Ситово – 19 души на кв. км). 
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2. ОБОБЩЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНАТА ТЕРИТОРИЯ 

 

 Природни ресурси: 

 

Природо-географска характеристика и почви на територията:  

Почвите на територията на община Главиница са чернозем, излужен чернозем, оподзолен 

чернозем, делувиално-ливадни, антропогенни, подходящи за отглеждане на зърнено-житни 

и технически култури. Замърсяването на почвите обикновено е в резултат от наднормената 

употреба на изкуствени торове и пестициди в селското стопанство, от торов отпадък от 

животновъдството и от битови отпадъци. 

Почвите в община Ситово са изключително разнообразни, като преобладаващи са 

излужените черноземи 4,65% и слабо излужени черноземи – 46,8%. Те са естествено 

плодородни почви и са особено подходящи за отглеждане на всички по-важни 

селскостопански култури - пшеница, царевица, слънчоглед, цвекло, люцерна, лозя и 

овощни дървета. По поречието на р.Дунав са разпространени алувиално-ливадни почви, 

подходящи за отглеждане на зеленчукови и фуражни култури, ливадно-черноземни почви, 

и торфено-блатни почви. Върху дебела льосова подложка са развити силно излужени 

черноземи –16,4% и оподзолени черноземи, подходящи за почти всички зърнени и фуражни 

култури и тъмносиви горски почви - 5,8% , подходящи за отглеждане на пшеница, ечемик, 

овес, царевица, фуражен грах и др. Тъмносивите горски почви са неподходящи за 

технически култури. По суходолията са разпространени еродирани излужени черноземи. 

Климат:  

Според климатичното райониране на България, община Главиница и община Ситово 

попадат в умереноконтиненталната област. В тази област най-добре е проявен 

континенталният характер на климата, като от запад на изток той се засилва. За него са 

характерни студена зима и топло лято, висока годишна температурна амплитуда, добре 
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проявен пролетно-летен валежен максимум и зимен минимум на валежите Ежегодно се 

образува сравнително устойчива снежна покривка, чиято продължителност зависи от 

надморската височина. 

Средните януарски температури са около -2, -3 °С, а средно-юлските температури варират 

между +23, +24 °С. Годишните температурни амплитуди достигат 25-26 °С. Средната 

годишна температура на областта е около +11 °С. 

Валежите се характеризират с майско-юнски максимум и февруарски минимум, като на 

места те са по-ниски от средните за страната. Валежните количества в Дунавската равнина 

намаляват от запад на 550-580 мм до 450-500 мм на изток в Лудогорието и Добруджанското 

плато. 

Преобладават западните, северозападните /през пролетта и есента/ и северните и 

североизточните ветрове /през лятото и зимата/. С цел намаляване скоростта на северните 

ветрове, които издухват и натрупват на големи преспи снега през зимата, като предизвикват 

измръзване на посевите, в Източната Дунавска равнина са създадени специални защитни 

горски пояси. Те намаляват и ветровата ерозия на почвите. От неблагоприятните 

климатични явления характерни са сланите, поледиците, мъглите и градушките. 

Водни ресурси:  

Община Главиница се отнася към хидроложка област с умереноконтинентално климатично 

влияние върху оттока, като е с преобладаващо дъждовно подхранване на реките. 

Територията на общината се отнася към Черноморската отточна област, като се отводнява 

от притоци на р. Дунав. Основните фактори, които влияят върху хидроложките особености 

на Дунавската равнина са количеството и разпределението на валежите, низинно-

хълмистия релеф, значителната филтрация и изпарение, характерът на геоложката основа. 

Вододайността на равнината е малка. Характерът на скалите и релефът в Лудогорието са 

причина за наличието на много пресъхващи реки, които се отличават със значително 

карстово подхранване. 

Река Дунав е северна граница на общините Главиница и Ситово.  
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През територията на община Главиница преминава и река Царацар /или Демирбаба, 

Крапинец/, която практически е суходолие с непостоянен отток. Реката е десен приток на р. 

Дунав и се влива в него като суходолие. На територията на общината са изградени 19 броя 

микроязовири и водоеми, които се използват за напояване на земеделските култури през 

лятото, когато влагата не достига. Районът е богат на подземни води. Наличните подземни 

водни ресурси се използват за битово водоснабдяване чрез сондажи, но те не задоволяват 

нуждите на общината. 

Въпреки, че граничи с река Дунав, в хидроложко отношение територията на община Ситово 

е твърде бедна. Безводието в общината се дължи на льосовата основа и покритите от нея 

варовикови пластове, които бързо дренират валежните води. В североизточната част на 

Дунавската равнина липсват повърхностно течащи води. Максимумът на оттока е през 

пролетта, благодарение на валежите и снеготопенето. В хидроложко и в хидрогеоложко 

отношение от особено значение за Дунавският район е река Дунав. Благодарение на пряката 

хидравлична връзка с реката е възможно привличане на извънредно големи количества 

речни води към високо дебитни крайбрежни водовземни съоръжения. 

Растителен и животински свят:  

Основният тип растителност на територията е широколистна листопадна растителност. 

Естествената растителна покривка е почти изцяло унищожена и заменена с културна.  

Богато е представена храстовидната растителност: червен глог, шипка, леска обикновена, 

дрян, къпина, тръстика, малина, папур, зайчина, бъз черен и копривка южна,царска папрат, 

снежно кокиче, оливиеров минзухар, блатен аир, лъскаво листна млечка, конски кестен, 

битински синчец, бърдуче, рогат живовлек и тъполистна върба. 

Дунавската равнина се обособява в самостоятелен зоогеографски район, отнасящ се към 

Северната зоогеографска подобласт на България. Животинският свят е представен от 

таралеж, полунощен прилеп, добруджански /среден/ хомяк, златка, невестулка, малък воден 

бик, бял щъркел, тръстиково шаварче, блатно шаварче, степен пор, орел змияр, осояд, 

малък сокол, белобуза рибарка, див скален гълъб, домашна кукумявка, бухал, козодой, 
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черен бързолет, черен кълвач, сив кълвач, горска чучулига, северен славей, поен дрозд, 

градска лястовица, селска лястовица, кос, син синигер, черен синигер, черночела сврачка, 

белочела сврачка, гарван, слепок, късокрак гущер, медянка, дъждовник, смок мишкар, 

зелена крастава жаба, кафява крастава жаба, бръмбар рогач и червена горска мравка. 

 

 Демографски параметри 

 

Демографското развитие се разглежда като неразривно свързано с устойчивото развитие на 

икономиката и екологията. През последните десетилетия в страната настъпват дълбоки 

социално-икономически и демографски проблеми. Ниската раждаемост, необезпечаваща 

простото възпроизводство на населението, застаряването му, ръстът на по-възрастното 

население, нарастващата роля на миграциите (вкл. международните), трансформация на 

брачността (брака) и раждаемостта, изменението на статуса на жените и движението към 

полово равенство, проблемите съпътстващи заетостта и семейната обвързаност – всички те 

са характеристики на социално-демографската ситуация. 

През последните над 20 години, населението намалява, застарява и емигрира. Трябва да се 

отбележи, че в дългосрочен план при запазване на сегашните условия се очаква умерено 

увеличаване на делът на ромите, запазване на дела на турското население и намаляване на 

българската етническа група. Това се случва в условията на по-висок естествен прираст на 

ромите, съчетан с по-кратка продължителност на живота. В средносрочен план тези 

процеси пораждат определени ограничения в стопанската сфера, но по-скоро са 

предпоставка за запазване на ситуацията, отколкото за икономическа криза. 

Демографската ситуация на територията не се отличава много от тази, характерна за област 

Силистра и за страната, и е неблагоприятна. Миграцията на населението на територията е 

основният проблем на урбанизацията. Миграционните потоци са от селата към град 

Главиница и общинския център с.Ситово, или от общините към по-големите градове на 

страната и чужбина. Тези тенденции са във връзка с наличието по-добро качество на 
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услугите. В резултат е налице западане на услугите в селата. Това се отразява и върху 

икономическата активност на населението, като почти цялата е концентрирана в 

общинските центрове – Главиница и Ситово. Изключения има в по-големите села, където 

има работещи малки предприятия. Тези тенденции налагат изводите, че следва да се 

насочат усилия за подобряване на икономическата активност в периферните на територията 

населени места. Необходимо е създаването на нови предприятия, развитие на селското 

стопанство (трайни насаждения, билкопроизводство) и развитие на основни услуги за 

населението и икономиката. Тези дейности трябва да са съпроводени от подобряване на 

транспортната и социалната инфраструктура. 

През следващите години обезлюдяване на селата на територията ще продължи. 

Населението в активна трудоспособна възраст ще намалява. Населението в пенсионна 

възраст ще продължава да се увеличава, което ще се отрази неблагоприятно върху 

потребителското търсене. 

Съществува тенденция за увеличаване на стойностите на населението в надтрудоспособна 

възраст, както и тенденция за намаляване на населението в подтрудоспособна възраст, 

което при липса на своевременни и адекватни на ситуацията мерки може да доведе до 

обезлюдяване на територията. 

Етническата структура има важно значение за начина на живот и поведение на населението. 

Добре изразена е връзката между етническата принадлежност и репродуктивната нагласа и 

поведение на населението. 

По етническа структура община Главиница попада в групата общини с най-висок дял на 

турската етническа група – 61,3%. 29,2% се самоопределят като част от българската 

етническа група. Най-нисък е делът на населението самоопределило се към ромската и 

други етнически групи – 2,3%.  

В община Ситово ситуацията е, както следва: българи - 49,8%; турци -39,6%; роми - 7,4 %; 

други - 3,2%; 



                                                          
      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

МИГ „ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ 
 

 

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-34 от 20.04.2018 г за изпълнение на Стратегия за ВОМР 

на СНЦ „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, което се осъществява с финансовата 

подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014–2020 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

стр. 22 

Тези особености в етническата структура на територията предопределят съществуващите 

различия в равнището на раждаемост и образованост на населението, неговата трудова 

заетост, миграционна подвижност и др. 

Данните от преброяването през 2011 г. показват влошено образователно равнище на 

населението на територията. По относителен дял на завършилите висше и средно 

образование стойностите за двете общини са двойно по-ниски от средните за област 

Силистра. Най-голям дял от населението е със завършено основно образование – 37.7% за 

община Главиница и 39.7% за община Ситово. 

Равнището на безработица е много важен показател за цялостното развитие на всяка една 

административно-териториална единица. Община Главиница не се отличава съществено от 

общите за страната проблеми, свързани с безработицата. Един от тях е младежката 

безработица и преобладаването на възрастовата група на 64+ на територията на общината, 

която заема най-голям дял на икономически неактивните лица. Най-малък дял от 

икономически неактивното население заемат учащите. Безработицата в община Ситово 

също е сравнително висока. Съществува тясна връзка между безработицата и равнището на 

образование и притежаваната професионална квалификация. Най-голяма е безработицата 

сред населението с основно и по-ниско образование. Безработица се забелязва и сред 

лицата с висше образование. 

 

 Социални параметри на територията на МИГ: 

 

Образователни заведения и услуги:  

Eдно от условията за качествена подготовка на човешкия ресурс на територията на СНЦ 

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” е повишаване качеството на 

образованието, способстващо за осъществяване на работна реализация. Качеството на 

образованието на територията не се различава от характерното за страната – слабо 
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техническо оборудване, недостиг на компютри в училищата, липса на специализирани 

учители, еднотипни програми за извънкласни занимания на учениците. 

Демографските промени, изразени в намаляване броя на децата, подлежащи на обучение, са 

причина да се формират маломерни паралелки в началния и среден курс на училищата в 

селата. Сградният фонд на учебните заведения задоволява нуждите, но вече е значително 

остарял и се нуждае от сериозна поддръжка. Необходимо е саниране и оборудване на 

сградния фонд на учебно-възпитателните заведения. Всички учебно-възпитателни 

заведения са кадрово обезпечени с правоспособни учители. 

Трябва да се подчертае наличието на учебно заведение, даващо професионално образование 

на територията на община Ситово. Професионалната гимназия по селско стопанство 

предлага професионално обучение по профилите – „Производство на мляко и млечни 

продукти – оператор в ХВП”, ”Земеделец / фермер”, ,,Растителна защита“ с професия: 

,,Растениевъд”, и ,,Земеделско стопанство” с професия ,Икономист”.  

Професионалното образование осигурява предимства на пазара на труда, водещи до: 

- по-висока производителност на труда. Работната сила с професионална квалификация е 

заета основно в индустрията, където е и най-високата производителност на труда, която 

расте значително по-бързо от тази в другите сектори на икономиката; 

- по-висока икономическа активност. Коефициентът на икономическа активност сред 

завършилите с професионална квалификация е по-висок от този на общо завършилите 

средно образование; 

- по-висока заетост. Коефициентът на заетост сред завършилите с професионална 

квалификация е по-висок както от този на общо завършилите средно образование; 

- по-високи заплати. Заетите с придобита професионална квалификация получават по-

високи заплати, както от средните за икономиката, така и от заплатите на среднистите без 

професионална квалификация; 

- по-ниска безработица. Коефициентът на безработица сред завършилите с професионална 

квалификация е по-нисък както от този на общо завършилите средно образование. 
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Сред наблюдаваните слабости на професионалното образование на територията са: 

- недостатъчната квалификация на завършващите, потвърждавана от тях и от бизнеса; 

- липса на оборудване, което е близо до това, използвано от фирмите в икономиката; 

- липса на партньорство между училището и бизнеса; 

- слабо застъпено практическо обучение в реална работна среда. 

В отговор на съвременните тенденции в развитието на науката и практиката, за да осигури 

необходимото образователно ниво и квалифицирана работна сила за местната отраслова 

структура, СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” се е насочило към 

осигуряване на достъп до качествено образование и повишаване ефективността на учебно-

възпитателната работа сред подрастващите в община Главиница и община Ситово, при 

отчитане на местната ситуация – наличието на деца и ученици от маргинализирани групи, 

включително роми, техните родители родители/настойниции др. 

Здравни заведения и услуги:  

Сегашното състояние на здравеопазването на територията е незадоволително поради 

ограничения достъп до здравни услуги на голяма част от населението й. На територията на 

двете общини се наблюдават сериозни проблеми, свързани със здравеопазването. Спешната 

нужда от ремонт на сградния фонд и осъвременяване на медицинското оборудване следва 

да са приоритетни за подобряване качеството на здравните услуги. 

Здравната инфраструктура в община Главиница е представена от една поликлиника и 

център за спешна медицинска помощ/филиал към ЦСМП, гр.Силистра/, намиращи се в гр. 

Главиница. В общината не съществуват заведения за специализирана болнична и 

извънболнична медицинска помощ. Поради липса на многопрофилна болница за активно 

лечение, общината се обслужва от болниците в Силистра, Тутракан и Дулово. 

В община Главиница най-леснодостъпната форма за оказване на медицинска помощ е 

първичната. Ключово значение за качеството на здравното обслужване има медицинския 

персонал и неговата квалификация. В общината здравното обслужване се извършва от 
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трима стоматолози, трима общопрактикуващи лекари и осем медицински специалисти по 

здравни грижи. 

На територията на община Главиница съществува една аптека, която е разположена в 

общинския център. 

На територията на община Ситово работят трима лични лекари. Здравни служби има в 

селата: Искра, Ситово, Попина, Гарван и Добротица. Стационарното лечение на 

населението се осъществява в многопрофилна болница в областния център Силистра. 

Стоматологичните услуги се предоставят от един стоматолог в с.Искра. Населението по-

често ползва стоматологични услуги в областния център. 

Основни проблеми на здравеопазването на местното население се явяват големият брой 

здравно неосигурени лица, което е предпоставка за затруднен достъп до здравни заведения 

и липса на здравна информираност на населението.  

Културната инфраструктура на територията е представена в най-голяма степен от 

читалищата. Те съхраняват народните традиции и културни обичаи в региона като 

задоволяват потребностите на гражданите. Институцията „читалище”се оформя като 

подходящо място за осъществяване на социални и културни контакти на местното 

население, за дейност на различни клубове. Ежегодно се изготвя програма за развитие на 

читалищната дейност в община Ситово и община Главиница. 

Сградите на почти всички читалища се нуждаят от ремонт. Пред читалищата от селищата 

на територията стоят за изпълнение следните задачи: 

- развиване и утвърждаване народните традиции и обичаи при различните етноси в 

общината – капанци, хърцои, добруджанци, алиани, турци, роми и други; 

- организиране на самодейни състави представящи, местните традициите и култура; 

- организиране на събирателска дейност, свързана с фолклора на малцинствата – словесен, 

музикален, танцов, описание на празници, обичаи, ритуали и други; 

- организиране на изложби за популяризиране културата на малцинствата; 
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- поощряване на творци, които дават своя принос за развитие на културата на съответния 

етнос. 

На територията на община Главиница развиват дейност 23 читалища – във всяко населено 

място има действащо читалище, като 9 от тях са в самостоятелни сгради. В три от 

читалищата се поддържат музейни сбирки. 

Към читалищата в община Ситово функционират 11 самодейни фолклорни групи, които 

ежегодно представят общината на местни и национални събори. По инициатива на 

читалищните дейци се организират гостувания на професионални състави и самодейни 

групи. Ежегодният културен календар на общинската администрация е богат и 

разнообразен. Честват се всички национални и духовни празници.  

Може да се заключи, че Община Главиница и Община Ситово поддържат и развиват 

традицията на създаваните през годините самобитни културни изяви, което е предпоставка 

за продължаващо проучване, съхраняване и оползотворяване на културното наследство и 

природните ресурси на територията. 

 

 Икономически характеристики на територията на МИГ: 

 

Селско стопанство:  

Територията има ресурси за развитие на сектора, в който има натрупани традиции и опит. 

Перспективите са свързани с навлизане на нови инвестиции, технологично обновление и 

значително подобряване на качеството на продукцията, професионален маркетинг на 

произведените продукти. За изграждане на ефективен и конкурентноспособен аграрен 

сектор, предвид отсъствието на достатъчно водни басейни в двете общини поливното 

земеделие е една от решаващите предпоставки. 

Селското стопанство е основен източник на доходи и заетост за населението и ще 

продължава да заема важна роля в развитието на района в бъдеще. Отрасълът се 

благоприятства от наличието на равнинен релеф, улесняващ обработката на големи по 
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площ масиви, подходящите почвено- климатични условия, високия бонитет на 

земеделските земи, традициите и производствения опит на населението в отглеждане на 

земеделски култури и селскостопански животни. Ограничение за отрасъла представлява 

продължаващото съществуване на раздробена и маломерна собственост, затруднени 

пазарни отношения поради наличието на съсобственост. Съществува реална нужда от 

сериозни инвестиции за отглеждане на конкурентни продукти по екологосъобразен начин, 

които да се изнасят в страните от ЕС, където населението е с по-висока покупателна 

способност. 

Положителните аспекти за сектор „Растениевъдство” се изразяват в благоприятни 

почвено-климатични условия за отглеждане на характерните за територията земеделски 

култури. Голяма част от обработваемите площи в общините Главиница и Ситово се засяват 

със зърнени култури – пшеница, ечемик, царевица (добивите на пшеница и ечемик са над 

средните за страната). Значително място заемат и площите с технически култури, фуражни 

култури, сравнително по-слабо застъпено е лозарството и овощарството. Трайна тенденция 

е увеличаване на дела на обработваемата земя спрямо общата земеделска територия. 

Делът на сектора „Животновъдството” в произведената на територията земеделска 

продукция е по-малък, в сравнение с този на растениевъдството, съществуват най-вече 

малки частни стопанства, в които се отглеждат предимно говеда, овце, свине и кози и др. 

Животновъдството е съсредоточено в дребния частен сектор, където няма условия за 

стопански ефективна концентрация и за въвеждане на съвременни технологии за 

отглеждане на голям брой животни. Голяма част от животните се отглеждат при 

примитивни условия, липсва контрол на качеството на произвежданата продукция. 

Животновъдството е ориентирано предимно към задоволяване на основните потребности на 

домакинствата. По форма на собственост, в отрасъла преобладава относителният дял на 

частните сдружения и собственици. 

Икономическият профил на община Главиница е с доминираща селскостопанска 

насоченост, което се дължи както на благоприятните агроклиматични условия, така и на 
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традициите на местното население. Относителният дял на земеделските земи в общината е 

65,5%, което е значително над средното за страната – 58,7%. Земеделски земи са 316 708 

дка, от които 273 965 дка са обработваеми, представени от ниви, трайни насаждения, 

ливади, мери и пасища, неизползваема земеделска земя, стопански горски територии и 

земи. 

Преработващата промишленост е по-слабо развита, като е представена предимно от 

предприятия на ХВП и на леката промишленост.  

В резултат на благоприятният климат и незамърсената природа в община Ситово, 

традиционното селско стопанство доминира в икономическите активности на територията. 

Обработваемата земя общо е над 90 % от земеделските земи. Общината е традиционен 

производител на зърнено – житни култури. 

В последно време съществува тенденция към намаляване на площите, засети с тикви, 

докато през предходните стопански години производството на тиквено семе е заемало 

сериозни позиции. В общината добри условия за отглеждане е намерил едролистният сорт 

тютюн „Бърлей”. За него се грижат фамилни стопанства от селата, където има натрупан 

опит и традиции. 

Климатът в общината е благоприятен за развитие основно на лозя и кайсии. С изключение 

на кайсиевите масиви в селата Ситово и Искра, останалите трайни насаждения се 

стопанисват изключително от селскостопанските структури. Създадени са овощни градини 

с кайсии, сливи, череши, ябълки, праскови. 

Селското стопанство в община Ситово е с добри темпове на развитие, но въпреки това са 

налице тенденции към спад на производството. Най-голяма е промяната при пролетните 

култури поради ограничените финансови ресурси на земеделските производители и 

високите цени на торовете и препаратите за растителна защита. 

Промишленост:  

В структурата на промишленото производство в община Главиница преобладава делът на 

малките и микропредприятията в секторите на преработващата промишленост, услугите, 
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селското и горското стопанство, както и търговията. В по-голямата си част, те се 

характеризират с много нисък размер на добавената стойност. Промишлеността е развита в 

подотраслите: хранително-вкусова и лека промишленост. 

Промишлеността на територията на община Ситово е слабо развита. До голяма степен това 

е обусловено от силно изразената диспропорция и свръхконцентрацията на областно ниво. 

В групата общини Силистра-Тутракан-Дулово е съсредоточено над 95% от производството 

(основно в град Силистра, където се произвежда над 80% от промишлената продукция). В 

по-малките общини (Алфатар, Кайнарджа, Ситово), индустриалният бизнес има 

символичен характер и е организиран в производства, пряко съпътстващи земеделието – 

мелници, фуражни цехове, малки мандри, фурни и др. 

Това води до натурализация на стопанството и развитие на производства с ниска добавена 

стойност, неспомагащи за изграждане на модерна и конкурентна промишленост, която да 

повиши благосъстоянието на населението. 

Производствените активности са съсредоточени основно в и около общинския център. 

Съществуващите и новосъздадени предприятия са в отрасъл хранително-вкусова 

промишленост и не формират голям процент от заетостта на населението в общината. 

Сравнително големият брой регистрирани фирми в общините не е показател за силно 

развит частен сектор, тъй като по-голяма част са в сферата на услугите, а по-малка - в 

отрасъл хранително-вкусова промишленост. Същевременно големият брой регистрирани 

стопански субекти говори за наличието на много реално нефункциониращи структури. 

Търговската мрежа на територията е сравнително добре развита. Поради голямата 

безработица, ниските доходи и ниската покупателно способност, търсенето на стоки и 

услуги силно намалява. Това е и една от причините една част от магазините и заведенията 

за обществено хранене и развлечение да променят предмета на своята дейност през 

последните години. 

Икономиката на територията на община Главиница и община Ситово се характеризира с 

ниска рентабилност. Сериозен ограничител за развитието й е прекалената концентрация в 
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общинските центрове – гр.Главиница и с.Ситово, където са съсредоточени почти всички 

предприятия. Това води до сериозни диспропорции на икономическото развитие и има 

сериозно отражение върху социалните аспекти на територията. Резултатът е обезлюдяване 

на селища, застаряване на населението по селата, занимаващо се предимно със земеделие и 

животновъдство за задоволяване по-скоро на личните нужди, а не за стопанска цел. За 

развитието на хранително-вкусовата промишленост се разчита предимно на местни 

суровини. 

Предприятията на територията работят с непълен капацитет, следователно и с намален 

числен състав на персонала, и реализират ниски печалби или са на загуба. Техниката и 

технологиите са физически и морално остарели, но не могат да се подновят – 

реинвестициите са затруднени от финансова гледна точка, въпреки че в по-голямата си част 

технологичното оборудване се нуждае от обновление. Факторите, които в най-голяма 

степен затрудняват дейността на фирмите са свързани с недостатъчно търсене на 

продукцията в страната и чужбина, неплатежоспособността на клиентите, финансови 

проблеми, несигурна икономическа среда. 

В икономическата база на територията съществуват резерви от неизползвани 

производствени мощности, трудови ресурси – ниско квалифицирани, производствени и 

складови площи, които при инвестиции в подкрепа на земеделски и неземеделски дейности, 

ще се активизират. 

Туризъм:  

Община Главиница и община Ситово нямат ярко изразен туристически потенциал. 

Туризмът би могъл да се развива като спомагателна дейност и в съчетание с туристическите 

продукти, предлагани в съседни общини. Красивата и запазена природа създават приятна 

атмосфера за отдих и почивка, но за да представлява атракция за туристите е необходимо да 

се съчетае с други атракциони и да се предложи привлекателен туристически продукт, 

който да се популяризира чрез добра реклама. 
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Ресурсът на територията по отношение на туризма е свързан най-вече с възможности за 

развитие на отдиха на населението и на вътрешния туризъм. Подходящи за развитие са 

алтернативните форми на туризъм като такива, които обединяват туристически пакети или 

отделни туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия 

туристически продукт по начин на предлагане, протичане и ангажирания човешкия ресурс 

са: селски, екологичен, планински, приключенски (преходи с колело, на кон, със ски и 

снегоходки, спускане с лодки, гмуркане, проникване в неосветени пещери, преминаване на 

алпийски маршрути с водач), тематичен – свързан с културно-историческото наследство, 

туризъм свързан с езотеричното, религията, виното, традиционната кухня, етнографията и 

традиционната музика и занаяти. 
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V. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ 

 

За реализиране на проучването е разработена и попълнена на терен анкетна карта за 

индивидуално попълване от жителите на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа“. 

Проучването е осъществено в Главиница, Ситово и няколко по-малки населени места, като 

следва да се отчете, че в градовете на анкети отговаряха и жители на други населени места 

от територията на МИГ, които в момента на проучването са били в общинските центрове. 

Общо отпечатани за проучването анкетни карти - 130 броя 

Извадка от изчерпателно попълнени анкетни карти - 105 броя 

 

1. На въпроса: „Знаете ли, че във вашата община се реализира Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИГ?“ 68% от анкетираните отговарят положително.  

Като се има в предвид, че изпълнението на СВОМР е стартирало преди 1,5 година, % на 

осведомените е повече от добър. 
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2. Анкетираните отговаряха и на специфичен въпрос „На каква стойност е 

Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ?“ 

- 1 000 000 евро - 9% от анкетираните са посочили сумата; 

- 2 000 000 евро -19% са отговорили с тази сума като бюджет на Стратегията 

- 1 760 000 евро – 33% са посочили вярната стойността на Стратегията 

- Не зная - 39% не знаят какъв е бюджета на Стратегията 

 

 

 

Липсата на добра осведоменост на анкетираните по този въпрос не е от съществено 

значение за оценката на прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. 

Въпросът цели по-скоро да оцени степента на конкретиката в знанията на анкетираните 

лица. 
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3. Следващ специфичен въпрос в анкетата е относно осведомеността на местното 

население за приоритетите и задачите, които си е поставила Стратегията, а именно: 

„Запознати ли сте с приоритетите и задачите, които си е поставила Стратегията за 

водено от общностите местно развитие?“ 

 

По този въпрос се забелязва относително висок дял на запознатите с приоритетите и 

задачите на Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа“. 

Броят отговорили е както следва: 

- Запознат съм – 41 души 

- Частично съм запознат – 48 души 

- Не съм запознат – 13 души 

- Ще попитам – 3 души 

 

В процентно изражение резултатите са изобразени в следната графика: 
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4. На въпроса „Достатъчна ли е информацията в публичното пространство за 

дейността на МИГ, свързана с прилагане на Стратегията?“, анкетираните отговарят: 
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Според 58% от анкетираните местни жители от територията на СНЦ „МИГ Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа“, информацията в публичното пространство, свързана с 

дейността на МИГ, свързана с прилагането на СВОМР е достатъчна. Близо 1/3 от 

анкетираните смятат, че може и повече, докато малка част не могат да преценят, които 

анкетирани можем да присъединим по-скоро към незнаещите и отрицателно отговорилите. 

 

 

5. Анкетираните бяха запитани дали са информирани кога МИГ обявява своите 

покани за прием на проектни предложения по мерките от Стратегията за ВОМР. 

 

Брой отговори: 

 



                                                          
      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

МИГ „ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ 
 

 

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-34 от 20.04.2018 г за изпълнение на Стратегия за ВОМР 

на СНЦ „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, което се осъществява с финансовата 

подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014–2020 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

стр. 37 

В процентно изражение: 

Много добър е процентът на информираните относно това кога МИГ обявява своите покани 

за прием на проекти. Остава висок и процента на тези, които се интересуват, имат 

намерение и очакват текущо да се информират по темата. 

 

6. На въпроса: „Наличието на финансирана стратегия за ВОМР на територията на 

МИГ ще улесни ли достъпа до безвъзмездно финансиране (подпомагане) за Вашата 

дейност?“ анкетираните дават следните отговори: 
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Повече от половината запитани смятат, че наличието на финансирана стратегия за ВОМР 

на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ ще улесни 

достъпа до безвъзмездно финансиране (подпомагане) на тяхната дейност. Този резултат 

поставя сериозни отговорности пред работата на МИГ в следващите години, тъй като 

жителите вярват в положителния резултат и очакват подкрепа от страна на „МИГ 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. 
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7. Дейността на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, свързана с 

прилагане на Стратегията за ВОМР до момента среща одобрението на запитаните. 

Въпреки, че „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ осъществява своята 

дейност само година и половина, нагласите на жителите са предимно положителни. 

 

 

8. Мненията по въпроса: „Какво може да се подобри по отношение на 

администрирането на Стратегията от страна на МИГ?“ са както следва: 

 

- Подобряване на информираността – 34 отговора; 

- Популяризиране на мерки от СВОМР, по които няма интерес – 19 отговора; 

- Подобряване на комуникацията между МИГ и местната общност/бенефициентите – 13 

отговора; 

- Стимулиране и провокиране на бенефициентите да кандидатстват с проекти – 39 отговора. 
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9. Анкетираните показват много добра осведоменост и знания по въпроса: „Имате ли 

информация кой може да кандидатства с проект към Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ?“ 

- 79 души от общо 105 попълнили анкетата, отговарят с „Да“; 

- отговор „Не“ са дали едва трима; 

- 6 от запитаните не могат да преценят; 

- 17 очакват да научат тепърва. 

Може да се направи изводът, че всеки, който иска да получи информация, вече го е 

направил, като е посетил офиса, някое от информационните събития или интернет 

страницата на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. 
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10. Жителите на територията демонстрират и доста добра познаваемост на мерките, 

включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. На въпроса: „Кои мерки от 

Стратегията на МИГ познавате?“, на който са допустими повече от 1 отговор, запитаните 

са посочили мерките: 

- 4.1.Инвестиции в земеделски стопанства – 59 души; 

- 4.1.2.Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на 

малки стопанства – 27 души; 

- 4.2.Инвестиции в преработка/  маркетинг на селскостопански продукти – 26 души; 

- 6.4.Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – 22 души; 

- 7.2.Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура – 24 души; 
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- 7.5.Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура – 15 души; 

- 19.05.Проучване, съхраняване и оползотворяване  на природните ресурси и  културното 

наследство на територията на общините Главиница и Ситово – 13 души; 

- 1.7.Приспособяване на работниците и предприемачите към промените, въвеждане на    

социални и нетехнологични иновации в предприятията – 12 души; 

- 2.1.Социално-трудова и здравна интеграция – 13 души; 

- 3.9.Уча се, за да сполуча – 14 души. 
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11. Профилът на анкетираните, според местожителството им е както следва: 
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12. Заявените потребности на анкетираните са в следните посоки: 

 

 

 

Голяма част от местните жители не са наясно с процедурите за кандидатстване и смятат, че 

не са готови да кандидатстват самостоятелно с проект по Стратегията. Това ясно говори, че 

въпреки множеството проведени информационни кампании, е необходима повече светлина 

върху процедурите, повече обучения, както и индивидуални консултации в подкрепа на 

местната икономика и потенциалните бенефициенти от страна на СНЦ „МИГ Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа“. 
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13. Профил на анкетираните по пол: 

 

14. Профил на анкетираните по възраст: 
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VI.  SWOT АНАЛИЗ НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО  

 

SWOT – методът е един от най-популярните методи за анализиране на дадена ситуация, 

била тя за планиране или за изследване на даден напредък при прилагане на методи и 

стратегии. 

SWOT матрицата, използвана в настоящия доклад е важен инструмент за управлението и 

планирането, който съчетава вътрешната сила/слабост на прилагането на Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие с външните заплахи/ благоприятни възможности и 

на тази снова да се реализират възможни стратегии. Взимаме конкретни силни страни в 

организацията и благоприятни възможности и търсим допустимите стратегии. Показваме 

кои силни страни и кои благоприятни възможности използваме.  

SWOT матрицата генерира алтернативни стратегии, а не избира или определя коя е най-

добрата от тях. 

 

 Силни страни Слаби страни 

Възможности Финансирана и действаща 

Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие 

Трудности при реализацията на 

Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие -

ограничен времеви ресурс за 

прилагане на СВОМР; 

Осигурени средства и план за 

информиране и популяризиране 

на СВОМР сред общността 

- Ниска заинтересованост на 

местното население към СВОМР; 

- Ограничен брой потенциални 

заинтересовани страни; 

Осигурени средства за 

повишаване капацитета на МИГ 

и местната общност за усвояване 

средствата от СВОМР. 

Ниска заинтересованост от страна 

на местната общност към 

възможността за повишаване на 

капацитета на територията 
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 Постоянно информиране сред 

общността относно СВОМР 

Липса на интерес и навик за 

осведомяване във връзка със 

СВОМР. 

Неефективност на мерките за 

осведоменост. 

Положителен баланс на 

прилагане на СВОМР през 

първата и втората година. 

Работа предимно с 
бенефициенти, които имат 

капацитет и проектна готовност; 

Усвояване на атрактивни мерки; 

Слабо видимо влияние върху 

показателите за качество на 
живот на територията. 

Добра оценка за 
администриране на СВОМР. 

Ограничени срокове за обявяване 

на покани за прием на проекти  

Честа промяна в обективни 

условия за администриране на 

СВОМР. 

Идентифицирано въздействие от 

прилагане на СВОМР на 

територията на МИГ 

Слабо въздействие, с 

индикатори, които почти не 

могат да бъдат измерени. 

Все още няма финансирани и 

реализирани проекти по СВОМР. 
   

Заплахи: Неустойчиво развитие на 

нормативната база за прилагане 

на СВОМР в България. 

Честа промяна и динамична 

среда за прилагане на СВОМР 

от МИГ 

Лоши финансови условия за 

реализиране на проекти към 

СВОМР. 

Липса на алтернативни финансови 

източници за 

съфинансиране на проекти. 

Кратки срокове за реализиране 

на приеми 

Невъзможност на потенциални 

бенефициенти да подготвят 
своите проекти. 

Неефективност на 
информационните дейности на 

МИГ. 

Нежелание на местната общност да 

получава и ползва 
информация за СВОМР. 
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VII. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ПРОУЧВАНЕ 

 

За територията на МИГ, която обхваща населените места на общините Главиница и Ситово, 

може да се отбележи ниво на добра информираност относно реализирането на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие, въпреки че на анкетираните им беше трудно да 

определят каква е стойността на Стратегията.  

Като се има в предвид, че изпълнението на СВОМР е стартирало преди около година и 

половина, % на осведомените е добър. 

 

Общите трудности по време на анкетирането, са следните: 

- незаинтересованост от страна на граждани, от които би имало смисъл да се получи 

информация; 

- нежелание за анкетиране, снимане и попълване на анкетите; 

- ниско ниво на грамотност от страна на част от анкетираните; 

- наличие на голям брой малцинства, с които екипа не успя да установи контакт и да 

включи тяхното мнение в анкетите; 

- липса на навик и култура на местното население да бъде активно, съпричастно и да 

участва в анкетите, да дава своето мнение и да формира мнение; 

 

Като общо наблюдение се забелязва, че населението по принцип е осведомено, има 

представа и информация за Стратегията за Водено от общностите местно развитие и най-

вече, че на територията има работеща Местна инициативна група. Най-често при устните 

коментари основните забележки по адрес на МИГ са, че това е „общинска“ структура, която 

разпределя средства, т.е. местните хора свързват МИГ с местната власт.  
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Оставаме с мнението, че местното население не е особено наясно за статута на МИГ, за 

функциите на МИГ и реализирането на Стратегията за ВОМР. Мнозина от гражданите не 

знаят, че МИГ има приеми и ще финансира различни проектни идеи по сектори. 

 

Забелязва се относително нисък дял на запознатите с приоритетите и задачите на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Тяхното незнание не е 

неосведоменост или неразбиране, а по-скоро липса на информация, която може да е и 

поради собствената им незаинтересованост. 

 

Според достатъчен брой от анкетираните местни жители от територията на МИГ, 

информацията в публичното пространство, свързана с дейността на МИГ, свързана с 

прилагането на СВОМР е достатъчно. Малка част от анкетираните смятат, че може и 

повече, докато малка част не могат да преценят, които анкетирани можем да присъединим 

по-скоро към незнаещите и отрицателно отговорилите. 

 

Задоволително е нивото на информираните относно това кога МИГ обявява своите покани 

за прием на проекти. Остава висок и процента на тези, които имат намерение и очакват 

текущо да се информират по темата. 

 

60% от анкетираните са от територията на община Главиница и 40% са жители от 

територията на община Ситово, което е обяснимо предвид броя население в двете общини. 

По-голяма част от съгласилите се да отговорят на въпросите в анкетата са жени /54%/, 

което може да се обясни както със половото съотношение на населението на територията, 

така и с традиционно по-доверчивото отношение на жените към външни лица /в случая към 

анкетьорите/. По възраст участниците в анкетата също са сравнително равномерно 

разпределени, за да се получи достатъчна представителност на анкетната извадка. 
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Около две трети от анкетираните лица оценяват положително изпълнението на Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие. Останалите отговарят, че може и повече или че 

по-скоро не могат да оценят изпълнението на Стратегията. 

  

На територията на МИГ съществува реална потребност от задоволяване на потребността на 

бенефициенти и местна общност от обучения и консултиране за включване в дейността и 

работата по изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и 

необходимост от помощ за включване на собствените им идеи и проекти в СВОМР. 

 

Проучването ясно показва, чрез мнението на анкетираните, че Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие си е поставила реалистично изпълнението на целите, задачите 

и приоритетите до края на 2023г. 

 

За около година и половина от внедряване на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие, сред местната общност са определени като добри нагласите и като положителни 

впечатленията от развитието на Стратегията и нейното бъдещо влияние върху качество на 

живот като цяло на територията на МИГ. По време на проучването не са установени 

индикации относно мнения за негативно влияние на Стратегията върху социално-

икономическото развитие на територията. 

 

Основна част от анкетираните са на мнение, че по отношение на администрирането на 

СВОМР може да се подобрят следните параметри от страна на МИГ: 

- стимулиране и провокиране на бенефициентите да кандидатстват с проекти; 

- подобряване на информираността; 

- популяризиране на мерки от СВОМР, по които няма интерес; 

- подобряване на комуникацията между МИГ и местната общност/бенефициентите. 
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В следствие на проучването се установява добра осведоменост на местното население 

относно мерките в СВОМР, кой може да кандидатства, изискванията и периодите на 

приеми. Въпреки това, за част от населението, европейското финансиране си остава 

неразбираемо и по тази причина произхожда незаинтересованост към темата за Лидер, 

МИГ и възможностите за проекти към СВОМР. 

 

Нашето изследване показа, че общото ниво на запознатост на гражданите по темите, 

свързани със Стратегията за Водено от общностите местно развитие и работата на Местната 

инициативна група е добро. 

 

При провеждане на информационните дейности на МИГ с местното население трябва да се 

вземе в предвид спецификата на ЛИДЕР, защото Лидер насърчава селските райони да 

търсят нови начини да станат или останат конкурентноспособни, да използват максимално 

своите ресурси и да преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени като 

застаряващо население, ниско качество на предоставяне на услуги или липса на 

възможности за трудова заетост. По този начин „Лидер” допринася за подобряване на 

качеството на живот в селските райони за семействата на фермерите и по-широкото 

население в селските райони. 

 

Все още е рано да се каже, но в перспектива има шанс реализирането на Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие да спомогне за изграждане и укрепване на местен 

капацитет за развитие на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа“. 

 

Стратегията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ се реализира в 

продължение на около година и половина, през която местния оперативен екип полага 

усилие за администриране на покани за финансиране на проекти, тяхната оценка и 
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договориране, за информиране на населението, работа с бенефициентите, повишаване 

капацитета на територията. 

 

До края на 2020г. МИГ трябва да положи максимални усилия и да създаде добри условия за 

да информира потенциалните кандидати от територията на общините Главиница и Ситово 

за възможностите за финансиране на проекти чрез Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие и подхода Лидер, и да ги насърчи да се възползват от предоставеното 

подпомагане. 

 

Да предостави полезна информация по най-достъпен за местната общност начин относно 

дейностите на Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа по 

изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие - процедури, 

покани, мониторинг. 

 

Към датата на реализиране на проучването няма индикатори и информация за успеха и 

резултатите на дейностите по Стратегията за Водено от общностите местно развитие, тъй 

като все още МИГ няма договорирани проекти, няма реализирани проекти, няма 

приключили дейности на свои бенефициенти, които могат да бъдат изследвани и да бъдат 

предмет на проучване, за да предоставят информация и резултати за възприятията на 

населението по прилагането и администрирането на СВОМР, вкл. оценка за въздействието 

на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията. 

 

Тъй като подходът ЛИДЕР създава финансови възможности и дава власт на местните хора 

и общности да развиват своите селски райони, местното население е добронамерено и с 

положителни нагласи към реализацията на мерките от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие. 
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Подходът ЛИДЕР се основава на партньорство между различните заинтересовани страни на 

териториално ниво и това ще доведе до устойчиво прилагане на Стратегията във времето и 

постигане на нейните приоритети и задачи. 

 

Във тази връзка, МИГ трябва да насърчава местната общност да разработва интегрирани 

подходи „от долу нагоре“, когато е необходимо да се реагира на териториални и местни 

предизвикателства, които изискват структурни промени по време на реализацията на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие. 

 

МИГ трябва да провокира изграждането на капацитет на общността и стимулират 

иновациите (включително социалните иновации), предприемачеството и капацитета за 

промяна, чрез насърчаване на развитието и откриването на неизползван потенциал в 

общностите и териториите. 

 

На МИГ се препоръчва да насърчава ангажираността на общността, като засилва участието 

в рамките на общностите и изгражда усещане за ангажираност и участие, което може да 

увеличи собствената ефективност на МИГ. 

Често местното развитие се определя като напредък в политическите, социалните, 

икономическите, екологичните, здравните, технологичните, културните и рекреационните 

аспекти на живота в дадена общност. Още по-кратко, то се формулира като подобряване на 

качеството на живота в общността. Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

предлага цялостна концепция за развитие на територията на МИГ. 

 

Настоящият доклад от проведено проучване даде първоначална информация, която 

подлежи на допълване и текущо актуализиране при напредъка на изпълнение на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа“. 


