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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД 

ЗА РАБОТА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ  
И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПИРО  

ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО  
И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 
 
1. Преглед на средата в контекста на гражданското участие в процесите на 
разработване, изпълнение и наблюдение на регионалните политики 
 
Нормативни предпоставки  

 
Нормативни предпоставки за осигуряване на гражданско участие в процеса на 

формулиране, разработване, прилагане, наблюдение и контрол на регионални политики 
са регламентирани в следните документи: Закона за регионалното развитие (ЗРР), 
Правилника за неговото прилагане и Методически указания за разработване и прилагане 
на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройство (март 2020 г.). 

Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално развитие 
е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при 
осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и 
оценката.1 

Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и 
осигуряване на информация и публичност се съдържат в Методически указания за 
разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за 
периода 2021-2027 г., които се издават на основание на чл.17, т.9 от ЗРР, изм. и доп. ДВ. 
бр.21 от 13 март 2020 г. и имат за цел определяне на унифицирани процедури за 
изработване, оценка, одобряване и прилагане на ПИРО. 

За постигане на качествен и пълноценен процес на стратегическо планиране и 
устойчиво интегрирано регионално и местно развитие изключително важно е 
гражданското общество да бъде привлечено за участие на всички нива и етапи: 
разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на резултатите на ПИРО. 
 
Цели   
 
Обща цел: Да гарантира прилагането на принципа на партньорство и да осигури 
прозрачност на процеса по изготвяне на ПИРО. 
 
Специфични цели: 

• Популяризиране на подхода за интегрирано териториално развитие и ролята на 
ПИРО за развитието на общината; 

 
1 Източник: Закон за регионалното развитие, чл.2 ал.3 т.6, изм. и доп. ДВ №21/13.03.2020 
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• Повишаване участието и ангажираността на различни групи заинтересовани 
страни към процесите на планиране на общинското развитие. 

• Осигуряване на партньорство и сътрудничество между администрация и 
заинтересованите страни при изпълнение на плана. 

 
Принципи 
 
Принципи за прилагане на регионалната политика 

Държавната политика за регионално развитие се основава на следните принципи:2 
• Стратегически подход на планиране; 
• Програмиране и концентрация на ресурсите; 
• Допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно 

финансиране с ресурси от фондове на Европейския съюз, частни източници и от 
международни финансови институции; 

• Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в 
процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, 
наблюдението и оценката; 

• Съгласуваност с другите секторни и хоризонтални политики, инструменти и 
действия на международно, национално, регионално и местно равнище; 

• Партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 
планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. 

 
Принципи за участие на гражданите3 

Гражданското участие следва да се насърчава и подпомага чрез следните 
принципи, които се прилагат към всички участници, въвлечени в гражданското участие 
в процеса на вземане на политически решения: 

• взаимно уважение между всички участници като основа за честно взаимодействие 
и взаимно доверие; 

• зачитане на независимостта на НПО, независимо от това дали техните мнения 
съответстват с тези на публичните органи или не; 

• зачитане на позицията на публичните органи, които носят отговорността и 
отчетността при вземането на решения; 

• откритост, прозрачност и отчетност; 
• отзивчивост, като всички участници предоставят съответна обратна връзка. 
• недискриминация и приобщаване, така че всички гласове, включително тези на 

по-малко привилегированите и най-уязвимите, да могат да бъдат изслушани и 
взети под внимание; 

 
2 Източник:   Закон за регионалното развитие, чл.2 ал.3 т.6, изм. и доп. ДВ №21/13.03.2020 
3 Източник: Насоки за гражданско участие в процеса на вземане на политически решения, Съвет на 
Европа, приети от Комитета на министрите на 27 септември 2017 г. на 1295-то заседание на 
заместник-министрите) 
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• равенството между половете и равнопоставено участие на всички групи, 
включително тези с особени интереси и нужди, като младите хора, възрастните 
хора, хората с увреждания или малцинствата; 

• достъпност чрез използване на ясен език и подходящи средства за участие, 
офлайн или онлайн. 

 
Предпоставки за успешно включване на гражданите 

• Достъпен и приобщаващ процес, адекватен на целта; 
• Актуална и разбираема информация; 
• Равен достъп и привличане на всички заинтересовани страни; 
• Включване на идеи и предложения на гражданите в решенията и политиките; 
• Сътрудничество на принципа на равнопоставеност и зачитане на гражданските и 

човешки права. 
 
2. Участие на заинтересованите страни при разработване на ПИРО 
 
Основни подходи  
 

Един от ключовите приоритети в утвърждаване на местната администрация е 
осигуряване на лесен и достъпен интегриран подход за комуникация на гражданите и 
бизнеса с общината и прилежащите структури. Нивата на гражданско участие в процеса 
на вземане на политически решения се постига чрез: информиране, консултиране, диалог 
и активно участие.4 
 
2.1. Информиране 
 

Информирането е основополагащ етап при разработване на ПИРО, като целта му 
е да информира гражданите и да ги насърчи да участват. За целта са изпълнени следните 
задачи: 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАСИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИОННИ 
КАНАЛИ ЧРЕЗ ПЕЧАТНИ МЕДИИ 

 
• Информационни материали – плакати 

 
4 Източник: Насоки за гражданско участие в процеса на вземане на политически решения, Съвет на 
Европа, приети от Комитета на министрите на 27 септември 2017 г. на 1295-то заседание на 
заместник-министрите) 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАСИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИОННИ 
КАНАЛИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНИ МЕДИИ 

 
• Радио 

 
 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАСИЧЕСКИ ДИРЕКТНИ 
КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ  

 
• Публични събития (описани в настоящия доклад в т.2.2. и т.2.3.) 

 
 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ/НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ 
КАНАЛИ ЧРЕЗ ИНДИРЕКТНИ КОМУНИКАЦИОННИ 
КАНАЛИ  

 
• Информационни интернет сайтове 

 
Популяризиране на интернет страницата на ПИРО като възможност за 

осъществяване на пряка комуникация между представители на заинтересованите страни 
и гражданското общество с експертния екип/ работна група за разработване на 
документа. Предоставянето на информация към гражданите се осъществява приоритетно 
чрез интернет страницата на ПИРО на община Велико Търново на следния електронен 
адрес: https://veliko-turnovo-next7.eu/ и официалната интернет страница на Община  
Велико Търново на следния електронен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/ 

Всички заинтересовани страни са информирани за процеса на разработване на ПИРО 
чрез публикуване на актуална информация в секциите „Новини“, „Публични събития“ и 
предоставената възможност за обратна връзка с екипа чрез неограничен свободен достъп 
до секцията „Как да участвам?“ . 

https://veliko-turnovo-next7.eu/
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ/НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ 
КАНАЛИ ЧРЕЗ ДИРЕКТНИ КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ  

 
• Социални медии 

 

 
 
 
2.2. Консултиране 
 

• Анкети 
 

През периода от 10.03.2021 година до 28.04.2021 година са проведени анкетни 
проучвания с цел да се събират гледните точки на отделни лица, неправителствени 
организации и гражданското общество като цяло относно моментното състояние на 
различни аспекти от живота в общината, както и да се регистрират вижданията на 
заинтересованите страни за бъдещето развитие на Велико Търново.  
 
Резултатите от работата са представени в настоящия доклад в т.3. 
 

• Публични събития 
 
Фокус групи 
 

На 31.05.2021 и 01.06.2021г. са проведени 7 фокус - групи с общо 64 участници 
(присъствени) , по следните теми:  

• Социална политика и здравеопазване; 
• Икономическо развитие/ НИРД; 
• Образование, младежки дейности и спорт; 
• Инфраструктура 
• Околна среда и градска мобилност 
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• Културно-историческо наследство и туризъм 
• Общинска администрация, в т.ч. кметове и кметски наместници, съседни общини 

 
Презентационни материали от проведените фокус-групи: 
 

• Презентация - „Състояние на местната икономика“; 
• Презентация - „Възможности за финансиране на интервенции в публичния 

сектор“; 
• Презентация - „Актуализация на ПУГМ“; 
• Презентация - „Социална политика и здравеопазване“. 

 
Резултатите от работата са представени в настоящия доклад в т.3. 
 

• Получени предложения от заинтересованите страни за включване в ПИРО 
 

До момента на изготвяне на настоящия доклад, представящ междинни резултати от 
работата със заинтересованите страни, са получени общо 15 предложения от граждани и 
организации за включване на проектни идеи в ПИРО на Община Велико Търново за 
периода 2021-2027г.  Извън подадените чрез формата за обратна връзка фишове, са 
получени и заявки за проектна готовност, подадени от различни звена на 
администрацията по образец. 
 
 
2.3. Диалог 
 

Диалогът е структуриран, дълготраен и ориентиран към резултати процес, който 
се основава на взаимен интерес в обмена на мнения между публични органи, физически 
лица, НПО и гражданското общество като цяло. Вземането на съвместни решения е един 
от най-важните етапи, при който заинтересованите страни/гражданите работят 
съвместно с управляващите за формулиране на общи решения за бъдещото развитие на 
град Велико Търново. 
 

• Публични събития 
 
„Обществен форум“ 
 

На 02.06.2021 г. се проведе „Обществен форум“ (он-лайн), в който се включиха 
общо 22 участника.  
 
Презентационни материали от проведения форум: 

• Презентация - „Публично събитие „Обществен форум““; 
• Презентация - „Резултати от проведени анкетни проучвания“; 
• Презентация - „Мерки за ограничаване изменението на климата“. 

https://veliko-turnovo-next7.eu/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A1%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://veliko-turnovo-next7.eu/wp-content/uploads/2021/06/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://veliko-turnovo-next7.eu/wp-content/uploads/2021/06/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://veliko-turnovo-next7.eu/wp-content/uploads/2021/06/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%A3%D0%93%D0%9C.pdf
https://veliko-turnovo-next7.eu/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
https://veliko-turnovo-next7.eu/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC.pdf
https://veliko-turnovo-next7.eu/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://veliko-turnovo-next7.eu/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf
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Пълен запис от проведеното събитие е достъпен тук. 
 
3. Междинен резултати от работата със заинтересованите страни (към 07.06.2021г.) 
 

Анкетните проучвания са проведени през периода 10.03.2021 година - 28.04.2021 
година.  
 

Първото анкетно проучване е сред граждани на община Велико Търново.  
 

• Методология 
За постигане на първичните бази данни е използван следният метод: онлайн анкета 

за самопопълване, която е достъпна на сайта на общината. За популяризиране на анкетата 
са предприети действия за представянето и пред широката общественост, показващи, 
къде може да бъде намерена и попълнена тя. На сайтът има разяснение относно целта на 
изследването, възложителя и изпълнителя на изследването, както и гарантираната 
анонимност на индивидуалното мнение. 

В анкетата се включиха 305 души. 
 

• Профил на участниците 
92% от всички, които са попълнили онлайн въпросника са живеещи постоянно в 

Община Велико Търново. Основната част от тях – нед 86% са с жителство в град Велико 
Търново. Други населени места, от които са се включили по-висок дял респонденти са 
Ветринци – с 3,9% и Беляковец с 2,2%.  
От живеещите в град Велико Търново 22% са от центъра, 17% са от квартал Кольо 
Фичето, 15% от квартал Бузлуджа и 12% от Картала. Жителите на всички други квартали 
са с под 10% относителен дял в извадката. 
 

 
 

Жените, които са се включили в изследването са  извадката са малко повече– 54% 
към 46% за мъжете. 

46,0%

54,0%

Мъж 

Жена

Посочете Вашият пол:

https://youtu.be/YkfrQ0Qr9W4
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Основната част от респондентите са в активна възраст – 26 -45 години (68%). Като 
дял следват тези на възраст 46 – 65 години с 23%. В другите възрастови групи имаме под 
10% от участвалите в анкетата, като младите – 15 – 25 години са с дял от 7%, а най-
възрастните (над 65 години) са 2%. 

Изхождайки от възрастовото разпределение, то отговорите на въпроса: „Какво е 
Вашето занятие към момента?“ са с очаквано разпределение – работещите са над 80% от 
всички, които са се включили в изследването. 

 

 
 

• Основни резултати 
Малко над половината от всички, които са участвали в анкетата, смятат, че община 

Велико Търново е подобрила състоянието си, но с по-бавни темпове от очакваното. 15% 
смятат, че всъщност подобрението е доста бързо. Толкова е и делът на тези, които не 
виждат промяна изобщо. За почти  всеки пети от отговорилите, общото състояние на 
общината се е влошило през последните години, като този дял е значително по-висок 
сред най-възрастните – над 65 години (50%) и значимо по-нисък сред най-младите – 15-
25 годишни (0%). 

Следващия въпрос е за оценка на моментното състояние по различни параметри (виж 
слайд 9). На този въпрос по девет от позициите положителните отговори преобладават 
пред отрицателните – най-значимо това е при Туризъм (с 67% положителни общо към 
16% отрицателни общо), Състоянието на културно-историческото наследство на 

7%        

68%        

23%        

2%        

15 – 25 г.

26 – 45 г.

46 – 65 г.

Над 65 г.

В коя от следните възрастови групи попадате:

6%        

84%        

4%        

4%        

2%        

Ученик/студент 

Работещ

Безработен

Майчинство/домакиня

Пенсионер

Какво е Вашето занятие към момента?
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общината – с 65% положителни оценки към 17% отрицателни и Образованието - – с 61% 
положителни оценки към 14% отрицателни. 

Най-ниско се оценява моментното състояние по следните параметри – пътната 
инфраструктура – тук отрицателните оценки са 56% към едва 21% на положителните. 
Другите позиции, където отрицателните оценки преобладават Здравните услуги, 
Икономическото развитие и Трудовата заетост.   

Най-висок дял на категоричния отрицателен отговор – Много лошо състояние, 
посочен  от 28%  от анкетираните е регистриран при позицията Пътна инфраструктура. 
 

 
 

15%

52%

15%

18%

Общината се подобри бързо към по-добро

Общината се подобри към по-добро, но с по-
бавни темпове от очакваните

Нищо не се е променило

Общото състояние на общината се влоши

Как се промени Община Велико Търново, като цяло, през
последните 7 години?
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Основните инфраструктурни проблеми на община Велико Търново са свързани 
основно с Лошата улична инфраструктура в населените места (67%) и недостатъчните 
места за паркиране (64%). Тези два отговора са единствени с над 50% относителен дял. 
Като цяло – именно пътната инфраструктура събира най-много негативни оценки от 
търновци. Интересното тук е че, статистически значимо повече жени са дали отговор 
Недостатъчно места за паркиране (66%) към (60% ) мъже, които го посочват. При Лоша 
улична инфраструктура в населените места не се наблюдават значими разлики между 
отделните демографски групи.  

Други съществени проблеми – посочени от 20 и повече процента от гражданите 
на Велико Търново са Недоброто състояние на пътищата извън населеното място и  
Лошото състояние на ВиК инфраструктурата. Като тук не се наблюдават значими 
разлики между отделните демографски групи.  

22%

9%

14%

4%

5%

25%

4%

6%

7%

7%

8%

6%

7%

7%

43%

40%

47%

28%

30%

42%

18%

28%

39%

35%

40%

23%

23%

32%

18%

34%

25%

32%

36%

17%

23%

31%

27%

29%

35%

33%

38%

40%

13%

13%

10%

27%

22%

12%

28%

20%

16%

21%

13%

28%

22%

14%

4%

4%

4%

10%

7%

4%

28%

15%

11%

8%

5%

10%

10%

6%

Състоянието на културно-историческото 
наследство на общината

Социални услуги

Образование

Здравни услуги

Достъпност на предлаганите здравни услуги

Туризъм

Пътната инфраструктура

Обществения транспорт във Велико Търново

Сметосъбирането и транспортирането на 
отпадъците

Спортна инфраструктура

Сигурност

Икономическото развитие

Трудова заетост

Борба с престъпността

Как оценявате състоянието на общината към момента по следните 
параметри?

Много добро Добро Нито добро, нито не По-скоро лошо Много лошо
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Най-ниски дялове на посочвания тук наблюдаваме при позициите Недостатъчна/ 
в лошо състояние социална инфраструктура и Недобро състояние на образователната 
инфраструктура – съответно 2% и 4%. 
 

 
 

 

67%

23%

64%

20%

14%

19%

8%

13%

18%

2%

4%

15%

6%

14%

3%

Лоша улична инфраструктура в населените места

Недобро състояние на пътищата извън населените …

Недостатъчно места за паркиране

Лошо състояние на ВиК инфраструктурата

Състоянието на сградния фонд в общината

Недобро състояние на парковете и междублоковите …

Недостатъчен брой и качество на детските площадки

Недостатъчен брой и качество на спортните …

Недостатъчна/в лошо състояние здравна …

Недостатъчна/в лошо състояние социална …

Недобро състояние на образователната инфраструктура

Неразвити икономически/промишлени зони

Инфраструктура в населените места

Инфраструктура за управление на отпадъци

Друго

Кои са основните инфраструктурни проблеми на община Велико 
Търново?

44%

20%

19%

34%

27%

39%

50%

13%

36%

13%

Икономическо развитие

Подкрепа и стимулиране на бизнеса

Социални въпроси

Култура

Образование

Околна среда

Подобряване на техническата и 
транспортната инфраструктура

Подобряване на сградния и жилищен фонд

Подобряване на средата на живот

Развитие на туризма

Кои трябва да са основните приоритети за развитие на община Велико 
Търново през следващите години, според Вас?
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Очакванията на търновци за основните приоритети за развитие на Общината са 

Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура и Икономическо развитие. 
Интересното тук е, че Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура  е 
много по-важна за жените (54%) отколкото за мъжете (46%). Докато при 
Икономическото развитие наблюдаваме обратното – тук делът на мъжете е 47%, докато 
при жените е 43%. Другите три позиции, които събират сравнително високи дялове от 
отговорите са Околна среда (39%) , Подобряване на средата на живот (36%) и Култура 
(34%). 
 

Второто анкетно проучване е сред организации от всички заинтересовани страни.  
 

• Методология 
За постигане на първичните бази данни е използван следният метод: онлайн анкета 

за самопопълване, която е достъпна на сайта на общината. За популяризиране на анкетата 
са предприети действия за представянето и пред различен тип организации, показващи, 
къде може да бъде намерена и попълнена тя. На сайтът има разяснение относно целта на 
изследването, възложителя и изпълнителя на изследването, както и гарантираната 
анонимност на индивидуалното мнение. 

В анкетата се включиха 166 организации. 
 

• Профил на участниците 
Най-висок дял от всички организации, които са се включили са представители на 

сектор Образование – 18%, следват тези от сектор Държавно управление и общинска 
власт – 17%. С дялове от по 9% са Организации с нестопанска цел (НПО), такива от 
сектор Култура, спорт и раз влечения и от сектор Търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети. Фирмите от другите сектори на икономиката с дялове от пет и по-малко 
процента. 

90% от всички организации в извадката са изцяло с българска собственост (като това 
са само сред такива от реалния сектор). Чуждестранните компании са 5% от всички, а 
тези със смесена собственост съответно също 5%. 
 

 
 

38%

26%

20%

15%

До 9 заети

10 - 49 заети

50 - 249 заети

250 и повече заети

Какъв е броят постоянно заети лица във Вашата
организация?



14 
 

В извадката попадат организации с различен брой заето – преобладават микро 
фирмите – с до 9 заети – те са 38%. Най-нисък е делът на тези с над 250 заети – те са 15% 
от всички в изследването. 

 
 
• Основни резултати 
Над половината от участвалите в изследването (55%) представители на организации 

от община Велико Търново смятат, че тя се е променила към по-добро, но с по-бавни 
темпове от очакваните. За 16% промяната към по-добро е била бърза.  16%  смятат, че 
общото състояние на общината се е влошило през последните 7 години, докато 12% 
посочват отговор – няма промяна. 

На въпроса – „А как, според Вас, се разви икономическото състояние в Община 
Велико Търново през последните 7 години?“ 58% посочват отговор Общината се 
подобри към по-добро, но с по-бавни темпове от очакваните. 9% смятат, че развитието 
на икономическото състояние е било динамично.  За 14% икономическото състояние на 

3%

1%

4%

2%

1%

4%

9%

2%

5%

5%

4%

1%

4%

17%

18%

2%

9%

2%

9%

Селско, горско и рибно стопанство

Добивна промишленост

Преработваща промишленост

Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива

Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване

Строителство

Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети

Транспорт, складиране и пощи

Хотелиерство и ресторантьорство

Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; Далекосъобщения

Финансови и застрахователни дейности

Операции с недвижими имоти

Професионални дейности и научни изследвания

Държавно управление и общинска власт

Образование

Хуманно здравеопазване и социална работа

Култура, спорт и развлечения

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ - Ремонт на компютърна техника, на лични 
и домакински вещи, Други персонални услуги

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ - Дейности на организации с нестопанска 
цел

В коя от следните позиции по Класификация на икономическите
дейности (КИД 2008) е основната дейност на организацията, която

представлявате?
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Велико Търново се е влошило през последните 7 години. Отговор Нищо не се е 
променило посочват 20% то анкетираните. 

 
 

 
 

За над една трета от представителите на организациите в общината  (39%) 
взаимодействието на общинската администрация и бизнеса/организациите във Велико 
Търново е Нито добро, нито лошо, като това е отговорят с най-висок дял на посочване. 
Като По-скоро лошо и Много лошо определят взаимодействието общо 19% от 
анкетираните (съответно с дялове по тези позиции от 15% и 4%). Положителни оценки 
са дали общо 43% от анкетираните, съответно 34% за Добро и 9% за Много добро. 

 

16%

55%

12%

16%

Общината се подобри бързо към по-добро

Общината се подобри към по-добро, но с по-
бавни темпове от очакваните

Нищо не се е променило

Общото състояние на общината се влоши

Как се промени Община Велико Търново, като цяло, през последните 7 години?

9%

58%

20%

14%

Общината се подобри бързо към по-добро

Общината се подобри към по-добро, но с по-
бавни темпове от очакваните

Нищо не се е променило

Икономическото състояние на общината се 
влоши

А как, според Вас, се разви икономическото състояние в Община Велико 
Търново през последните 7 години?
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Най-високо се оценяват Туризмът (общо 75% на положителните оценки) и 
Състоянието на културно историческото наследство (63%). При почти  всички позиции 
положителните оценки са с по-висок дял от отрицателните. Най-ниско оценена е Пътната 
инфраструктура – с общо 58% на негативните оценки – 34% на отговори По-скоро лошо 
и 24% Много лошо. Изводът, който можем да направим на база отговорите на този 
въпрос, е, че като цяло състоянието на общината към момента е добре оценено от 
представителите на организации, които са участвали в изследването. 

9%

34%

39%

15%

4%

Много добро

Добро

Нито добро, нито не

По-скоро лошо

Много лошо

Как бихте оценили взаимодействието на общинската администрация и 
бизнеса/организациите във Велико Търново?
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При отговора на въпроса „Развитието на кои фактори, биха били двигател за 
развитието на община Велико Търново?“ представителите на организации от общината 
са посочили четири подобни фактори с дял от 50 и повече процента – това са: Привличане 
на инвеститори (69%), Развитие на туризма (55%), Повишаване на образованието и 
квалификацията на човешките ресурси (55%) и Подобряване на техническата 
инфраструктура (54%). Развитието на индустриалния сектор е позиция, избрана от 40% 
от респондентите. Повишаване на капацитета на местната общност за кандидатстване и 
изпълнение на проекти е избрано от 34%, а Развитието на сектора на услугите от 24%. 

21%

17%

9%

4%

4%

26%

1%

4%

8%

7%

5%

2%

3%

4%

42%

41%

49%

28%

32%

49%

20%

33%

41%

41%

48%

35%

30%

41%

17%

27%

22%

29%

35%

14%

22%

29%

22%

29%

30%

31%

38%

35%

13%

11%

14%

27%

20%

8%

34%

24%

24%

15%

12%

23%

21%

14%

6%

4%

7%

12%

10%

3%

24%

9%

5%

8%

4%

8%

7%

5%

Състоянието на културно-историческото наследство на 
общината 

Социални услуги

Образование

Здравни услуги

Достъпност на предлаганите здравни услуги

Туризъм

Пътната инфраструктура

Обществения транспорт във Велико Търново

Сметосъбирането и транспортирането на отпадъците в 
населеното място, където живеете

Спортна инфраструктура

Сигурност

Икономическото развитие

Трудова заетост

Борба с престъпността

Как оценявате състоянието на общината към момента по следните
параметри?

Много добро Добро Нито добро, нито не По-скоро лошо Много лошо
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Като цяло, всички изброени във въпроса „До каква степен сте съгласни с 
мнението, че през следващия програмен период основния приоритет за развитие на 
общината трябва да е …“ позиции, са получили отговори Напълно съгласен и По-скоро 
съгласен. Представителите на организациите, които участват в изследването виждат 
бъдещото развитие като комплексно – във всяка от областите. Все пак, най-висок дял на 
положителните отговори събира Образованието – 87% са посочили отговор Напълно 
съгласен. Икономическото развитие – с отговор Напълно съгласен от 73% от запитаните- 
като така заема второто място. На трето място е посочено Опазването на околната среда 
е с дял на Напълно съгласните от 68%. Следват Културата и изкуството с дял на 
отговорите на позиция Напълно съгласен от малко над половината от запитаните (64%) 
и Социалната политика съответно с 48% от всички. 

 

 
 

Представителите на организациите във Велико Търново, които са участвали в 
изследването, виждат като най-необходима за развитието на общината областта на 
Туризма – тя е посочена от почти две трети от анкетираните (77%). Другата 

69%

55%

40%

24%

34%

55%

54%

1%

Привличане на инвеститори

Развитие на туризма

Развитие на индустриалния сектор

Развитие на сектора услугите

Повишаване на капацитета на местната 
общност за кандидатстване и изпълнение на …

Повишаване на образованието и 
квалификацията на човешките ресурси

Подобряване на техническата инфраструктура

Друго

Развитието на кои фактори, биха били двигател за развитието на община 
Велико Търново? 

73%

68%

48%

87%

64%

23%

28%

38%

12%

33%

4%

3%

13%

1%

2%

1%

1%

1%

Икономическия растеж

Опазването на околната среда

Социалната политика

Образование

Културата и изкуството

До каква степен сте съгласни с мнението, че през следващия програмен период 
основния приоритет за развитие на общината трябва да е ………

Напълно съгласен По-скоро съгласен Нито съгласен, нито не
По-скоро несъгласен Несъгласен
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икономическа дейност, които събират над 50% дял от запитаните е Леката промишленост 
(55%). Информационните технологии са посочени от почти половината от запитаните – 
49% ги посочват като една от най-необходимите дейности за развитието на общината. 
Малко под половината от всички (43%) посочват Транспорта и логистиката като една от 
най-необходимите за развитието на общината дейности. Търговията и Хранително 
вкусовата промишленост са посочени от около 30 и повече процента от запитаните. 
Тежката промишленост е с дял от 10%, Аутосорсинг услугите с 14%, а Другите услуги с 
12%. 
 

 
 

Тематични фокус групи с представителите на заинтересованите страни.  
 

Фокус групите са проведени през периода 31.05.2021 година - 01.06.2021 година. 
 

• Методология 
Груповата дискусия (фокус групата) е модерирана и целенасочена (фокусирана) 

дискусия на група от хора. Размяната на мнения и конфронтация на идеи с другите 
участници ни дава разширена информация. Процесът на групова динамика води до 
интензивна дискусия по интересни теми.  
Информацията, която бе получена чрез този метод послужи за набиране на допълнителна 
информация по определените теми на анализа, които да послужат за последващи 
препоръки и насоки във финалния доклад. Основната им цел бе да бъдат набрани идеи и 
виждания на заинтересованите страни за визията, целите и приоритетите на ПИРО. 
Групите са проведени на 31.05.2021 и 01.06.2021г. по следните теми:  

• Социална политика и здравеопазване; 
• Икономическо развитие/ НИРД; 
• Образование, младежки дейности и спорт; 
• Инфраструктура 

49%

14%

77%

12%

30%

43%

36%

55%

10%

2%

Информационни технологии

Аутсорсинг услуги

Туризъм

Други услуги

Търговия

Транспорт и логистика

Хранително вкусова промишленост

Лека промишленост

Тежка промишленост

Друго 

Кои икономически дейности са най-необходими за развитието на общината?
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• Околна среда и градска мобилност 
• Културно-историческо наследство и туризъм 
• Общинска администрация, в т.ч. кметове и кметски наместници, съседни общини 

Общият брой участници е 64. 
 

• Профил на участниците 
В различните групи се включиха различен брой участници – всички те заявиха своето 

участие на сайта на ПИРО и всички бяха поканени да участват. Най-многобройните 
групи бяха Образование, младежки дейности и спорт и Общинска администрация, в т.ч. 
кметове и кметски наместници, съседни общини.  
Участниците са с най-широк профил – от представители на детски градини, училища и 
университети, до заместник кметове на съседни общини.  
 

• Основни резултати 
Основната задача на тези групови дискусии бе да дадат насоки за това, как 

заинтересованите страни виждат бъдещето на общината. За целта във всяка от групите 
бе проведена задачата Дърво на проблемите – чиято цел бе, в игрова форма и групова 
работа, да се представят съществуващите проблеми на общината (като цяло и по темата 
на групите), да се види представата за желаното идеално бъдеще (визия) на участниците 
и по какво да се направи, за да може да се достигне от проблемите до това желано бъдеще 
(приоритети). 
В анализа са представени обединените от анализаторите резултати от груповите 
дискусии – основни проблеми, приоритети и идеи за визия, върху които стъпват 
експертите, за да подготвят своите препоръки. 
 

 
 

В графиките сме дали съотношението на споменаване на всеки от обобщените 
проблеми, а след общото название, описваме и какво основно влиза в него. Например – 
в Достъпност (най-често споменавания проблем – практически от всички групи 
участници) са обединени всички споменавания на недоволство от транспортната 

ПрезастрояванеСпорт и здраве 
(условия за масов 

спорт, здравна 
инфраструктура)

Образование 
(качество на 

образователния 
процес, обвързан 

с нуждите на 
бизнеса)

Икономическо 
развитие 

(икономически 
зони, 

дигитализация, 
привличане на 

инвестиции)

Проблем - околна 
среда 

(управление 
отпъдъци, 

чистота, качество 
въздух)

Култура (опазване 
на наследството, 

недостатъчна 
ифраструктура)

Достъпност 
(транспортна 

инфраструктура, 
улична мрежа, 

трафик, 
пешеходни зони)

Проблеми 
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инфраструктура в града и между населените места, организацията на уличното 
движение, трафика, липсата на пешеходни зони и други подобни. 

Прави впечатление това, че на второ място на база честота на посочвания се 
нарежда Културата – с опазване на културното наследство, недобре развита културна 
инфраструктура като цяло. 
 

 
 

Върху какво основно трябва да се работи, за да има едно желано бъдеще Община 
Велико Търново? Почти всички участници се обединяват около това, че трябва да се 
използват даденостите на територията – да се стъпи на тях и да се развиват, за да може 
по-лесно да се достигне до представата за визия. 

На първо място като споменавания е работа с културно историческото наследство 
(запазване и достъпно представяне, за да се засилва туризма), предлагане на пакети със 
съседни общини (за да може туризмът да не е само еднодневни посещения на определен 
исторически обект), работа с хотелите и ресторантите в общината за задържане на 
туристите и разнообразяване на културния живот. 

На второ място като приоритет се оказва образованието – преквалификация на 
кадрите, образование в специалности, които се търсят и биха отговорили на нуждите на 
бизнеса (най-вече в средното образование).  

С равен брой споменавания на второ място е и Зелената инфраструктура – 
очаквания за повече зеленина не само около реката, но и в кварталите. 
 

Услуги за населението 
(социални, здравни, 

спорт)

ИкономикаЗелена инфраструктураОбразованиеКултура (културно 
историческо 

наследство и туризъм, 
разнообразяване на 

живота)

Приоритети 
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Съвсем логично и именно това са и основните характеристики на това желано 
бъдеще, което искат за своята община представителите на заинтересованите страни – 
бъдеще, които се опира на културно историческото наследство, надгражда го, 
разнообразява с културни събития, в един зелен и развиващ се град, с качествен 
образователен процес, обвързан с нуждите на бизнеса. 

Думите, които са употребени при изготвянето на визии, описват една 
вдъхновяваща и привлекателно представа. Ето част от тях: 

Млад 
Цветен 
Щастие 
Духовен 
Грижа 
Общност 
Доверие 
Спокоен 
Иновативен 
Представяме и няколко цитата от групите, което могат да дадат представа за това, 

как се мисли бъдещето на общината и как участниците се представят да се случи това 
бъдеще: 
„Основна визия за Велико Търново събрана от всички от групата - Достъпна, 
Подкрепяща и Цветна община. Социална отговорност и здравеопазване. Приоритети- 
образование (трябват грамотни хора, подготвени хора във всички направления, които 
в изпълнение ще доведе до исканата от нашата група визия за Велико Търново), спорт 
(свързан е със зоните за отдих, зелените пространства), Здравеопазване и социалните 
дейности.“ 
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„Проблемите, които виждаме са инфраструктура, заетост, презастрояване, 
екологични проблеми и на здравеопазването. Решение е внедряване на технологии във 
всяка една област на развитие на общината, озеленяване, грижа за горите и 
почистване, инвестиции и търсене на инвестиции и не само от тук, но и от чужбина, 
като тук можем да включим и европейските проекти. Образование - хората да бъдат 
по образовани. Пътят на образованието - в повишаване на качеството на образование 
и умения, и търсене на иновативни решения, които да постигнем решаването на тези 
проблеми, защото искаме градът да е по-зелен, да имаме покриви озеленени с различни 
растения, както сме виждали по разни снимки в интернет. Образованието да се 
развива на европейско ниво, тоест да се повишава, градът и въздухът да е чист. Хората 
да намират по-успешна реализация в самия град и да не се налага да излизат извън 
рамките на града или извън рамките на България. Здравето да е достъпно и качествено 
за всеки. Искаме да имаме град мечта.“ 
 
„Проблемите – Автомобила (паркирането, тесните улици, инфраструктурата) като 
цяло придвижването на хората от една точка до друга, градския транспорт - 
състоянието, след това се отива и към зелените площи, парковете. Нещата свързани 
с финансите- работни места, ниски заплати, високи цени, високи данъци- това са 
икономическите фактори. Всички се обединихме около тях. Наясно сме всички - чисто, 
приветливо, зелено, дигитално, всички го знаем. Трудно е да намерим решения с няколко 
думи. Има една ключова дума и тя е инфраструктура, която включва всички тези неща- 
автомобили, градски транспорт, хората, придвижването, инфраструктурата. И 
другата много хубава дума е благоустрояването. И от другата страна имаме 
икономика - пак една дума чадър, която включва инвестиции, идване на инвеститори, 
те пък са свързани с други неща, като туризъм - как се развива това нещо? И 
населението да е по-образовано, по-културно, по-добронамерено. Образование. 
Здравеопазването - състоянието на медицинските заведения има много какво да се 
желае. Ключово нещо за децата, за проблемите с яслите. Има много нови деца и има 
проблем в малката бройката при яслите и детските градини (има претъпкване).“ 
 
„Всички се обединяваме около общите проблеми, които има града ни. Здравеопазване - 
има още много какво да се желае относно услугата във Велико Търново. За нас 
проблемите са липса на достатъчно тротоари, висок трафик и липса на парко-места, 
липса и желание за повече детски площадки и зелени площи във Велико Търново, мръсен 
въздух, презастрояване, остаряване на материална база в детските заведения, липса на 
чужди инвестиции. Тези проблеми може би ще бъдат решени, чрез създаване на условия 
от страна на общината за привличане на чужди инвестиции, обособяване на пешеходна 
зона, за която се говори от много години във Велико Търново, подобряване на 
материалната база, разкриване на нови детски заведения. 
Това, което виждаме като визия за Велико Търново е- Модерен европейски град с 
развита  икономика, чист въздух, зелен град, устойчиво развитие, грижа за хората, 
отношение към децата.“ 
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4. Предстоящо 
 

• Анкетно проучване с предложение за визия, цели и приоритети – на база 
осъществената работа с участие на заинтересованите страни в процеса по 
разработване на ПИРО чрез консултиране и диалог; 
 

• Определяне на зони за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие) 
на ниво град, община и съседни общини – въз основа на обосновани критерии, 
в съответствие с националната политика за пространствено развитие, критерии за 
общата пространствена ориентация на секторните политики на територията за 
прилагане на ПИРО и съгласно целите, присъщи на кохезионната политика за 
периода 2021–2027 г.  
 

• Предложения за включване в Програмата за реализация на ПИРО -  в 
резултата от обработката на заявки за проектна готовност и фишове за проектни 
идеи, получени чрез формата за обратна връзка на интернет страницата на ПИРО. 

 
 


