Роля и място на заинтересованите
страни в процеса на разработване на
ПИРО - представяне на резултатите от
изследване при определяне на визия и
приоритети

Участие на заинтересованите страни при разработване на ПИРО

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.

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)

Участие на заинтересованите страни при разработване на ПИРО
1. Анкетно проучване сред граждани:
- метод: онлайн анкета
- извадка: 305 човека
2. Анкетно проучване сред организации
- метод: онлайн анкета
- извадка: 166 представители на организации
период на теренната работа на двете проучвания:
10.03.2021 година - 28.04.2021 година

Участие на заинтересованите страни при разработване на ПИРО
Кои трябва да са основните приоритети за развитие на
община Велико Търново през следващите години,
според Вас?

ОРГАНИЗАЦИИ

ГРАЖДАНИ

Икономическо развитие
Подкрепа и стимулиране на
бизнеса

20%

Социални въпроси

19%

30%
20%

Култура

35%

34%

Образование

34%

27%

Околна среда

50%
13%

Подобряване на средата на живот
Развитие на туризма

27%

39%

Подобряване на техническата и
транспортната инфраструктура
Подобряване на сградния и
жилищен фонд

50%

44%

43%
4%

36%
13%

29%
14%

Участие на заинтересованите страни при разработване на ПИРО
3. 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
• Културно-историческо наследство и туризъм
• Общинска администрация, в т.ч. кметове и кметски наместници, съседни
общини

Участие на заинтересованите страни при разработване на ПИРО
ФОКУС ГРУПИ

Проблеми

Достъпност
Култура (опазване Проблем - околна
(транспортна
на наследството, среда (управление
инфраструктура,
недостатъчна
отпъдъци, чистота,
улична мрежа,
ифраструктура)
качество въздух)
трафик, пешеходни
зони)

Икономическо
развитие
(икономически
зони,
дигитализация,
привличане на
инвестиции)

Образование
Спорт и здраве
(качество на
(условия за масов
образователния
спорт, здравна
процес, обвързан с инфраструктура)
нуждите на
бизнеса)

Презастрояване

Участие на заинтересованите страни при разработване на ПИРО
ФОКУС ГРУПИ

Приоритети

Култура (културно
историческо наследство и
туризъм, разнообразяване
на живота)

Образование

Зелена инфраструктура

Икономика

Услуги за населението
(социални, здравни, спорт)

Участие на заинтересованите страни при разработване на ПИРО
4. Анкета в помощ при определяне на финални визия и приоритети
- метод: онлайн анкета
- извадка: 60 човека
- период на теренната работа - 10.06.2021 и 21.06.2021г.

Финална визия и приоритети
Вариант 1 - Общината е ДВИГАТЕЛ на доверие, достъпност, динамика, дигитализация,
дуално образование.

Финална визия и приоритети
Вариант 2 - Общината е ТЕРИТОРИЯ на

Финална визия и приоритети
Вариант 3 – Велико Търново е

Финална визия и приоритети
Кое от тези предложения за визия на община Велико Търново 2021 – 2027 г.
Ви допада на Вас лично най-много?

Вариант 1 - Общината е ДВИГАТЕЛ на доверие,
достъпност, динамика, ...

Вариант 2 - Общината е ТЕРИТОРИЯ на

Вариант 3 – Велико Търново е

13% ↓

38%

48% ↑

Финална визия и приоритети

Мислейки си за това, което видяхте в тази визия, като цяло, бихте ли казали, кое от
следните твърдения най-добре описва Вашето мнение?

Много ми харесва

Донякъде ми харесва

По-скоро не ми хареса

Изобщо не ми хареса

Вариант 1

50%

Нито ми харесва, нито не ми харесва

25%

13%

0%

13%

4%

Вариант 2

Вариант 3

26%

52%

41%

9%

48%

9%

3% 3%

Финална визия и приоритети
Тази визия, която видяхте, кара ли ви да се стремите да помогнете лично Вие за
достигането на това, което е описано в нея?
Със сигурност

Вариант 1

38%

По-скоро да

Не мога да преценя

Вероятно не

13%

25%

Със сигурност не

13%

13%

4%

Вариант 2

9%

13%

48%

26%

0%

Вариант 3

34%

45%

17%

3%

Финална визия и приоритети
Като резултат от виждането на тази визия, бихте ли казали, че очакванията Ви за
бъдещето на Oбщина Велико Търново ...
Се подобри значително

Вариант 1

29%

Вариант 2

Вариант 3

Се подобри леко

Се влоши леко

43%

33%

19%

Е същото като преди

29%

42%

14%

24%

23%

Се влоши значително

0%

14%

5%

4%

10%

12%

Финална визия и приоритети
Доколко тази идея се отнася до Вашата представа за бъдещето на Велико
Търново и съответства на Вашия начин на живот и нужди:
Напълно относима
Не е особено относима

Вариант 1

67%

Вариант 2

Вариант 3

Донякъде относима
Изобщо не е относима

43%

35%

33%

38%

0%

14%

62%

5%

4%0%

Финална визия и приоритети
Предложения за Cтратегически цели за развитие на община Велико Търново за
периода 2021-2027 г:
1.

Стратегическа цел „Икономически растеж, основан на чисто производство, местно предприемачество, външни
инвестиции и активна връзка между образование и бизнес.“

2.

Стратегическа цел „Съхраняване и многообразно съвременно представяне на културното и природно наследство
за допринасяне формирането на убедителен местен културно-туристически продукт и регионален бранд“

3.

Стратегическа цел „Качествена жизнена среда с осигурени равнодостъпни публични услуги за пълноценен живот
на населението“

4.

Стратегическа цел „Насърчаване на разнообразни партньорства като инструмент за съвместно действие в
усъвършенстване на местни териториални инициативи“

Предложения за Приоритети на община Велико Търново за периода 2021-2027 г:
•

Приоритет „Инвестиции и растеж“

•

Приоритет „Автентично наследство и бъдеще“

•

Приоритет „Зелена и иновативна община“

•

Приоритет „Социална солидарност и равни възможности“

•

Приоритет „Интегрирано териториално партньорство“

Финална визия и приоритети
Мислейки си за това, което видяхте в
предложените цели и приоритети, като цяло, бихте
ли казали, кое от следните твърдения най-добре
описва Вашето мнение?
Много ми харесва

Тези цели и приоритети, които видяхте, карат ли ви
да се стремите да помогнете лично Вие за
достигането на това, което е описано в тях?

26%

Със сигурност
Донякъде ми харесва

43%

61%

По-скоро да
Нито ми харесва, нито не ми
харесва

46%

7%

Не мога да преценя
По-скоро не ми хареса

2%

Вероятно не
Изобщо не ми хареса

7%

4%

4%

Със сигурност не

0%

Финална визия и приоритети
Моля, подредете по степен на релевантност/съответствие към избраната визия, предложените по-долу стратегически
цели за развитие на община Велико Търново за периода 2021-2027 г., като на първо място поставите тази, която
считате най-релевантна и подредите останалите в низходящ ред:

Вариант 3

Вариант 2
Първо място

Второ място

Средно

Трето място

Икономически растеж, основан на чисто
производство ...

58% ↑

Съхраняване и многообразно
съвременно представяне ....

21%

Качествена жизнена среда с осигурени
равнодостъпни публични услуги

21%

Насърчаване на разнообразни
0%11%
партньорства като инструмент ..

42%

32%

26%

16%

11%

26%

37%

Първо място

Второ място

1.8

Икономически растеж, основан на чисто
производство ...

2.3

Съхраняване и многообразно
съвременно представяне ....

2.4

Качествена жизнена среда с осигурени
равнодостъпни публични услуги

3.5

Средно

Трето място

29%

21%

29%

25%

29%

42%

Насърчаване на разнообразни
4% 21%
партньорства като инструмент ..

33%

2.5

21%

38%

2.3

8%

2.1

3.1

Финална визия и приоритети
Моля, подредете по степен на релевантност/съответствие към избраните визия и стратегически цели, предложените
по-долу приоритети за развитие на община Велико Търново за периода 2021-2027 г., като на първо място поставите
този, който считате най-релевантен и подредите …

Вариант 3

Вариант 2
Първо място

Второ място

Инвестиции и растеж

16%

Зелена и иновативна община

5%

Социална солидарност и равни
възможности

11%

68% ↑

Автентично наследство и бъдеще

11%

Интегрирано териториално партньорство 11% 11%

Средно

Трето място

42%

37%

21%

26%

42%

1.8
2.8
2.3
3.3

Първо място

Второ място

Инвестиции и растеж

26%

17%

Автентично наследство и бъдеще 4% 26%

Зелена и иновативна община

5.0 Интегрирано териториално партньорство

9% 13%

2.8

26%

3.3

17%

57% ↑

Социална солидарност и равни
13%
възможности

Средно

Трето място

30%

17%

30%

13%

1.9
2.8
4.3

