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Предговор

Отдел “Развитие на градските райони” на Световната банка в сътрудничество 
с Департамента за международно развитие на Великобритания и фондация 
“Бертелсман” подкрепя инициативата “Градове на промяната”, която се 
стреми да насърчава реформите в политиката и администрацията във връзка с 
местното икономическо развитие и управлението на околната среда. Започнала 
през 1999 г. за утвърждаване на демокрацията и ефективността на общините 
в Централна и Източна Европа, инициативата “Градове на промяната” е 
замислена да развива конструктивен, неформален трансграничен диалог за 
ролята на местните политици, ефективността на местната администрация и 
активизирането на участието на обществеността. Целта на общинската мрежа 
“Градове на промяната” е:
§ Да укрепва капацитета на общините да планират стратегически и да 

разработват планове за действие;
§ Да насърчава обмена на най-добра практика между общините за достъп до 

международен експертен опит и познания; и
§ Да улеснява разпространението на резултатите.

Елементът местно икономическо развитие (МИР) на инициативата “Градове 
на промяната” се стреми да изгражда общински капацитет за подобряване 
на местната икономика и формиране на благоприятна среда за създаване 
на заетост. В тази връзка той отстоява прилагането на поетапен подход към 
процеса на стратегическо планиране на МИР, чиито пет етапа са изяснени в 
настоящия наръчник.

Изготвен като помагало за общините при разработването на стратегии за 
местно икономическо развитие, наръчникът е предназначен за общини, 
които нямат голям опит в МИР, но желаят да подпомогнат растежа на 
местната икономика. Наръчникът се стреми да изясни на общините, хората от 
практиката, фирмите и гражданското общество какво представлява местното 
икономическо развитие, защо се прилага и как се осъществява. Целта е 
наръчникът да посочи първоначалните стъпки в процеса на планиране 
на местното икономическо развитие, като съдържанието се основава на 
добрата практика на редица икономики в преход и развиващи се страни, 
както и на Северна Америка и Европейския съюз. Дадени са примери за 
добра практика в стратегическото планиране и реализацията на местното 
икономическо развитие и са посочени поуките и опитът на мрежата за местно 
икономическо развитие “Градове на промяната”. Авторите се надяват, че 
наръчникът ще допринесе за изясняването на сложните въпроси във връзка 
със стратегическото планиране на местното икономическо развитие.
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Този наръчник е едно от средствата, разработени от Световната банка за по-
задълбочено изясняване на местното икономическо развитие. Работата по 
него беше извършена съвместно с редица партньори, като авторите дължат 
специална благодарност на Департамента за международно развитие на 
Великобритания, който финансира и подкрепи Програмата за изграждане 
на капацитет и обмен на знания в областта на МИР. Съществуват редица 
допълнителни материали, които постоянно се актуализират на следния адрес 
в Интернет: www.worldbank.org/urban/led.

Не се изисква специално разрешение за използването на материалите. Но ако 
наръчникът се превежда, Световната банка и фондация “Бертелсман” молят 
и на двете организации да бъде изпратено електронно копие за сведение. 
Документът може да се намери на страниците в Интернет на Световната 
банка, фондация “Бертелсман” и “Градове на промяната”. Ако желаете 
да отправите бележки по съдържанието на наръчника или да предложите 
допълнителна информация или казуси, можете да се свържете със Световната 
банка на адрес LED@worldbank.org.
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Терминологична справка в областта на МИР

Местното икономическо развитие има свой език и терминология. В областта 
на местното икономическо развитие широко се използват понятия като 
“изграждане на капацитет”, “овластяване”, “местна опора” и “социален 
капитал”. Но има и редица термини във връзка с местното икономическо 
развитие, които изискват задълбочено тълкуване, осмисляне и договаряне, 
когато се прилагат на практика при различни институционални обстоятелства. 
С уговорката, че по някои от тези термини няма всеобщо разбиране, 
включената тук справка дава терминологични разяснения за най-често 
използваните изрази и съкращения.

Бизнес инкубатори:  Средство за икономическо развитие, чиято цел е да 
подпомогне създаването и растежа на нови местни фирми в определена 
сграда или на определен обект. Бизнес инкубаторите  помагат на 
новосъздадените фирми, като им предоставят различни услуги – 
съдействие при разработването на бизнес планове и маркетингови планове, 
изграждане на управленски умения, осигуряване на достъп до капитал и 
по-специализирани услуги. Освен това те предлагат гъвкаво пространство 
под наем, общо ползване на оборудване и административно обслужване в 
направлявани работни помещения.

Вериги на доставки: Продуктите и процесите, които имат съществено 
значение за производството на дадена стока или предоставянето на 
дадена услуга. Например за производството на замразена риба веригата 
на доставки включва улова на риба, обработката, дълбокото замразяване, 
разфасоването, съхраняването и разпространението. Всички те са елементи 
от веригата на доставки. Холистичните стратегии за МИР се стремят да 
обхванат колкото е възможно по-голяма част от по-високите фази на 
веригите на доставки в района. В посочения пример стойност се добавя 
при обработката, разфасоването, съхраняването и разпространението и 
затова те се разглеждат като по-високи фази на веригата на стойността.

Високоскоростни методи: Високоскоростните методи наблягат върху 
необходимостта от по-пълноценно оползотворяване на ресурсите и 
инвестиции в процесите, технологичните иновации и уменията на 
работната сила. Те разглеждат труда като важен елемент, а повишаването на 
уменията като целева инвестиция от първостепенно значение. Предполагат 
мобилизация и усъвършенстване на местните ресурси и максимално 
използване на местните силни страни и предимства за балансиране на 
сравнително по-високите работни заплати.

Допълнителност: Принцип, според който финансирането от определен 
източник допълва осигурените от държавата или общината средства. 
Принципът на допълнителност изисква отпуснатите за даден проект 
средства да не се използват само като заместител на налични ресурси, а да 
се насочват към допълнителни проекти и дейности.
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Заинтересовани страни: Граждани и групи, които са заинтересовани от 
даден въпрос. Обикновено като заинтересовани страни представляват 
собствените интереси.

Информация за пазара на труда: Наборът данни за конкретен пазар на 
труда, включително статистика за заетостта и безработицата, трудова 
статистика, средна продължителност на работното време и данни за 
работната заплата.

Клъстери: “Производствен клъстер” означава групиране на свързани 
производства и институции в даден район. Фирмите са свързани помежду 
си по най-различни начини. Някои фирми в клъстера са доставчици на 
други, някои са купувачи, други продавачи; трети ползват общо човешки 
или други ресурси. Най-важното за клъстера е, че участващите в него фирми 
са икономически свързани. Те едновременно сътрудничат и се конкурират 
помежду си и в известна степен зависят една от друга. В идеалния случай 
от клъстерите се получава синергичен ефект.

Местен икономически форум: Механизъм за координация, чиято цел е да 
насочва и усъвършенства местните икономически услуги.

Местни предприятия: Местните фирми, обикновено създадените в 
общината. Терминът все по-често се използва за всички предприятия в 
дадена община, независимо дали са “доморасли” или дошли отвън.

Мобилни производствени (или отраслови) инвестиции: Случаите, когато 
производствените фирми (или фирмите в сектора на услугите) имат широк 
избор на места за установяване. Следователно те имат много силни позиции 
при договарянето на място за изграждане на обекти.

МСП: Съкращението означава “малки и средни предприятия”. Не съществува 
ясна разграничителна линия между малките и средните предприятия. По 
правило малките предприятия имат от 5 до 20 работници и служители, 
а средните – между 20 и 200. Предприятията с персонал под пет души 
обикновено се наричат “микропредприятия”. Критериите са само 
примерни.

Неформален сектор: Извън формалния или законния сектор и поради това 
без регистрация.

Нискоскоростни методи: Нискоскоростните методи укрепват икономическите 
позиции на даден район чрез намаляване на производствените разходи, 
особено по линия на работните заплати. Този подход не е устойчив.

Обекти “на зелена поляна”: Отнася се до неразработвани до момента 
обекти. Инвестиция “на зелена поляна” означава, че проектът се разработва 
и изпълнява за инвеститора вместо инвеститорът да придобива вече готови 
обекти.
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Обекти “на кафяв терен”: Общо понятие за обекти, които са били действащи 
в миналото и могат да бъдат замърсени. Стратегиите за устойчиво 
икономическо развитие насърчават производителното използване на 
такива изоставени обекти, макар и това понякога да се оказва по-скъпо от 
изграждането на изцяло нови обекти. Вж “Обекти на зелена поляна”.

Обучение по предприемачество: Програми, които предвиждат обучение и 
запознаване с основите на стопанските науки (например счетоводство и 
маркетинг), така че фирмите да увеличат шансовете си за успех.

Основна инфраструктура: Основната инфраструктура включва всички 
дълготрайни материални активи, които допринасят за общинската 
икономика – например транспортна инфраструктура (пътища, железници, 
пристанища, летища), производствени и търговски сгради, ВиК, управление 
на отпадъците, енергетика, далекосъобщения и т.н. Вж също “съпътстваща 
инфраструктура”.

Подкрепа за новосъздадени фирми: Тук се включва пълната гама от услуги, 
предназначени за лица, които за пръв път започват собствен бизнес. 
Предвиждат се следните инициативи: обучение, подкрепа с консултантски 
услуги, изграждане на фирмени мрежи, наставничество и финансова 
помощ (безвъзмездните помощи, кредитите и субсидираните лихви са 
традиционните методи; един по-новаторски подход към финансовата 
подкрепа е стремежът да се привлекат колкото е възможно повече 
инвестиции от частния, а не от обществения сектор).

Показатели: Измерители, които дават оперативни определения на 
многоизмерните компоненти на МИР. Показателите трябва да изпълняват 
функцията да разкриват проблемите в политиката и да осигуряват 
информация за управленските решения. Освен това трябва да се използват 
като основа за обсъждане и планиране на политиката.

Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ): ПЧИ са инвестиции, привлечени 
от чужбина. Те могат да бъдат “на зелена поляна” (вж “Обекти “на зелена 
поляна”), т.е. инвестиции в нови съоръжения или неразработвани до момента 
терени, или портфейлни инвестиции, т.е. придобиване на съществуващи 
предприятия. По-общото понятие “приток на инвестиции” може да бъде 
в същите форми (“на зелена поляна” или портфейлни). То обаче включва 
както чуждестранни, така и местни инвестиции от страната.

Средища за растеж: Физическо място, към което съзнателно се насочват 
производства и/или търговски предприятия. Целта е или да се намали 
натискът на растежа другаде в общината, или растежът да се преразпредели 
по-равномерно на цялата й територия.

Стратегии за задържане на фирми: Системни усилия, чиято цел е да 
задоволят местните фирми и да ги задържат на досегашното им място в 
общината. Стратегиите включват помощ за фирмите във връзка с промените 
в икономическите условия, търсене на нови пазари и дори подпомагане при 
вътрешнофирмени проблеми.
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Стратегия за перспективите: Мерки за удължаване на живота на проектите 
след като се прекрати тяхното финансиране. Използват се също понятията 
“стратегия за излизане” или “последваща стратегия”. Тя трябва да се 
уточни още в началото на всички проекти, които вероятно ще се нуждаят 
от приток на капитал или приходоизточници след първоначалната фаза на 
изпълнение на проекта.

Съпътстваща инфраструктура: Съпътстващата инфраструктура се отнася 
по-скоро до нематериалните аспекти на МИР като например осигуряване 
на образование и обучение или инфраструктура във връзка с качеството 
на живот – например зелени площи, отдих, библиотеки, сграден фонд, 
подкрепа за бизнеса, фирмени мрежи, финансови услуги и т.н.

Услуги за развитие на износа: Програмите за подпомагане на износа могат 
да улеснят фирмите при диверсификацията на клиентелата, разширяването 
на дейността и повишаването на рентабилността. Свързаните с износа 
услуги включват: оценка на експортния капацитет на фирмите; пазарни 
проучвания; информационни услуги (за износа, търговския режим, 
транспорта и т.н.); проникване на международните пазари и търговски 
изложения/панаири или рекламни маркетингови пътувания.

Центрове за обслужване “на едно гише”: Места, където фирмите могат 
да обърнат за консултации и подкрепа в организирането и разширяването 
на своята дейност. Понякога центровете издават също така необходимите 
лицензи и разрешителни за разкриване, изпълнение или разширяване 
на дейности. Центровете подобряват местната икономическа среда като 
намаляват броя на отделните служби и агенции, към които фирмите 
би трябвало да се обърнат за консултация или издаване на лицензи и 
разрешителни. Те пестят време и за обществения, и за частния сектор и в 
резултат на това повишават ефективността.
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Увод към местното икономическо развитие

Какво представлява местното икономическо развитие?

Целта на местното икономическо развитие (МИР) е да се изгради 
икономическия капацитет на даден район, за да се подобри неговото 
икономическо бъдеще и качеството на живот за всички. То е процес, чрез 
който партньорите от обществения, частния и неправителствения сектор 
работят колективно за създаване на по-добри условия за икономически 
растеж и създаване на работни места.

Какво означава да се осъществява местно икономическо 
развитие?

Успехът на дадена общност днес зависи от нейната способност за се 
приспособи към динамичното местно, национално и световно пазарно 
стопанство. Общините все по-често използват стратегически планираното 
МИР, за да укрепят икономическия капацитет на даден район, да 
подобрят инвестиционния климат и да повишат производителността и 
конкурентноспособността на местните фирми, предприемачи и работници. 
Способността на общностите да подобрят качеството на живота, да създадат 
нови икономически възможности и да се борят с бедността зависи от степента 
на осмисляне на процесите на МИР и от уменията да се действа стратегически 
в непрекъснато изменящото се и все по-конкурентно пазарно стопанство.

Как може да се изгради силна местна икономика?

Всяка общност се отличава със специфични местни условия, които 
засилват или намаляват потенциала за местно икономическо развитие и 
именно тези условия определят относителните предимства на общината по 
отношение на способността му да привлича, създава и задържа инвестиции. 
Икономическите, социалните и материалните характеристики на общината 
насочват разработването и подходите към изпълнението на стратегията за 
местно икономическо развитие. Добрата практика доказва, че за да изгради 
силна местна икономика, всяка общност трябва да изясни характера и 
структурата на местната икономика в процес на сътрудничество и да извърши 
анализ на местните силни страни, слабости, възможности и заплахи. Така се 
открояват най-важните въпроси и възможности за местната икономика.

Какво допринася местното икономическо развитие?

Успешната частна инициатива и плодотворното партньорство между 
обществения и частния сектор създават богатството на местните общности. 
Частната инициатива обаче се нуждае от благоприятна икономическа среда, 
за да осигури благосъстояние. Органите на местното самоуправление играят 
съществена роля за създаването на подходяща среда, в която фирмите се 
развиват и успяват. Местното икономическо развитие по своя характер 
представлява партньорство между деловите среди, интересите на общността 
и органите на местно самоуправление.
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По принцип МИР се планира стратегически от общината съвместно с 
партньорите от обществения и частния сектор. Изпълнението се осигурява 
от обществения, частния и неправителствения сектор в зависимост от 
способностите и силните страни на всеки участник.

Защо е необходимо местното икономическо развитие?

МИР възникна като специфичен подход в политиката в началото на 70-те 
години на ХХ век, тъй като по онова време местните органи осъзнаваха, 
че стопанската дейност и капиталите сменят местоположението си поради 
конкурентни предимства. Активният анализ на икономическата основа 
помогна на общините да изяснят възможностите и пречките за растеж и 
инвестиции. С новото разбиране общините предприеха стъпки за разширяване 
на икономическата основа и заетостта чрез разработване и изпълнение на 
стратегически програми и проекти, които да премахнат пречките и да улеснят 
инвестициите. Но днес местната икономика е изправена пред още по-големи 
предизвикателства. Те могат да бъдат:

МЕЖДУНАРОДНИ

Глобализацията засилва и възможностите, и конкуренцията за местни 
инвестиции. Тя предлага възможности местните фирми да разработят нови 
пазари, но и поражда предизвикателства, понеже на местните пазари навлиза 
международната конкуренция. Мултинационални корпорации с многобройни 
обекти в производството, банково дело и услугите се конкурират в световен 
мащаб в търсенето на икономически най-целесъобразните места за 
установяване. Технологично напредналите производства с високи темпове на 
растеж изискват високоспециализирани умения и подходяща технологична 
инфраструктура, но и останалите отрасли на промишлеността и услугите 
все повече се нуждаят от специализирани и тясно профилирани умения и от 
подходяща икономическа среда. Местните условия определят относителните 
предимства на даден район и неговото способност да привлича и задържа 
инвестиции. Дори и малките градчета и съседните им селски райони могат да 
изградят мести икономически възможности на национално или международно 
ниво, като използват силните страни на местната икономика.

НАЦИОНАЛНИ

На национално равнище макроикономическите, бюджетните и паричните 
реформи оказват пряко въздействие върху местната икономика. 
Националната регулаторна и правна рамка като например данъчната реформа, 
дерегулирането на далекосъобщенията и стандартите за околната среда 
пряко влияе върху местния икономически климат, като засилва или намалява 
потенциала за местно икономическо развитие. В редица страни продължава 
децентрализацията на функциите на националните органи, което увеличава 
отговорностите на общините да задържат и привличат частни предприятия.
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РЕГИОНАЛНИ

Общините от един регион или от различни региони често се конкурират 
помежду си, за да привлекат външни и местни инвестиции. Съществуват 
възможности общините от различни региони да сътрудничат с по такъв 
начин да развиват своята икономика примерно чрез подобряване на 
инфраструктурата или състоянието на околната среда, което има широк 
регионален ефект. Сдруженията на общини или областни управи могат 
да улеснят този вид усилия за МИР, като посредничат между централните 
държавни органи и общините.

ОБЩИНСКИ

Както големите, така и малките предприятия нерядко предпочитат да се 
насочат към градските райони поради характера им на икономически 
агломерации (т.е. поради предимствата на общите пазари, инфраструктурата, 
работната ръка и информационния обмен с други фирми). Икономическите 
предимства на градските райони зависят до голяма степен от качеството на 
градското управление и от политиката, която определя наличието или липсата 
на електроснабдяване, транспорт, далекосъобщения, санитарно-хигиенни 
условия и подходящи за предприемачество градски парцели. Факторите, които 
се отразяват на производителността на труда в местната икономика, включват 
наличието на жилища и тяхното качество, здравеопазването и1 образованието, 
уменията, сигурността, възможностите за обучение и обществения транспорт. 
Тези фактори на “основната” и “съпътстващата” инфраструктура определят 
в най-голяма степен относителните предимства на общината. Качеството и 
осигуряването на “основна” и “съпътстваща” инфраструктура са залог за 
успешното развитие на местната икономика.
Районите около големите градове предлагат все по-големи възможности чрез 
икономии от мащаба и усилията в резултат на размера на наличния материален 
и човешки капитал, както и на размера на предоставяните услуги и вътрешния 
пазар. При некоординираност и разнопосочност на институционалната 
рамка и на планиращите органи в градските райони може да се подкопае 
икономическия растеж на тяхната територия. За преодоляване на тези 
ограничения могат да се създават общи агенции , консорциуми и мрежи за 
МИР. Изградената по такъв начин новаторска институционална рамка, която 
представлява интересите на различните общини и партньорски агенции в 
един и същ градски район, може да бъде много полезна за ключовите субекти 
във всяка община (общински органи, фирми и организации на гражданското 
общество). Рамката може да обедини усилията на различните населени места 
и да подобри резултатите от МР, както и да засили представителността на по-
високите управленски равнища. 

1 Инфраструктурата на МИР е съставена от два главни елемента: “основна” инфраструктура, която 
включва пътищата, железопътните линии, водоснабдяването и канализацията, енергийните и 
далекосъобщителните мрежи, и “съпътстваща” инфраструктура, която обхваща социални, културни 
и обществени обекти. Инфраструктурата повишава качеството на живота и насърчава развитието на 
стопанската дейност.
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Този тип сътрудничество се реализира успешно в общини със споразумения 
за общ пазар или с общи отраслови интереси (например в рамките на 
“Евроградове”2, мрежата на индонезийските градове3 или мрежата за 
южноафриканските градове4).

Най-важната и ефективна дейност за местно икономическо развитие, която 
могат да предприемат общините, е да подобрят регулаторните процеси и 
процедури, които самите те налагат на фирмите. Едно проучване на повечето 
общини би разкрило голям брой усложнени, зле управлявани, скъпи и 
ненужни системи за регистриране на фирмите. Чрез тяхното намаляване 
общината бързо може да подобни местния инвестиционен климат.

СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО И НЕФОРМАЛНА ИКОНОМИКА

В редица страни икономическият растеж се определя не само от формалната 
икономика (икономическите отрасли, които са официално регистрирани и 
плащат данъци), но и от неформалната икономика (дейностите, които не са 
законно регистрирани). В някои случаи делът на неформалната икономика 
надхвърля дела на формалната и взаимодейства с нея чрез доставка на 
определени стоки и услуги. Връзките между неформалните и формалните 
сектори на икономиката трябва да се изяснят и отчетат при разработването на 
стратегия за местно икономическо развитие.

Общините и фирмите все по-ясно осъзнават, че успехът на местната икономика 
изисква социално, икономическо, екологично и физическо обновление. В 
много общини голям брой семейства с ниски доходи работят в неформалния 
сектор. Но неформалните дейности често пъти са свързани с ниски темпове 
на растеж поради липсата на достъп до подходяща инфраструктура и услуги 
(например електроснадбяване, водоснабдяване, пътища), редовни средства за 
финансиране, информация и квалификация. При разработването на стратегия 
за МИР следва да се отразят ограниченията и възможностите на неформалната 
икономика, за да стане по-привлекателна дългосрочно планираната стратегия 
за МИР. Освен това в нея трябва да се насърчат по-комплексните социални 
придобивки за всички стопански отрасли и социални групи в общината 
–формален и неформален сектор, социално слаби и маргинализирани слоеве.

2 http://www.eurocities.org/
3 http://www.cdsindonesia.org/
4 http://www.societies.net/
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Процесът на стратегическо планиране на МИР

Добрата практика доказва, че местното икономическо развитие винаги 
трябва да се ръководи от стратегия. В идеалните случай стратегията за МИР 
е част от по-общ стратегически план за развитие със социални и екологични 
компоненти. Стратегията за МИР се съсредоточава върху укрепването на 
местната икономика и изграждането на местен капацитет. Стратегията за 
МИР най-често обхваща период от три до осем години, като предвижда 
годишни планове за изпълнение. Логическата последователност на етапите се 
представена в таблицата по-долу.

Петте етапа на процеса на стратегическо планиране

Процесът на стратегическо планиране на местното икономическо развитие 
обикновено включва пет етапа и макар да са разгледани поотделно по-нататък 
в изложението, в действителност стратегическото планиране на МИР е гъвкав 
процес е нерядко един етап може да протича успоредно с друг в зависимост от 
местните потребности. Ако на определен етап възникнат проблеми, причината 
може да се корени не в текущата работа, а в съдържанието на предишен 
етап. За решаване на проблемите може да се наложи усъвършенстване 
или преработване на предходни или последващи етапи. Стратегията е жив 
документ, който трябва да променя съобразно обстоятелствата.

Местно икономическо развитие
Петте етапа
Етап 1: Организиране на усилията
Етап 2: Оценка на местната икономика
Етап 3: Разработване на стратегията
Етап 4: Изпълнение на стратегията
Етап 5: Преглед на стратегията

Таблица 1: Последователност на петте етапа в процеса на стратегическо 
планиране на местното икономическо развитие

Етап 1: Организиране на усилията

За успешното организиране на стратегията за местно икономическо развитие 
още в началото на процеса на планиране трябва да се постигне съгласие 
по институционалната рамка и участието на заинтересованите страни. 
В общината или в партньорска организация следва да се създаде екип за 
МИР, който първоначално поема управлението на процеса на стратегическо 
планиране.

Успешното местно икономическо развитие изисква съгласувани усилия 
на обществения сектор (държавните и местните органи), частния 
сектор (фирмите) и неправителствения сектор (неправителствени 
организации, синдикати, обществени, граждански, религиозни сдружения). 
Процесът на стратегическо планиране започва с установяване на хората, 
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обществените институции, фирмите, отраслите, гражданските организации, 
професионалните сдружения, мозъчните тръстове, институциите за обучение 
и останалите групи, които съставят местната икономика или влияят върху 
нея.

Уменията, опитът и ресурсите на групите от заинтересовани страни в 
общите усилия допринасят за цялостния процес на стратегическо планиране. 
Изграждането на стабилни работни взаимоотношения и организационни 
структури в подкрепа на процеса на стратегическо планиране води до 
плодотворни дългосрочни партньорства между обществения, частния и 
неправителствения сектор. Работните взаимоотношения могат да приемат 
различни форми – от относително неформални работни групи през свободни 
мрежи до създаване на агенции за регионално развитие или формализирано 
партньорство между обществения и частния сектор. Поддържането на 
партньорствата често пъти е най-важният и най-труден фактор, който определя 
ефективността на усилията за МИР.

Етап 2: Оценка на местната икономика

Познаването на особеностите на местната икономика има първостепенно 
значение, ако заинтересованите страни се стремят към реалистична, 
практична и постижима стратегия за МИР. За да се съберат ключовите данни 
за местната икономика, ефективната оценка на местната икономика започва 
с предварителен преглед на съществуващите икономически отношения и 
дейности на територията на основата на наличната количествена и качествена 
информация, която изяснява структурите и тенденциите в стопанската дейност, 
производството, заетостта, квалификацията и останалите данни за очертаване 
на стратегическите насоки на местната икономика. Не е необходимо оценката 
да се ограничава само до административните граници на дадена община. 
Територията може да обхваща един голям град с населени места в съседство, 
откъдето хората пътуват до местоработата, по-малки околни градове и 
прилежащите им градски или селски райони. Събраната информация може 
да открои необходимостта от конкретни проекти и програма за разширяване и 
разнообразяване на местната икономическа основа.

Първата стъпка при оценката на местната икономика е да се определи каква 
информация е уместна, необходима и налична и да се установи кои са 
неясните, липсващи или несъществуващи в момента данни, които са нужни за 
оценката на местната икономика. След като се съберат, тези данни трябва да се 
съпоставят и анализират, за да се установи профилът на местната икономика. 
За уточняване на най-важната информация за местната икономика могат 
да се използват редица средства, включително анализ на силните страни, 
слабостите, възможностите и заплахите (Таблица 2), сравнителен анализ и 
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регионални икономически показатели. Ефективното планиране на стратегията 
за МИР включва преглед и анализ на приноса на програмите и проектите за 
икономическо развитие, които вече се изпълняват на местно равнище.

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

Силни страни
Местни активи

Конкурентни работни заплати, квалифицирана работна 
сила, образователни и научно-изследователски институции, 
силна транспортна мрежа, безопасност, съществуващи 
производителни фирми, близост до суровини или други 
природни ресурси

Слабости
Пречки за растежа

Растяща бедност, усложнени местни регулаторни 
процедури, неадекватна инфраструктура, ограничен достъп 
до кредитиране, здравни проблеми, които влияят върху 
работната сила (например ХИВ/СПИН), голяма престъпност

Възможности
Благоприятни 
екзогенни (външни) 
условия

Технологични промени, нови международни търговски 
спогодби, макроикономическо/политическо развитие, 
разширяващи се пазари, изграждане на регионално летище, 
формиране на квалифицирана работна сила

Заплахи
Неблагоприятни 
екзогенни (външни) 
тенденции

Демографски промени, свиване на световната икономика или 
загуба на пазари поради закриване на местни предприятия, 
нестабилен валутен курс, който пречи на местните 
инвестиции, загуба на образовани хора поради миграция към 
други райони

Таблица 2. Анализ на силните страни, слабостите, възможностите и 
заплахите: примерни въпроси за оценка на местната икономика

Оценката на местната икономика се използва за:
§ Установяване на обществените, частните и неправителствените ресурси;
§ Събиране и анализ на наличната или най-важната нова количествена и 

качествена информация; и
§ Изграждане на системи за управление на данните за бъдещо използване 

при наблюдението и оценката.

Важни са също така сравнителните данни за ресурсите и дейностите на съседни 
общини или други местни, регионални, национални или международни 
конкуренти. Оценката следва да отчете потенциала за използване на най-
различни възможности за местно икономическо развитие във всички основни 
сектори, включително във формалния, неформалния и натуралния.

Равнището и задълбочеността на събираните данни ще зависи от наличието 
им, от бюджета и от характера на местната икономика. В редица развиващи 
се страни информация за икономиката може да се намери само на национално 
равнище. Събирането на подробна информация за местната икономика може 
да се окаже твърде скъпо и непосилно за общините с ограничени средства. В 
такива случаи трябва да се потърсят различни методи и подходи за изясняване 
на местната икономика. Сред тях са срещите с фирми и обществени групи, 
събеседванията и обикновените проучвания.
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Етап 3: Разработване на стратегията

Също както при комплексното общинско стратегическо планиране, целта е да 
се постигне интегриран подход към стратегическото планиране на местното 
икономическо развитие. При разработването на стратегията участниците от 
общинските органи и от основните групи заинтересовани страни ще трябва 
да балансират местното икономическо развитие с екологичните и социалните 
потребности. Типичната стратегия за МИР съдържа редица компоненти.

ЕЛЕМЕНТИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МИР
Визия Описва постигнатия консенсус между заинтересованите страни по 

предпочитаното икономическо бъдеще на общината.
Цели На основата на общата визия с конкретно посочени резултати от 

процеса на икономическо планиране.
Задачи Определят стандартите за работа и целенасочените дейности за 

постигане на всяка цел. Те са обвързани с графици и са измерими.
Програми Посочват подходите към изпълнението на реалистични задачи за 

икономическо развитие. Те са обвързани с графици и са измерими.
Проекти и 
планове за 
действие

Изпълняват конкретните компоненти на програмите. Трябва да 
се определят приоритетните проекти и планове със съответните 
разходи. Те са обвързани с графици и са измерими.

Таблица 3. Петте стъпки при разработването на стратегия за МИР. “От 
визията към проектите”

Етап 4: Изпълнение на стратегията

Стратегията за МИР е общ план, който предвижда краткосрочни, 
средносрочни и дългосрочни цели и дейности и определя какво трябва да 
се постигне. В нея се посочва съдържанието на действията за укрепване 
и развитие на икономическите, материалните, социалните и екологичните 
силни страни на общината и се представят подходи към предизвикателствата 
и възможностите.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Всяка стратегия за МИР трябва да има план за изпълнение, който на свой 
ред се обезпечава с планове за действие по отделните проекти. Планът 
за изпълнение определя изискванията към бюджетното осигуряване и 
човешките ресурси, както и институционалните и процедурните последици от 
изпълнението на стратегията за МИР. Като цялостен документ, който съдържа 
всички програми и проекти за МИР в рамките на единна стратегия, планът 
служи като обединяващо средство за програмиране, тъй като поддържа яснота 
по отношение на стратегическата насоченост и гарантира, че програмите и 
проектите не се конкурират неуместно помежду си за ресурси и подкрепа. 
Срокът за изпълнение е от една до три години. Добрият план води до по-
ефективно и ефикасно оползотворяване на наличните бюджетни средства и 
може да се използва за привличане на финансиране от външни източници като 
например републиканския бюджет, двустранни и многостранни донорски 
агенции и частния сектор5.
5 Примерен план за изпълнение е включен в образците на документи в раздела със справочни материали 
на настоящото издание.
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ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ

Плановете за действие за МИР конкретизират елементите на проектите, 
включително йерархията на задачите, отговорностите, реалистичния график за 
изпълнение, потребностите от човешки ресурси и финансиране, източниците 
на финансиране, очакваното въздействие, резултатите, мерките за тяхното 
отчитане и системите за оценка на напредъка по всеки проект6.

Проектите, които могат да се изпълнят в краткосрочен план и водят до “бързи 
победи”, играят важна роля за набирането на скорост и укрепването на 
доверието на заинтересованите страни. Други проекти обхващат средносрочна 
или дългосрочна перспектива. Във всеки конкретен случай проектите трябва 
да се “поемат” от отделни лица или групи заинтересовани страни според 
техните интереси, средства, ангажираност и експертни познания.

Голямо значение има разработването на добра система за наблюдение и 
оценка на комплексната стратегия за МИР, която да създава условия за анализ 
и преглед. Чрез нея екипът за МИР може правилно да измери резултатите в 
количествен план, да обоснове разходите, да установи какви усъвършенствания 
са необходими и да разработи добра практика. За измерване на процеса и 
въздействието могат да се определят показатели7.

ЕТАП 5: ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИЯТА

Макар и да се разработва обикновено за период от три до осем години, 
стратегията за МИР трябва да се преразглежда всяка година, за да могат да се 
направят необходимите корекции с оглед на промените в местните условия. 
По-цялостен преглед се прави обикновено на всеки три години. Изпълнението 
на стратегията за МИР обаче трябва да подлежи на строга годишна оценка. 
Прегледът трябва да обхване наличните ресурси за изпълнение на стратегията 
и да отрази установените и съгласувани местни икономически показатели за 
наблюдение и оценка.

По възможност прегледът следва да отчете входящите и изходящите ресурси, 
резултатите и въздействията, както и процеса на изпълнение и равнището и 
степента на участие на заинтересованите страни. Успоредно с прегледа на 
стратегията трябва да се прилагат системи за наблюдение на напредъка на 
всеки отделен проект. Чрез тези системи ръководителите могат да съобразяват 
стратегията с промените в местните условия. Ако някои програми или проекти 
бъдат завършени или се преценят за неподходящи, могат да се включат нови 
програми или проекти.

6 Примерен план за действие по даден проект е включен в образците на документи в раздела 
със справочни материали на настоящото издание.
7 Вж “Терминологичен речник в областта на МИР”, стр. 10.
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ДОБРА ПРАКТИКА ЗА УСПЕХ НА СТРАТЕГИЯТА

Добрата практика в местното икономическо развитие изисква индивидуален 
подход към местните условия и тук са посочени някои отлични ръководни 
принципи:
§ Интегриран подход, който обхваща социалните, екологичните, 

материалните и икономическите аспекти;
§ Грижливо разработена стратегия от всички партньори на основата на 

споделена визия;
§ Отчитане на неформалната икономика: Неформалната икономика 

трябва внимателно да се анализира. В някои общини тя може да 
представлява значителен дял от местната икономика, да бъде тясно 
обвързана с формалната дейност и да осигурява икономическа основа за 
по-голямата част от бедните;

§ Разнообразие от проекти: краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, 
за да се катализира партньорството и да се укрепи доверието на 
заинтересованите страни;

§ Влиятелни и ефикасни местни ръководители с ангажираност, 
надеждност и способност да обединяват заинтересованите страни;

§ За изпълнението на проектите първостепенно значение имат изграждането 
на управленски капацитет и екипите “по места”;

§ Стратегията за МИР следва да се припознава като своя от общинското 
ръководство и да се проявява силна политическа воля за нейното 
изпълнение;

§ Политическа, финансова и техническа подкрепа от останалите 
управленски равнища, която добавя стойност;

§ Проекти и планове за действие следва да се предприемат само когато е 
определен отговорен ръководител или застъпник, ангажиран с успешното 
им изпълнение.
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ПРИМЕР ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА МИР
ВИЗИЯ: ОБЩИНАТА ДА СТАНЕ ГЛОБАЛНО КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА КЪМ 2020 Г.

Цели:
1. Да се разнообрази икономическата основа на общината;
2. Да се превърне в туристически център;
3. Да се подобри сградния фонд на общината;
4. Да се превърне в най-привлекателната община в областта за преките 

чуждестранни инвестиции;
5. Да се повиши социалното равноправие чрез разширен достъп до работни места 

за всички граждани
(За всяка цел се определя поредица от задачи. Като пример е дадена Цел 3) 
Цел 3: Да се подобри сградния фонд на общината
Задача 1:  Да се оползотворят и разработят всички обекти “на кафяв терен” с 

площ над четвърт акър до 2010 г.
Задача 2: През следващите 6 месеца да се приемат насоки за политиката в 

областта на планирането, за да се гарантира, че историческите 
сгради над 100 години могат да се променят или рушат само с 
предварителното съгласие на общината

Задача 3: Да се гарантира, че всички нови молби за строеж на производствени 
и търговски сгради отговарят на местните, националните и 
международните стандарти за безопасност, опазване на околната 
среда и т.н.

Задачите трябва да бъдат обвързани с графици и измерими. Някои трябва да 
бъдат краткосрочни (за “бързи победи”), други да обхващат по-дългосрочна 
перспектива. След това за всяка задача следва да има програма с проекти и 
дейности. Те трябва да бъдат внимателно подбрани в съответствие с критериите 
за подбор.
Резултатът може да изглежда примерно така: 
Задача 1: Да се оползотворят и разработят всички обекти “на кафяв терен” с площ 

над четвърт акър до 2010 г.
Програма:   Програма за възстановяване на разработвани терени
Проект 1.1: Да се създаде регистър на изоставените обекти в общината и да се 

установят собствениците
Проект 1.2: Да се организира лобиране пред държавните органи и останалите 

източници на финансиране за възстановяване на обектите  
Проект 1.3:  Да се определи приоритетността на обектите в зависимост от 

тежестта на замърсяването/значението им за общината
Проект 1.4:  Да се анализира местната и националната нормативна уредба, за да 

се провери дали се прилага принципът “замърсителят плаща”
Проект 1.5:  Да се разработи и изпълни стратегия, която осигурява 

възстановяването на терените от техните собственици със стимули 
за производителното им използване

След подбора на проектите, определянето на приоритетите, обезпечаването 
на финансиране и назначаването на отговорник/група вече може да се пристъпи 
към разработване на подробния план за действие и неговото изпълнение.
Проект 1.1:  Да се създаде регистър на изоставените обекти в общината и да се 

установят собствениците
План за действие: В идеалния случай той се разработва по образец със следните 
данни:
1. Наименование на проекта
2. Кратко описание на проекта
3. Конкретни действия със срокове
4. Разработка за разходите и бюджета
5. Отговорен ръководител на проекта и отговорник за цялостната задача/

програма
6. Очаквани резултати
7. Процес на наблюдение

Таблица 4: “От визията към проектите”: стратегическите елементи8

8 Пример за матрицата “От визията към проектите” е включен в образците на документи в раздела със 
справочни материали на настоящото издание.
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Първи етап: Организиране на усилията

Етап 1: Организиране на усилията
Стъпка 1: Определяне на ръководител на екипа за МИР и създаване на 

екип от общинската администрация
Стъпка 2: Изграждане на политически процес в общината
Стъпка 3: Създаване на група за партньорство със заинтересованите 

страни
Стъпка 4: Разработване на системи за работа с останалите управленски 

равнища
Стъпка 5: Обсъждане на подходящия тип организация за разработване на 

стратегии и проекти за МИР

Първият етап в разработването на стратегия за МИР е организирането на 
усилията в тази област. Той обикновено се разделя на пет стъпки, които могат 
да се реализират едновременно.

Стъпка 1: Определяне на ръководител на екипа за МИР и 
създаване на екип от общинската администрация

В началото на процеса на стратегическо планиране в областта на МИР 
ръководството трябва да се поеме от определен човек или организация. 
Обикновено, макар и не винаги, се започва с делегиране на отговорността 
от общинския съвет на новосъздадена или съществуваща структура в 
общинската администрация. В някои общини се създава агенция за местно 
икономическа развитие като изцяло или отчасти независима организация. Има 
случаи на създаване на частна организация. Общините с ограничени ресурси 
могат да започнат с екип за МИР с по-скромни амбиции. В редица случаи 
екипът за МИР може да се състои само от един човек. Тогава програмата 
за МИР може постепенно да се разширява чрез обучение на служителите 
и привличане на външни ресурси. Сред тях са групи от деловите среди, 
диаспората, неправителствени организации, доброволци, училища, колежи и 
университети, както и обмяна на опит с други общини.

Когато МИР е нова функция за общината, важно е да се направи 
институционална оценка на основните структури, които участват в МИР. 
Оценката откроява необходимите индивидуални умения, организационни 
ресурси и условия за работа, които трябва да се укрепят с оглед на 
ефективността на процеса на МИР. Като всеобхватен процес МИР изисква 
широк спектър от технически, професионални и управленски умения и 
следователно екипът за МИР трябва да включва разнообразни общински 
служители с практически опит – специалисти по планиране на развитието, 
юристи, финансисти, еколози, инженери, архитекти, научни работници, 
експерти по обществени комуникации и други, които могат да допринесат към 
икономическото, материалното и социалното развитие на местната общност.
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Екипът за МИР трябва да бъде мултидисциплинарен и способен да работи в 
по-широк мащаб над традиционните ведомствени граници и разграничението 
между органи на управление и неправителствени организации. Когато 
съществуват подходящи механизми за осигуряване на прозрачност и отчетност 
на общинско равнище, екипът за МИР може да включва професионалисти и 
доброволци и извън общината. Важно е да се укрепи капацитетът на екипа 
за МИР да взаимодейства с неправителствени организации и фирми, което 
изисква добри комуникационни умения и прилагане на творчески методи за 
общуване. В някои общини екипът може да се първата по рода си истински 
междуведомствена организация на работата.

Поради широкия обхват на МИР и необходимостта от поддържане на 
взаимоотношения с частния, обществения и неправителствения сектор, 
необходимо е пълноценно ръководство на екипа. Това ще създаде по-
добри условия за разработването и изпълнението на стратегията за МИР. 
Съществуват редица начини, чрез които общината може да направлява и 
насърчава МИР.

СЪЗДАВАНЕ НА “ДОМ” ЗА МИР В ОБЩИНАТА

В почти всички практически примери за успешно местно икономическо 
развитие първоначално се определя отговорник, който поема отговорността 
за МИР – най-често от кабинета на кмета или на главния секретар, като 
впоследствие ръководството може да се прехвърли на конкретно звено или 
отдел. В началото може да се наложи инициаторът да отделя доста време, 
за да събере информация за местната икономика и да установи най-важните 
заинтересовани лица. В идеалния случай отговорникът трябва да има опит 
в областта на МИР и да докаже задълбочени познания за потребностите на 
фирмите. Това обаче не е задължително, защото посочените умения могат да 
се придобият.

Голямо значение има ангажиментът на кмета да назначи ръководителя на 
пълен щат с необходимите правомощия и да го обезпечи с първоначално 
необходимите средства. В началото ресурсите могат да се доста ограничени и 
все пак трябва да са достатъчни, за да започне работата по програма за МИР, 
да се осигури най-важното канцеларско оборудване, при необходимост да се 
проведе обучение по МИР, да се разработи оперативен бюджет за обезпечаване 
на срещите на заинтересованите страни и да се събират данни за първоначален 
анализ на силните страни, слабостите, възможностите и заплахите.
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ОБЩИНСКИ РАБОТНИ ГРУПИ ЗА НАДЗОР НА ПРОЦЕСА НА МИР
Поради междуведомствения характер на МИР стратегията се разработва 
успешно от интердисциплинарни, междуведомствени екипи. В работните 
групи следва да се включат хора от различни структури на общинската 
администрация с професионална, техническа, политическа или финансова 
отговорност по въпросите, обхванати от стратегията за МИР. Трябва да се 
разработят проектозадания и да се приеме система за отчетност на групите. За 
укрепване на доверието в тях е важно да се осигури прозрачност и обществен 
достъп до създадената или използвана от групите информация.

ВРЪЗКА С ОСТАНАЛИТЕ ПРОЦЕСИ НА ОБЩИНСКО ПЛАНИРАНЕ

МИР като комплексна дисциплина обикновено има многобройни връзки 
с почти всички други стратегии за местно развитие. Ето защо е важно 
съгласуването на различните стратегии и включените в тях програми, тъй като 
по този начин по-пълноценно се оползотворяват оскъдните средства, избягва 
се дублирането на усилията и се засилва общия ефект. Следва да се разработят 
системи и процедури за интегриране на МИР във всички останали планове и 
обратно. Важно е на фирмите да не се представя противоречива информация 
и политика, която произтича от различните общински стратегии.

Понеже нерядко общините не разполагат с необходимите средства за 
едновременно изпълнение на всички стратегии за МИР, важно е да 
се разработят технически и управленски механизми за определяне на 
приоритетите и уравновесяване на различните местни потребности. 
Общинските ръководители и практици следва да се стремят към балансиране 
на местното икономическо развитие, екологичните и социалните потребности 
на района. Редица общини разработват разнообразни технически критерии за 
определяне на приоритетите и съгласуваност в инвестиционния процес. Други 
създават механизми за планиране с участие на заинтересованите страни – от 
провеждане на консултации до пряко участие във вземането на решения.

Общинските планове, което следва да влияят върху съдържанието на 
местното икономическо развитие и в същото време да се влияят от него, могат 
да включват следните елементи, без списъкът да е изчерпателен:

Общински 
стратегически 
план

Стратегии за 
планиране, 
управление 
на ресурсите, 
райониране и 
земеползване

Транспортни 
стратегии

Стратегии за 
свободното 
време и отдиха

Стратегии 
за жилищно 
строителство

Стратегии 
за опазване 
на околната 
среда

Стратегии 
за борба с 
бедността

Стратегии в 
образованието 
и обучението

Стратегии 
за борба с 
престъпността 
и за 
обществена 
безопасност

Стратегии за 
управление на 
отпадъците и 
контрол върху 
замърсяването

Таблица 1.1: Други общински планове, които влияят върху МИР или се влияят 
от него
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Стъпка 2: Изграждане на политически процес в общината

Ефективното изпълнение на всяка стратегия за МИР изисква съгласувани 
политически усилия и подкрепа. Гарантираното участие на местните 
политически ръководители (кмет, общински и районни съветници, 
общественици, представители на изборни длъжности) допринася 
за осигуряването на политическа подкрепа за стратегията за МИР и 
обезпечаването на необходимите средства за ефективното й изпълнение. 
Ръководството и отговорността за МИР на общинско равнище трябва да 
се поверят на местен политически ръководител. В някои случаи това е 
председателят на важна комисия на Общинския съвет – примерно Комисията 
по общинската политика и ресурсите. Често пъти комисиите имат правомощия 
да следят насоките на общинската политика и разпределението на средствата. 
Процесът за отчитане на изпълнението на стратегията за МИР трябва да бъде 
елемент от годишния управленски цикъл на Общинския съвет. С течение 
на времето редица общини създават самостоятелен постоянен комитет за 
икономическо развитие. Тъй като процесът се развива на местно равнище, 
съществуват разнообразни възможности за установяване на подходящи 
местни политически механизми.

Средства за планиране с участие на заинтересованите страни
Практическо помагало на Световната банка за участие на 
заинтересованите страни
Участието е понятие, което има различно значение за различните 
хора при различни обстоятелства. За някои то е въпрос на принцип, за 
други – практика, за трети продължава да бъде самоцел. Всички тези 
тълкувания заслужават внимание. Практическото помагало на Световната 
банка за участие на заинтересованите страни обаче се придържа към 
определението, възприето от работната група на банката по въпросите на 
развитието с участие на заинтересованите страни: “участието е процес, 
чрез който заинтересованите страни оказват влияние и споделят контрола 
върху инициативите за развитие, както и свързаните с тях решения и 
средства”. www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sbhome.htm.

ООН – Програма за жизнената среда “Хабитат”: Средства за подкрепа 
на участието в процеса на вземане на решения в градските райони
Този набор от практически средства отговаря на потребностите на практиката 
от подкрепа за подходите към активното участие в градоустройствените и 
управленски процеси. Предлага се хармонизиран подход към вземането 
на решение с участие на заинтересованите страни чрез консултации на 
градско равнище и се описват 18 конкретни средства, прилагани и доказани 
в различни програми за техническа помощ на Програмата “Хабитат” на 
ООН. Изясняват се връзките между тези средства и съответните принципи 
на доброто общинско управление.
http://www.unhabitat.org/campaigns/governance/docs_pubs.asp#Toolkit

Таблица 1.2. Примерни средства за планиране с участие на заинтересованите 
страни
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Стъпка 3: Създаване на група за партньорство със 
заинтересованите страни

Заинтересованите страни включват граждани, предприятия, организации 
или групи в обществения, частния и неправителствения сектор, които са 
заинтересовани от разработването на стратегия и изпълнение на програми 
и проекти за МИР. Редица общини ги ангажират в процеса на МИР от 
формулирането на стратегията през изпълнението на програмите и проектите 
до наблюдението и оценката, защото по такъв начин могат да укрепят:
§ доверието, равнопоставеността и прозрачността чрез откриване на процеса 

на планиране към обществото;
§ ефикасността, защото с участието на бенефициентите по-лесно се изясняват 

реалните (икономически) потребности, а също така се печели подкрепа и 
се преодоляват съпротивата и недоверието; и

§ ефективността, защото заинтересованите страни могат да мобилизират 
собствени средства за подкрепа и насърчаване на местното икономическо 
развитие.

За немалко общини привличането на външни страни в процеса на вземане 
на решения в общината е нова и внушителна перспектива. В началото 
заинтересованите страни могат да бъдат поканени да предоставят данни, да 
участват в проучвания и фокус групи и да предлагат идеи.

Стремете се да установите кои са заинтересованите страни и да разберете 
тяхната мотивация за участие в процеса на стратегическо планиране на МИР, 
начините за тяхното участие и за добавяне на стойност (т.е. умения, знания, 
доброволна дейност, материални и финансови средства) към усилията за 
МИР. Все по-разпространена практика е привличането на неправителствени 
организации на деловите среди и гражданското общество и на гражданството 
като цяло в планирането на местното развитие.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Изграждането на партньорства за местно икономическо развитие дава 
възможност на общините да постигнат повече със същите местни средства, 
да реализират по-голяма икономическа целесъобразност и да укрепят 
потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на средства. 
Партньорствата целят изграждане на връзки между различните местни субекти 
с влияние върху местното икономическо развитие в рамка за осигуряване на 
успешно и устойчиво местно икономическо развитие. Партньорства следва 
да се изграждат, за да се използват съвместно установени възможности. За 
дейността на партньорствата важна роля играят откритостта и способността 
да се работи новаторски.

Първи етап: Организиране на усилията 27



КЛЮЧОВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИМ ПРИНОС

ОРГАНИ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Общините са ключови субекти на местното икономическо развитие. В редица 
случаи те отговарят за предоставянето на различни услуги и изпълнението 
на нормативните изисквания (например градоустройствени наредби) по 
отношение на широк кръг потребности на местното икономическо развитие. 
Освен че осигуряват материална и друга инфраструктура, общините могат 
да улеснят развитието на фирмите, тяхното задържане и привличане чрез 
маркетинг на местни продукти и да предложат стимули за разширяване на 
бизнеса9, осигуряване на образование и обучение, подкрепа за развитието на 
малките предприятия и по-добра поддръжка на инфраструктурата.

Общините прилагат разнообразни регулаторни режими за фирмите като 
например регистрационен, лицензионен и разрешителен. Процедурите 
включват например:
§ анализ на местната икономика;
§ ръководство на местното икономическо развитие;
§ съгласуване и финансиране на изпълнението на проекти за местно 

икономическо развитие;
§ осигуряване на високи стандарти при предоставянето на услуги;
§ предоставяне на стимули (бюджетни, градоустройствени, маркетингови) за 

привличане на частни инвестиции;
§ насърчаване на развитието на местни фирми чрез политиката на възлагане 

на обществени поръчки; и
§ изграждане на благоприятна среда, която стимулира икономическия 

растеж.

Нещо повече, общините могат да определят и осигурят необходимото 
ръководство за организиране и изграждане на коалиции и партньорства за 
обмен на информация между местните и регионалните субекти, заинтересовани 
от МИР. Насърчаването на срещи и семинари, както и изграждането на 
мрежи със заинтересовани граждани, групи и организации има значение за 
създаването и разпространението на знания и може да послужи за разкриване 
на нови възможности за икономически растеж.

Стратегиите за МИР на общинско равнище най-вероятно печелят от засилената 
подкрепа (финансова и политическа) в работата с по-високите управленски 
равнища и в хоризонталните връзки. Поради все по-голямото значение на 
регионалното развитие се налага необходимостта от ясна и положителна 
синергия между местните и регионалните стратегии с оглед на постигането 
на максимални резултати в МИР.

9 Въпросът е сложен и изисква внимателен подход. Добрата практика налага извода, че обществените 
средства по правило се изразходват по-добре, ако се насочват към подобряване на общата среда за 
дейността на всички предприятия вместо към подкрепа на конкретни фирми.
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ЧАСТЕН СЕКТОР И ГРАЖДАНИ

Тъй като частният сектор и местната общественост са значителни 
бенефициенти на програмата за МИР, изключително важно е тяхното участие 
в процеса на стратегическо планиране на МИР10. По такъв начин става 
възможно:
§ да се повиши ефективността и ефикасността на процеса на стратегическо 

планиране чрез привличане на различни външни ресурси (материални, 
финансови), знания и опит, които често пъти липсват в общината;

§ да се придаде легитимност на процеса и да се допринесе за деполитизирането 
на проектите за МИР. Това се постига дългосрочна устойчивост;

§ да се разширят консенсусът и подкрепата за стратегията за МИР и така да 
се укрепи доверието на потенциалните инвеститори и фирмите;

§ да се предотвратят проблемите чрез ангажиране на партньорите и 
заинтересованите страни в процеса;

§ да се опознае местната икономика, защото деловите партньори вероятно 
знаят много повече от представителите на общината за истинското й 
състояние. Местните лидери в бизнеса най-вероятно са информирани за 
местните проблеми и възможности, обхванати в стратегията за МИР;

§ да се насърчат доброволните усилия на обществеността за подкрепа на 
изпълнението на програми за МИР;

§ да се включат групи и сдружения на социално слаби и от неформалната 
икономика (например обитатели на бедните квартали и сдружения на 
уличните търговци) в процеса, понеже те познават по-добре въпросите, 
които имат отношение към стопанската им дейност.

ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР ЧАСТЕН СЕКТОР ГРАЖДАНСКИ СЕКТОР

§ Общински органи, вкл. 
технически отдели

§ Окръжни или областни 
управи

§ Отраслови 
съвети и органи 
(здравеопазване, 
образование, 
транспорт)

§ Съвет по районирането
§ Научно-

изследователски 
институти и висши 
училища

§ Комунално стопанство

§ Големи корпорации
§ Синдикати
§ Малки, средни и 

микропредприятия
§ Строителни 

предприемачи
§ Банки и други 

финансови групи
§ Търговски палати
§ Медии
§ Други групи за 

подкрепа на бизнеса
§ Професионални 

сдружения
§ Частни училища
§ Мозъчни тръстове

§ Общественици
§ Квартални групи
§ Организации за 

обществени услуги
§ Местни учебни 

заведения
§ Местен религиозен 

сектор
§ Други 

неправителствени 
организации и 
групи: малцинства, 
хора с увреждания, 
социално слаби; 
природозащитници; 
културни, творчески 
и исторически 
интереси 

Таблица 1.3: Потенциални заинтересовани страни в процеса на МИР
10 Вж например “Работа с фирмите в местните стратегически партньорства” – ръководство на “Местен 
бизнес” към Британските търговски палати, Асоциацията на органите на местно самоуправление и 
Звеното за обновление на кварталите http://www.bitc.org.uk/docs/Guidance_note.pdf.
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Крайната конфигурация на групата заинтересовани страни в действителност 
трябва да се определи чрез стратегическа оценка на местната икономика и от 
самите местни стопански субекти.

СЪЗДАВАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Един от начините за ангажиране на заинтересованите страни е чрез 
създаването на Координационен комитет. В него трябва да участват 
най-важните заинтересовани страни от всички сектори, включително 
от обществения, частния и неправителствения сектор, като общината 
обикновено предоставя подкрепа за комитета. Председателстващите на 
дискусиите с различните заинтересовани страни играят важна роля, защото 
поради различия в интересите могат да възникнат конфликти. Те могат да 
овладеят срещата и могат да бъдат много полезни още в самото начало 
на разработване на стратегията за МИР и изграждане на партньорства. 
Първоначално Координационният комитет е съвещателен орган. С течение на 
времето структурата може да се институционализира в по-голяма степен.

Казус
ИСПАНИЯ: Стратегически план за град Барселона
Стратегическият план за град Барселона предвижда ефективна 
институционална рамка на основата на сдружение с нестопанска цел 
(комитет) с 300 члена от обществения, частния и неправителствения 
сектор. Сдружението е най-представителният пример за координационен 
комитет. Той утвърждава стратегическия план, гради консенсус и насърчава 
съвместното ръководство и сътрудничеството. http://www.bcn2000.es/index_
eng.html

Таблица 1.4: Казус за институционалната рамка на МИР

Стъпка 4: Разработване на системи за работа с останалите 
управленски равнища

Националните, щатските, областните и регионалните равнища на 
управление играят ключова роля за изграждане на благоприятна среда за 
местното икономическо развитие и затова е уместно тяхното включване при 
необходимост в процеса на стратегическо планиране. Освен обвързване на 
МИР с други местни планове трябва да се гледа по-мащабно и към останалите 
програми, планове, правила и наредби, които оказват влияние върху местното 
икономическо развитие. Тук се включват национални, щатски, областни или 
регионални законодателни актове и политика примерно в следните области:
§ дерегулиране на далекосъобщенията;
§ финанси;
§ стандарти за опазване на околната среда;
§ данъчно облагане;
§ недвижими имоти;
§ инвестиционни планове за национални инфраструктурни обекти; и
§ бюджетни субсидии (най-често целеви).
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Регионалните инициативи дават възможност на общините да обединяват 
средствата си и да постигнат синергия от партньорството със съседни 
общини. Следователно екипът за МИР трябва да се стреми към създаването и/
или укрепването на взаимодействие между различните управленски равнища, 
така че да се повлияе върху изпълнението на нови програми и инициативи.

Регионални инициативи: някои идеи
Редица населени места на територията на даден регион или област 
сътрудничат за укрепването на регионалния капацитет за местно 
икономическо развитие. Стратегиите за МИР включват:
§ създаване на междурегионални образователни и научно-изследователски 

консорциуми;
§ развитие на специализирани висши училища;
§ изграждане на регионални стопански клъстери (на тях ще се спрем по-

нататък);
§ регионални действия за привличане и задържане на инвестиции;
§ изграждане на регионални вериги за доставка с цел да се насърчат 

междурегионалната търговия и инвестициите;
§ подобряване на регионалните транспортни връзки на територията на 

даден регион и между регионите;
§ подобряване на междурегионалния трансфер на технологии; и
§ засилване на местното и регионалното лобиране пред по-висшестоящите 

управленски равнища.

Таблица 1.5: Регионални инициативи

Стъпка 5: Обсъждане на организацията за разработване на 
стратегии и проекти за МИР

Създаването на подходяща организация за осигуряване на местно 
икономическо развитие е мащабна задача. Не е необходимо тя да се уточнява 
още в самото начало на разработването на стратегията, защото това става 
впоследствие. В рамките на общината МИР може да се помести в различни 
институционални структури като например:
§ Към секретаря на общината или кмета: Предимството тук е засилената 

видимост и “тежестта” на общинското ръководство. При тази организация 
на МИР най-често се отдава по-голямо значение, обръща се повече 
внимание на политиката и обсъжданията, което на свой ред допринася 
за гарантирането на съгласуваност с останалите отдели в общината. 
Ресурсите за изпълнение обаче може да се по-ограничени и да се стигне до 
прекомерна зависимост от мандата на кмета;

§ Във функционален отдел: В един функционален отдел като например 
“Поземлен и имотен регистър” или “Градоустройство” МИР потенциално 
може да се сведе до обслужваща дейност за основното направление 
на отдела. Така например в отдел “Градоустройство” стратегическото 
планиране на МИР евентуално може да се насочи главно към поземлени 
и инфраструктурни въпроси и да ограничи влиянието си върху други 
важни области като например подобряване на икономическата среда (т.е. 
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опростяване на регистрационния режим и функционирането) и свързаните 
с нея аспекти (например насърчаване на кооперациите и развитие на МСП). 
Добрата управленска практика и разработването на мултидисциплинарни 
подходи гарантира както стабилно разработване на политиката, така и 
успешно изпълнение на стратегията за МИР;

§ Подход чрез “агенция”: Агенциите за местно икономическо развитие 
(АМИР11) имат потенциал за по-добра съгласуваност и синергия с различни 
държавни и неправителствени организации. Агенцията може да осигури по-
устойчива организационна рамка, като избягва прекъсванията, причинени 
от политически процеси.

 Към изцяло или частично самостоятелните агенции за МИР трябва да се 
подхожда внимателно, за да се гарантира равнопоставено представителство 
на заинтересованите страни без изявен политически или икономически 
профил (например бедните) и да се осигури широк достъп до ресурсите и 
формирането на политиката. Най-често срещаните средства за разширяване 
на участието са обществените форуми, комитетите на заинтересованите 
страни и градските консултативни събрания.

Казуси
Бразилия: Агенция за икономическо развитие на регион АБС
Създадена през 1998 г., Агенцията за икономическо развитие на регион 
АБС е пример за регионална неправителствена агенция, чиято мисия е 
да обедини усилията на обществени и частни институции за насърчаване 
на икономическото развитие. Агенцията на АБС обхваща седем общини 
и представлява нефтопреработвателната промишленост, синдикатите 
и учебните заведения в района на град АБС. В нея членуват редица 
асоциирани организации като например търговски палати и СЕБРАЕ 
– Службата за подкрепа на микро- и малки предприятия в Бразилия.
www.agenciagabc.com.br

Холандия: Корпорация за развитие на Ротердам
В Холандия корпорациите за развитие са широко разпространен общински 
подход за стимулиране на икономическото развитие и развитието на 
промишлените, административни и жилищни райони. Корпорацията за 
развитие на Ротердам (ОБР) насочва дейността и работи като делови 
партньор. Тя разполага с опитен екип за консултиране на новосъздадени 
или разширяващи се предприятия във връзка с дейностите им в Ротердам. 
Услугите и съдействието са най-разнообразни – от намиране на офиси, 
складове и жилищни помещения или представяне в търговската палата 
(за регистрация и стопанска информация) до агенции и специалисти за 
временна заетост в областта на материално-техническото снабдяване, 
международното банково дело, данъчното и дружественото право. 
www.obr.rotterdam.nl

Таблица 1.6: Казуси – агенции за местно икономическо развитие

11 АМИР: Агенция за местно икономическо развитие. Вж например доклада на МОТ “Агенциите за 
местно икономическо развитие: международно сътрудничество за развитие на човека, демократични 
икономики и намаляване на бедността”: (http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/english/employment/led/
download/adel.pdf).

Първи етап: Организиране на усилията 32



Втори етап: Оценка на местната икономика

Етап 2: Оценка на местната икономика
Стъпка 1: Преглед на нормативната уредба и процедурите, които имат 
 отношение към фирмите в общината
Стъпка 2:  Определяне на вида данни, които ще се събират
Стъпка 3:  Проверка на наличните данни, анализ на недостига на данни и 
 събиране на данни
Стъпка 4: Разработване на план за попълване на информационните 
 празноти
Стъпка 5: Анализ на данните и оценка на местната икономика на 
 основата на наличните данни

Познаването и разбирането на особеностите на местната икономика помага 
изключително много на заинтересованите страни да определят стратегиите за 
бъдещето и да направят възможно най-добрия избор на програми и проекти. 
Следователно обществеността трябва да бъде максимално информирана за 
собствения град или регион и неговата роля в регионалното, националното 
и световното стопанство. Аналитичните граници на оценката на местната 
икономика не следва да се ограничават до административните граници 
например на общината или града, а да бъдат съобразени с икономическите 
връзка в даден географски район като например голям град с околните 
населени места, промишлен център с работници от околностите или град със 
съседни селски райони.

Стъпка 1: Преглед на общинските процедури, които имат 
отношение към фирмите

Една от най-ефективните дейности за местно икономическо развитие от 
страна на общината е да усъвършенства процесите и процедурите, които се 
прилагат към фирмите. За целта е необходима първоначална оценка. Тя трябва 
да направи преглед на всички аспекти на контактите и взаимодействието на 
общината с фирмите. Въпросите, които трябва да се оценят, се отнасят не 
само до регистрацията на фирмите и данъчното облагане, но и как фирмите-
клиенти общуват с общинските служители и доколко служителите се 
отзивчиви към техните проблеми и молби.

Добрата практика доказва, че фирмите бързо могат да почувстват ползата от 
подобрените процедури в общината. Това може да се постигне примерно чрез 
опростяване на нормативната уредба във връзка с планирането и околната 
среда. В редица случаи (вж Таблица 2.1) процедурите са сложни, отнемат 
много време, изискват значителни средства и ангажират различни ведомства. 
Тогава фирмите нямат стимул да се развиват, предприемачите се насочват към 
незаконна дейност и корупцията се разширява. Всички тези фактори силно 
пречат на създаването на положителна среда за местните фирми.
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Първата стъпка към оценката на икономическата среда е да се направи 
преглед на всеки отдел в общината, да се установят правилата, процедурите и 
актовете, които се отнасят до фирмите и да се определи как те се управляват от 
гледна точка на ефективността, ефикасността, прозрачността и отчетността. 
Докато се извършва вътрешният преглед, фирмите следва да се включат в 
процеса за МИР чрез проучвания и фокус групи, чиято цел е да се разкрият 
проблемите им12. Неформалният сектор следва да се насърчи да участва в 
процеса, за да разбере пречките за официалното му включване в процеса 
на МИР и възможностите за тяхното преодоляване. Неформалният сектор 
изисква специфични подходи като например провеждане на срещи на открито 
и разговори с групи търговци от неформалния сектор13.

В идеалния случай проучването на местната икономическа среда се извършва 
във формата на структурирани анкети с въпросници, които целят няколко 
резултата14. Те трябва да се стремят:
§ да съберат данни за отделните предприятия – кога са създадени, брой 

на работниците и служителите, умения, производство, износ, верига на 
доставки;

§ да установят какво мислят деловите среди за силните страни, слабостите, 
възможностите и заплахите в района;

§ да разкрият проблемите на фирмите във взаимодействието им с общините 
и останалите органи на управление;

§ да проверят какви са потребностите на фирмите и какви идеи могат да 
допринесат за МИР; и

§ да създадат контакти с местните фирми, за да ги уверят, че се формират 
постоянни работни отношения с екипа за МИР.

Тази дейност трябва да се извършва с разбирането, че процесът е двустранен 
и че фирмите имат полза от участието си в такова проучване. Когато фирмите 
предоставят и споделят информация и идеи, техните мнения и тревоги трябва 
да се изслушват и по възможност да се предприемат действия във връзка с тях. 
Заинтересованите страни от формалния и неформалния сектор трябва да се 
чувстват сигурни, че срещу тях няма да се предприемат правни действия и да 
се използва неправомерно събраната от тях информация.

12 Вж например приложеното проучване на икономическата среда за МИР, което може да се намери на 
страницата в Интернет на Световната банка за МИР http://www.worldbank.org/urban/led.
13 Вж например “Почтеният труд и неформалната икономика” – Доклад VІ на 90-та сесия на 
Международната конференция по труда, Женева, юни 2002 г., Глава V на http://www.ilo.org/public/
english/bureau/integration/informal/publicat.htm.
14 Пример за просто проучване на местната икономическа среда може да се намери в образците на 
документи в раздела със справочни материали на настоящото издание. Главната цел е не са се търсят 
големи подробности за фирмите, а да се разкрие какво мислят хората от бизнеса за средата, в която 
работят, за нейните силни страни, слабости и т.н.
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След като се събере информацията, следва да се разработи план за действие 
с оглед на решаването на най-важните проблеми. Това вероятно ще се окаже 
мащабна задача и добрата практика показва, че е добре изпълнението й да 
започне своевременно. Тъй като в нея са ангажирани редица органи, важно 
е още от самото начало да се насърчи междуведомственото сътрудничество. 
След като общинският екип започне да подобрява местната икономическа 
среда, започват да се засилват позициите за подобно усъвършенстване и на 
останалите управленски равнища. Целта е не да се премахне нормативната 
уредба, а да се осигури добра нормативна уредба.

ПРИМЕР ЗА ОЦЕНКА НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ПРОЦЕДУРИ NO. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
(ДНИ)

РАЗХОДИ 
(Щ.Д.)

Проверка на наименованието 1 5 5
Плащане на регистрационна такса 2 2 0
Регистрация в Търговския съвет 3 3 15
Федерална данъчна регистрация 4 10 0
Щатска данъчна регистрация 5 7 0
Разрешително за отпечатване на разписки 
от щатските органи

6 5 5

Регистриране в общинския данъчен 
регистър

7 2 0

Плащане на регистрационна такса за 
общинския данъчен регистър

8 1 120

Разрешително за отпечатване на разписки 
от общинската данъчна служба

9 10 0

Получаване на фирмени фактури 10 5 180
Подаване на молба за оперативен лиценз 11 90 0
Проверки от общински органи 12 15 0
Откриване на сметка за обществено-
осигурителни вноски

13 10 0

Регистриране на работниците и 
служителите за обществено осигуряване

14 5 0

Уведомяване на Министерството на труда 15 15 0
Общо 15 185 320

Таблица 2.1: Пример за оценка на нормативната уредба за започване на 
стопанска дейност

Средство за оценка на икономическата среда
Стопанската дейност през 2004 г.: “Да разберем нормативната уредба” 
е първият от поредицата годишни доклади на групата на Световната 
банка, който представя нови количествени показатели за резултатите 
от прилагането на нормативната уредба в над 130 страни и в различни 
периоди. Докладът съдържа полезна информация за методиката за 
оценка на нормативната уредба, която се отнася до развитието на 
фирмите и службата за предоставяне на информация чрез Интернет: http:
//rru.worlbank.org/doingbusiness/ 

Таблица 2.2: Средство за оценка на икономическата среда
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Стъпка 2: Определяне на вида данни, които ще се събират

Когато се взема решение какви категории данни да се събират като част 
от дейността по събирането на данни, трябва да се вземат предвид редица 
фактори:
§ ниво и степен на подробност на наличната информация, която може да се 

ползва;
§ лекота на събиране на нова информация;
§ разходи за събирането на тази информация от гледна точка на време и 

ресурси;
§ способност за анализиране и преобразуване на информацията в 

съдържателна стратегия за МИР след нейното събиране; и
§ практическо приложение (полезност и валидност) на информацията.

Данните за МИР могат да се използват за информиране на официалните лица, 
както и за укрепване на информираността на гражданите и тяхната подкрепа 
за целите и дейностите в областта на МИР. Често пъти се оказва трудна да се 
предизвика интерес към дейностите за МИР без конкретни данни, които да го 
породят.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИР
Видове информация и причини за нейното използване и анализиране с оглед 
на оценката на местното икономическо развитие:

ДЕМОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ

§ Информацията за населението в общината представлява основа за 
изясняване на демографския профил на района, неговите социални 
потребности и сегашните и бъдещите тенденции;

§ По-подробните демографски данни помагат за по-задълбоченото 
изясняване на факторите, които имат значение за местната икономика 
(например съотношение между мъжете и жените, профил на заетостта, 
образователни характеристики, наличие на човешки ресурси и умения);

§ Познаването на демографските характеристики на общината допринася за 
основното15 познаване на въздействието на програмите и проектите за МИР, 
особено за целите на наблюдението и оценката, както и за измерването на 
“добавената стойност”16 на конкретна програма или проект за МИР.

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

§ Тази информация помага за опознаването на структурата, особеностите и 
характера на местната икономика;

§ Разбивката на местните икономически данни по отрасли може да изясни 
начина на действие на местната икономика, взаимовръзките в нея, кои 
отрасли са в подем и кои в упадък, възможностите за икономическо 
развитие и съвкупната стойност на местните производствени вериги;

15 Като отправна точка.
16 “Добавената стойност” е начин да се докаже, че резултатът от въздействието е по-голям, отколкото би 
се получил без подобно въздействие.

Втори етап: Оценка на местната икономика 36



§ Събирането на данни за пазара на труда допринася за установяването на 
профила на работната сила – умения, недостатъци, западащи умения и 
тенденции в МИР. Те могат да се използват за разкриване на недостига на 
пазара на труда, бариерите пред влизането на пазара на труда, програмите 
за създаване на заетост и потенциалната работна сила, както и на 
производствените отрасли, които могат да бъдат подпомогнати и насърчени 
да се установят в района. Чрез тях може да се определят конкретни групи 
безработни, за да се постигне целенасоченост на дейностите за МИР;

§ Опознаването на характера и дела на неформалния сектор в икономиката 
има първостепенно значение за изясняването на реалното функциониране 
на местната икономика. Важно е да се знае как неформалният сектор 
допринася за формалния и взаимодейства с него и как да се подкрепят и 
засилят производителните аспекти на неговата дейност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА

§ Информацията за икономическата среда изяснява как мерките и дейностите 
на общината подпомагат или възпрепятстват фирмите във формалния и 
неформалния сектор;

§ Тя разкрива причините за успеха или провала на фирмите; видовете фирми, 
които съществуват или се насочват към района и причините за това; дали 
според фирмите общината подпомага местните делови среди; кръга и 
брой на агенциите, които подкрепят МСП и развитието на фирмите; 
ефективността на тези организации в подкрепата на новосъздадените 
фирми и развитието на фирмите изобщо; обхвата на местната нормативна 
уредба, която има влияние върху фирмите и разходите за тяхната стопанска 
дейност (редица инвестиционни решения се основават на разходите за 
стопанската дейност на местно равнище и в някои общини времето и 
средствата, необходими за създаване на ново предприятие, са по-големи, 
отколкото в други);

§ Инициативата за проучване на икономическата среда може да допринесе 
за изясняване на удовлетвореността и мнението на местните фирми и да 
насочи общината към подобряване на мерките и дейностите, които влияят 
върху икономическата среда.

ОСНОВНА ИНФРАСТРУКТУРА

§ Събира се информация за състоянието на транспорта, далекосъобщенията, 
газоснабдяването, водоснабдяването, електроснабдяването и 
канализацията. Данните разкриват сегашните и бъдещите слабости и 
потребности на инфраструктурата и улесняват определянето на приоритети 
за инвестициите в инфраструктурата с оглед на местното икономическо 
развитие.
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РЕГИОНАЛНА, НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИЯ

§ Прегледът на информацията за регионалното, националното и световното 
стопанство допринася за разкриването на нови пазари и възможности 
за развитие на фирмите (износ, парични преводи, отраслови връзки, 
насърчаване на туризма);

§ Като се опознават икономическите връзки, може също така да се установи 
кои дейности следва да се засилят, за да се привлече стойност, която в 
момента се реализира извън местната икономика. Така се увеличават 
паричните средства в обращение на местното равнище, създават се работни 
места и се развиват фирмите (например населението харчи парите си в 
магазините на други градове, защото не може да намери търсените стоки в 
общината);

§ Някои общини, особено големите градове и експортните зони, имат тесни 
връзки с региони в други страни. Други пък може да поддържат тесни 
връзки с големи или малки градове. Следователно е важно да се разбере 
как пълноценно да се използва засилената обвързаност между регионите, 
фирмите и хората и да се укрепят регионалните и международните пазари 
за местното икономическо сътрудничество.

Таблица 2.3 съдържа примери за видовете информация, която се събира във 
всяка от посочените категории.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Демографска Население – брой, възраст, ръст, прогнози за ръста, размер на 
домакинствата и т.н.
Брой работници и служители по стопански дейности (в регионален 
и национален план, промени във времето)
Възрастова структура и професионална характеристика на 
работещите и безработните
Средна брутна седмична заплата по пол и пълна/непълна заетост
Брой и други данни за работещите и дейностите в неформалния 
сектор
Брой и видове училища, учители (еквивалент на пълен щат) и 
размер на паралелките
Висши училища и учебни заведения след средното образование 
– брой, учащи
Образователно равнище – брой и видове (сравнение в национален 
мащаб)
Обучение – брой, видове, възрастови групи на хората с техническа 
квалификация и обучаващите се; оценка на уменията, недостиг 
или свръхпредлагане на определени професии

Икономическа Брой и размер на фирмите по отрасли; брой на работниците и 
служителите в еквивалент на пълен щат
Брой и вид на неотдавна закритите фирми по размер, отрасъл и 
време
Брой на насочените към общината инвестиции – чуждестранни и 
местни по брой на работниците и служителите, отрасъл и време
Брой на новосъздадените фирми по размер, отрасъл, дейност, 
износ
Размер на наемната и покупната цена на свободни обекти в 
промишлеността и услугите
Свободни промишлени и търговски помещения по размер, 
местоположение и капацитет
Статистически данни за пристанища, летища, железопътен превоз 
на товари и пътници; брой на неформалните предприятия

Икономическа 
среда

“Бюрократичност” и лекота на нейното преодоляване
Съществуване на мрежи за подкрепа на фирмите като например 
търговски палати
Подкрепа за икономическото развитие от местните органи 
– предлагани или субсидирани услуги
Капацитет на местните органи да осигурят икономическо развитие; 
достъп до финансиране

Основна 
инфраструктура

Състояние на водоснабдяването, електроснабдяването и 
канализацията в производствените зони
Оценка на предлагането на земя, недвижими имоти и помещения 
за стопанска дейност
Наличие и качество на пътищата и другите транспортни условия за 
достъп до най-близките големи пазари

Регионална и 
национална

Какво правят съседните общини за тяхното местно икономическо 
развитие
Каква е конкуренцията със съседните общини
Как те сътрудничат или биха могли да сътрудничат
Какво е състоянието на национално равнище
Предоставяни възможности чрез централните държавни органи
Основни международни/глобални тенденции, които могат да 
влияят върху местното равнище
Възможности и заплахи от страна на регионалните власти

Таблица 2.3: Информация за местното икономическо развитие
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Стъпка 3: Проверка на наличните данни, анализ на недостига на 
данни и събиране на данни

Извършването на оценка на местната икономика  предполага да се събере 
информация от стратегическо значение, която след това да се анализира. 
Предварителната оценка следва да определи наличната количествена и 
качествена информация за източниците, структурите и тенденциите в 
производството и заетостта, уменията и останалите ресурси за МИР и да 
установи недостига на информация. Задълбочената оценка на местната 
икономика попълва празнотите в информацията, които са разкрити при 
предварителната оценка и създава основа за успешно разработване на стратегия 
за МИР. Тази информация трябва да насочва към проекти и програми, които 
укрепват икономическата база на местно равнище. Събирането на данни и 
първата стъпка в оценката на местната икономика, като за целта съществуват 
няколко аналитични средства. Добре познат е анализът на силните страни, 
слабостите, възможностите и заплахите, който се използва за оценка на 
местната икономическа конкурентноспособност17 (вж Таблица 2.4).

Оценката следва да определи обществените, частните и неправителствените 
ресурси и институционални възможности, както и да набере и анализира нова 
или съществуваща количествена и качествена информация. Важно е да се 
създаде ефективна система за управление на знанията, за да се организират 
наличните данни и да се използва впоследствие за наблюдение, оценка и 
разпространение.

Събирането на данни трябва да се планира добре, защото може да се 
окаже твърде скъпо и да отнеме много време. Всеобхватният подход към 
събирането на количествени данни може да усвои целия бюджет за МИР и 
затова успешните общини често мислят стратегически и новаторски за вида 
и качеството на събираната информация и прилаганата за целта методика. 
Когато се събира информация, трябва да се отчете как тя ще се използва, 
какво е нейното значение и приложимост към оценката на местната 
икономика.

Таблица 2.4: Събиране на данни

Необходими са както количествени, така и качествени данни. Ако се разчита 
единствено на количествена информация, може да се пропуснат важни факти 
за местната икономика и по такъв начин да се попречи на МИР и развитието на 
фирмите. Качествените методи като например фокус групите и проучванията 
сред търговските палати, членовете на браншови сдружения, фирми и 
ръководители в обществения сектор са важни способи за оценка на местната 
икономика на основата на мненията на ключовите бенефициенти. Често пъти 
това е икономически целесъобразно средство за събиране на информация, 
особено когато на местно равнище трудно се намират икономически данни.

17 Вж например анализът, представен в профила на Програмата за местно икономическо развитие на 
Районния съвет в Балимена за периода 2000 – 2006 “Изграждане на устойчив просперитет”. 
http://www.ballymena.gov.uk/downloads/econ%20dev%20strategy.pdf.
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Ангажирането на представители на заинтересованите страни в консултативна 
група за контрол или насочване на процеса на събиране и анализ на данните 
може да засили подкрепата на тези страни за цялата програма. Освен това 
тя укрепва тяхното доверие. Споделянето на напредъка и стимулирането на 
обсъжданията по събраната информация е част от процеса на достигане до 
обща визия. Процесът нерядко е труден и отнема много време, но обща визия 
и съгласие между всички заинтересовани страни може да се постигне само 
ако всички заинтересовани страни участват в разработването на визията още 
от самото начало.

Стъпка 4: Разработване на план за попълване на 
информационните празноти

Когато се търси информация, която или не е в наличност, или не съществува, и 
се запълват информационни празноти, трябва да се формира междуведомствен 
екип за проверка на правната, финансовата и регулаторната среда за фирмите. 
Ключов елемент от установяването и съпоставянето на относителните насоки 
и процедури за развитието на фирмите в местната икономика е извършването 
на проучване на нагласите сред фирмите. В идеалния случай проучването е 
във формата на структурирани анкети с въпросници, които целят няколко 
резултата. Те трябва да се стремят:
§ да съберат данни за отделните предприятия – кога са създадени, брой 

на работниците и служителите, умения, производство, износ, верига на 
доставки;

§ да установят какво мислят деловите среди за силните страни, слабостите, 
възможностите и заплахите в района;

§ да разкрият проблемите на фирмите във взаимодействието им с общините 
и останалите органи на управление;

§ да проверят какви са потребностите на фирмите и какви идеи могат да 
допринесат за МИР; и

§ да създадат контакти с местните фирми, за да ги уверят, че се формират 
постоянни работни отношения с екипа за МИР.

.
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Фокус групите могат да бъдат полезни за сравняване на информацията от 
проучванията и задълбочаване на анализа. Например анализът може да 
разкрие, че собствениците и ръководителите на фирми изпитват недостиг на 
работници с подходяща квалификация в определена област. В такъв случай 
е уместно да се създаде фокус група за установяването на потребностите от 
умения, която да включва най-важните предприятия, екипа за МИР, местните 
доставчици на професионално обучение и висшите училища.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОЦЕНКА

Един от основните фактори, които определят усилията за местно 
икономическо развитие, е качеството на местните институции. Това важи 
не само за общинските институции като например органите, които отговарят 
за предоставянето на услуги и регулирането на местната икономика, но и 
частните и неправителствените институции. Все по-важно е да се оценява 
капацитета, работата и ръководството на ключовите институции в процеса на 
местно икономическо развитие с цел да се предприемат необходимите мерки 
за подобряване на тяхната способност да осигуряват МИР. Този процес се 
нарича “институционална оценка” (вж Таблица 2.5).

Съществуват различни видове институционална оценка. Сред тях е 
комплексният подход, който оценява всички вътрешни и външни фактори 
за укрепването на институционалните способности, както и подходите за 
решаване на проблемите, които се съсредоточават върху изясняването на 
начините за подобряване на институционалната реакция към конкретни 
проблеми на основата на резултатите. Институционалната оценка може 
да бъде извършена от външни експерти или да бъде резултат на вътрешно 
сътрудничество. Могат да се наемат опитни външни консултанти, когато в 
организацията липсват познания или наличен персонал или когато е необходим 
независим преглед на организацията, за да се избегнат субективните изводи и 
конфликта на интереси. Външните консултанти ще анализират вътрешната и 
външната институционална среда и ще дадат собствени заключения.

Средство за институционална оценка
Конференция на ООН за човешките селища: Наръчник за вътрешно 
организационно сътрудничество при оценката в организации на 
човешките селища: Наръчникът е разработен конкретно за анализ 
на ефективността и ефикасността на оперативната работа в агенции и 
органи, които отговарят за предоставянето на обществени стоки и услуги. 
Той предлага подход към институционалната оценка на основата на 
сътрудничеството.
http://www.unchs.org/unchs1/llm/word/books/collaborativeorg.do 

Таблица 2.5: Средство за институционална оценка
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При “институционалната оценка на основата на сътрудничеството” 
непрекъснато са ангажират онези, които ще бъдат оценявани в разработването, 
събирането на информация и прегледа на изводите. Ролята на външните 
експерти е главно да насочват и улесняват. Изводите се правят от самите 
служители. Опитът сочи, че този подход помага да се възприеме значението 
на оценката и да се засили точността и ефективността на оценката, защото 
при него служителите в организациите имат по-голямо доверие в процеса 
като цяло. Поради особеностите на този подход служителите често пъти 
изразяват по-голяма подкрепа за институционалните промени, които се 
налагат от резултатите на тази форма на оценка. Той може съществено 
да намали разходите по оценката, тъй като служителите сами поемат по-
голямата част от работата, без да има нужда от многобройни и скъпоструващи 
външни консултанти. По правило институционалната оценка на основата на 
сътрудничеството преминава през следните фази:

Планиране на институционалната оценка
Фаза Действия
Фаза 1 Разработване 

и съгласуване 
на процеса на 

оценка

Формира се екип за оценката, който съвместно 
разработва начина на оценяване на организацията 
и постига консенсус по него.

Фаза 2 Събиране на 
информация

Прави се оценка на качеството на стоките и 
услугите чрез събеседвания и групови обсъждания 
с работниците, служителите и ръководството. 
Работниците и служителите оценяват не само 
собственото звено, но и звената, които предоставят 
други видове вътрешни услуги.
Втора оценка се прави с “клиентите” на 
организацията, за да се измери удовлетвореността 
от предоставените стоки/услуги. Това обикновено 
се прави с въпросници и събеседвания с извадка от 
клиентите.

Фаза 3 Анализ на 
информацията

Резултатите първоначално се оценяват като 
“задоволителни” или “необходимо е подобрение”. 
След това те се обсъждат с екипа по оценката и в 
рамките на всяко звено.

Фаза 4 Формулиране 
на мерки за 
подобрение

Всяко звено трябва да обсъди какви мерки са 
необходими за подобряване на равнището на 
вътрешната и външната удовлетвореност. След 
това екипът за оценката анализира предложенията.

Фаза 5 Отчитане Екипът за оценката подготвя доклад, който обобщава 
процеса и резултатите от институционалната оценка 
с подробни и изпълними планове за действие 
с предложения за начините на повишаване на 
ефективността и ефикасността на институцията.

Таблица 2.6: Планиране на институционалната оценка
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Стъпка 5: Анализ на данните и оценка на местната икономика

АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Събраната информация представлява основа за оценка на местното 
икономическо положение. В идеалния случай тя се прави с помощта на опитен 
експерт по МИР или друг подобен специалист и – най-важното – ангажира 
заинтересованите страни чрез създаването на основен консултативен екип, 
който се състои от представители (най-добре не повече от шест) на различни 
групи заинтересовани страни. Консултативният екип следва да насочва и 
ръководи обсъжданията на изводите с консултанта и играе ключова роля 
в представянето на изводите пред по-широка аудитория от заинтересовани 
страни. Също така той започва да набелязва програмите и проекти, които са: 
(1) наложителни и (2) възможни.

За анализ на информацията могат да се използват различни средства. Едно от 
тях е анализът на силните страни, слабостите, възможностите и заплахите (на 
английски език се използва съкращението SWOT, образувано от първите букви 
на тези думи). Този анализ е широко използвано средство в стратегическото 
планиране, който се стреми да организира вътрешните и външните фактори, 
които допринасят за развитието или го спъват.

Анализът на силните страни, слабостите, възможностите и заплахите в 
общината се съсредоточава върху посочените аспекти на икономиката. Тай 
улеснява изборът на ориентация на стратегията (вж Таблица 2.7). В идеалния 
случай всеки от елементите на анализа се подрежда по приоритети, дори 
когато това се прави неформално. Не бива да се забравя да се включи анализ 
на използваните данни, резултатите от проучването на местната икономическа 
среда, институционалната оценка в общината, както и евентуалните коментари 
от проведените консултации.

Анализът на силните страни, слабостите, възможностите и заплахите е 
подходящо средство за обединяване на различните оценки на местната 
икономика, за да се формулират стратегии, които използват силните страни 
и възможностите на местната икономика и свеждат до минимум слабите й 
страни и заплахите за нея. Ето защо е важно да се определят приоритетите 
сред проблемите, които могат да се решат на местно равнище, и проблемите 
извън контрола на общината (например валутния курс).
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБОСТИ

1. Благоприятно географско 
местоположение с добри шосейни 
и железопътни връзки в близост до 
регионална магистрала.

2. Достъп до два важни ГКПП, като 65 % 
от всички вносни стоки за територията 
преминават през тях.

3. Богат на суровини район с 
благоприятно възможности за 
развитие на строителството.

4. Млади и квалифицирани граждани 
(по-голямата част от населението е 
под 30 години и броят на хората със 
средно специално образование и 
значителен).

5. Подходящи географски и климатични 
условия за развитие на планински 
туризъм и земеделие (две реки 
осигуряват достатъчно количество 
вода).

6. Добри връзки между обществения и 
частния сектор.

7. Район с многобройни малки и 
печеливши местни предприятия 
в машиностроенето и 
металообработването.

1. Все по-голям брой незаконни 
строежи в резултат на липсата на 
градоустройствена система, което 
ще доведе до големи трудности при 
определянето на промишлена зона и 
отреждането на земя за промишлени 
цели.

2. Недостатъчен общински бюджет 
и капацитет за подкрепа на 
възникващия частен сектор.

3. Неблагоприятна среда за 
инвестиции.

4. Слаба основна инфраструктура 
и ненадеждност на ВиК и 
електроснабдяването.

5. Недостатъчни напоителни системи за 
обработваемите площи.

6. Липса на мерки за икономическа 
подкрепа на местните 
селскостопански производители. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ

1. Голяма диаспора с възможности 
за привличане на инвестиционен 
капитал и връщане на местни 
граждани от чужбина.

2. Нарастващ интерес на чуждестранни 
фирми за инвестиции в местния 
частен сектор.

3. Възстановяване на няколко затворени 
до момента местни фабрики от 
чуждестранни фирми.

4. Достатъчни водни ресурси за 
изграждане на евтина напоителна 
система.

5. Трансгранично сътрудничество и 
потенциално обявяване на общината 
за зона на свободна търговия.

6. Отраслово развитие на 
предприятията в машиностроенето и 
металообработването.

1. Нежелание да се работи в 
партньорство с други общини.

2. Бариери за развитието на местните 
фирми поради високи мита и данъци.

3. Неспособност да се постигне съгласие 
по правната и регулаторната рамка в 
търговията и бизнеса.

4. Бавен процес на приватизация, който 
води до непрекъснато влошаване на 
състоянието на бившите държавни 
предприятия.

5. Липса на банки и законен кредитен 
ресурс за селскостопанските 
производители и останалите местни 
производители и фирми.

Таблица 2.7: Пример за анализ на силните страни, слабостите, 
възможностите и заплахите

Втори етап: Оценка на местната икономика 45



Трети етап: Разработване на стратегията

Етап 3: Разработване на стратегията
Стъпка 1: Определяне на визия: постигнат консенсус между 
 заинтересованите страни за предпочитаното икономическо 
 бъдеще на общината
Стъпка 2: Разработване на цели: определяне на ключовите приоритетни 
 насоки на действие за постигане на визията; конкретизиране на 
 желаните резултати от процеса на планиране на МИР
Стъпка 3: Разработване на задачи: определяне на стандарти за изпълнение 
 и конкретни задания за развитие; те са обвързани с графици и 
 измерими
Стъпка 4: Разработване на програми: определяне и групиране на сходни 
 проекти, които колективно постигат определена цел; и
Стъпка 5: Подбор на проекти: изпълнение на конкретните елементи на 
 програмите; определят се приоритетите и стойността, обвързани 
 са с графици и са измерими

Стъпка 1: Определяне на визия

Визията трябва да бъде описание на предпочитаното от заинтересованите 
страни икономическо бъдеще на общината, т.е. къде тя иска да бъде в бъдеще 
(обикновено след три, пет или осем години). Визията може и да не бъде 
изцяло постижима, но все пак дава ясна ориентация на общината. Нейното 
разработване трябва да се гради както на въображението, така и на реализма. 
Тя трябва да се опира на главните моменти, откроени в оценката на местната 
икономика, и да ги отразява. Именно на основата на визията се разработват 
целите, задачите и плановете за действие по програмите и проектите. Визията 
трябва да се разработи и приеме от всички заинтересовани страни. Само чрез 
тази “съпричастност” на заинтересованите страни визията може да действа 
като стратегическа насока, която ориентира действията на различните 
заинтересовани страни в една и съща посока. Редица общини провеждат 
местни консултативни срещи за представяне на резултатите от оценката на 
местната икономика и създаване на визия (вж Таблица 3.1).

“Към 2010 г. общината ще има динамично и ориентирано към бизнеса 
ръководство и ще се отличава с привлекателна икономическа среда, която 
осигурява основа за широк спектър от възможности за предприемачество и 
заетост.”

Таблица 3.1. Пример за “визия” за МИР

Стъпка 2: Разработване на цели

Целите сочат конкретните резултати, които общината се стреми да постигне. 
Те са много по-описателни и конкретни от формулировката на визията и следва 
да бъдат пряко обвързани с изводите от оценката на местната икономика. 
Добрата практика разкрива, че при избора на цели обикновено не повече от 
шест18 могат да бъдат управлявани добре.

18 Вж например целите в стратегията за МИР на община Качаник, Косово. http://www.komuna-
kacanik.org/en/strategy.
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Цел 1: Да се промени управлението на общината, така че да откликва на
 потребностите на фирмите-клиенти.
Цел 2:  Да се създадат условия предоставянето на услуги и среда за 
 фирмите, които да подкрепят развитието и разширяването на нови 
 и разрастващи се фирми.

Таблица 3.2: Примери за цели на МИР

Стъпка 3: Разработване на задачи

Задачите са още по-конкретни. Целта е да се използват силните страни, да се 
преодолеят слабостите, да се оползотворят възможностите и да се отстранят 
заплахите, определени в оценката на местната икономика. Един широко 
разпространен начин  при формулирането на задачите е да се провери дали 
отговарят на условието SMART (съкращение от първите букви на английски 
език, което като отделна дума означава “интелигентни” – б.пр.):

Задачи – характеристика по SMART
Конкретни: Решава ли задачата конкретен проблем?
Измерими: Възможно ли е да се измери въздействието след изпълнението на 

задачата?
Изпълними: Постижима ли е задачата?
Реалистични: Ще има ли достатъчно ресурси за изпълнение на задачата?
Обвързани с 
график:

Ясно ли е колко време ще е необходимо за изпълнение? 
Реалистичен ли е графикът?

Таблица 3.3: Задачи – характеристика по SMART

Всяка задача се отнася до определена цел и я конкретизира на обособени 
компоненти.

Цел 1: Да се промени управлението на общината, така че да откликва 
 на потребностите на фирмите-клиенти
Задача 1: Към 2006 г. да се подобрят процесите, връзките и услугите 
 за фирмите, така че проучванията сред фирмите да разкриват 
 90 % удовлетвореност от всички контакти с общината

Цел 2:  Да се създадат условия предоставянето на услуги и среда 
 за фирмите, които да подкрепят развитието и разширяването на 
 нови и разрастващи се фирми
Задача 2: Към 2006 г. да се гарантира чрез проучвания на нагласите на 
 фирмите, че местната икономическа среда да се смята за 
 подобрена от 80 % от фирмите

Таблица 3.4: Пример за цели на МИР със съответните задачи
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Стъпка 4: Разработване на програми

След като се направи оценката на местната икономика и се определят визията, 
целите и задачите, общината трябва да вземе решение за ключовите програми, 
които ще залегнат в същината на стратегията. Общините в днешно време 
използват многобройни варианти и посочените на следващите страници 
са типични същностни програми. Включените тук програми обхващат 
практически всички възможни мерки ма МИР и с усъвършенстването на 
работата на общините ще се усъвършенстват също и техните програми и 
проекти. Макар и тук да са дадени доста варианти, очевидно подборът на 
програми и проекти трябва да се съобразява с потребностите и наличните 
средства.

Важно е да се отчете състоянието на основната и съпътстващата 
инфраструктура, защото по такъв начин може да се разработи подходяща 
стратегия с целенасочени програми. Така например една община с 
ограничени по размер терени за промишлени цели би могла да се насочи към 
осигуряване на адекватни терени с възможности за благоустрояване, когато 
избира програма за привличане на преки чуждестранни инвестиции. Когато 
основната инфраструктура е ограничена, добро начало са програмите, които 
подпомагат общинското ръководство при прилагането на схеми за изграждане 
на инфраструктура с възстановяване на разходите и частни инфраструктурни 
проекти.

Програмите за привличане на преки чуждестранни инвестиции следва да се 
обсъждат продължително и да се изпълняват внимателно. Добрата практика 
доказва, че голяма част от усилията за привличане на преки чуждестранни 
инвестиции се пропиляват, ако не са добре обмислени и целенасочени. 
Съществуват многобройни примери за проекти, насочени към приток на 
инвестиции, които се провалят на местно равнище поради промени на 
националните и международните икономически и финансови пазари.19

При избора на програми за МИР общините трябва да се справят с голям 
брой проблеми и възможности и затова трябва приоритетно да прилагат 
избирателност и целенасоченост, колкото и трудно да е това. Един от най-
ефективните начини за улесняване на създаването на работни места е да се 
разработят програми за МИР, които подобряват местната икономическа среда 
и подкрепят развитието на микро-, малки и средни предприятия.20 Оттам 
нататък подборът зависи от резултатите от оценката на местната икономика. 
Общините, пострадали от закриване на важни традиционни отрасли, трябва 
да обсъдят доколко е уместно да приложат програма за възстановяване на 
основата на засегнатия отрасъл или най-тежко засегнатите населени места.

19 Вж например доклада “Притокът на инвестиции в северна Англия: извън контрол?” от Кийт Бърдж, 
“Икономик Рисърч Сървисиз Лимитед”. http://www.ncl.ac.uk/~ncurds/ideas/burge.htm.
20 Вж например програмата на КЕЪР “Местен икономически анализ за насърчаване на 
пазарноориентираните предприятия” (LEAP). http://careinternational.org.uk/cgi-bin/display_project_
printable.cgi?project_id=69.
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Друга добра практика разкрива, че програмите следва да се изпълняват, когато 
с тях се ангажират изявени поддръжници. Тези поддръжници могат да бъдат от 
общинското ръководство, частния сектор, обществеността или други сектори 
(например научно-изследователски институти или учебни заведения).

В идеалния случай програмните области трябва да бъдат не повече от шест в 
зависимост от наличните човешки и финансови ресурси. Така се гарантира, 
че екипът за МИР няма да се претоварва непосилно. Също така ръководството 
ще трябва да се насочи към определяне на приоритетите.
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Програма – вариант 1: Подобряване на местния инвестиционен климат
За да се подобри местният инвестиционен климат, може да се направи оценка на 
местната икономическа среда, за да се установят резултатите и ефективността на 
общината по онези аспекти на инвестиционния климат, които са под неин контрол. 
Общината трябва да се стреми да откликва на потребностите на фирмите и да въвежда 
процедури и наредби, които подобряват функционирането на местните фирми. В 
този процес общината трябва да предвиди проекти, които опростяват тромавите и 
бюрократични процедури и правила за създаване, собственост, дейност и управление 
на фирмите. Проектите трябва да бъдат отчитани пред обществеността и прозрачни и 
да се изпълняват в сътрудничество с местните фирми и техните сдружения. Те могат 
да включват:
Земя, имоти и градоустройство:
Гарантираната и ефективно регламентирана система на актуване и вписване на 
имотите дава възможност на фирмите да правят информирана преценка и да 
вземат аргументирани решения за местоположението и разширяването на обектите, 
собствеността и инвестициите в имоти, както и планирането на бъдещата дейност. 
Прегледът и подобряването на действащите системи за планиране, райониране и 
строителен надзор могат да улеснят строителството и възстановяването на обекти и 
да ускорят изпълнението на споразуменията и строителните програми.
Осигуряване и поддръжка на инфраструктурата:
Улесняването и гарантирането на доставката и поддръжката на основната 
инфраструктура, включително на електроснабдяването, газоснабдяването, ВиК, 
управлението на отпадъците и далекосъобщенията е ключова задача на общинското 
ръководство. Общините могат да извършат проверка на предоставяните услуги и да 
приемат програми и проекти за осигуряване на инфраструктура според стандартите 
и изискванията за качество с оглед на поддържането и подобряването на местната 
икономическа среда.
Регистрация и лизензиране на фирмите:
Гаранциите за ефективно регламентирана и прозрачна система за регистрация 
и лицензиране дава възможност на фирмите да планират и да се разширяват 
със съзнанието, че системата е постоянна и не зависи от лични предпочитания, 
покровителство, корупция и неформални икономически връзки. Наличието на система 
от местни данъци и местен бюджет, които се отчитат пред обществеността и са видимо 
ефективни, както и на ефективна и равнопоставена система на данъчни ставки и 
събиране на данъците насърчават фирмите да зачитат и спазват процедурните 
правила.
Насърчаване на местните стандарти за стопанска дейност:
Инициативите за внедряване и насърчаване на местни стандарти за стопанска дейност 
могат да усъвършенстват стопанската практика и процедурите в общината. Зачитането 
и възприемането на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд заедно 
с признаването на социалните и екологичните стандарти и отговорности могат да 
осигурят икономическа среда, в която всички фирми работят на приемливо равнище. 
Програмите могат да включват правилници за работното време и програми за ХИВ/
СПИН и могат да доведат до по-голяма последователност и ефективност в стопанската 
дейност и на пазара на труда.
Вътрешни операции и процедури:
Общините могат да подемат инициатива за програми, които подобряват вътрешните 
операции и процедури. Тук се включва приемането на подзаконови нормативни 
актове, които са благоприятни за развитието на фирмите и същевременно поддържат 
високи общински стандарти. Могат да се включат създаване на система за публично 
оповестяване и консултации с деловите кръгови на всички нови процедури, които 
общината възнамерява да въведе, преглед на обслужването на клиентите от общината 
и начини за събиране и обработка на запитванията от фирмите в общината. Възможно 
е да се разработят нови системи, за да се състави указател на поименно посочени 
служители в общината в отделите, които влияят върху развитието на фирмите и 
планирането. Програмите биха могли да осветлят стопанската дейност на общината 
чрез достъпна и прозрачна информация за процеса на вземане на решения в общината, 
което ще премахне възможността за семейственост.
Насърчаване на инвестициите и маркетинг:
Общините могат значително да подобрят местния инвестиционен климат чрез 
разработване и ефективно изпълнение на стратегия за маркетинг и насърчаване на 
инвестициите в общината.

Таблица 3.5: Програма – вариант 1: Подобряване на местния инвестиционен 
климат
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Програма – вариант 2: Инвестиции в стратегическа основна 
инфраструктура
Инвестициите в основна инфраструктура предполагат влагане на средства 
в подобряването на материалната среда за фирмите, което я прави по-
привлекателна за задържане, разширяване и настаняване на фирми. 
Възможните проекти включват:
§ Изграждане или подобряване на най-важните пътища за достъп до 

общината;
§ Подобряване на пътническия и товарния железопътен транспорт;
§ Проектиране, подобряване и/или разширяване на местното летище;
§ Проектиране, подобряване и/или разширяване на местното 

пристанище;
§ Проектиране, подобряване и/или разширяване на промишлени обекти и 

сгради; тук могат да се включат най-разнообразни дейности от засаждане 
на дървета през комплексно озеленяване до изграждане на изцяло нов 
научен парк;

§ Подобряване на снабдяването с питейна и промишлена вода;
§ Подобряване и/или разширяване на канализацията;
§ Подобряване и разширяване на далекосъобщителните системи;
§ Подобряване и разширяване на енергийните системи;
§ Подобряване на околната среда;
§ Монтиране на системи за борба с престъпността.
Всички изброени проекти изискват значителни финансови средства и 
инвестиции и винаги при възможност трябва да ангажират външни агенции, 
регионални и национални органи и частния сектор. Винаги е трудно да 
се определят приоритетите на фона на конкуренцията в търсенето на 
инвестиции за основната инфраструктура, особено когато общините 
трябва да се борят и с ширеща се бедност.
Но стратегията за МИР може да помогне на общината да определи 
приоритетите сред инвестициите в инфраструктура според потребностите, 
потенциала за възстановяване на разходите и възможностите за привличане 
на допълнителни средства. Те също така създават условия за изграждане 
на евентуални партньорства между обществения и частния сектор при 
осигуряването на инфраструктура и свързаната с нея поддръжка.

Таблица 3.6: Програма – вариант 2: Инвестиции в стратегическа основна 
инфраструктура

Трети етап: Разработване на стратегията 51



Програма – вариант 3: Инвестиции в обекти и сгради за стопански 
цели
Инвестициите в обекти и сгради за стопански цели включват подобряване на 
материалната среда, за да стане по-привлекателна за фирмите и по такъв 
начин да се засили вероятността от задържане, разширяване и привличане на 
фирми към общината. Възможните проекти включват:
Програми за възстановяване на изоставени обекти:
Редица традиционни промишлени предприятия се разполагаха в миналото на 
големи площадки. Те заемаха големи сгради и нерядко обектите се замърсяваха 
значително. Като първа стъпка в повечето програми за възстановяване 
трябва да се решат проблемите със замърсяването. Ще трябва да се вземат 
решения дали сградите могат да се използват ефективно и икономически 
целесъобразно, какво замърсяване трябва да се отстрани и какви програми 
за последващо използване са нужни. Нито едно от тях не е лесно или евтино. 
Един замърсен обект не само представлява опасност за околността, но и едва 
ли ще бъде купен от работодател с добра репутация. Когато това е проблем, в 
рамките на стратегията за МИР следва да се разработи комплексна програма 
за възстановяване на обекти “на кафяв терен”. Тук може да се включват 
първоначално проучване на площадките, установяване на степента на 
замърсяване, изясняване на собствеността, определяне на приоритети при 
възстановяването, привличане на средства за възстановяването, разработване 
на програми за последващо използване и въвеждане на регулаторни системи, 
които насърчават възстановяването.
Приспособяване на неизползвани сгради:
В някои случаи излишните сгради могат да се приспособят за по-нататъшно 
използване като например за направлявани работни места, като собствеността 
може да е общинска или частна. Някои сгради могат да се разделят, за да се 
обособят по-малки работни места. Често пъти е трудно да се възстановят 
исторически сгради, но това не бива да спира усилията за спасяване на всички 
сгради с историческо или културно значение.
Подготовка на промишлени и търговски терени:
В повечето програми за възстановяване се очертава необходимостта от 
подготовка на терени за идващи или разширяващи се предприятия. За най-
ефективно постигане на целта е по-добре по възможност още в самото 
начало да има определени площадки с най-важната инфраструктура. Следва 
да се направи поне известна оценка на евентуалните разходи и графици 
за изграждането на тази инфраструктура. Разходите в такива случаи са 
значителни и партньорствата с частния сектор са идеалното решение.
Модернизация на остарели или изоставени промишлени обекти:
Стратегиите за възстановяване се насочват към общини, пострадали главно от 
структурни промени като например закриване на голямо предприятие, селски 
район в упадък или занемарен градски център с висока престъпност.
Разработване на големи промишлени обекти, бизнес паркове или научни 
паркове:
Този вид дейност обикновено се извършва от частния сектор. Общините обаче 
могат да изиграят водеща роля, като установят какво е търсенето за такива 
обекти и насърчат създаването на подходящо местна среда. Инвестициите в 
снабдяването на обектите с ВиК и електроенергия са значителни, също както 
е скъпо да се строят производствени сгради спекулативно без още да има 
наемател. Следователно най-добре е общините да търсят частни инвестиции 
в тази насока.

Таблица 3.7: Програма – вариант 3: Инвестиции в обекти и сгради за 
стопански цели

Трети етап: Разработване на стратегията 52



Програма – вариант 4: Инвестиции в съпътстваща инфраструктура
Инвестициите в съпътстваща инфраструктура включват влагане на средства в 
подобряването на търговската среда за фирмите. Възможните проекти включват:
Организиране или провеждане на обучение за повишаване на уменията:
В общините, където предприемачеството до момента не е било ключов приоритет, 
обучението в тази насока може да бъде насочено към различни групи и да се свърже 
с учебните програми в средните училища и колежите. Обучението за повишаване на 
уменията следва да се предоставя в зависимост от търсенето, т.е. да се провежда в отговор 
на установени потребности на определени умения от работодателите.
Осигуряване на образование със засилена ориентация към бизнеса и достъп до 
образование:
Колкото повече могат да направят училищата, за да подготвят младежите за “света на 
труда”, толкова по-добре. Проектите биха могли да включат: трудова етика, информационни 
технологии, основи на предприемачеството и отраслови науки, в които учащите се могат да 
се запознаят с най-важните отрасли в техните общини. Ако грамотността сред възрастното 
население е проблем, той може да се реши чрез стратегии за обучение и контакти с 
гражданите.
Подкрепа за научно-изследователската и развойната дейност:
Подкрепата се осигурява чрез проекти за сътрудничество между фирми и висши училища. 
Може да се създаде местен фонд “Наука” или да се разработи програма за млади 
специалисти, в която наскоро завършилите младежи могат да предадат уменията си на 
местните фирми.
Предоставяне на консултантски услуги на фирмите:
Услугите могат да започнат с един консултант, който предоставя и предлага източници 
на информация за наличните услуги за фирмите – например за кредитори, обучение за 
повишаване на уменията, счетоводители и юристи. Подчертаният информационен характер 
на услугата е ключът към доброто консултантско обслужване на фирмите. Добрата 
практика доказва, че въвеждането на обслужване “на едно гише” е ефективен начин за 
предоставяне на техническа и финансова подкрепа. Обикновено службите се намират 
в една сграда, където местните фирми могат да получат достъп до всички необходими 
технически услуги, включително по общински правни и регулаторни въпроси, както и по 
икономически проблеми. Службите най-често се помещават в сгради, които са освободени 
поради преструктуриране, а базата “на едно гише” може да се използва за бизнес инкубатор 
или настаняване на направлявани работни места или офиси.
Осигуряване на достъп до капитал и финансиране:
Като начало това може да бъде информационна услуга за фирмите, които се интересуват 
от всички потенциални източници на финансиране. Общините рядко са ангажират в нейното 
предоставяне, защото с нея се занимават специализирани институции. Общините обаче 
могат да предоставят информация за националните програми за финансиране или други 
сходни дейности.
Подкрепа за развитието на браншови и съсловни сдружения:
Тъй като е насочена към институционалното изграждане, подкрепата може да бъде 
изключително полезна за деловите среди и усилията за МИР. В идеалния случай всички 
общини следва да имат повече от една организации от този вид, включително Търговска 
палата или Търговски съвет. Могат да се подкрепят и по-специализирани групи като 
например групи за развитие на централните градски части или за подкрепа на определени 
отрасли – група за туристически маркетинг или клуб на износителите. В повечето случаи 
се налага първоначално финансиране за започване на програмата и известна подкрепа за 
изграждане на капацитет.
Подобряване на обслужването на фирмите от общината:
Предприятията са не само двигател на местната икономика, но и потребители на общински 
услуги и потенциални посланици на общината. Един удовлетворен клиент на общината може 
да успее да привлече нови фирми към района чрез изграждането на мрежи. На преглед 
подлежат всички аспекти на регулаторната рамка, данъчното облагане и лицензионните 
режими, без обаче да пострадат съответните задължителни екологични стандарти.
Стратегии за социално включване:
Главната цел следва да бъде да се установи кои са социално най-слабите групи и къде 
се намират и след това да се разработят стратегии за включването им в усилията за 
МИР. Стратегиите могат да предвиждат програми за езиково обучение на малцинствени 
общности, предприемачески програми за жените, стратегии за осигуряване на заетост на 
социално слаби и социални дейности за младежи и възрастни.
Мерки за борба с престъпността:
Въвеждане на занятия по граждански въпроси в училищата; организиране на извънкласни 
занимания за младежите, въвеждане на вечерен ученически час.

Таблица 3.8: Програма – вариант 4: Инвестиции в съпътстваща 
инфраструктура

Трети етап: Разработване на стратегията 53



Програма – вариант 5: Насърчаване на местния икономически растеж
Местният икономически растеж се дължи главно на съществуващите малки и средни 
предприятия в общината. Насърчаването на растежа на местните фирми изисква 
консултантски услуги, подкрепа и средства за тяхното развитие. Тези стратегии понякога се 
наричат “стратегии за задържане и разширяване на фирмите”. Огромно е разнообразието 
от инициативи в подкрепа на местния бизнес. При някои се налагат значителни ресурси, при 
други не. Ето част от проектите:
Посещения и проучвания за задържане на фирмите:
Посещенията в действащи фирми и проучванията могат да се използват за установяване 
на проблемите, начина на работа на фирмите, източниците на доставки и насоките за 
разширяване. Посещенията могат да се използват за насърчаване на местните фирми да 
търсят повечето ресурси на местно равнище, да посочат потребностите си от обучение, да 
се обучат в областта на финансирането и да допринасят за разработването на стратегията 
за МИР. Важна роля на посещенията е да се определят факторите, които могат да принудят 
фирмата да напусне общината.
Техническа помощ за фирмите:
Тук се включва всичко от комплексните програми за управление и маркетинг през 
обучението и консултантските услуги за повишаване на качеството и екологичните 
стандарти до по-специализираното експертно обучение или подкрепата за научно-
изследователската и развойната дейност. Тук особено внимание трябва да се обърне на 
предоставянето на квалифицирана техническа помощ в зависимост от търсенето, която се 
заплаща по възможност във формата на такси за извършени услуги. Често пъти тези услуги 
се предоставят от центровете за фирмено обслужване “на едно гише” и от частния сектор.
Финансови консултации и помощ:
Един от най-трудните проблеми за фирмите е достъпът до основните източници на капитал. 
Една подходяща програма за финансова подкрепа ще може да осигури консултации и 
обучение по въпросите на финансовото планиране и достъпа до капитал и кредити. В някои 
случаи е възможно да се приемат програми за малки по размер безвъзмездни помощи 
или заеми, които да насърчават примерно инвестициите в съвременни технологии. Те 
трябва да се прилагат внимателно, за да се гарантират справедливост, равнопоставеност и 
прозрачност. Такива програми най-често се организират на национално и/или щатско, а не 
на местно равнище.
Политика в областта на обществените поръчки и кампании “Изберете местното”:
Това е местна политика, обърната към фирмите, чрез която общинските органи, 
организациите от обществения сектор и по-големите местни фирми осигуряват по-широк 
достъп на местните предприятия до своите търгове. Целта може да се постигне чрез 
прилагане на законите за лоялната конкуренция, а инициативите включват съобразяване 
на поръчките с размера на фирмите, така че да участват и по-малките фирми, или 
насърчаване и приемане на оферти от групи местни фирми, провеждане на различни 
прояви във връзка с обществените поръчки и публикуване на указатели на местните фирми 
по предмет на дейност. Засиленото взаимодействие между фирмите (изграждането на 
мрежи) и програмите за развитие на местните доставчици със сдруженията на местните 
фирми могат да насърчат развитието на местния бизнес чрез промяна на политиката в 
областта на обществените поръчки.
Осигуряване на терени и помещения:
Общините и областните управи нерядко са собственици на значителни по обем земи и 
имоти за промишлени и търговски цели и имат добри позиции да използват тези ресурси, 
за да насърчават инвестициите и разширяването на фирмите. Задълбоченото познаване 
на местния пазар на недвижими имоти дава възможност на общината да планира растежа. 
Подходящите инвестиции в инфраструктурата имат значение за наличните ресурси, а 
доходите от наеми и продажби могат да осигурят пазарна възвращаемост на общината. 
Трябва да се проучат възможностите за участие на частния сектор или партньорство с него, 
за да се разшири достъпът до финансиране и да се гарантира най-пълноценно използване 
на общинските средства.
Клубове на износителите:
Клубовете на износителите дават възможност на фирмите да споделят опит, маркетингови 
усилия, информация и обучение. Често пъти те се създават по инициатива на частния 
сектор и се подпомагат от обществения. Една програма, която улеснява неформалните 
предприятия да се включат в законна дейност и да получат достъп до съответните 
предимства (например подкрепа, капиталови пазари, безвъзмездни помощи за обучение), 
може да даде тласък на значителни местни източници на капитал и да осигури бюджетни 
приходи, които иначе биха останали нереализирани.

Таблица 3.9: Програма – вариант 5: Насърчаване на местния икономически 
растеж
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Програма – вариант 6: Насърчаване на нови предприятия
Насърчаването на нови предприятия включва предоставяне на 
консултантски услуги, техническа подкрепа, информация и средства, за 
да се подпомогнат гражданите при създаването на собствен бизнес във 
формата на еднолични търговци, граждански дружества, кооперации или 
местни предприятия. Проектите включват:
Предоставяне на финансиране на новосъздадени фирми:
Финансовата подкрепа за микропредприятията е ключът към подпомагането 
на новосъздадени фирми, защото обикновено в началото те нямат достъп 
до традиционните кредитни и инвестиционни институции. Финансирането 
на микропредприятия е специализирана област. По принцип общините 
участват в такива програми чрез срещи със съответните институции за 
оценка на потребностите от подкрепа и определяне на подходящите методи 
на сътрудничество. Не е обичайна практика общините да участват в схеми 
за микрофинансиране, защото по правило те не притежават необходимите 
умения и средства. Тяхната роля е главно да установят потребностите и да 
насърчат институциите и субектите от частния сектор да се намесят.
Предоставяне на работни места на микроравнище и направлявани 
работни места:
Целта е да се подпомогнат новосъздадените предприятия, защото това е 
един от най-ефикасните начини на подкрепа, особено когато се предлага 
като услуга техническа и административна подкрепа и наставнически 
програми. Дейността може да се извършва от обществения или от частния 
сектор.
Предоставяне на технически консултации по фирмено управление:
При създаването на ново предприятие собственикът трябва да умее да 
разбира от финанси, стопанско планиране, маркетинг, различни аспекти 
на правото, включително заетост, данъчно облагане, охрана на труда, 
екологично законодателство и общи процедури в бизнеса. Осигуряването 
на достъп до неформално обучение и подкрепа в тази насока отговаря 
на същностна потребност и може да се организира чрез центровете 
за обслужване “на едно гише” или от независими консултанти. Както в 
повечето области на техническата помощ, по принцип за общината е по-
добре да “съдейства” за предоставянето на услугите, а не да се ангажира 
пряко в него. Заплащането на такси за услугите може да се окаже трудно 
и някои агенции предоставят ограничен кръг безплатни консултации, след 
което събират скромни такси. Създаването на центрове за обслужване “на 
едно гише” с достъп до пазарна информация най-често е изключително 
полезно.
Подкрепа за изграждането и функционирането на формални и 
неформални мрежи:
Хората често пъти се учат един от друг и мрежите могат да улеснят процеса. 
Активното участие в изграждането на мрежи от фирми има значение за 
изграждането на клиентела, за събирането на данни за разширяващи 
се предприятия и за развитието на сътрудничество с фирми от същия 
отрасъл.
Изпълнение на наставнически програми:
Добрата практика доказва, че свързването на собственици на 
новосъздадени и малки предприятия с утвърдени фирми носи значителни 
ползи за всички страни. Тук не се налага изграждане на формални 
мрежи. Освен това неформалните мрежи от наставници и новосъздадени 
предприятия могат да донесат допълнителни ползи чрез установяване на 
връзки с доставчиците и натрупване на критична маса за специализирано 
обучение.

Таблица 3.10: Програма – вариант 6: Насърчаване на нови предприятия
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Програма – вариант 7: Насърчаване на притока на инвестиции
Насърчаването на притока на инвестиции цели да се привлекат фирми към 
общината от други райони на страната или от чужбина. Привличането на големи 
работодатели в промишлеността и услугите е една от най-трудните, сложни и 
рисковани стратегии за МИР. Това се дължи отчасти на далеч по-малкия брой 
инвеститори, отколкото общини, които се стремят да ги привлекат и за целта са 
готови да предложат огромни стимули за инвеститорите. Преките чуждестранни 
инвеститори нерядко предпочитат обекти “на зелена поляна” в крайградските зони. 
За да удовлетворят изискванията им, общините в редица случаи пренебрегват 
изискванията на градоустройствените планове. Това може да доведе до 
значителни проблеми при бъдещото райониране, до прекомерно разпростиране на 
строителните граници и транспортни проблеми. Внимателно трябва да се огледат 
всички разходи и трайността на ползите от привличането на външни инвеститори. 
Когато избират местоположение, външните инвеститори се стремят към:
§ стабилен макроикономически климат;
§ стабилна политическа и регулаторна среда;
§ достъп до пазарите и лоялна конкуренция;
§ благоприятна среда;
§ наличие на терени и помещения;
§ подходящи, осигурени и надеждни комунални услуги и транспорт;
§ наличие на квалифицирана работна ръка;
§ наличие на местни доставчици и ресурси;
§ подходящи възможности за образование, обучение и научно-изследователска 

дейност;
§ добро качество на живота, особено когато се предвижда да дойдат чуждестранни 

ръководители на предприятието;
§ управляеми регулаторни и данъчни системи;
§ схема за стимулиране.
Ако се постигне успех, ползите могат да бъдат значителни. Освен прякото 
увеличаване на заетостта, разширяването на данъчната основа и косвеното 
създаване на работни места, потенциалните предимства за общината включват 
повишаването на квалификацията на работната сила, увеличаването на заплатите 
и възможности за местните МСП да бъдат доставчици и клиенти на инвеститорите. 
Стратегиите за привличане на инвестиции са най-успешни, когато:
§ представляват елемент от по-широка стратегия за МИР;
§ общината разполага с необходимата основна и съпътстваща инфраструктура за 

подкрепа на евентуалните инвестиции;
§ целевите инвестиции съответстват на конкурентните предимства на общината 

(най-уместен се оказва отрасловият подход/изграждането на клъстери);
§ маркетинговите стратегии са внимателно разработени, бюджетите са подходящи 

и се прилагат необходимите последващи процедури;
§ програмите са стимулиране са обмислени, разнообразни и не прекомерни;
§ служителите, които работят за привличане на стратегически инвеститори, 

разбират от какво се нуждаят инвеститорите и какво може да им предложи 
общината;

§ възможностите за местните фирми се оптимизират чрез внимателно обмислени 
“последващи” програми.

Това означава, че когато общината привлече нов инвеститор, се използват всички 
възможности той да бъде насърчен да търси местни доставчици, което осигурява 
оползотворяване на предимствата на веригите за доставки на местно равнище. 
Това се постига най-успешно чрез въвеждане на програма за последващи грижи за 
инвеститорите. Програмите целят да удовлетворят инвеститорите и да им осигурят 
всички условия да ползват услугите на местни доставчици.

Таблица 3.11: Програма – вариант 7: Насърчаване на притока на 
инвестиции
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Програма – вариант 8: Развитие на отраслите (и икономическите клъстери)
Развитието на клъстери е подход, който се съсредоточава върху насърчаването 
и подкрепата на междуфирменото сътрудничество, институционалното развитие 
и определени производствени отрасли. Тези стратегии за МИР са доста сложни 
и следва да се изпълняват само след задълбочено проучване. Целевите отрасли 
трябва да предлагат най-голям потенциал за местно икономическо развитие. 
Когато на местно равнище вече съществуват клъстери, подходът може да се 
насочи по-тясно към подобряване на дейностите за икономическо развитие 
чрез ориентиране на средствата към най-голямата потенциална възвращаемост. 
Стратегиите на основата на клъстери са изпълняват в рамките на по-широката 
стратегия за МИР, която обикновено предвижда стандартни подходи. Възможните 
проекти включват:
Развитие на посреднически агенции и агенции за изграждане на мрежи:
Специално внимание се обръща на насърчаването на местните граждани в 
един и същ клъстер да общуват, за да използват възможностите за развитие. 
Това означава примерно да се насърчават местните рибари и собственици на 
рибни фабрики да се срещат и обменят идеи за подобряване на материалната 
база и добавяне на стойност към продукцията в полза на всички. Друг пример 
е изграждането на занаятчийска мрежа за съвместна реализация на стоките и 
съвместно обучение на персонала, за постигане на синергия.
Подкрепа за съвместни научни изследвания:
Висшите училища могат да извършват научни изследвания в полза на всички 
участници в клъстера. Пример за това е научно-изследователската работа за 
намаляване до минимум на загубите след прибирането на реколтата в селското 
стопанство.
Разработване на договори за обществени поръчки и покупки на основата на 
местните клъстери:
Общественият сектор често пъти е най-големият купувач на стоки и услуги в 
общината и затова съществуват възможности за улесняване на достъпа на 
местните фирми до тръжните процедури. За малките предприятия понякога 
е трудно да подават оферти за големи държавни поръчки. Един клъстерна 
инициатива може примерно да включи изграждане на мрежа от местни доставчици 
на хранителни продукти за удовлетворяване на потребностите на обществения 
сектор. Логичната инициатива в този случай е да се насърчат местните доставчици 
на хранителни продукти да се заемат с една или друга форма на преработка. След 
това развитието на клъстера може да се насочи към превозя, съхраняването и 
опаковката на хранителните продукти. Впоследствие има вероятност фирмите 
да се заемат с търговия на дребно и производство на преработени хранителни 
продукти за частния сектор.
Предоставяне на специфична информация за клъстерите:
Един от най-ефикасните начини за изграждане на клъстер е да се събере 
информация за фирмите и системите за институционална подкрепа в клъстера 
и след това да се разработи и разпространи общ документ. Впоследствие с 
малко усилия могат да се изградят връзки между доставчиците. Не е необходимо 
програмите да са особено сложни.
Развитие на маркетинг във връзка с клъстерите:
След като се определи даден клъстер и той започне да действа като единно 
цяло, съществуват възможности той да се рекламира и да привлича инвестиции в 
подкрепа на своето развитие, както и да разширява външните условия за развитие 
на своите членове.
Повишаване на уменията в зависимост от търсенето и програми за 
образование и обучение:
В инициативите за развитие на клъстери много полезен резултат от изграждането 
на мрежи е оценката на потребностите от определени умения в отрасъла. 
Организирането на обучение е по-вероятно, когато няколко фирми изразят обща 
потребност от повишаване на уменията. Потребността на отделна фирма едва ли 
може да има толкова голямо въздействие, колкото колективната потребност от 
нова програма за обучение, която да отговори на нуждите от специфични умения.

Таблица 3.12: Програма – вариант 8: Развитие на отраслите (и 
икономическите клъстери)
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Програма – вариант 9: Стратегии за целево развитие/възстановяване на 
райони
Стратегиите за целево развитие и възстановяване на региони решават някои специфични 
проблеми на МИР в ограничени по територия райони. Повечето инициативи за МИР се 
отнасят до общината като цяло, но целевите стратегии се насочват към определен 
район в общината, който има специфичен проблем като например закрит голям завод 
или търговска зона или квартал в упадък. Те могат да се ориентират и към райони с 
потенциал за икономически растеж като например централната градска част. Въпреки 
че редица инициативи за МИР се стремят да осигурят конкурентноспособността на 
общината като цяло, обикновено има райони, които по една или друга причина се 
нуждаят от специално внимание. Примери за това са занемарен градски център, 
изоставени производствени площадки, закрито пристанище и т.н. В тези случаи се 
налагат специални мерки. Възможните проекти включват:
Схеми за подобряване на градския център:
Тук могат да се реализират разнообразни инициативи, включително развитие на 
партньорства с фирмите, маркетинг на градския център, провеждане на проучвания, 
подобряване на материалната среда, насочване на инвестиции и обособяване 
на район за подобряване. Жизненият и оживен градски център е сърцето на 
конкурентноспособността на района.
Насърчаване на инвестициите в средища за растеж:
Една от стратегиите за насърчаване на растежа е да се определят конкретни райони 
в общината, където може да се насърчи настаняването на дадени фирми. Така 
създаденото средище за растеж може впоследствие да се превърне в център за 
планиран растеж и заетост. То обаче не бива да започва от нулата, а трябва да се 
изгражда около съществуваща агломерация от фирми с висок потенциал.
Насърчаване на инвестициите в коридори:
Те са сходни със средищата за растеж, но тук растежът се насърчава да се разшири 
от една област на перспективна стопанска дейност към област с още по-големи 
предизвикателства. Чрез насърчаването на постепенно нарастващи инвестиции се 
цели изграждане на коридор на активен растеж, който свързва по-заможни и по-бедни 
райони и по такъв начин намалява социалното и икономическо маргинализиране. 
Изпълнението на програми за ефективно възстановяване и работата със социално и 
икономически слаби групи от населението са две от най-големите предизвикателства 
за съвременната политика. Стратегиите за възстановяване донякъде отговарят на тези 
предизвикателства. Те използват целия наличен инструментариум, но понеже районът 
се нуждае от възстановяване, обикновено се налагат специфични мерки, ориентирани 
към местната общност и с ясна ориентация. Стратегиите за възстановяване обикновено 
изискват най-продължително време, съдържат най-много предизвикателства, изискват 
най-много средства, но са най-необходими сред дейностите, които общината може да 
предприеме.
Преквалификация на съкратени работници и служители:
Съкращенията са сериозен проблем в повечето общини, които се преструктурират. Най-
вероятната целева група от населението са мъже на средна възраст, които притежават 
ясно определени умения. Предизвикателството е да се организира обучение за 
повишаване на уменията в зависимост от търсенето. Задачата е трудна и няма лесни 
решения, особено ако безработицата е голяма в общината като цяло.
Търсене на работа и предлагане на възможности за заетост:
За съкратените работници и служители търсенето на работа е трудна задача. Това 
нерядко се дължи на обстоятелството, че те не притежават основни умения за търсене 
на работа и не знаят къде да търсят възможности за заетост. Програмите за търсене 
на работа могат да бъдат много ефикасни и да включват целия спектър от укрепване 
на самочувствието и писане на автобиография през усвояване на умения за явяване на 
събеседване до свързване на безработните с потенциални работодатели.
Обучение по предприемачество и програми за подкрепа на МСП:
Основните общински програми могат да се съобразят със специфичните потребности 
на целевата група или района. Може да е полезно и предоставянето на услуги на 
място.
Укрепване на доверието в общността:
Тук се включват редица мерки като разпространяване на местни примери за успех, 
насърчаване на общността да издава собствен бюлетин и реализиране на художествени 
и занаятчийски инициативи.

Таблица 3.13: Програма – вариант 9: Стратегии за целево развитие/
възстановяване на райони
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Програма – вариант 10: Интегриране на работници с ниски доходи или трайно 
безработни
Насочването към социално слаби групи означава, че мерките са предвидени за 
групи лица като представители на етнически малцинства, градски бедняци, жени, 
съкратени, трайно безработни и младежи. Възможните проекти включват:
Езиково обучение:
Това е ключов въпрос, когато има групи чуждестранни работници и малцинствени 
общности.
Преквалификация и програми за насочване към работа:
Преквалификацията следва да се осъществява в зависимост от търсенето, т.е. 
фирмите трябва да се ангажират в определянето на потребностите от умения. 
Безсмислено е да се преквалифицират хора в области, за които няма местно 
търсене. Програмите за насочване към работа подпомагат хората в придобиването 
на необходимите умения за осигуряване на заетост и в търсенето на работа.
Повишаване на образователното равнище:
Обикновено въпросът стои пред цялата община, но определени групи може да се 
нуждаят от допълнителна целева подкрепа.
Обучение по предприемачество:
Редица социално слаби групи се отличават както с висока безработица, така и 
голям брой заети в неформалния сектор. Обучението по основите на фирменото 
управление, финансирането и маркетинга може да окаже съществено влияние 
върху тези групи.
Подпомагане на жените в достъпа до работа и програми за самонаемане:
Проектите могат да предвиждат развитие на уменията, програми за укрепване на 
доверието, създаване на детски заведения и клубове за вечерни занимания.
Програми за кредитиране на микропредприятия:
И тази дейност е подходяща за подпомагане на социално слабите групи в 
започването на собствен бизнес.
Стажове и схеми за обучение под ръководството на учител:
При тези схеми учителите и учениците работят за определен кратък период от 
време в различни фирми, за да придобият практически опит и да усвоят трудовата 
етика. Когато участват в програмите, учителите могат по-добре да опознаят 
изискванията на работното място.
Разработване на наставнически програми:
Опитни хора от бизнеса стават наставници на начинаещите, подкрепят ги, 
насърчават ги и им дават идеи. Наставническите програми могат да бъдат съвсем 
неформални и помагат на хората, които искат да започнат собствен бизнес.
Програми за здравна просвета:
Често пъти социално слабите групи са и в най-лошо здравословно състояние. 
Освен с преките последици за хората, лошото здравословно състояние се 
превръща в сериозна пречка с трудностите при търсене или задържане на работа. 
Програмите за здравна просвета могат да се ориентират тясно например към 
определени училища и общности. Те могат да се изпълняват и чрез общинските 
центрове. Програмите за борба с ХИВ/СПИН са приоритетни в редица програми 
за МИР в засегнати от епидемията области. Профилактиката и здравните грижи 
намаляват тежкото бреме за семействата, особено бедните.
Развитие на общински центрове:
Целта на центровете е да обслужват “на едно гише”, като обединяват различни 
информационни услуги, за да удовлетворят потребностите в общината. Не 
е нужно центровете да са много усъвършенствани, а услугите в тях могат да 
включват практически всичко – здравни грижи, образование и обучение, фирмени 
консултации, плащане на данъци, МИР и жилищен фонд.

Таблица 3.14: Програма – вариант 10: Интегриране на работници с ниски 
доходи или трайно безработни
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Стъпка 5: Подбор на проекти

В всяка програмна област проектите трябва да се предлагат и подбират на 
основата на ясни критерии. Всеки потенциален проект за МИР следва да се 
оценява с оглед на това дали отговаря на по-общите цели, задачи и приоритети 
на МИР, които са обсъдени и съгласувани от заинтересованите страни. Важно 
е също така, особено за по-дългосрочните проекти, да се направи внимателна 
технико-икономическа обосновка, за да се установи дали проектът може да се 
изпълни от техническа и финансова гледна точка.

Анализът на разходите и ползите е важно средство за определяне на 
приоритетите, особено за скъпоструващи проекти. Тъй като може да 
съществуват няколко конкуриращи се варианта, сравнението между разходите 
и ползите при всеки от тях следва да осигури количествени данни за класиране 
на проектите. Често пъти общините се интересуват от сравнението на ползите 
от всеки проект от гледна точка на създаването на нови работни места, 
повишаването на доходите, създаването на нови предприятия, увеличаването 
на приходите и създаването на стойност от вложените средства. Графикът за 
постигане на посочените цели има първостепенно значение при определянето 
на приоритетните проекти.

Включването на проекти с “бързи победи”, които скоро носят видими 
и осезаеми промени в краткосрочен план, е решаващо за цялостното 
разработване на стратегията за МИР, защото гарантира по-нататъшната 
подкрепа на различните заинтересовани страни.

Сложните проекти с изисквания за по-големи средства и по-дълъг график 
трябва да преминат през особено строг подбор с първоначално оценка на 
жизнеспособността, технико-икономическа обосновка, прегледа на идейния 
проект, подготовка на бизнес план и специфична програма за наблюдение о 
оценка.

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

В идеалния случай стратегията следва да се документира, публикува и 
съгласува на няколко етапа от разработката, включително при разработването 
на проекта за стратегията и отново след приключването на оценката на местната 
икономика. Разпространяването и обществените обсъждания в общината 
допринасят за събирането на идеи и ресурси от по-широката общественост. 
След като се съгласува цялостната стратегия и се обсъдят задълбочено 
характерът и подборът та проекти за МИР, актуализираните варианти на 
тези документи трябва да се предоставят на всички граждани чрез местните 
медии, включително вестниците и радиото, чрез срещи с обществеността и 
други начини за информиране на гражданите. Ако общината има страница в 
Интернет, тя също може да се използва за целта.
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Коментарите и бележките по стратегията за МИР трябва да се насърчават и 
действително да се вземат под внимание. В общините, където ангажираността 
на заинтересованите страни е подчертано слаба, стратегическият документ 
трябва да се разработи като проект, който служи за основа на по-нататъшните 
консултации преди окончателното приемане на стратегията за МИР. 
Общината трябва да се погрижи за съгласуването и приемането на ефективен 
комуникационен план преди да пристъпи към етапа на изпълнение.
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Четвърти етап: Изпълнение на стратегията

Етап 4: Изпълнение на стратегията
Стъпка 1: Изготвяне на план за изпълнение на цялостната стратегия за МИР 
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Стъпка 2:  Изготвяне на индивидуални планове за действие по проекти
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Стъпка 5: Изпълнение на задачите в плановете за действие по проектите

Стъпка 1: Изготвяне на план за изпълнение на цялостната 
стратегия за МИР с всички програми и проекти

След подбора на програми и проекти за МИР започна планиране на 
изпълнението. Изпълнението на стратегията се движи от комплексен план 
за изпълнение, който на свой ред се движи от индивидуални планова 
за действие по проектите. Планът за изпълнение очертава бюджетните, 
кадровите, институционалните и процедурните последици от изпълнението 
на стратегията за МИР. Следователно това е обединяващото начало за всички 
програми и проекти в единна стратегия за МИР.

Планът за действие посочва йерархията на задачите, отговорниците, 
реалистичните графици, потребностите от човешки ресурси и финансови 
средства, източниците на финансиране, очакваните въздействия и резултати, 
мерките за изпълнението и системите за оценка на напредъка по всеки проект 
(вж Стъпка 2).

Планът за изпълнение в крайна сметка служи като свързващо звено между 
отделните проекти и техните планове за действие, така че да се предотврати 
неуместна конкуренция за ресурси. Той също така осигурява информация за 
наблюдение и оценка на всички участници и особено на кмета и секретаря 
на общината, които впоследствие се отчитат пред висшестоящите органи на 
управление и обществеността.

Ключови въпроси при изпълнението на стратегията за МИР
§ Кой поема отговорността за всяка програма или проект?
§ Какви са целите от гледна точка на резултати, график и финансиране?
§ Какви стъпки ще се предприемат за тяхното постигане?
§ Какви ще бъдат структурите за отчетност и комуникационната стратегия и 

как ще функционират?
§ Какви са системите и процесите за наблюдение и оценка на дейността?
§ Как ще се гарантира тяхното наличие и използване?
§ Какви бюджетни средства и човешки ресурси се изискват за устойчиво 

изпълнение на проекта или програмата?
§ Какви са институционалните последици от програмите и проектите за 

МИР, включително вътрешните последици за процедурите и процесите в 
общината?

§ Каква нова ведомствена и кадрова координация не необходима за 
изпълнение на проекта?

§ Какви нови умения се изискват за изпълнение на програмите и 
проектите?

Таблица 4.1: Ключови въпроси при изпълнението на стратегията за МИР
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Стъпка 2: Изготвяне на индивидуални планове за действие по 
проекти

След подбора на програми и проекти и класирането им по приоритетност е 
необходимо да се конкретизират действията за изпълнение на всеки проект. 
Така трябва да се състави план за действие, който представя оперативно 
проекта. Всеки план за действие трябва да има следното съдържание:

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ

Цели на проекта Всеки проект следва има ясни цели, които съответстват на 
целите на програмата

Входящи ресурси за 
проекта

Необходимите ресурси за изпълнение на програмата 
като например капитал, приходи, човешки ресурси и 
способности и други входящи ресурси – примерно земя и 
сгради

Списък на действията Обобщение на основните дейности по всеки проект
Изходящи ресурси на 

проекта
Пряк резултат от проекта – например изграждане на бизнес 
инкубатор

Резултати от проекта Пряк резултат от изходящите ресурси – например резултат 
от изграждането на бизнес инкубатор би могло да бъде 
установяването на четири фирми в него

Въздействие на 
проекта

Въздействие във връзка със стратегическите цели и по-
широкия ефект от проекта във времето дори след неговото 
завършване – например формиране на специфичен 
отраслов клъстер на основата на иновационния център

Управление на 
проекта

Кой поема финансовата и управленската отговорност 
за проекта (вътрешно в общината или от външен 
ръководител)? Планът следва да отразява или 
предвижда законни институционални механизми. Важно 
е “поддръжниците” да поемат главната отговорност за 
управлението на проекта. Ако няма “поддръжник”, готов 
да поеме управлението на проекта, самият проект трябва 
да се преоцени от гледна точка на неговата актуалност в 
конкретната стратегия за МИР

Таблица 4.2: Ключови компоненти на плана за действие

Чрез изготвянето на типов образец на план за действие ръководството може 
по-лесно да сравнява достойнствата на отделните проекти при затруднения в 
избора. Изброените по-долу точки са важни съображения при изготвянето на 
план за действие за всеки проект:
§ заглавие на проекта и тип програма;
§ кратко описание на проекта;
§ йерархия на задачите;
§ заинтересовани страни и очакван принос от тях;
§ реалистични графици;
§ потребности от човешки ресурси и финансови средства;
§ източници на финансиране с разчети;
§ очакваните въздействия и резултати;
§ мерки за изпълнението и системи за оценка на напредъка по всеки проект.
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Стъпка 3: Изграждане на институционална рамка за изпълнение 
и наблюдение на МИР

Създаването и поддържането на формални и неформални връзки с всички най-
важни заинтересовани страни допринася за изпълнението и наблюдението 
на МИР. Изграждането на работни взаимоотношения и доверие между 
партньорите подпомага процеса на управление на различните гледни точки 
и цели.

По-широките, комплексни стратегии за МИР се изпълняват чрез партньорство 
между обществения и частния сектор с водеща роля на общината и с 
участието на частния сектор и гражданското общество. Частният сектор 
нерядко е заинтересован да поеме управлението на инициативи, насочени към 
подобряване на жизнеността и устойчивостта на централните градски части, 
и да се включи в инициативи за развитие на фирмите. Групи от гражданското 
общество могат да оглавят инициативи за подобряване на здравословното 
състояние или жилищното настаняване на определена целева група социално 
слаби.

Изпълнението на стратегията никога не е толкова ясно формулирано, колкото 
самата стратегия. Често пъти то се проточва по-дълго от предвиденото, 
изисква постоянна поддръжка на институционалната рамка и се нуждае от 
непрекъснато проследяване. При изпълнението на всеки проект и програма 
трябва непрекъснато да се прави преглед с особено внимание към най-добрите 
начини за изпълнение в бързо променяща се среда.

Стъпка 4: Осигуряване на необходимите входящи ресурси

При изпълнението на стратегията за МИР трябва да се обезпечат необходимите 
входящи ресурси преди началото на самото изпълнение. Изпълнението 
на МИР изисква ангажиране на средства, време и политическа подкрепа, 
както и осигуряване и поддържане на такива ресурси, които ще определят 
ефективността при реализацията на програмите и проектите и оттам на 
цялостната визия.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПОДКРЕПА

Гарантирането на съгласувана местна политическа подкрепа има значение 
за успешното изпълнение на стратегията. Общинските ръководители могат 
да използват влиянието си за инициативи и изграждане на многостранни 
партньорства и мрежи в подкрепа на процеса на МИР, както и за налагане 
на вижданията си за заделяне на средства за МИР. Участието на лидерите на 
всички политически партии в обсъжданията на стратегията за МИР значително 
повишава изгледите за успех на стратегията и нейната дългосрочност, защото 
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по такъв начин се очертават потребностите от определена програма или 
политика и нейните бенефициенти и се изясняват необходимите за целта 
средства. Изграждането на политическа подкрепа е необходимо и при 
международните донори, частния сектор и неправителствените организации, 
за да се даде вътрешен и външен тласък на работата и да се насърчи подкрепата. 
Формирането и поддържането на широк кръг партньори още в началото на 
процеса на стратегическо планиране може да разшири използваните в хода на 
изпълнението информационни ресурси, други средства и финансиране.

ФИНАНСИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Да се осигури и поддържа устойчив дългосрочен източник на финансиране 
на стратегията за МИР е значително предизвикателство, защото нерядко 
МИР не се включва в изричните задължения на общинското ръководство. 
При определянето и съгласуването на общинския бюджет МИР се конкурира 
за ограничените ресурси с такива отдели като “Жилищно строителство”, 
“Здравеопазване” и “Образование”. Много често за ръководителите на 
изборни длъжности е трудно да оправдаят насочването на оскъдните средства 
към усилията за МИР, когато другите решения се смятат за по-важни за 
развитието на общината, отколкото инициативите за МИР. Следователно 
политическата подкрепа в общината и сред гражданите има голямо значение с 
оглед на разпределението на средствата. Важно е също така общината напълно 
да осъзнава, че МИР има потенциален принос за бъдещото увеличаване на 
приходите, и да признава връзката между успешното местно икономическо 
развитие, активизирането на местна стопанска дейност и увеличаването на 
общинския бюджет.

Стратегията за МИР трябва да има собствен бюджет. Той може да е малък в 
началото и трябва да предвижда възможности за по-нататъшно финансиране. 
В идеалния случай когато се подбират конкретни програми и проекти, 
финансирането трябва да се договори за целия период на проекта, защото той 
може да обхване няколко години. Също така следва да се разработят стратегии 
за по-нататъшна работа, устойчивост и приключване на дейността.

Източници на финансиране на инициативите за МИР
§ Общински приходи от данък сгради, корпоративния данък и 

потребителските такси;
§ Продажба или отдаване под наем на общинско недвижимо имущество за 

производствени или търговски цели и земя;
§ Субсидии от държавния или областния бюджет;
§ Безвъзмездни помощи и кредити от международни донори;
§ Финансиране от частния сектор във формата на апортни вноски и 

инвестиции;
§ Фондации, особено за опазване на околната среда, инициативи във 

връзка с човешките ресурси и борба с бедността; и
§ Многостранни агенции.

Таблица 4.3: Източници на финансиране на инициативите за МИР
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Стъпка 5: Изпълнение на задачите в плановете за действие по 
проектите

При изпълнението на плановете за действие по проектите е необходимо да се 
гарантира, че всички партньори, първоначално определени като бенефициенти 
или потенциални спонсори на проекта, продължават да го подкрепят и 
впоследствие. Преди да започне изпълнението на проекта в идеалния случай 
ръководителите му вече са избрани и назначени. По време на изпълнението 
непрекъснатият преглед трябва да гарантира, че проектът се развива според 
набелязаните цели и желаните резултати. Приоритет следва да се даде на 
събирането на данни по проекта, за да се осигури подробна и подходяща 
информация за целите на наблюдението и оценката в хода на изпълнението и 
след завършването на проекта. Прилагането на стабилни управленски методи 
като например наблюдение и оценка на проекта помага лесно да се избегнат 
закъсненията и по такъв начин да се постигне гладко изпълнение на проекта.

ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

Ръководителят на проект в областта на МИР трябва да го управлява до 
приключването му и да следи неговото развитие. На ръководителя се възлагат 
различни задачи, включително развитие и усъвършенстване на проекта и 
осигуряване на стратегическо и техническо ръководство. В идеалния случай 
ръководителят на проекта трябва да бъде в състояние да установява, оценява 
и организира връзки с други потенциални ресурси за постигане на целите 
на проекта, както и да притежава умения да планира и насочва работата в 
оперативен порядък.

При оценката и прегледа на напредъка на проекта в сравнение с набелязания 
план за изпълнение от ръководителя на проекта се очаква да се отчита пред 
вътрешните и външните участници, включително общинското ръководство, 
донорите, координационната група за МИР и партньорите от деловите среди 
и гражданското общество. Следователно той трябва да умее да развива 
ефективно професионално партньорство с всички ключови заинтересовани 
страни. В идеалния случай ръководителят на проекта следва да има предишен 
опит в управлението на проекти и да бъде в състояние да покаже знания и 
разбиране в областта на проекта за МИР. Например при избора на ръководител 
на проект за изграждане и управление на бизнес център няма да е подходящо 
назначаването на ръководител без опит или знания в управлението на бизнеса 
или управлението на недвижими имоти. Очевидно изборът на ръководител на 
проекта ще зависи от наличието и надеждността на местни лица с подходяща 
квалификация.
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Пети етап: Преглед на стратегията

Етап 5: Преглед на стратегията
Стъпка 1: Какво? Защо? Кога?
Стъпка 2: Наблюдение
Стъпка 3: Оценка
Стъпка 4: Институционални мерки
Стъпка 5: Преглед на стратегията и процеса на планиране

Стъпка 1: Какво? Защо? Кога?

Макар и МИР да е относително нова дисциплина, съществуват многобройни 
примери за лоша практика, която добре разкрива потенциала за грешки, 
повечето от които могат да се обяснят със сравнително малко причини:
§ политика (в т.ч. изключване на ключови групи по интереси, неподходящо 

райониране);
§ неангажираност на ръководителите на проекти, защото от тях не се изисква 

редовна отчетност;
§ липса на стратегическо мислене (което води до неподходящи стратегии);
§ неадекватност на финансирането, научната обосновка, наблюдението и 

оценката ( което води до неподходящи стратегии и инициативи);
§ преследване на безвъзмездни помощи; и
§ следване на модните тенденции.

Прегледът на стратегията помага на общината да определи напредъка на 
стратегията за МИР, да установи дали допуска грешки в хода на изпълнението 
и как могат да се отстранят грешките.

Стратегията за МИР трябва да подлежи на редовен преглед, за да отрази 
промените в местната икономика и поуките от изпълнението. Прегледът на 
стратегията за местно икономическо развитие обикновено се извършва всяка 
година и най-често във връзка с общинския цикъл на финансово планиране. Той 
се ръководи от план за наблюдение и оценка, който установява процедурите 
и показателите за оценка на процеса на планиране на стратегията за МИР 
и изпълнението на програмите и проектите21. В процеса на прегледа трябва 
да участват както общината, така и координационният комитет. Важно е да 
се проучи общественото мнение за оценката на процесите на разработване 
и изпълнение на стратегията за МИР. Ценни източници на информация 
за прегледа са анкетите и фокус групите. Политическата подкрепа и 
публикуването на постиженията поддържат високи темпове и предизвикват 
ентусиазъм и доверие сред гражданите.

21 Полезна информация за разработването на показатели за постигнатото в областта на МИР може да се 
намери в страницата в Интернет на проекта за съставяне на каталог на показателите за постигнатото на 
местно равнище във Великобритания. Страницата съдържа информация за разработването на пилотни 
показатели във връзка с икономическото възстановяване и документ с технически определения, който 
дава по-подробни обяснения на показателите заедно с изчерпателни дефиниции: http://www.local-pi-
library.gov.uk/economic_regeneration.shtml.
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Въпроси за прегледа на стратегията за МИР
§ Продължава ли да е валиден анализът на силните страни, слабостите, 

възможностите и заплахите или обстоятелствата са се променили?
§ Има ли налице повече информация и в резултат на това променили ли са 

се най-важните въпроси?
§ Налагат ли се корекции във визията, целите и задачите, за да се отразят 

променените обстоятелства?
§ Проектите постигат ли очакваните резултати? Ако не – какво може да се 

направи?
§ Изпълняват ли се показателите за работата? Ако не, защо?
§ Какви промени трябва да се извършат?
§ Трябва ли да се променят показателите?
§ Налагат ли се допълнителни действия по проектите?
§ Трябва ли да се променят проектите?

Таблица 5.1: Въпроси за прегледа на стратегията за МИР

Както вече посочихме, наблюдението и оценката (Н/О) са важни елементи от 
плана за изпълнение на МИР. На равнището на отделните проекти трябва ясно 
да се очертаят показателите за измерване на входящите и изходящите ресурси, 
резултатите и въздействието. Те се обобщават, за да се определи успехът на 
програмата и да се даде обща оценка на стратегията за МИР. Необходими са 
редовни шестмесечни и годишни срещи за обсъждане на резултатите като 
част от непрекъснатия процес на планиране и задълбочаване на познанията.

В началото на програмата следва да се организира стратегически семинар за 
наблюдение и оценка. Той трябва да определи графика за Н/О, включително 
планови прегледи на съдържанието и показатели за процеса. Независимата 
проверка на най-важните показатели чрез системни общински и фирмени 
проучвания има първостепенно значение за измерването на постигнатия 
напредък от първоначалната оценка на местната икономика. Те могат да бъдат 
количествени и качествени по своя характер.

Стъпка 2: Наблюдение

Наблюдението е непрекъснатата оценка на изпълнението на стратегията и/или 
проекта по отношение на съгласуваните графици и използването на входящите 
ресурси, инфраструктурата и услугите от бенефициентите на проекта. 
Наблюдението осигурява непрекъсната обратна връзка за изпълнението на 
ръководителите и останалите заинтересовани лица. Чрез него се установяват 
действителните и потенциалните успехи и проблеми достатъчно рано, за да се 
вземат своевременни мерки за коригиране на проекта. Наблюдението приема 
формата на проекта за даденост, измерва напредъка, съсредоточава се върху 
резултатите от работата и се извършва постоянно.
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Стъпка 3: Оценка

Оценката се прави периодично по отношение на адекватността на проекта, 
резултатите от работата, ефективността и въздействието (както очаквани, така 
и неочаквани) в сравнение с набелязаните цели и задачи. Ръководителите на 
проекта правят междинна оценка в хода на изпълнението като първоначален 
преглед на напредъка, прогноза за вероятния ефект от проекта и средство за 
установяване на необходимите корекции във формата на проекта. Оценката е 
предизвикателство за формата на проекта. В нея се правят изводи и преценки, 
обръща се внимание главно на ефективността на програмата или проекта и по 
такъв начин оценката се превръща в основен жалон в проектния цикъл.22

Оценките могат да се разделят на две категории. “Оценките на процесите” се 
насочват към изпълнението на програмите или проектите, докато “оценките на 
резултатите” се съсредоточават върху получените от изпълнението резултати. 
Оценката на процесите се занимава с възможните начини за подобряване 
на програмата, докато оценката на резултатите проверява дали програмата 
наистина действа. Ръководителите на програми за МИР биха имали полза от 
вграждането и на двете форми на оценка при разработването на програмата.23

ОЦЕНКА НА ПРОЦЕСИТЕ ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Наблюдение 
на текущите 

задачи

Преценка на 
дейностите по 

програмата

Изброяване 
на 

резултатите

Измерване на 
ефективността

Разходи 
и ползи

Преценка на 
въздействието

Източник: Бартик, 2002.
Таблица 5.2: Оценка на процесите и на резултатите

Оценките на процесите се припокриват с дейностите по наблюдението и 
двете са отнасят да изпълнението на проектите или програмите. Оценката 
на процесите предполага системна проверка на качеството на изпълнение 
на периодични интервали, а програмите се наблюдават вътрешно с отчети за 
наблюдението на различни равнища – седмично, месечно и на тримесечия. 
В програмите за МИР може да се заложи междинна оценка на процесите, в 
която се включват прегледи на управлението, проучвания за изразходването 
на средствата или финансови ревизии. Оценката на процесите може да 
препоръча промени в програмните дейности, целевите групи, управленската 
структура или финансовата стратегия.

Оценките на резултатите се занимават най-вече с въпроса какво би се 
получило за получателите и задачите за МИР, ако намесата не се състои. Те 
се стремят главно да измерят “добавената стойност” от предприемането на 
определена намеса в рамките на проекта за МИР.
22 За повече информация за наблюдението и оценката вж “Проследяване и оценка: някои 
средства, методи и подходи” (2002), отдел “Оценка на операциите”, Световна банка. http:
//www.worldbank.org/oed.
23 Бартик, Т. (2002), “Оценка на въздействието на политиката за местно икономическо развитие върху 
местните икономически резултати: какво е направено и какво може да се направи?” Доклад, представен 
на конференцията на ОИСР за местното икономическо развитие, 20-21 ноември, Виена, Австрия. http:
//www.upjohninstitute.org/publications/wp/03-89.pdf.
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Оценките на резултатите в идеалния случай обхващат четири ключови 
параметъра. Първо, оценките трябва да отчетат и изброят резултатите. Това 
може да се постигне чрез оценка на полученото от целевата група и различията 
в сегашното и първоначалното състояние. Изброяването на резултатите 
също така проверява дали са постигнати целите на програмата и не са ли 
получени и някои непредвидени резултати. Второ, оценките на резултатите 
измерват ефективността на програмата. Това се постига чрез оценка на 
степента, до която намесата е довела до наблюдаваните промени в целевата 
група. Трето, оценките на резултатите трябва да преценят дали ползите от 
програмата натежават повече от разходите чрез прилагането на анализ на 
разходите и ползите. Накрая, една солидна оценка на резултатите преценява 
въздействието, като определя дали е настъпило ясно изразено подобряване 
на положението, към което е насочена политиката или програмата.

Оценката на въздействието от стратегията за МИР изисква също така да се 
отделят резултатите, които са пряко следствие от стратегията, от онези, които 
настъпват под влиянието на външни фактори като например подобряване 
на националната икономика. Така например безработицата може да спадне 
с 10 % в годината след изпълнението на стратегията за МИР, но това да се 
дължи отчасти на растежа на БВП. Възможният подход в този случай е да се 
сравнят изводите от оценката на стратегията за МИР със същите показатели, 
избрани произволно от различни общини, както и със средните показатели за 
региона и страната. След това е възможно да се определят промените в тези 
показатели, които са идентични за всички общини и поради това не са свързани 
с конкретната стратегия за МИР. Тогава оценката на резултатите може да 
отдели външните отклонения от прякото въздействие на стратегията за МИР. 
В повечето страни обаче този подход се прилага трудно поради липсата както 
на данни, така и на средства. Въпреки всичко трябва да се положат усилия да 
се наблюдават и оценяват отделните проекти и стратегията като цяло.

Общото правило е да се разработи най-строга методика за оценка, която отчита 
значението на инвестицията и същевременно взема предвид практическите 
съображения във връзка с наличието на ресурси и техническия капацитет.

ЗАЩО СЕ ПРАВИ НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА?
§ Една добре разработена система за наблюдение и оценка помага да се 

отговори на въпроса: “Как да разбера дали съм постигнал целите си?”
§ Представлява основа за отчетност във връзка с изразходването на 

средствата;
§ Ако се използват внимателно на всички етапи от проектния цикъл, 

наблюдението и оценката могат да допринесат за укрепването на 
съдържанието и изпълнението на стратегията и проектите;
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§ Допринася за изграждане на доверие сред фирмите, финансовите 
институции и инвеститорите чрез откритото споделяне на резултатите;

§ Появата на отчетени ползи на достатъчно ранен етап засилва 
съпричастността, а ранното предупреждаване на всички, които следят 
възникващите проблеми, помага да се предприемат мерки преди да се 
увеличат разходите;

§ Добре разработената система за Н/О позволява междинни корекции;
§ Надеждният информационен поток от Н/О в хода на изпълнението дава 

възможност на ръководителите да следят напредъка и да съобразяват 
дейността с натрупания опит;

§ Мерките може да се коригират, за да отразят променящите се потребности 
на целевите предприятия, отрасли и дружества;

§ Осигурява се ценна информация за по-ефективното усвояване на 
ограничените средства чрез насочване на инвестициите към програми и 
дейности с най-голямо въздействие върху производителността, създаването 
на работни места или инвестиции;

§ Представлява основа за сравнителен анализ на мерките за МИР с примери 
от добрата практика;

§ Доказва въздействието на мерките за МИР от гледна точка на борбата с 
бедността, растежа на БВП в общината или създаването на работни места 
пред клиентите, гражданите и потенциалните инвеститори;

§ Допринася за обосновката на заявките за бюджетни средства за по-
нататъшни мерки за МИР.
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ОБОБЩЕНИЕ НА РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА

НАБЛЮДЕНИЕ ОЦЕНКА

Какво: Наблюдението е процес на 
редовно събиране на информация 
по всички аспекти на проекта 
или програмата. Използва се за 
обосновка на решенията във връзка 
с изпълнението на проекта.

Оценката предполага “отдръпване 
назад”, за да се получи по-
комплексна представа за 
последиците и въздействието 
от постигнатото. Използва се за 
обосновка на всички решения.

Цел: Ø Анализира текущото състояние
Ø Установява проблемите и 

намира решения
Ø Разкрива тенденциите и 

моделите
Ø Измерва напредъка 

спрямо междинните цели и 
преразглежда действията с 
оглед на тяхното постигане

Ø Формулират се най-важните 
въпроси

Ø Вземат се решения за 
човешките, финансовите и 
материалните ресурси

Ø Определя доколко ефективни 
са проектите или програмите 
до момента

Ø Определя степента на 
постигане на целите

Ø Прави изводи за ефективността 
на дейностите

Ø Формулира “поуките”, за да се 
подобрят бъдещите програми и 
проекти със сходен характер

Кога: Наблюдението е непрекъснато 
(всекидневно, месечно, ежегодно). 
Действията за наблюдение следва 
да се предвидят в работния план на 
проекта и да бъдат неотменна част 
от неговото изпълнение.

Оценката се извършва 
периодично:
Ø по средата или около средата 

на изпълнението;
Ø в края на проекта;
Ø към достатъчно отдалечен от 

приключването момент (3-8 
години)

Как: Наблюдението може да се извършва 
от служителите и участниците чрез 
посещения на място, преглед на 
предоставяните услуги и чрез 
управленска информационна 
система.

Вътрешните оценки могат да 
се извършват от ръководителя 
на проекта и/или служителите 
и участниците. Обикновено 
външните оценки се извършват 
от външни консултанти, външни 
агенции или донори.

Защо: Наблюдението осигурява на 
ръководството необходимата 
информация за анализ на текущото 
състояние, търси и намира решения, 
разкрива тенденциите и моделите, 
следи за изпълнението на графика 
и измерва напредъка спрямо 
очакваните резултати. То дава 
възможност да се вземат решения 
за човешките, финансовите и 
материалните ресурси и да се 
сведат до минимум ненужните 
разходи по програмата.

Оценката е формалният процес 
на документиране на следните 
постижения в рамките на проекта:
Ø напредък по работния план;
Ø изграждане на системи;
Ø изпълнение на планираните 

дейности;
Ø постигане на целите;
Ø ефикасност на проекта;
Ø въздействие на проекта;
Ø ефективност или икономическа 

целесъобразност

Тип 
информация:

По-голямо внимание се обръща 
на количествените данни, но се 
събират и някои качествени данни, 
за да се очертае контекстът на 
количествения анализ.

По-голямо внимание се обръща на 
качествените данни, но се събират и 
количествени данни по показатели. 
Качественият анализ често пъти 
подсилва количествената оценка.

Категория 
информация:

Следва да се използват описателни, 
аналитични и документирани данни, 
за да се наблюдават отговорите на 
въпроса “Какво?” и да се осмислят 
отговорите на въпроса “Защо?” във 
връзка с дейностите по проекта.

Следва да се използват 
описателни, аналитични и 
документирани данни, за да се 
наблюдават и отчитат отговорите 
на въпроса “Какво?” и да се 
осмислят отговорите на въпроса 
“Защо?” във връзка с постигнатото 
по проекта.

Таблица 5.3: Обобщение на разликите между наблюдението и оценката
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Стъпка 4: Институционални мерки

При установяването на институционалните мерки за определяне на напредъка 
следва да се обърне внимание на хората, процесите и събитията, необходими 
за измерване на напредъка на нивото на стратегията като цяло и на отделните 
проекти и програми. При определянето на формалните институционални 
мерки най-важните въпроси включват следните:
§ Кои хора следва да измерват напредъка?
§ Какъв тип информация им е необходим, за да измерят напредъка?

Що се отнася до процесите, трябва да се разгледат типовете средства за 
оценка и формата на получените резултати – например доклади за напредъка 
и т.н. (вж Таблица 5.4 за примери).

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Предложения за начините, по които изводите от Н/О се включват в процеса на 
вземане на решения.

ПРИМЕРНИ СЪБИТИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАПРЕДЪКА НО ПРОЕКТИТЕ

ГОДИШЕН ЦИКЪЛ НА СЪБИТИЯТА

СЪБИТИЯ СРОК ЦЕЛ ПРОДУКТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
СТРАНИ

Годишно 
планиране

Януари Да се 
определи 
равнището на 
входящите и 
изходящите 
ресурси, 
показателите 
и свързаните с 
тях дейности

Годишен 
работен план
Индивидуални 
планове
Годишен бюджет
Схема на Гант
(Актуализирани) 
работни 
споразумения

Ръководство
Служители по 
проекта
Институционални 
заинтересовани 
страни

Тримесечни 
семинари за Н/О

Май и 
октомври

Оценка на 
напредъка
Планирано 
спрямо 
постигнато
Наблюдение 
на изходните 
допускания

Актуализирани 
планове за 
изпълнение
Планове за 
подобряване на 
работата

Ръководство
Служители по 
проекта

Междинна оценка Юни-юли Реагиране 
на новите 
възможности
Преглед на 
водещите 
показатели
Устойчивост 
на изходните 
допускания

Доклад за 
напредъка
Коригирани 
схеми и планове 
за изпълнение

Ръководство
Служители по 
проекта
Донори
Партньори 

Годишно 
събрание на 
заинтересованите 
страни

Декември Оценка на 
въздействието
Преглед на 
напредъка
Наличие на 
резултати
Проверка на 
изходните 
допускания

Резултати от 
оценката
Доклад за 
напредъка 
според 
извлечените 
поуки

Ръководство
Служители по 
проекта
Бенефициенти
Клиенти
Партньори 

Таблица 5.4: Примерни събития за измерване на напредъка по проектите
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ЯСНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Не може да се осигури добро наблюдение и оценка без добре разработен 
проект с ясна формулиране на измерими цели и задачи.

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАБОТАТА

Един ясно определен и добре структуриран набор от ключови показатели за 
работата (КПР) ни дава възможност да измерваме напредъка. Показателите 
за работата са условията, които дават сигнал за успех. Те ни информират как 
можем да разпознаем успеха на проекта или програмата. Показателите могат 
да бъдат количествени и качествени. Количествените показатели включват 
числа, проценти, пунктове и т.н. Качествените показатели се измерват 
по-трудно. Те се съсредоточават върху такива аспекти като качеството на 
резултатите или отношението на хората към дадена нова услуга. За да се 
получи този вид информация, трябва да се разработят подходящи мерки. При 
разработването на система за Н/О са необходими няколко вида показатели. 
Тук се включват обективните показатели, които измерват напредъка на 
стратегията или проекта спрямо набелязаните цели, показателите за 
резултатите, които измерват напредъка спрямо резултатите, и показателите 
за входящите ресурси, които измерват отпускането на финансови средства, 
човешките ресурси и отделеното от служителите време.

Показателите трябва да бъдат:
§ “ИНТЕЛИГЕНТНИ” (вж бележката на стр. 35 за съкращението SMART 

– б.пр.), т.е. конкретни, измерими, изпълними, подходящи и обвързани с 
график;

§ валидни – валидни в очите на ключовите заинтересовани страни – участници 
в Н/О и фактически да измерват онова, за което са разработени;

§ надеждни – изводите на основата на показателите следва да бъдат същите, 
както ако измерването е направено от друг екип;

§ разграничаващи по пол – показателите трябва да обособяват мъже и 
жени;

§ чувствителни – трябва да бъдат достатъчно чувствителни, за да измерят 
наблюдаваните важни промени в обстановката;

§ икономически целесъобразни – информацията/поуките трябва да си 
заслужават времето и средствата, изразходвани за събирането на данни;

§ навременни – трябва да се възможно данните да се събират и анализират 
достатъчно бързо;

§ съответстващи на местните способности/ресурси – не бива да бъдат 
твърде усложнени и обременителни за партньорите в проекта; и

§ изградени на основата на съществуващото – показателите не бива 
“да изобретяват колелото” и по възможност трябва да ползват събраните 
налични данни или показатели от други проекти.
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СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Видът на необходимите данни зависи от избора на показатели. Постигането на 
целите на стратегията или проекта зависи от начина, по който бенефициентите 
на проекта реагират на осигурените от него стоки и услуги. Доказателствата 
за тяхната реакция и извлечените ползи изискват консултации и събиране на 
данни, които понякога излизат извън обхвата на управлението. Признаците, че 
бенефициентите имат достъп до услугите на проекта, ползват ги и са доволни 
от тях, разкриват, че проектът предлага подходящи услуги и преките цели 
най-вероятно ще бъдат постигнати. В рамките на проекта обаче трябва да се 
измерва неговият напредък спрямо вътрешните входящи ресурси (финансови 
средства, човекодни), изходящи ресурси (напредъка по разработването на 
наръчник или строителството на сграда) и процеса (кои проекти вървят 
в график). Показателите за входящите ресурси, процесите и изходящите 
ресурси се разработват главно от ръководителите на проекта.

Стъпка 5: Преглед на стратегията и процеса на планиране

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА ЗА ПРОЦЕСА НА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА МИР?
Наблюдението не бива да се отлага за края на процеса на стратегическо 
планиране на МИР. То трябва да се извършва на всеки етап и при всяка 
стъпка от процеса на планиране. Оценката може да се прави периодично, но 
е възможна само при наличието на надеждна информация от наблюдението. 
Оценката следва да води до преглед на стратегията и проектите.

Н/О В ЕТАП 1: ОРГАНИЗИРАНЕ НА УСИЛИЯТА

Първият етап дава възможност да започне обмислянето на вида рамка за 
наблюдение и оценка за целия срок на проекта. Тук се включват:
§ разглеждане на необходимите видове дългосрочни институционални 

механизми за осигуряване на Н/О на стратегията – примерно Комитет за 
наблюдение на стратегията?

§ разработване на план за наблюдение и оценка с механизми за обратна 
връзка по време на формулирането на стратегията. Тук могат да се включат 
годишен доклад, тримесечен доклад за напредъка, годишно събрание, 
редовни съобщения за печата и заседания два пъти месечно.

Процесът на консултации със заинтересованите страни дава възможност 
за участие в системата за Н/О. Така се реализират редица ползи, които 
се надграждат върху ползите от традиционните системи за Н/О. В тях се 
включват:
§ подобряване на резултатите от програмите за развитие и борба с 

бедността;
§ укрепване на обучението, управленския капацитет и уменията на местно 

равнище;
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§ засилване на сътрудничеството между най-важните заинтересовани страни 
в проекта;

§ по-голяма съпричастност към проектите;
§ най-устойчиви системи за Н/О, защото съответстват най-добре на 

способностите, уменията и ресурсите на местно равнище;
§ по-голяма икономическа целесъобразност на системите за участие в Н/

О поради използването на икономични методи за събиране и анализ на 
данните.

Традиционното наблюдение и оценка се насочва към подходи и системи, 
които се определят от външни експерти. Наблюдението и оценката с участие 
на заинтересованите страни се основават на договаряне на съдържанието 
на подходите и системите за оценка с оглед на потребностите на местното 
население и останалите ключови потребители на информацията от Н/О като 
донори, общински и държавни органи.

При наблюдението и оценката с участие на заинтересованите страни 
оценителят играе ролята на водещ/обучаващ, който насочва групите в 
постигането на консенсус по най-важните въпроси на Н/О и изграждането на 
капацитет за използване на Н/О за подобряване на работата но програмите. 
Традиционно различията между Н/О и Н/О с участие на заинтересованите 
страни не са така ясно обособени. В таблицата е направена съпоставка между 
двата подхода:

ТРАДИЦИОННА ОЦЕНКА ОЦЕНКА С УЧАСТИЕ НА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Защо? Отчетност. Обикновено се правят 
обобщени преценки за проекта, за 
да се определи дали да продължи 
финансирането.

За овластяване на местното 
население да предприема 
инициативи, да контролира и да 
изпълнява действия за корекции.

Кой? Външни експерти Граждани, служители по проекта, 
водещ

Какво? Предварително зададени 
показатели за успеха. Главно 
разходи и продукция.

Участниците сами определят 
своите показатели за успех.

Как? Съсредоточава се върху “научната 
обективност”. Дистанциране 
на оценителите от останалите 
участници: еднообразни сложни 
процедури; забавен и ограничен 
достъп до резултатите.

Самооценка; прости методи, 
съобразени с местната култура; 
открито и непосредствено 
споделяне на резултатите чрез 
участие в процесите на оценка.

Кога? Средносрочно и при 
приключването

Всяка оценка за подобряване 
на програмата; сливане на 
наблюдението и оценката и оттук 
малки, но чести оценки.

Таблица 5.5: Традиционна оценка и оценка с участието на заинтересованите 
страни
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Н/О В ЕТАП 2: ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

Оценката на местната икономика следва да се разглежда като възможност за 
събиране на основни данни за икономиката (описание на икономиката преди 
изпълнението на стратегията за МИР), така че въздействието на стратегията 
да се проследява в хода на изпълнението.

Н/О В ЕТАП 3: ФОРМУЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Формулирането на стратегията следва да включва определяне на ключовите 
показатели за работата, чрез които ще се измерва напредъкът спрямо целите. 
Екипът трябва също така да разработи план като част от методиката за 
събиране на данни, за да измерва постигнатия напредък спрямо обективните 
ключови показатели за работата. Фазата на формулиране на стратегията е 
подходящ момент и за определяне на отговорниците за наблюдението на 
изпълнението на стратегията. В хода на изпълнението на стратегията екипът 
за наблюдение и оценка следва да обмисли и разработи план за наблюдение и 
оценка, който посочва:
§ начините за събиране на данни с оглед на наблюдението на обективните 

ключови показатели за работата;
§ начините за събиране на данни за наблюдение на напредъка на всеки 

проект; и
§ събитията и механизмите за обратна връзка, които гарантират непрекъсната 

отчетност за напредъка пред всички заинтересовани страни.

Н/О В ЕТАП 4: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Към този етап следва вече да са приложени институционалните мерки за 
наблюдение на изпълнението на стратегията.

Н/О В ЕТАП 5: ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИЯТА

Прегледът на стратегията е оценка доколко е подходяща стратегията и как се 
изпълнява.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

http://www.doc.gov/eda
Като федерален орган на правителството на САЩ администрацията 
за икономическо развитие (EDA) предоставя безвъзмездни помощи за 
развитие на инфраструктурата, изграждане на местния капацитет и развитие 
на предприятията, за да помогне на бедстващи общности да облекчат 
състоянието на значителна и трайна безработица или недостатъчна заетост. 
Страницата на ведомството в Интернет съдържа разнообразни материали за 
МИР, включително финансирани от администрацията научни изследвания 
в областта на икономическото развитие, информация за практиката на 
икономическо развитие, раздел с търговски инструментариум и данни за 
характера на планирането на икономическото развитие с примери.

АМЕРИКАНСКА АГЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИТИЕ – ПРОГРАМА “ДА ЗАРАБОТЯТ 
ОБЩИНИТЕ”
http://www.usaid.gov/
Американската агенция за международно развитие (USAID) е агенция на 
федералното правителство с широко поле на действие (broad remit) в подкрепа 
на дългосрочното равноправно развитие в развиващите се страни. Службата 
“Градски програми” на ААМР работи за намаляване на бедността, насърчаване 
на местното икономическо развитие и благосъстоянието в градските райони 
в бедните страни, като подпомага общините в тях. Програмата “Да заработят 

Връзки към външни организации 86



общините” (Making Cities Work) спонсорира пилотни дейности, които са 
свързани с инициативи за устойчива, новаторска, многоотраслова работа, 
ориентирана към градските райони в развиващия се свят. Страницата в 
Интернет съдържа подробни материали за местното икономическо развитие 
(Local Economic Development), регионалното икономическо развитие (Regional 
Economic Development) и бедността в градските райони (Urban Poverty).

АСОЦИАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА КАНАДА

http://www.edac.ca/
Асоциацията за икономическо развитие на Канада (EDAC) е национална 
съсловна организация на специалистите в практическото местно и щатско 
икономическо развитие. Асоциацията предлага образователни семинари, 
национална мрежа за методи, стратегии и казуси, както и възможности за 
изграждане на мрежи на федерално, регионално и международно равнище. 
Страницата в Интернет съдържа разнообразни материали, включително 
информация за най-добрата практика в областта на МИР (LED Best 
Practices), професионалното развитие (Professional Development) и бюлетини 
(Newsletters).

АСОЦИАЦИЯ НА КАМБОДЖАНСКИТЕ АГЕНЦИИ ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

http://gdrc.org/icm/country/acleda.html
Асоциацията на камбоджанските агенции за местно икономическо развитие 
(ACLEDA) е независима камбоджанска неправителствена организация, която 
работи по редица програми и инициативи за МИР чрез териториалните си 
подразделения. Асоциацията подпомага обучението по предприемачество и 
управление на малки предприятия, създаването на квартални и селски банки, 
както и техническите консултации и кредитирането на средни предприятия.

БАЗА ДАННИ ЗА НАЙ-ДОБРАТА ПРАКТИКА В МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 
ЮАР
http://www.iula-acb.org/
Създадена от проекта за развитие на Като Манър, Дърбън и университета 
“Родс”, Греъмстаун, тази страница в Интернет е разработена в отговор на 
все по-актуалните местни инициативи за МИР в населените места на ЮАР. 
Страницата осигурява достъп до документи за МИР и бюлетин (Newsletter) 
на практиците в областта на местното развитие и икономическото развитие на 
общностите.

ГЕРМАНСКО ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

http://www.gtz.de/
Като агенция за международно развитие на федералното правителство на 
Германия (German Federal Government) германското дружество за техническо 
сътрудничество (GTZ) е сред най-големите световни организации, които 
предлагат услуги в областта на сътрудничеството за развитие. Подкрепяните 
от нея проекти за развитие обхващат широк спектър от тематични области и 
задачи (Thematic Areas and Tasks). Страницата в Интернет съдържа безплатно 
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помагало за местно икономическо развитие (Local Economic Development 
Toolkit) с общ преглед на казуси и теоретични постановки в областта на 
МИР.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИТИЕ

http://www.dfid.gov.uk/
Департаментът за международно развитие (DFID) е британският държавен 
орган, който отговаря за насърчаването на развитието и намаляването на 
бедността. Страницата на ведомството в Интернет съдържа различни цели на 
международното развитие и въпроси на международната търговия, както и 
втората Бяла книга на правителството на Великобритания за международното 
развитие, озаглавена “Премахване на бедността в света: нека глобализацията 
заработи за бедните” (“Eliminating World Poverty: Making Globalization Work 
for the Poor”).

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

http://www.hud.gov
Мисията на Департамента на САЩ по жилищното строителство и 
благоустройството (HUD) е да гарантира овластяването на общностите с 
необходимите ресурси за изпълнение на инициативи за икономическо и 
местно развитие. Служба “Икономическо развитие” (Office of Economic 
Development) на Департамента работи с органите на местното самоуправление, 
нестопанските организации и частния сектор, за да постигне синергия. 
Страницата в Интернет съдържа информация за редица програми (Programs), 
включително за инициативата за икономическо развитие на изоставени 
обекти “на кафяв терен” (Brownfields Economic Development Initiative), както 
и библиографска справка в областта на икономическото развитие (Economic 
Development Publications).

ДЕПАРТАМЕНТ ПО МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ЮАР
http://www.dplg.gov.za/
Департаментът по местното самоуправление на ЮАР е държавен орган, 
който насърчава устойчивото развитие и подкрепя органите на управление 
в провинциите и общините. Страницата в Интернет съдържа разнообразни 
материали, включително страница в Интернет за МИР (LED Web site) с 
наръчник за МИР (LED Manual) и оценка на стратегиите за възстановяване 
(Evaluation of Regeneration Strategies) на Департамента по местното 
самоуправление.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА АГЕНЦИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ

http://www.eurada.org/
Европейската асоциация на агенциите за развитие (EURADA) е 
неправителствено сдружение на организации членки, чиято цел е насърчаването 
на регионалното икономическо развитие чрез диалог с Европейската комисия. 
Асоциацията подкрепя обмена на добра практика чрез членовете (Members) и 
транснационалното сътрудничество между агенциите за регионално развитие. 
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В организацията членуват около 150 агенции за развитие от 25 страни от 
Европейския съюз и Централна и Източна Европа. Страницата в Интернет 
съдържа информация за сравнителния анализ (Benchmarking) и проекти 
(Projects), както и достъп до редица позиции (Position Papers).

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm
Официалната страница на Европейския съюз (European Union) съдържа 
подробна информация и насоки за политиката на ЕС във връзка с местното и 
регионалното икономическо развитие и възстановяване. Страницата съдържа 
връзки към официалните страници на ЕС по регионалната политика (Regional 
Policy), включително “Интеррег ІІІ” (Interreg III), структурните фондове 
(Structural Funds) и реформата в структурните фондове (Structural Funds 
Reform), правилата, приложими към държавните помощи (Rules Applicable to 
State Aid) и действията на ЕС в подкрепа на регионалното развитие (EU Action 
in Support of Regional Development).

ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

http://www.ied.co.uk/
Институтът за икономическо развитие (IED) е британска организация на 
практиците в областта на икономическото развитие. Той работи по въпроси 
на местното и регионалното икономическо развитие, разпространява най-
добрата практика и организира професионално обучение в областта на 
икономическото развитие.

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО” КЪМ МРЕЖАТА НА ФОНДАЦИЯ “СОРОС”
http://www.soros.org/
Институтът “Отворено общество” (OSI) утвърждава развитието на отворените 
общества по света чрез подкрепа на разнообразни дейности по въпросите 
на реформата в икономиката, образоването, социалната сфера, правото и 
здравеопазването. Институтът е частна фондация, която отпуска безвъзмездни 
помощи и осигурява административна, финансова и техническа подкрепа. 
Съвместната програма “ДЕЛТА” (DELTA) на Световната банка (World Bank) 
и института “Отворено общество” (Open Society Institute) подкрепя общините 
в Косово при разработването и изпълнението на стратегии за местно 
икономическо развитие, които да създават благоприятна среда за малките 
и средните предприятия. Страницата в Интернет съдържа подробности за 
инициативите на института (OSI Initiatives) в областта на икономическото 
развитие.

Институт по конкурентноспособността
http://www.competitiveness.org/
Институтът по конкурентноспособността (TCI) е международен съюз с 
нестопанска цел на практици в областта на клъстерите. Институтът се 
стреми да повиши жизненото равнище и местната конкурентноспособност на 
региони от цял свят чрез утвърждаване на инициативи за развити на основата 
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на клъстери. Страницата в Интернет съдържа много богата информация за 
подобни инициативи в различни отрасли.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА КМЕТОВЕТЕ В САЩ
http://www.usmayors.org/
Конференцията на кметовете в САЩ (USCM) е официална надпартийна 
организация, която представлява 1 183 общини с населението над 30 000 
души. Всяка община е представена в организацията чрез най-висшия си 
представител на изборна длъжност, т.е. кмета. Организацията се стреми 
да насърчава развитието на ефективна национална политика по отношение 
на градските и крайградските райони, да укрепва отношенията между 
федералните органи и общините, да осигурява на кметовете инструментариум 
за ръководство и управление и да предоставя форум за обмен на идеи и опит 
сред кметовете. Страницата в Интернет съдържа търсачка за базата данни за 
най-добрата практика на организацията (USCM Best Practice Database), която 
посочва средства за местно икономическо развитие. Тя включва също така 
информация за инициативата “Първо градовете” (CitiesFirst®) – национално 
партньорство за съживяване на общностите.

КОРПОРАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

http://www.cfed.org/
Корпорацията за развитие на предприемачеството (CFED) насърчава 
изграждането на активи (Asset-Building) и стратегии за икономически 
възможности главно в бедни и бедстващи райони и се стреми да обобщи 
общинската практика, държавната политика и частните пазари по принципно 
нов начин. Страницата на организацията в Интернет съдържа много богата 
информация за икономическото и местното развитие, включително справки за 
развитието на предприемачеството (Enterprise Development), индивидуалните 
активи (Individual Assets) и устойчивите икономики (Sustainable Economies).

МЕЖДУАМЕРИКАНСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

http://www.iadb.org/
Междуамериканската банка за развитие (IADB) е създадена през 1959 г., 
за да подпомогне ускоряването на икономическото и социално развитие 
в Латинска Америка и Карибския басейн. Банката е създадена в отговор 
на дългогодишното желание на латиноамериканските страни да има 
институция за развитие, която се насочва към най-неотложните проблеми на 
региона. Банката има отдел “Устойчиво развитие” (Sustainable Development 
Department), който разполага с информация по такива теми като държавата и 
гражданското общество, инфраструктурата, финансовите пазари и частната 
инициатива. Страницата съдържа също така разнообразна информация 
за представянето на темата за МИР на семинара за местно икономическо 
развитие (Seminar on Local Economic Development), проведен през 2001 г., и 
казус от местното икономическо развитие в Латинска Америка (Case Study 
on Local Economic Development in Latin America) от отдел “Микро-, малки и 
средни предприятия”.

Връзки към външни организации 90



МЕЖДУНАРОДЕН СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

http://www.iedconline.org/
Международният съвет за икономическо развитие (IEDC) е създаден през 
2001 г. след сливането на Съвета за икономическо развитие на градските 
райони и Американския съвет за икономическо развитие. Като сдружение на 
практиците в областта на икономическото развитие организацията предлага 
информация на своите членове за изграждане на местната икономика чрез 
средства, които създават, привличат и задържат работни места.

МЕЖДУНАРОДЕН СЪВЕТ ЗА МЕСТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ИНИЦИАТИВИ

http://www.iclei.org/
Международният съвет за местни екологични инициативи (ICLEI) е 
международната агенция за опазване на околната среда на органите на 
местното самоуправление. Мисията на организацията е да изгради и да 
обслужва световното движение на органите на местното самоуправление за 
постигане на трайни подобрения в околната среда и устойчивото развитие по 
света чрез кумулативни местни действия.

МЕЖДУНАРОДЕН СЪЮЗ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ; АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА АСОЦИАЦИИТЕ

http://www.iula-acb.org/
Международният съюз на местните власти и Програмата за изграждане 
на капацитета на асоциациите (IULA-ACB) съществуват на национално и 
международно равнище от началото на ХХ век и имат важен принос към 
развитието, децентрализацията и демократизацията. Главната им цел е да 
подкрепят и укрепват капацитета на своите членове за удовлетворяване на 
потребностите и очакванията на местните общности.

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ/ОКРЪЗИТЕ

http://www.icma.org/
Международната асоциация за управление на общините/окръзите (ICMA) е 
професионална и просветна организация, която представлява назначените 
градоначалници и администратори на местно равнище от цял свят. Центърът 
за измерване на резултатите (Center for Performance Measurement) на 
организацията се стреми да подпомага местните органи в измерването, 
сравняването и подобряването на предоставяните общински услуги. 
Асоциацията предлага също така изчерпателна информация по определени 
местни теми и по местното и икономическо развитие (Community and 
Economic Development).

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТРУДА

http://www.ilo.org/
Целта на Международната организация по труда (ILO) е “да насърчава и 
реализира стандарти, основни принципи и права на работното място”. За 
да постигне тази цел, организацията подпомага държавите членки, както 
и организациите на работодателите и работниците при ратифицирането 
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на Конвенциите на МОТ и прилагането на международните стандарти по 
труда. Организацията активно утвърждава местното икономическо развитие 
(Local Economic Development) по различни начини и страницата в Интернет 
съдържа редица материали в областта на МИР, включително за техническото 
сътрудничество за МИР (LED Technical Cooperation) и разнообразни 
публикации в областта на МИР (LED Publications), които свободно могат да 
се свалят от страницата.

НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

http://www.ncced.org/
Националният конгрес за местно икономическо развитие (NCCED) е 
търговско сдружение и застъпник за развитието на местното производство. 
Организацията представлява над 3 600 корпорации за местно развитие 
(CDC) от САЩ. Корпорациите се стремят да предоставят жилища на 
приемливи цени и да създават работни места чрез дейности за развитие на 
фирмите и търговията. Организацията допринася за развитието на местното 
производство чрез научни изследвания и просвета в областта на обществената 
политика, специални проекти, бюлетини, публикации, обучение, конференции 
и специализира техническа помощ.

НАЦИОНАЛНА ЛИГА НА ОБЩИНИТЕ

http://www.nlc.org/
Националната лига на общините (NLC) предлага широк кръг програми и 
услуги за укрепване на способността на общинските ръководства да служат 
на гражданите. Голяма част от програмите на организацията се финансират 
с членския внос и се предоставят на общинските ръководства безплатно. 
Страницата съдържа информация за проекта на организацията за развитие 
на работната сила за намаляване на бедността (Workforce Development for 
Poverty Reduction Project) и най-важните изводи от проекта на организацията 
за бедността в градските райони, икономическото развитие и общините (Urban 
Poverty, Economic Development and Cities).

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ, КЛУБ “САХЕЛ”
http://www.oecd.org/department/
Клуб “Сахел” е създаден през 1976 г. като активен форум за държавите в Сахел, 
които членуват в Постоянния междудържавен комитет за предотвратяване на 
сушата в Сахел. Програмата “ЕКОЛОК” (ECOLOC Program) – съвместна 
инициатива на Програмата за общинско развитие (Municipal Development 
Program) и клуб “Сахел” – цели да съживи местните икономики в Западна 
Африка. Наръчникът на “ЕКОЛОК” (ECOLOC Handbook) съдържа 
информация и казуси за МИР в Западна Африка.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ, ПРОГРАМА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА И ЗАЕТОСТТА

http://www.oecd.org/department/
Програмата за развитие на местната икономика и заетостта (LEED) на 
ОИСР (OECD) анализира динамиката на създаването на работни места и 
икономическото развитие чрез местни инициативи. Програмата (LEED) 
извършва научни изследвания и анализ на териториалната икономика 
(Territorial Economy), пазарите на труда (Labor Markets), предприемачеството 
(Entrepreneurship) и местното партньорство (Local Partnership). Програмата 
предлага и редица посветени на МИР публикации (LED Publications), които 
могат свободно да се свалят от страницата.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ООН ЗА ИНДУСТРИАЛНО РАЗВИТИЕ

http://www.unido.org/
С отговорностите си за насърчаване на индустриализацията в развиващия се 
свят Организацията на ООН за индустриално развитие (UNIDO) създава и 
разпространява знания по индустриални теми и предоставя платформа, чрез 
която различните субекти в обществения, частния и неправителствения сектор 
могат да засилят сътрудничеството. Организацията разработва и изпълнява 
програми в подкрепа на усилията на своите клиенти за индустриално развитие 
и предлага индивидуализирана и специализирана подкрепа за програми за 
развитие. Страницата предлага информация за програмите на ЮНИДО за 
развитие на мрежи/клъстери от МСП (SME Cluster/Network Development), 
бизнес партньорство (Business Partnership) и бизнес инкубатори (Business 
Incubators).

ПАРТНЬОРСТВО ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

http://www.parul-led.or.id/
Партньорство за местно икономическо развитие (PARUL) е съвместен проект 
на правителството на Индонезия, ПРООН и Организацията на ООН за 
населените места. Целите на проекта са да се утвърждава по-балансиран модел 
на развитие на градските и селските райони, да се увеличат доходите и да се 
създадат възможности за производителна заетост на бедните домакинства в 
по-слабо развитите райони.

РЕГЕН.НЕТ

http://www.regen.net
Разработен за кабинета на вицепремиера на Великобритания (U.K. Office 
of the Deputy Prime Minister), Департамента за социално развитие в 
Северна Ирландия (Department for Social Development in Northern Ireland) и 
шотландската изпълнителна власт (Scottish Executive), този портал предлага 
достъп до източници на информация за възстановяването и представлява 
средство за обмяна на опит и добра практика. Страницата в Интернет 
предлага информация за стратегиите за общински растеж, социалното 
предприемачество, възстановяването на местно равнище и социалното 
интегриране, както и партньорството.
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СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ПРОГРАМА ЗА 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ И СБЛИЖАВАНЕ “ГРАДОВЕ”

http://cwis.livjm.ac.uk/cities/
Съветът за икономически и социални изследвания на Великобритания 
(United Kingdom Economic and Social Research Council) с подкрепата 
на Департамента по околната среда на Великобритания и други страни 
започна през 1997 г. работа по мащабна научна програма за общините. 
Програмата за конкурентноспособност и сближаване “ГРАДОВЕ” включва 
четири интегрирани казуса за Лондон, Бристъл, Ливърпул, Манчестър, 
Глазгоу и Единбург, както и около 20 други проекта по ключови въпроси на 
урбанистиката. Най-важните изводи от програмата могат да се намерят на 
страницата в Интернет (CITIES Web site).

СЪЮЗ НА ГРАДОВЕТЕ

http://www.citiesalliance.org/
Организацията е създадена да утвърждава нови средства, практически подходи 
и обмен на знания за насърчаване на местното икономическо развитие и за 
пряко борба с бедността в градските райони. Нейните дейности подкрепят 
изпълнението на Дневния ред за жизнената среда. “Съюз на градовете” е 
световна организация на градове и партньори за развитие, които се ангажират 
с подобряването на условията на живот за бедните в градските райони.

ФОНДАЦИЯ “БЕРТЕЛСМАН”
http://www.bertelsmann-stiftung.de/
Фондация “Бертелсман” е политически независима фондация, ръководена от 
принципа, че частната инициатива може да доведе до по-хуманно и устойчиво 
общество. Работи по проекти в различни области като например икономически 
и социални въпроси (Economic and Social Affairs), международни отношения 
(International Relations), образование, здравеопазване и култура. От 1999 г. до 
2004 г. фондация “Бертелсман” и Световната банка (World Bank) съвместно 
подкрепят инициативата “Градове на промяната” (Cities of Change), която 
предлага на общините в Източна Европа платформа за разработване на нови 
управленски концепции за местната администрация. Общините участнички 
подготвиха стратегии в областта на местното икономическо развитие, 
политиката за опазване на околната среда и управлението на твърдите 
отпадъци.

ФОНДАЦИЯ “ФОРД”
http://www.fordfound.org/
Фондацията “Форд” е независима благотворителна организация, която 
работи за укрепване на демократичните ценности, намаляване на бедността 
и несправедливостта, насърчаване на международното сътрудничество и 
утвърждаване на човешките постижения. Работи главно чрез отпускане 
на безвъзмездни помощи или заеми за натрупване на знания и укрепване 
на организации и мрежи. Звеното за икономическо развитие (Economic 
Development Unit) на фондацията се стреми към трайно икономическо 
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подобряване на живота на хората в неравностойно положение чрез усилия 
в областта на финансирането на развитието и икономическата сигурност 
(Development Finance and Economic Security) и развитието на работната сила 
(Work-Force Development).

ЦЕНТЪР ЗА МЕСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СТРАТЕГИИ

http://www.cles.org.uk/
Центърът за местни икономически стратегии (CLES) е независим мозъчен 
тръст и мрежа от членове – организации в областта на местното икономическо 
развитие и възстановяване, както и местното самоуправление. Центърът 
съчетава направлението за разработване на политика за МИР (Policy 
Development) с информационното обслужване (Information and Briefing 
Service).
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ВРЪЗКИ КЪМ СТРАНИЦИТЕ В ИНТЕРНЕТ НА СВЕТОВНАТА БАНКА

Групата на Световната банка извършва огромна по обем дейност, която макар 
и да се приложима на национално равнище, може да се отнесе и към местните 
общности. Тук са изброени някои важни връзки с кратка справка за ползата 
от тях. На адрес www.worldbank.org/urban/led има пряк достъп до връзки чрез 
Интернет. Оттам трябва да се избере заглавието “Връзки към страниците на 
Световната банка” (Links to World Bank sites).

ОРГАНИЗИРАНЕ НА УСИЛИЯТА

Страницата в Интернет (Web site) на Групата за участие на Световната 
банка съдържа разнообразна информация във връзка с методите на участие 
(participation methods), включително основна библиография, инструментариум 
и ресурси. Включена е и информация за механизмите за наблюдение и 
оценка (monitoring and evaluation) на методите на участие. Особен интерес 
представлява разделът за добрата практика и извлечените поуки (good practice 
and lessons). Практическото помагало за участието (Participation Sourcebook) 
и практическото помагало за намаляване на бедността (Poverty Reduction 
Sourcebook), особено главата за участието (chapter on participation), също 
представляват ключови документи на Банката, които насочват по отношение 
на участието.

ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

Банката е разработила редица средства за определяне на икономическия 
потенциал на даден район. Макар и повечето средства да са разработени 
за определяне на националната конкурентноспособност, голяма 
част от методиките са приложими и към определянето на местната 
конкурентноспособност. Страницата в Интернет (Web site) на Световната 
банка за икономическата среда предлага средства за оценка на икономическата 
среда на местно равнище. Тук се включват проучвания (surveys), в т.ч. 
проучвания сред експерти и елити, проучвания на основата на резултатите 
на фирмено равнище (performance based firm level surveys) и проучвания 
на ограниченията (constraints surveys); показатели за националната, 
регионалната и местната конкурентноспособност (indicators of national 
and regional and local competitiveness), както и информация за разходите за 
сделките (transaction costs). Освен това базата данни на банката с показателите 
за конкурентноспособността (competitiveness) съдържа 49 показателя за бърза 
оценка на икономическите резултати и средата за конкурентно развитие на 
фирмите в голям брой страни. Особен интерес представляват показателите 
за инфраструктурата и инвестиционния климат (infrastructure and investment 
climate indicators).

Разработване на стратегията и изпълнение на програми: Следните 
страници в Интернет са полезни за различни специфични програми, които 
могат да се изпълняват в рамките на стратегията за МИР:
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НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И ПРИТОКА НА ИНВЕСТИЦИИ

§ Консултантска служба за чуждестранни инвестиции – http://www.fias.net/  
§ Мрежа за насърчаване на инвестициите – http://www.ipanet.net/ 
§ Преки чуждестранни инвестиции. Може да се извлече ценна информация 

от страницата в Интернет (Web site) на консултантската служба за 
чуждестранни инвестиции

§ Агенция за гарантиране на многостранни инвестиции – http://www.miga.org 
§ Вж също практическото помагало на АГМИ за насърчаване на инвестициите 

(MIGA Investment Promotion Toolkit)

Развитие на малките, средните и микропредприятията. Страницата в 
Интернет (Web site) на отдел “МСП” (SME Department) на МФК съдържа 
много богата информация, включително публикации (publications) и 
практически средства (toolkit).

Борба с корупцията/прозрачност. Корупцията или непрозрачността в 
местното самоуправление се отразяват отрицателно на местната икономическа 
среда. Страницата в Интернет за управлението и противодействието на 
корупцията (governance and anti-corruption) съдържа информация, средства 
и казуси за намаляване на корупцията в управленските структури. http://
www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/index.cfm 
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План за действие по проект за местно икономическо 
развитие
Проект за МИР: 1
Въвеждане на обслужване “на едно гише” 
за фирми с оглед на подобряването и 
улесняването на отношенията между 
общината и фирмите 

Тип проект:
Насърчаване на местния икономически 
растеж
Насърчаване на нови предприятия

Описание на проекта:
Опитни практици в областта на МИР и фирменото развитие ще допринесат за 
изграждането на бизнес център за обслужване “на едно гише” като ключов елемент 
за информация и връзка между общината и фирмите. Обслужването “на едно 
гише” ще предостави на деловите среди информация, консултации и ориентация 
за общинските административни дейности и услуги. В момента не съществува 
съгласуван механизъм за предоставяне на такава информация на местните фирми 
относно процедурните, регулаторните и стопанските дейности на общината. На 
местно равнище се запазва висока степен на недоверие между деловите кръгове 
и общината поради непоследователността и противоречията в разработването 
и прилагането на общинските процедури. Обслужването “на едно гише” се 
предвижда да предостави подходяща и прозрачна информация за регистрирането 
на фирмите, издаването на разрешителни, общинските процедури и изисквания, 
както и за общото икономическо развитие. Очаква се обслужването “на едно 
гише” да послужи за посредник между фирмите и общината при разработването и 
актуализацията на регистрационните и разрешителните режими. Ще се предоставя 
информация за промените в законодателството и административните процедури, 
включително данъчното облагане и събирането на данъци, разрешителните 
за работа, процедурите за финансова отчетност, санитарните и техническите 
условия, противопожарната охрана, опазването на околната среда и т.н. 
Изразява се надеждата, че обслужването “на едно гише” ще улесни развитието 
на оперативно партньорство между общинската администрация и деловите среди 
чрез предоставяне на информация на действащи и новосъздадени фирми. Ще се 
насърчат обменът на информация и обсъжданията между фирмите, властите и 
инвеститорите. През първата година се предвижда обслужването “на едно гише” 
да бъде безплатно, а през следващата година ще се въведе първоначално такса.
Очаквани резултати:
§ Активизиране на местните делови 

среди в процеса за МИР
§ Предоставяне на подкрепа и 

консултации на инвеститори, 
новосъздадени фирми и 
предприемачи

§ Повишаване на доверието и 
взаимодействието между деловите 
среди и общината

§ Намаляване на обявените в 
несъстоятелност фирми

§ Увеличаване на приходите от такси 
успоредно с повишеното търсене на 
услугите от страна на фирмите

§ Подобряване на инвестиционния 
климат и на средата за вътрешни и 
външни инвестиции

Целеви групи:
§ Действащи фирми и предприемачи, 

които търсят информация за 
подходите и процедурите при 
регистрирането или преобразуването 
на фирми

§ Потенциални бизнесмени, които 
нямат познания или време за 
регистриране или не разполагат 
с финансови средства да наемат 
адвокат

§ Външни фирми и инвеститори, които 
търсят информация за общината и 
местната икономика

§ Общинското ръководство: 
обслужването “на едно гише” ще 
даде на общинските служители 
възможност да работят с вижданията 
на общинското ръководство и да 
реагират на тях
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Потенциални заинтересовани страни:
Групи фирми, сдружения и Търговската 
палата
Общинското ръководство
Общинска служба “Регистриране на 
фирми”
Донори, НПО и благотворителни 
организации

Потенциален принос към проекта:
Техническа помощ
Пряка местна подкрепа, политическа 
подкрепа, поддържане на стабилна 
общинска среда
Предлагане на специфична 
информация за бизнеса
Финансова подкрепа
Предоставяне на помещения и 
оборудване

Предварителни условия:
§ Наличие на подходящ и 

квалифициран ръководител на 
проекта с необходимия опит или 
разбиране

§ Доброжелателно общинско 
ръководство с готовност да промени 
досегашния си начин на работа

§ Подходящи помещения
§ Поет ангажимент от институциите, 

които се занимават с правните и 
административните въпроси

Рискови фактори:
§ Обслужването “на едно гише” може 

да се възприеме като пореден 
елемент от общинското ръководство

§ Местната икономика не е 
благоприятна за фирмите

§ Предприемачеството не е местна 
силна страна

§ Деловите среди нямат доверие на 
общинските ръководители поради 
липса на прозрачност и честност

§ Общинското ръководство не разбира 
деловите среди

Финансови разчети:
20 000 евро за начало през първата година и 10 000 евро за втората и третата 
година
Оборудване: 8 000 евро
Възнаграждения: 5 560 евро за двама служители
Променливи разходи: 2 100 евро
Състояние в момента: Търси се финансиране. Ако не се обезпечи външно 
финансиране, ще се потърсят възможности в общинския бюджет.
Срок за изпълнение:
Начало: юли 2004 г.
Завършване: февруари 2005 г.

Оценка:
Преглед 6 месеца след началото на 
работата. Резултатите ще се наблюдават 
по години в сравнение с първоначалните 
данни за броя фирми, броя служители и 
доверието на деловите среди в местната 
администрация.

Лице за контакти:
Директор на отдел “Стопански”
Тел. 0 234 5678 в. 7892
Резултати:
§ Предложени услуги за насърчаване на износа на 45 фирми
§ Създаване на група за връзки между фирмите и общината с шест проведени 

заседания
§ Предоставени консултации на 100 фирми
§ Изготвяне на общински диплянки/брошури по 4 аспекта на общинската 

администрация в икономическата област
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Проучване на местната икономическа среда24

Целта на проучването на местната икономическа среда е да събере 
информация за Вашите виждания относно местните условия и нормативни 
актове, които имат отношение към местните фирми. Замисълът е да 
се разкрият пречките за развитието в политиката и практиката и да се 
установят ключовите възможности и проблеми на местните фирми. Вашите 
отговори следва да отразяват единствено опита ви с местната/общинска 
икономическа среда. Получената информация е поверителна и няма да 
се използва Вашето име или наименованието на Вашата фирма. Тя ще 
се ползва от групата за партньорство в местното икономическо развитие 
на вашата община при подготовката на стратегия за развитие на местната 
икономика. Ако желаете да участвате в разработването на стратегията, 
може да се свържете с _______________________

І. Информация за фирмата

В.1.  Каква е Вашата позиция/длъжност във фирмата?

Собственик
Директор (генерален директор, главен изпълнителен 
директор)
Ръководител (финанси, маркетинг, човешки ресурси)
Друга (моля посочете)
______________________

В.2.  Предмет на дейност

Селско стопанство
Промишленост
Търговия на дребно
Услуги
Строителство
Друго (моля посочете)
______________________

В.3.  Организационна форма (моля изберете една)

Вид Частно предприятие Обществено предприятие
a) Събирателно 

дружество
б) Едноличен търговец
в) Кооперация
Друго (моля посочете)
_____________________

24 Този изследователски инструмент е разработен от екип консултанти под ръководството на Гуен 
Суинбърн, старши специалисти по развитие на градските райони в Световната банка. В екипа бяха 
още консултантите Фъргюс Мърфи от Световната банка и Кармен Зарзу от Румъния. Участва и Артан 
Рожи от Фондацията за местна автономия и самоуправление в Албания. Беше получена подкрепа 
при подготовката и пилотното прилагане на проучването от Института за местно самоуправление в 
Будапеща и от Световната банка. Проучването е бързо и лесно средство за събиране на мненията на 
фирми и местни институции, които да се използват в процеса на стратегическо планиране на местното 
икономическо развитие. При пилотното и последващите приложения на този инструмент Световната 
банка отправя молба резултатите и предложенията за усъвършенстване да се изпращат на Гуен Суинбърн 
на адрес gswinburn@worldbank.org. Практиците в областта на МИР могат свободно да ползват или 
възпроизвеждат анкетата с оглед на специфичните си потребности с обичайното позоваване на авторите. 
В близко бъдеще ще бъде разработена електронна таблица, за да се улесни анализа на резултатите от 
проучването. Допълнителна информация за програмата за местно икономическо развитие на Световната 
банка може да се намери на адрес www.worldbank.org/urban/led или www.deltakosova.org/. 
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В.4.  Кои са основните стоки/услуги на Вашата фирма?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

В.5.  От колко време работи фирмата (години/месеци)? _______________

В.6.  Моля посочете относителния дял на Вашите стоки/услуги, които се 
продават:

В общината %
В областта %
В страната %
В чужбина %

В.7. Колко работници и служители има фирмата в момента (еквивалент на 
пълен щат)?

0 1-5 6-10 11-50 51-200 >201 Няма

ІІ. Гледната точка на бизнеса за местната среда

В.8.  Възнамерявате ли да разширявате дейността си?
 r Да r Преминете към В.8.1
 r Не r Преминете към В.9

В.8.1. Къде възнамерявате да разширите дейността си? (моля отбележете в 
съответната графа)

В общината Извън общината В чужбина

В. 9. Оптимист ли сте или песимист за бъдещето на Вашата фирма във 
Вашата община?

 r Оптимист
 r Песимист

В.10. Фирмата изпитва ли затруднения при намирането на квалифициран 
персонал?

 r Да
 r Не

В.11. В кои насоки според Вас персоналът Ви се нуждае от обучение? 
Подредете изброените области от 1 до 9 според тяхното значение, 
като 1 е с най-голям приоритет, а 9 с най-малък.

а) Технически умения
б) Счетоводство
в) Компютърни умения
г) Стопанско управление
д) Маркетинг и продажби
е) Финанси
ж) Контрол на качеството
з) Бюджет
Друго (моля посочете)
______________________
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В.12. Откъде идва главно конкуренцията за Вашите стоки/услуги? Като 
използвате скала от 1 до 3 моля подредете по значение, като 1 е с 
най-силна конкуренция, а 3 с най-слаба.

а) Други местни фирми
б) Фирми от страната
в) Фирми от чужбина

В.13. Смятате ли, че бизнес асоциациите мога да Ви помогнат при 
развитието на Вашата дейност?

 r Да
 r Не

В.14. Посочете какви бизнес асоциации има във Вашата община
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

В.15. В кой отрасъл бихте инвестирали за нова дейност?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

В.16. Моля посочете по реда на тяхното значение петте най-важни фактора, 
които пречат на разширяването на Вашата дейност: 

1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________
5._______________________________________________________________

ІІІ. Преценка на общинските органи

В.17. Приблизително колко дни годишно собственикът/директорът отделя 
за работа с общински служители във връзка с регулаторните 
изисквания? ______ дена

В.17.1. Смятате ли, че това е: 
  r твърде малко r разумно r твърде много

В.18. Приблизително колко време годишно е необходимо за обработка 
и получаване на всички необходими лицензи и разрешителни за 
дейността на Вашата фирма (моля включете земя, строителство, 
отпадни води, всички останали разрешителни и удостоверения)? 
____ дена

В.18.1. Смятате ли, че това е:
  r твърде малко r разумно r твърде много

ПРИЛОЖЕНИЕ: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 106



В.19.  На основата на досегашния Ви опит с работата на общината моля 
дайте оценка на всяка от изброените практики от гледна точка 
на влиянието им върху дейността на Вашата фирма в момента. 
(Използвайте петобалната скала, където 1 означава “няма влияние”, 
а 5 – “има най-голямо влияние”, и оградете съответната цифра).

ПРАКТИКА НА ОБЩИНАТА Няма 
влияние

Ограничено 
влияние

Умерено 
влияние

Голямо 
влияние

Съществено 
влияние

Правилата и нормативната 
уредба се променят твърде 
често

1 2 3 4 5

Прекалено много време 
се губи за работа с 
администрацията

1 2 3 4 5

Припокриване, дублиране 
и противоречивост на 
правилата

1 2 3 4 5

Правилата се твърде сложни 
и е невъзможно да се 
спазват

1 2 3 4 5

Изискванията са 
непредсказуеми и зависят от 
конкретния служител

1 2 3 4 5

Липса на ясен регламент в 
някои области

1 2 3 4 5

Разходите са твърди високи 
и непредсказуеми

1 2 3 4 5

Използва се властта на 
общината за нелоялна 
конкуренция

1 2 3 4 5

Нерегламентирана 
конкуренция от частния 
сектор

1 2 3 4 5

Корупция и 
нерегламентирани контакти

1 2 3 4 5

В.20. Моля подредете по значение трите най-важни мерки, които общината 
може да въведе/предприеме за улесняване на растежа на Вашата 
дейност:

1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________

В.21. От изброения по-долу списък по шестобалната скала, където 1 
означава “най-голямо значение”, посочете по значение мерките, 
които бихте искали общината да предприеме, защото според Вас те 
ще подкрепят развитието и разширяването на Вашата дейност.

Общинска мярка Класация по значение (1 – 6)
Организиране на обучение и повишаване на 
квалификацията за бизнеса
Подобряване на процедурите за фирмите

Осигуряване на информация за икономическото 
развитие
Подобряване на инфраструктурата в подкрепа на 
фирмите
Реформа в местната данъчна политика
Друго (моля посочете)
______________________
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В.22. На основата на досегашния си опит с факторите, които се отразяват 
на растежа и ефективността на Вашата дейност, моля дайте оценка на 
всеки от изброените фактори от гледна точка на влиянието им върху 
дейността на Вашата фирма в момента. (Използвайте петобалната 
скала, където 1 означава “няма влияние”, а 5 – “има най-голямо 
влияние”, и оградете съответната цифра).

 
ИНФРАСТРУКТУРА Няма 

влияние
Ограничено 

влияние
Умерено 
влияние

Голямо 
влияние

Съществено 
влияние

Пътища 1 2 3 4 5
Железопътен транспорт 1 2 3 4 5
Достъп до въздушен 
транспорт

1 2 3 4 5

Достъп до пристанища/
пристанищни услуги

1 2 3 4 5

Сгради/земя за стопански 
цели

1 2 3 4 5

ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ Няма 
влияние

Ограничено 
влияние

Умерено 
влияние

Голямо 
влияние

Съществено 
влияние

Данъчна администрация 1 2 3 4 5
Лицензионни и 
разрешителни режими

1 2 3 4 5

Електроснабдяване 1 2 3 4 5
Водоснабдяване 1 2 3 4 5
Управление на твърдите 
отпадъци

1 2 3 4 5

Покритие на 
далекосъобщенията

1 2 3 4 5

Полицейска охрана 1 2 3 4 5
Противопожарна охрана 1 2 3 4 5
Градоустройствено 
регламентиране

1 2 3 4 5

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА Няма 
влияние

Ограничено 
влияние

Умерено 
влияние

Голямо 
влияние

Съществено 
влияние

Данъчни ставки 1 2 3 4 5
Здравеопазване и болници 1 2 3 4 5
Образователна система 1 2 3 4 5
Хотели 1 2 3 4 5
Материална база за 
конференции

1 2 3 4 5

Разходи за 
далекосъобщения

1 2 3 4 5

Престъпност, кражби, 
безредици

1 2 3 4 5

Цена и предлагане на 
жилища

1 2 3 4 5

Материална база за отдих 1 2 3 4 5
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ДРУГИ Няма 
влияние

Ограничено 
влияние

Умерено 
влияние

Голямо 
влияние

Съществено 
влияние

Липса на квалифициран 
персонал

1 2 3 4 5

Митнически и търговски 
режим

1 2 3 4 5

Корупция 1 2 3 4 5
Достъп до финансиране и 
неговата цена

1 2 3 4 5

Наличие на ефективни 
услуги в подкрепа на 
фирмите

1 2 3 4 5

В.23.  На основата на досегашния Ви опит каква е оценката Ви на 
подкрепата за малките и средните предприятия (МСП) във Вашата 
община? (Използвайте петобалната скала, където 1 означава “слаба”, 
а 5 – “отлична”, и оградете съответната цифра).

ПОДКРЕПА ЗА МСП Слаба Средна Добра Много 
добра

Отлична

Бизнес асоциации 1 2 3 4 5
Професионални сдружения 1 2 3 4 5
Общински органи 1 2 3 4 5
Професионални частни 
услуги

1 2 3 4 5

Служба за местно 
икономическо развитие

1 2 3 4 5

Международни организации 1 2 3 4 5
Неправителствени 
организации

1 2 3 4 5

В.24.  Каква е оценката Ви за Вашите отношения със следните ведомства/
служби? (Използвайте петобалната скала, където 1 означава “слаба”, 
а 5 – “отлична”, и оградете съответната цифра).

РАБОТНИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Слаба Средна Добра Много 
добра

Отлична

Кмет 1 2 3 4 5
Общински съвет 1 2 3 4 5
Екип за МИР към общината 1 2 3 4 5
Отдел “Финанси” и данъчна 
администрация в общината

1 2 3 4 5

Служба за икономическо 
развитие към областната 
управа

1 2 3 4 5

Териториална/главна 
данъчна дирекция

1 2 3 4 5
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В.25.  Коя общинска служба има най-положително влияние върху развитието 
на Вашата дейност и защо?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

В.26. Коя общинска служба има най-неблагоприятно влияние върху 
развитието на Вашата дейност и защо?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

В.27. Можете ли да посочите служба в общината, която се занимава с 
местното икономическо развитие?

 r Да r Моля посочете службата ______________________
 r Не

В.28. Коя от следните групи, ако има такава, е най-активна в насърчаването 
на местното икономическо развитие в общината? (Моля посочете/
отбележете само една).

Община
Институционализирана организация за партньорство между 
обществения и частния сектор
Частен сектор (Търговска палата, Търговски съвет)
Друга (моля посочете)
________________________
Не зная

В.28.1. Общината отпуска ли финансиране за МИР на външни организации? 
 Ако отговорът е “да”, моля посочете организациите.

  r Да ____________________________
  r Не
  r Не зная

В.29. Кое от следните твърдения най-точно описва положението във връзка 
с организацията и реализацията на местното икономическо развитие 
в общината? (Моля посочете/отбележете само едно).

Кабинетът на кмета/секретарят на общината отговаря 
за дейностите в областта на местното икономическо 
развитие
Дейностите в областта на местното икономическо 
развитие са централизирани в обособен отдел/
служба
Местното икономическо развитие е децентрализирано 
и функциите се изпълняват от няколко ресорни 
отдела
Някои функции в областта на местното икономическо 
развитие са централизирани, а други се изпълняват 
от различни ресорни отдели
Местното икономическо развитие е функция 
на по-голяма агенция като например служба за 
развитие на общината, която отговаря за жилищното 
строителство, районирането и проверките
Не зная
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ІV. Гледната точка на бизнеса за икономическото развитие на 
общината

В.30. Подредете по значение трите сектора/отрасъла с най-високи темпове 
на растеж във Вашата община.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

В.31. Според Вас кои са трите сектора/отрасъла в най-голям упадък във 
Вашата община?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

В.32. Кои са трите най-привлекателни особености на местната икономическа 
среда за инвеститорите във Вашата община (три силни страни)?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

В.33. Подредете по значение трите най-неблагоприятни особености на 
местната икономическа среда (три слабости).

1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________

В.34. Как според Вас се промени общата икономическа среда през 
последните три години? (Моля оградете съответната цифра).

Подобри се Не се промени Влоши се
1 2 3

В.35. Кои са трите неща, които бихте направили, за да допринесете за 
развитието на местната икономика във Вашата община?

1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________

В.36. От изброения по-долу списък моля изберете най-точното описание за 
развитието на общинската икономика през последните пет години. ? 
(Моля посочете/отбележете само едно).

Бърз растеж

Умерен растеж
Бавен растеж
Икономическата база е стабилна – няма 
нито реален растеж, нито упадък
Умерен упадък
Значителен упадък

ПРИЛОЖЕНИЕ: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 111



В.37. Има ли Вашата община официален план за икономическо развитие?
 r Да r Преминете към В.37.1
 r Не r Преминете към края

В.37.1. Знаете ли Вие или Ваш познат, участвал в процеса на икономическо 
 развитие, кои от следните методи са използвани за разработване на 
 плана? (Посочете/отбележете всички верни отговори).

Проучване на потребностите на фирмите
Анкета сред гражданите
Консултативни комитети, назначени да 
представляват цялата общественост
Специализирани консултативни групи 
по интереси (например на търговците 
в централните градски части или на 
представители на най-големите предприятия) 
Изборни квартални комисии

Срещи с обществеността/публични слушания
Проверки/оценки на състоянието на 
съществуващата материална база
Консултантски изследвания (моля дайте 
кратко описание)
Анализ на местните данни за разрешителния 
режим, заетостта и т.н.
Информация от държавни агенции, които 
отговарят за икономическото развитие
Друго (моля посочете)

Благодаря!
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