ДОКЛАД С ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО
ПРОУЧВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С
РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г.

ДОКЛАД С ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С
РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЗА
ПЕРИОДА 2021-2027г.
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Доклад е изготвен в контекста на разработената
Комуникационна стратегия към Плана за интегрирано развитие на
община Долна Митрополия за периода 2021-2027г.

ОБОСНОВКА НА ПРОВЕДЕНОТО АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ

Основна цел на анкетното проучване бе да се осигури
информация за проблемите и нуждите на заинтересованите страни,
както и техните нагласи относно целите и приоритетите за бъдещото
развитие на община Долна Митрополия, които да бъдат взети под
внимание при разработването на Плана за интегрирано развитие на
общината за следващия програмен период 2021-2027г.
Анкетното проучване бе проведено в началния етап от изготвяне на
Плана за интегрирано развитие на община Долна Митрополия. Бяха
разработени 3 варианта на анкетни карти, съобразно спецификата на
различните целеви групи, в т.ч.
•

•

•

Представители на структурите на гражданското общество (СГО), в
това число НПО, културни институции, читалища, спортни клубове,
туристически дружества, настоятелства и т.н.; представители на
образователни институции, здравни и социални заведения;
граждани;
Представители на бизнеса на територията на Общината, в т.ч. и
еднолични търговци, земеделски производители, кооперации;
представители на търговски дружества, предоставящи комунални
услуги в общината; представители на търговски дружества с
преобладаващо държавно участие;
Представители на местната власт, в това число общинска
администрация и изборни длъжности;

За да се осигури максимално участие на всички заинтересовани
страни, бяха използвани следните комуникационни канали за
разпространение на анкетните карти:
•
•
•

Официалния интернет сайт на община Долна Митрополия;
Разпространение по e-mail;
Директна комуникация.
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Обобщение на получените резултати от
проведеното анкетно проучване сред
целевите групи

1. Кои според Вас са силните страни на община Долна Митрополия?
Въпросът е от отворен тип. Половината от анкетираните лица, а
именно 50%, са посочили като основно предимство на общината нейното
благоприятно транспортно-географско разположение. Природните и
туристически дадености на общината наред с богатото й културноисторическо наследство са посочени от 15% от анкетираните. На трето
място се нареждат развитата културна дейност в общината и наличието
на традиции и подходящи условия за развитие на селското стопанство.
Част от анкетираните са посочили като силна страна на общината
наличието на висше училище - ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ
"ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ".

Кои според Вас са силните страни на община
Долна Митрополия
Наличие на висше училище - ВИСШЕ
ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ
БЕНКОВСКИ"
Опит в подготовката и изпълнението
на проекти, финансирани от ЕС
Развита културна дейност
Наличие на традиции и подходящи
условия за развитие на селското
стопанство
Природни и туристически дадености,
богато културно-историческо
наследство
Благоприятно транспортногеографско разположение

Други силни страни на общината, посочени от респондентите са и:
•
•

Грижа на общината за децата, учениците и възрастните хора;
Развита селищна система;

2. Кои според Вас са слабите страни на община Долна Митрополия?
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Въпросът е от отворен тип. Голяма част от респондентите са посочили,
че общината няма слаби страни. Останалите лица са изтъкнали като
слаби страни на общината:
•
•
•

Нереновиран сграден фонд и старо оборудване на читалищата;
Недостатъчни възможности за спорт, отдих и развлечения;
Недоразвита пътна инфраструктура в селата.

Кои според Вас са слабите страни на община
Долна Митрополия?

Нереновиран
Недостатъчни Общината няма
Недоразвита
Липса на
сграден фонд и възможности за слаби страни
пътна
туристическа
старо
спорт, отдих и
инфраструктура инфраструктура
оборудване на
развлечения
в селата
читалищата

3. Каква е Вашата оценка на икономическото развитие на общината
за изминалия 7-годишен период?
Въпросът е от затворен тип. Дадената оценка от респондентите за
икономическото развитие на общината е много добра и по-конкретно:
40% от анкетираните посочват „бавен растеж“, 30% - „стабилност на
икономическата база“ и 30% са посочили отговор „умерен растеж“.
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Каква е Вашата оценка на
икономическото развитие на
общината за изминалия 7-годишен
период?
Умерен растеж
Икономическата база е
стабилна
Бавен растеж

4. Кои според Вас са основните фактори за развитието на общината?
Въпросът е от затворен тип. Основни фактори за развитието на
общината според респондентите са:
•
•

Повишаване образованието и квалификацията на местните кадри;
Повишаване капацитета на местната общност за кандидатстване и
изпълнение на проекти, финансирани от европейски програми;
Други посочени са и:

•
•
•
•

Подобряване на техническата инфраструктура;
Развитие на селскостопански продукт;
Привличане на инвеститори;
Облекчена данъчна политика с индивидуална насоченост за
стимулиране на малкия и среден бизнес.

5. Моля, посочете най-много пет области, които според Вас трябва да
са приоритетни за бъдещото развитие на община Долна
Митрополия до 2027 година?
Въпросът е от затворен тип. На база получените отговори са
синтезирани и степенувани петте най-важни области, които трябва да са
приоритетни за бъдещето развитие на община Долна Митрополия.

4

ДОКЛАД С ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С
РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЗА
ПЕРИОДА 2021-2027г.

Подкрепа и
стимулиране на
малкия и
среден бизнес
Борба с
безработицата и
подобряване на
пазара на труда
Създаване на нови озеленени
зони за отдих и спорт
Подобряване на техническата
инфраструктура (транспортна улична
мрежа, ВиК, газификация, паркинги, улично
осветление, пешеходни зони, велоалеи и
др.)
Повишаване на инвестиционната активност в
общината

Други посочени приоритетни области са:
•
•
•
•
•
•
•

Борба с дискриминацията, социално включване и създаване на
равни възможности;
Подобряване на качеството на предлаганите здравни и медицински
услуги;
Повишаване на качеството на образованието в общината;
Намаляване нивата на замърсяване;
Подобряване на енергийната ефективност на сградите и
производствата;
По-добра транспортна свързаност на града с други градове и
столицата;
Засилване взаимодействието между местна власт, бизнес,
неправителствен сектор, граждани.

6. Кои според Вас са основните проблеми на Общината?
Въпросът е от затворен тип. Безработицата е посочена като основен
проблем на общината от 28% от анкетираните, на второ място са
посочени ограничените финансови ресурси на местната власт – 20% от
анкетираните. На трето място е посочено лошото състояние на
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техническата инфраструктура, в частност на ВиК мрежата и уличната
мрежа.

Кои според Вас са основните проблеми на
общината?
Слабо развити неправителствен сектор
и граждански инициативи
Ниско образователно равнище на
населението
Лошо състояние на техническата
инфраструктура в частност на ВиК
мрежата и уличната мрежа
Несъответствие между търсене и
предлагане на работна сила на пазара
на труда
Ограничени финансови ресурси на
местната власт
Безработица

7. Моля, посочете кои според Вас са най-важните дейности/проекти,
които трябва да бъдат реализирани в периода 2021-2027г. на
територията на общината.
Целта на този въпрос беше да се дадат предложения от
респондентите, които да бъдат вкл. в Програмата за реализация към
Плана за интегрирано развитие на община Долна Митрополия за периода
2021-2027г.
Получените предложения са представени в табличен вид.
1. Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в
населените места.
2. Подобряване на пътната инфраструктура.
3. Рехабилитация на пътя между гр. Тръстеник и гр. Долна
Митрополия.
4. Реконструкция на път Долна митрополия – с. Подем.
5. Подобряване на ВиК инфраструктурата.
6. Изграждане на детски площадки и модули за спорт на юношите.
7. Изграждане на детски център за развлечения.
8. Благоустрояване на населените места.
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9. Изграждане на централен парк в с. Победа и велоалеи.
10. Насърчаване на местните общности в селските райони.
11. Създаване на комплексен мултикултурен продукт с участието на
всички самодейци в общината.
12. Разработване и реклама на туристически продукти.
13. Изграждане на пазар за местни земеделски производители.
14. Създаване на благоприятни условия за привличане на
инвестиции, вкл. чуждестранни.
15. Подобряване организацията на сметосъбирането.
16. Насърчаване на заетостта.
8. Кои според Вас са най-приоритетните зони за въздействие, в които
трябва да се насочат повече ресурси и мерки в Плана за
интегрирано развитие на общината 2021-2027 г.?
Въпросът е от затворен тип и цели да се определят приоритетните зони
за въздействие в Плана за интегрирано развитие на общината за новия
програмен период.

Подобряване на
зони с
преобладаващо
жилищни
функции
14%
Подобряване на
зоните/елементите на
градската среда
12%
Подобряване и
развитие на зони
за отдих и
туризъм
23%

Подобряване и
развитие на зони
за култура и
духовност
14%

Подобряване на
съществуващите
или изграждане
на индустриални
бизнес зони
37%

9. Моля, предложете идеи за проекти, които община Долна
Митрополия може да изпълни съвместно със съседни общини?
Анкетираните лица са посочили следните възможни съвместни
проекти между община Долна Митрополия и съседни общини:
•

Съвместни проекти между община Долна Митрополия и Долни
Дъбник за стимулиране на местното развитие чрез популяризиране
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•

на културно-историческото наследство и насърчаване на местните
общности.
Съвместни проекти с община Гулянци за развитие на комплексен
туристически продукт.

10. Какви цели за развитие на община Долна Митрополия за периода
2021-2027 г. бихте поставили?

Развитие на икономическа среда, насърчаваща малкия
и среден бизнес
Подобряване на техническата инфраструктура
Подобряване условията и качеството на живот в
общината
Повишаване привлекателността на общината като
туристическа дестинация
Борба с безработицата и социални дейности
Привличане на инвестиции на територията на общината

11. Как бихте формулирали визията за развитие на Община Долна
Митрополия за периода 2021 - 2027 г.?
Предложените от респондентите визии на общината биха могли
да се обединят около:

„Община Долна Митрополия – красива и чиста община с
богато културно-историческо наследство, устойчиво
икономическо развитие и интелигентен растеж, трудова и
социална реализация и висок жизнен стандарт на своите
жители“
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