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На вниманието на:
Всички заинтересовани страни/Отговорните за младежката политика, 
имаща хоризонтален характер

„Ìîäåë-Êîìïàñ“
 (Áðàíäèðàíå íà Áëàãîåâãðàäñêà îáëàñò)

I.  Âúâåäåíèå

С оглед демографската, икономическа и образователна картина на област Благоевград, в про-
екта се цели брандирането на областта по посока младежко предприемачество и социално предприема-
чество, както и развитието на по-иновативен „модел-компас“ за личностно, социално-образователно и 
професионално ориентиране на младите. Поставя се акцент върху социалното предприемачество, което 
представлява дейности, насочени към разрешаването на важни обществени проблеми, преодоляването 
на социални трудности, които същевременно носят и приходи за предприемача. Така труднодостъпни, 
икономически изостанали населени места от областта биха могли да се възползват от предимствата на 
такъв тип предприемаческа дейност, задържайки младите си хора в тях. Социалното предприемачество 
може да се извършва от студенти, ученици, завършващи висше образование и млади професионали-
сти, привлечени от уникалната комбинация, обединяваща бизнеса със социалните промени. 

„Модел-компас“ поставя акцент върху спецификата на областта, която би могла да се превърне 
в конкурентно предимство, както за местната общност, така и за самата област като цяло. Начинът на фор-
миране на т. нар. „модел-компас“ може да има универсална приложимост и в други области на страната. 

Припознаването на „КОМПАС“ от вземащите решения и прилагането на този модел, иниции-
ран от млади хора за други млади хора, би довело до неговата устойчивост. 

Проектът е свързан с приоритетите на програма „Еразъм+“, в частта „Младеж“, както и с целите и 
принципите на структурния диалог. „КОМПАС“ обхваща основни „области на действие“ в Обновената рамка за 
европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010 – 2018), базирана на „Стратегията на ЕС за мла-
дежта”, а именно: участие; заетост и предприемачество, образование и обучение; социално приобщаване.

Въз основа на анализ на област Благоевград и текущото състояние на включените в областта 
общини, техните постижения, разкриващите се възможности, съществуващите нужди и проблеми, в насто-
ящия „модел-компас“са формулирани визия, приоритети и цели. Те обединяват виждането на млади хора 
от областта за стратегическо развитие на Благоевградска област, стремежите за постигане на интегрирано и 
балансирано развитие на територията във всички аспекти на социалния, културно-исторически, икономиче-
ски и административен живот в региона.

Анализите и направените изводи са основани от една страна на проведения структурен диалог, по 
време на който младите хора участваха активно в срещи-дискусии с вземащите решения и от друга страна на 
данни от официални източници (НСИ, Областна администрация Благоевград, Отделните общини от областта 
и др.), актуални изследвания и разработки на публични институции.
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II. Íàêðàòêî çà ïðîåêò „ÊÎÌÏÀÑ“

Проектът се инициира от и фокусира върху младежи на възраст между 15 и 19 години от 
Благоевградска област, където част от населението попада в т. нар. категория  „неравностойно положе-
ние“ от гледна точка на: социално-икономически аспекти като доходи, заетост, образование, също така 
и на социално-културни аспекти като религия, етнос и култура. В тази връзка данните сочат следното:

  в този район са заети най-малък брой висшисти  – 14,3% в сравнение с другите обла-
сти в страната. Младежката безработица варира в отделните населени места между 
15–19%, при 21% на национално ниво;

  районът изпитва затруднения от демографско, икономическо, социално и технологич-
но естество;

  населението се състои предимно от българи-мюсюлмани, чието препитание за семей-
ствата им са: земеделие, дърводобив и тютюнопроизводство. Най-близките градове, 
в които младежите биха могли да посещават допълнителни форми на обучение са на 
час и половина разстояние;

  ограниченият достъп до висше образование – поради икономически и географски 
фактори, означава по-малка конкурентност на пазара на труда за много от тях и засил-
ване на социални проблеми сред местната общност;

  по данни на Национално проучване сред младите хора в България за ефекта от поли-
тиките за младежта на ММС:

  По отношение на NEETs – 67% от младите хора в България имат свободно вре-
ме, но 77% не смятат да изкарват допълнителни курсове и да добиват нови 
умения, 98% не посещават извънкласни дейности, 52% твърдят, че са при-
ключили с образованието; 

  По отношение на инициативността – 33% живеят трудно или едва свързват 
двата края, но 51% не работят, 62% от безработните не са регистрирани в 
Бюро по труда, 4 % са започнали собствен бизнес;

  По отношение на доверието в институциите – 32% вярват, че в България може 
да се забогатее по честен начин, но 80% смятат, че местната администрация 
не се интересува от техните проблеми, 80% не вярват в правосъдието, 75% не 
се интересуват активно от политика, 35% смятат, че демокрацията не влияе 
добре на гражданите;

  По отношение на информираността – 91% ползват интернет, но 50% не знаят, 
че има безплатни курсове за квалификация и програми за финансиране на 
започващ бизнес, 81% не са чували за програмата Европейска гаранция за 
младежта, 57% търсят работа чрез близки и познати. 

С оглед гореизложеното, основна цел на проект „КОМПАС“ бе да допринесе, чрез структурен 
диалог, за подобряване  на комуникационната политика спрямо младите хора и разработване на рабо-
тещ „модел-компас“ за повишаване степента на тяхната информираност, ориентиране и мотивиране 
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относно възможностите за развитие и активен старт, брандирайки Благоевградска област по посока 
предприемачество, социално предприемачество и предприемчивост.

Според НСИ от общо 313 313 млади хора на възраст 15–19 години в България, 86 503 (близо 
27,5%) са в Югозападен регион, 14 192 са в Благоевградска област, т.е. около 4,5% от България и 16,5% 
от младежите в региона. В тази връзка „КОМПАС“ обхваща именно тази целева група, изхождайки от 
убеждението, че възрастовата структура на една област има голямо значение за предприемачеството 
в нея и за прехода към иновативна икономика.

III.  Èêîíîìè÷åñêî è ñîöèàëíî ñúñòîÿíèå íà 
       Áëàãîåâãðàäñêà îáëàñò

1. Îáùà õàðàêòåðèñòèêà íà îáëàñò Áëàãîåâãðàä

Област Благоевград е част от Югозападния район за планиране (ниво NUTS 2). Територията 
на областта заема 6452,3 км, което представлява 5,8% от територията на страната. Административно 
областта е разделена на 14 общини, 96 кметства и 280 населени места. 

Благоевградска област се отличава с изключително разнообразие на релефа. В него се включ-
ват изцяло или от части най-високите планини у нас – Рила, Пирин и Родопи, в които има територии с 
високопланински, среднопланински и предпланински релеф. Макар и с по-малка височина, но с пла-
нински релеф са част от териториите на Влахина, Малешевска, Огражден, Беласица и Славянка планина.

В края на февруари месец 2016 г., Комисията по земеделие и развитие на селските райони 
(АГРИ), към ЕП, прие с голямо мнозинство становище по Доклада на ЕП за политиката на сближава-
не в планинските райони на ЕС. В одобрения текст залягат предложенията на евродепутата Владимир 
Уручев, свързани с подкрепата на планинското млекопроизводство, популяризиране на термина за 
качество „планински продукт“, развитие на устойчив агротуризъм, по-добра дигитална свързаност и 
високоскоростен интернет, като предпоставка за инвестиции и привличане на млади хора в планински-
те райони и др. Тези промени се очаква да дадат необходимия тласък за изготвяне на Общоевропейска 
стратегия за развитие на планинските региони, надграждайки опита от Алпийската и Карпатската макро 
регионални стратегии.

Водните ресурси на областта се формират от главните отводнителни артерии Струма и Места 
и техните многобройни притоци – Благоевградска Бистрица, Пиринска Бистрица, Лебница, Струмешни-
ца, Белишка река, Демяница, Канина, Бистрица, Туфча и др., както и над 160 циркусни езера в Пирин, 
карстови извори в Пирин и Славянка. 

Климатът е със силно изразено средиземноморско влияние по поречието на р. Струма, Стру-
мешница и Места. Това определя подходящи условия за отглеждане на голям брой топлолюбиви сре-
диземноморски растителни видове, за разлика от останалите райони на страната. Добри са условията 
за напояване и мелиорации в долините на реките. Почвените условия са добри за отглеждане на тютюн, 
лозя, овощни насаждения, топлолюбиви култури, билки, гъби и др. 

Особено характерни за областта са продължителните летни засушавания в низините, а вале-
жите са под средните за страната и са неравномерно разпределени по сезони и месеци. Това създава 
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проблеми, изисква поливно земеделие и оскъпява земеделското производство. Късните пролетни и 
ранните есенни слани нанасят сериозни вреди на зеленчуците, тютюна, овощните дървета. 

По данни на последното преброяване от 01.02.2011 г. населението в област Благоевград на-
броява 324 110 души или 4,4% от общото население на Република България. 

Фигура 1. Административна карта на област Благоевград
Източник: НСИ

 

Фигура 2. Население по общини и пол към 01.03.2001 г. и към 01.02.2011 г. 
Източник: НСИ
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2. Èêîíîìèêà è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñò

В икономиката на Благоевградска област са застъпени почти всички отрасли на национал-
ната икономика. Изключително многообразни са факторите, определящи развилите се във времето 
различни икономически дейности, локализирани на територията на областта. 

С важно значение са добивът на въглища (кафяви и лигнитни) и строителни материали. 
Полупланинският и планински релеф в преобладаващата част от областта създава добра суровинна 
база. Богатите и разновидни горски масиви осигуряват дървесината за дърводобивната и дървопре-
работващата промишленост. 

Обработваемата земя съчетана с почвено-климатичното разнообразие, създава условия за 
производство на селскостопанска продукция, която е основната суровинна база за развитие на храни-
телно-вкусовата промишленост. 

Водното изобилие в областта благоприятства също енергийното производство и някои про-
мишлени производства. От изключително значение за създаването на оптимална стопанска конюнкту-
ра е и развитието на транспортната и комуникационна инфраструктура.

2.1. Промишленост
През последните години в област Благоевград се наблюдават няколко положителни тенденции: 

  Повече местни фирми се специализират в преработка на животински продукти, пло-
дове, зеленчуци, също така производство на алкохолни продукти с висок експортен 
потенциал;

  Чуждите инвестиции спомагат за развитието на множество фирми за производство на 
облекло;

  Лесният достъп до местни ресурси предоставя на дървопреработвателната и мебелна 
индустрия перспективи за развитие. Има отворени чуждестранни пазари, както и за-
силен интерес от страна на чужди инвеститори;

  Фирмите специализират основно в производство на метални конструкции и детайли;

  Особеностите на терена допринасят за добива на различни минерали, които се използ-
ват в строителството. Мрамор се добива в общините Сандански, Копривлен, Петрич и 
Струмяни. 

Като общи проблеми в развитието на промишлеността в областта могат да бъдат изведени: 

  Загуба на пазари и липса на перспективни стратегии за завоюване на нови пазари;

  Неконкурентоспособност, поради липса на съвременни технологии, техническо обо-
рудване, ноу-хау;

  Недостиг на инвестиции и липса на стратегии за тяхното привличане;

  Недостиг на мениджърски кадри, владеещи съвременни управленски технологии и 
технически познания;

  Поляризация на общините по отношение на промишленото развитие. 



Ïðîåêò 2015-2-BG01-KA347-014475 „Êîìóíèêàöèÿ çà Îðèåíòèðàíå íà Ìëàäèòå 
â Ïîëèòèêèòå çà Àêòèâíî Ñòàðòèðàíå - ÊÎÌÏÀÑ“, ÊÄ 3, ïðîãðàìà „Åðàçúì +“

26–28.02.2016, Áëàãîåâãðàä

8

2.2. Селско стопанство
Условията за развитие на селското стопанство в Благоевградска област се определят от: 

  Благоприятните природно-климатични характеристики. В зависимост от надморската 
височина, релефа и местоположението териториите на областта попадат в три клима-
тични области: преходно-континентална, субсредиземноморска и планинска област. 
Особено изразено е средиземноморското влияние по поречията на реките Струма и 
Места. Областта се характеризира с наличие на значителен по обем воден отток с под-
чертано сезонен характер, планински и полупланински ливади и пасища;

  Сериозен по количество незает трудов ресурс с определени традиции в селскостопан-
ската дейност;

  Близост до София и непосредствена граница с Гърция, както и перспективи за развитие 
на международния и вътрешния туризъм в региона, което създава добри възможнос-
ти за реализация на продукцията;

  Независимо че по площ областта е на трето място в страната (след Бургаска и Софийска 
област) размерът на обработваемата земя е силно ограничен и към 31.12.2004 г. е едва 
1 157,7 хил. дка или 2,32% от обработваемата площ на страната. Средният размер на обра-
ботваемата земя на човек в областта не надвишава 3,5 дка, като този размер е най-висок 
в община Струмяни – около 10 дка и най-нисък в общините Благоевград и Гоце Делчев 
(1,5 дка на човек). В останалите общини този размер е близък до средния за областта. 

2.2.1. Растениевъдство 

Специализацията на областта в растениевъдната продукция на страната се определя от про-
изводството на тютюн, картофи, домати, праскови, грозде.

Фигура 3. Разпределение на използваната земеделска площ по култури
Източник: Бюлетин №201 - ноември 2012 „Преброяване на земеделските стопанства през 2010 година, 
област Благоевград - основни резултати“



9

2.2.2. Животновъдство 

Значителният по размерите си горски фонд, който притежава областта, е важна предпостав-
ка за развитието на животновъдството и определя този отрасъл като изключително перспективен за 
редица общини.

Фигура 4.  Процентно разпределение на животински единици за 2012 г.
Източник: Бюлетин №201 - ноември 2012 „Преброяване на земеделските стопанства през 2010 година, 
област Благоевград- основни резултати“

2.3. Туризъм и туристически продукти
Туризмът на територията на областта се явява като основен отрасъл на икономиката в перс-

пектива и понастоящем, особено в районите на Банско и Сандански. След черноморските курорти и 
населени места, Пиринският край разполага с най-добре развитата хотелска база в България.

На територията на областта се развиват и има възможности за следните видове туризъм:

Културно-познавателен 

Този вид туризъм е свързан с максималното оползотворяване на даденостите на областта. 
При туристически обиколки на България най-често се посещават: Рилски манастир и град Благоевград; 
Сандански с град Мелник и Роженски манастир; град Банско с излет в Пирин планина. При подобни 
обиколки важни са фолклорните и други прояви, като особено популярни са фестивалите: „Пирин пее“, 
фестивалите на македонската песен (гр. Благоевград), „Пирин фолк“ (гр. Сандански), Джаз-фестивала в 
град Банско, фестивала „Франкофоли“(гр. Благоевград), кукерските празници и др. Основен потребител 
на този туризъм е чуждият пазар и преди всичко туристите от страни като Англия, Франция, Германия.
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Селски туризъм 
Този вид туризъм много често се използва като клише и с малко разбиране. По същество ста-

ва въпрос за летен туризъм, който се опира на множеството дадености на съответното населено място 
и е от основна полза за местното население, тъй като осигурява дългосрочен локализиран престой с 
възможности за посещение на различни маршрути.

Екотуризъм 
Този вид туризъм е свързан с предлагането на специализирани природни продукти, свърза-

ни с наблюдение на птици (орнитология), специфична флора и фауна и т.н. От особена важност е добро-
то поддържане на резерватите. Основни потребители тук отново са чуждите туристи. 

Поклоннически туризъм 
Поклонническият туризъм в България, като цяло се свързва с наличието на богата мрежа от 

религиозни обекти със съществена архитектурна и духовна история, привличащи туристи от страната 
и света. Развитието на поклонническия туризъм бележи съществено нарастване и се обособява като 
самостоятелна група туристически продукти, които спонтанно и на чисто пазарен принцип сформират 
пазарна ниша с потенциал за развитие в областта.

Балнеология 
На територията на Пиринския край се намират 42% от минералните извори на страната. 

Оформянето и предлагането на балнеопродукта може да се разглежда в няколко основни аспекта: 
а) създаване на условия за отдих и лечение на населението от Пиринския край; б) привличане на турис-
ти от страната; в) предлагане на продукта на чуждия пазар. 

На този етап единственото място, което може да предложи качествен продукт (преди всичко 
благодарение на отличната хотелска инфраструктура) е град Сандански. Основните потребители тук са 
туристите от Западна Европа и Скандинавските страни.

Ски-туризъм 
На този етап ски-туризмът е основен източник на приходи за туристическия бизнес в област-

та, като той е особено важен за община Банско.

3.  Ñîöèàëåí êàïèòàë, ñîöèàëíà èíòåãðàöèÿ è âêëþ÷âàíå

3.1. Структура на населението на област Благоевград

3.1.1. Възрастова структура 

Възрастовата структура на населението в област Благоевград се характеризира с неправилно 
разпределение, с изнесена средна стойност. Прави впечатление относително по-правилното разпреде-
ление на населението по възрастова структура в сравнение с данните за страната. Може да се направи 
логичният извод, че подобна характеристика е резултат от относително по-добрия прираст на населе-
нието в последните години в сравнение с националното.
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Фигура 5. Население по възрастови групи, общо за страната и за област Благоевград
Източник: НСИ

Фигура 6. Възрастова структура на населението в отделните общини на област Благоевград
Източник: НСИ

3.1.2. Етнически групи 

Етническата структура на населението в област Благоевград се характеризира с основен дял 
на българското население. Относително нисък е процентът на населението, което се самоопределя като 
етнически турци и е малка частта на самоопределящите се като роми. Общата структура е сходна с тази 
за страната. 
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Фигура 7. Население по етнически групи, общо за страната и за област Благоевград
Източник: НСИ

В рамките на разпределението на населението по етнически групи общите изводи за област-
та се потвърждават и на общинско равнище. Общините Гоце Делчев, Гърмен и Якоруда са с висок отно-
сителен дял на населението от етнически турци. Общините Петрич и Гърмен с  относителен по-висок дял 
на етническо ромско население.

3.2. Социални фактори

3.2.1. Трудова активност и заетост на населението

Делът на икономически неактивното население е по-висок от делът на икономически актив-
ното, което е пряк резултат от влошената демографска структура на областта.

Фигура 8. Икономическа активност на населението в област Благоевград по общини
Източник: НСИ
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3.2.2. Жизнен стандарт, доходи, бедност

Жизненият стандарт в област Благоевград е съизмерим със средния за страната, като е мал-
ко по-нисък от жизнения стандарт за Софийска, Пловдивска, Варненска и Бургаска области, но е по-
висок от Монтанска и Видинска области. 

Нивата на безработица са малко под средните за страната, като средните за страната са 11,8% 
за април 2013 г., а за Благоевград е 11, 2%. Въпреки това е далеч по-висока от най-ниската за страната– 
София-град (3,8%). 

Доходите в област Благоевград са малко по-високи от средните за страната. Като факторите 
за това са развит зимен туризъм (Банско, Разлог, Добринище), развит културно-исторически туризъм 
(Мелник), силно развитата търговска дейност със съседните Република Гърция и Република Македония. 
Близостта до столицата, което спомага за откриване на много клонове на столични фирми в админи-
стративния център на областта.

3.2.3. Образование

За системата на образованието е характерно, че в областния център – гр. Благоевград са 
изградени и функционират две висши учебни заведения с национално значение: Югозападен универ-
ситет „Неофит Рилски“ (ЮЗУ) и Американски университет в България. ЮЗУ е държавно висше учебно 
заведение, а Американският университет e частно висше учебно заведение с международно участие. 
В ЮЗУ се обучават около 18 хил. студенти, а в Американския университет - около 1 000 студенти. Универ-
ситетите излъчват високо квалифицирани кадри в областта на социалните и хуманитарни науки, право, 
икономика и бизнес администрация. 

3.2.4. Култура

Културно-историческото наследство в областта е с национално значение, което способства за 
развитието на културата. Местата за културното развитие и обогатяване на населението са музеите, теа-
трите, читалищата, библиотеките, галериите, религиозните домове на различните вероизповедания и др. 

Музеите в областта са 7: исторически музеи има в община Благоевград, респективно в 
гр. Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Разлог; в Петрич –градски музей и в Сандански –архео-
логически музей. 

Театралното изкуство е представено от един драматичен театър, камерна опера и куклен 
театър, намиращи се в областния център – гр. Благоевград.

Наличието на богата мрежа от културни институции формира историческата памет и нацио-
налното самосъзнание на населението. Тя е една от предпоставките за развитието на туризма в област-
та, опазване и обогатяване на културното наследство. 

Проблем е недостатъчната финансова обезпеченост за развитието на културата и поддържа-
не на базата. Необходимо е да се търсят алтернативни финансови източници. 

3.2.5. Спорт

В областта има сравнително добре изградена инфраструктура за спорт. В сравнително добро 
състояние е тази в Благоевград (спортен комплекс, включващ общежития, интернат по лека атлетика и 
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футбол, покрит плувен басейн, стадион „Христо Ботев“, спортна зала „Скаптопара“, няколко изкуствени 
мини – футболни игрища, открит плувен басейн, тенис кортове и бейзболно игрище), Петрич, Симитли, 
Сандански, Гоце Делчев и Разлог (спортна зала с открит спортен комплекс с добре оборудвани тенис 
кортове и волейболни площадки), където има отбори по футбол и други спортове (волейбол в град 
Разлог, хандбал в Благоевград и Петрич), изключително добре развита база за зимните спортове в Бан-
ско. Специфичната възрожденска атмосфера, богатото културно-историческо наследство, съхраненият 
фолклор и занаяти, оригиналната кухня в съчетание с приказно красивата природа на Пирин, превръ-
щат Банско в уникален туристически център.

4. Òåõíè÷åñêà èíôðàñòðóêòóðà

4.1. Достъп до INTERNET
Благоевград е регионален център и предоставя достъп до Интернет-мрежата за клиенти в 

цялата област.

Все повече населени места получават достъп до Интернет чрез Интернет-доставчици по на-
ети линии от Благоевград.

От края на 2000 г. е осигурен и свободен комутируем достъп до Интернет за всеки притежател 
на телефонен пост.

IV. Ïðåäïðèåìà÷åñòâî?

Предприемаческата дейност е част от сложен механизъм, който обхваща множество дей-
ности, които на пръв поглед нямат пряка връзка, но всъщност са незаменима и важна част от него. 
Съвкупността от елементите, които си взаимодействат, за да се случва предприемачеството и да печели 
икономиката и обществото изграждат предприемаческа екосистема.

Дефиницията на „предприемачеството“в контекста на разбирането на ролята му за икономи-
ческия растеж е следната:

„Всеки опит за създаването на нов бизнес или начинание, като например самонаемане, нова 
бизнес структура, разрастването на съществуващ бизнес, от индивид, екип от индивиди, или уста-
новен бизнес.”(Reynolds et al., 1999, p. 3).

  Предприемачески характеристики

Несъмнено предприемачът притежава уникални личностни характеристики и способности, 
сред които решаваща роля и значение имат:

  Готовност за поемане на риск и отговорност: всеки бизнес е в по-голяма или 
в по-малка степен рисково начинание, защото се инвестират ресурси в усло-
вия на несигурност за получаването на очакваните резултати. Предприемачът 
носи персонална отговорност за последствията от грешки и неблагополучия;
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  Творчество и иновативност: предприемачеството е в най-висока степен твор-
ческа дейност, то винаги носи нещо ново и различно-нов или модифициран 
продукт, нова технология, нова пазарна ниша и т.н. По дефиниция предприе-
мачът е откривател на възможности за бизнес и печелене на финансов ресурс;

  Устойчивост, гъвкавост, комбинативност и адаптивност: предприемаческата 
дейност и предприемачът са подложени на многостранен натиск от външни 
фактори, затова предприемачът следва да може да се приспособява към ди-
намично променящата се бизнес среда;

  Предприемчивост, инициативност и пробивност: предприемачът не се задо-
волява с постигнатото, поставя си все по-високи цели и поема нови иници-
ативи. Но всяко ново начинание среща най-различни прегради и противо-
действия, които налагат пробивност, воля за преодоляване на трудностите и 
препятствията;

  Честност, съвестност и добри обноски: това са основни закони на бизнеса, кои-
то осигуряват добър имидж и доверие към предприемача и неговата фирма, 
устойчив кръг от клиенти и стабилна основа за развитие и просперитет.

„Предприемачите са тези, които разбират, че има малка разлика между пречка и възмож-
ност, и са в състояние да превърнат и двете в своя полза.“ (Макиавели)

  Какви са предимствата на предприемачеството за младежите, които могат да се пре-
върнат в предимства на областта и региона? 

  Младите хора са по-креативни;

  Младите хора са по-иновативни и често създадат нови форми на самостоя-
телна заетост;

  Младите предприемачи са особено отзивчиви към нови икономически въз-
можности и тенденции;

  Младите хора са активни в секторите с висок растеж;

  Младежкото предприемачество е възможност за създаване на работни места 
за младите хора;

  Младите предприемачи са по-склонни да наемат други младежи;

  Младите хора с предприемачески умения са по-добри работници и служители;

  Млади хора, които са самостоятелно заети лица имат по-висока „удовлетво-
реност от живота“;

  Младите хора, които са безработни или се чувстват обезкуражени имат въз-
можност за устойчиво препитание и шанс да се интегрират в обществото чрез 
предприемачество;
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  Младите хора развиват нови умения чрез предприемачески опит и/или об-
разование, които могат да бъдат приложени в други предизвикателства от 
живота.

  Социално предприемачество – алтернатива пред младите хора

Социалното предприемачество привлича все повече талант, ресурси и внимание. Но заедно 
с нарастващата му популярност все по-трудно се дефинира и дава отговор какво точно представлява и 
прави един социален предприемач.

Социалните предприятия предлагат уникален начин за бизнес, който съчетава икономически 
резултати със социални цели. Тези предприятия допринасят за изпълнението на ключови политики в 
областта на заетостта, социалното сближаване, регионалното развитие и др.

Социалните предприятия са фирми със социални цели, които реинвестират печалбата си за 
постигането на тези цели. Те осигуряват заетост за хора в неравностойно положение, предлагат соци-
ални услуги, образователни, спортни и културни дейности, подпомагат местното развитие и т.н. Тези 
фирми осъществяват своя бизнес по различен начин, тъй като целта е не да се генерира колкото е 
възможно по-голяма печалба, която да се разпределя между екипа, а да се насърчават на взаимна 
основа социалните и икономически интереси на членовете. Тези предприятия съчетават печалбата със 
солидарност, социални цели с икономически резултати и устойчивост с иновации.

Социалният предприемач идентифицира и решава социалните проблеми в големи мащаби. 
Както бизнес предприемачите създават и трансформират цели индустрии, социалните предприемачи 
действат като „агенти на промяната“ за обществото, като грабват възможностите, пропуснати от дру-
гите, за да подобрят системите, да създадат и разпространят нови подходи и да разработят устойчиви 
решения, които създават социална добавена стойност.

Социалният предприемач 
Човек с предприемачески дух, който има иновативно и впечатляващо решение 
на важен социален проблем.

Идея, която е осъществима, може да бъде развивана/ разширявана и има 
устойчив финансов модел.

Решение, което помага на конкретна целева група, но същевременно помага за 
системна промяна, чрез промяна на мисленето или общественото поведение или 
чрез промяна на регулациите.

Изготвено от: Юрий Вълковски, изпълнителен директор на „Фондация за градски проекти и изследвания"

Социалните предприятия постигат добри икономически резултати на пазари със силна кон-
куренция, като тези на социални и здравни услуги, дистрибуция на храни, информационни технологии 
(ИТ), жилища, етична търговия, закрила на околната среда, възобновяема енергия и др.

Добри примери за социални предприятия:
  Хлебна къща София – Фурна „НадЕжко“ e иновативен модел на социално предпри-

ятие – фурна за автентичен квасен хляб, която обучава и наема хора от различни 
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уязвими групи (младежи в риск, хора с ув-
реждания и хронични заболявания, трайно-
безработни майки). Същевременно Фурна 
„НадЕжко“ предоставя редовни безплатни 
сесии с „Хлебна терапия“ (Bread Therapy) за 
хора с увреждания, травми и други специ-
ални нужди, чиято ефективност е доказана 
от психолози. Мисията на фурната е да слу-
жи на своя квартал и град за социално-кул-
турен център, в който всяка седмица има 
и общностни месения за взаимопомощ на 
всякакви смесени групи от различни възра-
сти и прослойки.

  Веселина Фелдман е един от фина-
листите в социално-отговорната инициа-
тива „Game Changers – Промяната”, имаща 
за цел да подобри живота на децата, като 
открива и подпомага мотивирани соци-
ални предприемачи да осъществят свои-
те идеи на практика. Веселина предлага 
иновативно решение за наболял социален 
проблем - децата с увреждания, които не 
могат да развият пълния си потенциал и 
остават изолирани и скрити в обществото, 
поради липсата на квалифицирана помощ. 
Психолог, бивш състезател, а понастоящем 
и инструктор по конна езда, тя успява да съ-
четае всички тези неща в конната терапия 
за деца с увреждания. 

  Сдружение „Ре-акт“ също е един от 
финалисите в Инициативата „Промяната 
2015/2016”. Знаейки, колко трудна е про-
фесионалната и социална интеграция на 
младежи в неравностойно положение, се 
включва в инициативата с една амбициоз-
на идея, която ще даде шанс на тези млади 
хора да имат по-добри условия на живот и 
да се включат като равноправни членове на 
обществото. Идеята е свързана с направата 
на Vaga’Bond – български велосипеди, кои-
то да се произвеждат в социално-ангажи-
ран цех в гр. Ракитово, където ще се учат и 
ще работят деца и младежи в неравностой-
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но положение от ВУИ „Ангел Узунов“. Чрез реализиране на идеята на сдружение „Ре-
Акт“ще се създаде реална работна среда, където младежите ще имат възможност-
та да придобиват трудови, социални и практически умения, които да са полезни за 
равния им старт в живота след напускане на институцията.

Младите предприемачи са недостатъчно осведомени за ползите, които биха имали като со-
циални предприемачи и не познават достатъчно специфичните бизнес-форми, които могат да използ-
ват. Освен това, информацията за нови пазари не винаги се разпространява: така например в момента 
има нарастващ интерес към пазара за етични продукти (био-, произведени от рециклирани материали 
и др.), както и растяща нужда от услуги от екологичен интерес. Следователно популярността е необхо-
дима повече от всякога.

Освен това, информацията за нови пазари не винаги се разпространява: така например в 
момента има нарастващ интерес към пазара на био продукти, такива произведени от рециклирани 
материали, както и растяща нужда от услуги от екологичен интерес. 

  Предприемаческа екосистема в България

Според индексът, изготвен от Световния институт за предприемачество и развитие (GEDI) 
през 2014 г., България заема 44-то място в света по условия за предприемачество, като изпреварва 
редица по-развити държави, сред които Гърция на 47-мо място, Италия на 49-то и Китай на 71-во. При 
сформиране на оценката на Световния индекс на предприемачеството се взимат под внимание 14  раз-
лични критерия, базирани на 34 измерими величини, сред критериите на които страната ни показва 
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по-високи резултати са предприемачески умения, усет за възможности за бизнес, иновативни процеси 
и използвани възможности за нов бизнес.

България за първи път присъства в световния доклад на Глобалния Предприемачески Мо-
ниторинг (GEM) за 2015.

В доклада се констатира, че в България, макар около две трети от хората да виждат предпри-
емачеството като добра възможност за кариера, нивата на предприемачество са ниски и предприема-
ческият потенциал е неизползван.

На глобално ниво страната ни не е с най-слабото представяне, но на Европейско ниво е с най-
ниски стойности. Наред с Германия и Италия, в България по-малко от 5% от населението е стартирало 
скоро или планира да стартира нов бизнес.

В Европейски контекст България е на едно ниво с Холандия по индикатора страх от провал. 
България има по-ниски нива от Гърция, Румъния, Хърватия, Р. Македония, Ирландия и Германия –
33.3%. Страхът от неуспех е много важен индикатор и може да бъде сериозна културна и социална 
пречка за предприемачеството.

В България се отдава висока оценка на предприемачеството - 71,5 %. Страната ни е на 20 
позиция в света по този индикатор, но не се наблюдава това да кореспондира на нарастващ брой нови 
и установени компании. От изключително значение е да се утвърди правилната рамка за условията на 
предприемачество, което ще разгърне неоползотворен предприемачески потенциал.
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Предприемаческа екосистема, разработена от Babson College 
и адаптирана от GEM Bulgaria

Адаптирано от: Искрен Кръстев, Председател на „Глобален Предприемачески Мониторинг“ (GEM) България

V.  Áðàíäèðàíå?
При проектирането и определянето на силните страни на бранда на дадено място, експертите 

разглеждат редица характеристики, започвайки от история, изкуство, култура и природа, стигайки до 
политически и икономически фактори като свобода, стандарт на живот и условия за правене на бизнес. 
Всъщност това са някои от най-популярните индекси при брандирането на страна – Country Brand Index 
и Nation Brand Index, които се основават на тези характеристики.и Nation Brand Index, които се основават на тези характеристики.

Областният бранд трябва да представя всички позитивни елементи от имиджа на областта!

На първо място, ползите в процеса на брандиране се определят в истинските ценности на 
дадена област/регион, върху които се строи бранд платформата – туризъм, природа, местни занаяти, 
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развитие на биоземеделие и животновъдство. Това ражда ясна концепция за бъдещото развитие, пос-
ланията, които се излъчват и целевите аудитории, с които се комуникира. В следствие той ще стане 
по-популярен, по-разпознаваем и съответно по-посещаем. 

На второ място, един силен бранд ще се яви като защита и гарант за качеството на местната 
продукция, което е пряка помощ за предприемачите от областта. 

На трето, но не на последно място, брандът се превръща в силен инструмент за комуникация 
както с други институции, така и с потенциални инвеститори и европейските програми. При прилага-
нето на бранда дадена община ще има конкретни програми, по които ще може да кандидатства за 
финансиране по различните европрограми.

Изграждането на бранд е продължителен процес, който отнема време и изисква постоян-
ство. Той е свързан с изграждане на цялостна картина, подкрепена от добро качество на предлаганото. 

Представете си Франция без мода, Германия без автомобилостроене, Япония без  електрони-
ка. Без съмнение образът, който имаме за дадена страна, показва дали я виждаме като туристическа 
дестинация, място за инвестиране или източник на потребителски стоки.

Определящият въпрос при брандирането на място е колко ефективно е замислен брандът, 
кой ще го представи и бъде негов посланик. Какви качества има посланикът и дали се основава на твор-
ческа основа? Дали брандът отговаря на средата? Каква е връзката на бранда с други брандове на места 
в района, страната или континента? Как характеристиките на бранда ще бъдат запазени в историята и 
предавани от поколение на поколение?

VI. Âèçèÿ çà áðàíäèðàíå / ðàçâèòèå íà 
               îáëàñò Áëàãîåâãðàä

На база гореизложената информация, вземайки предвид даденостите на област Благоевград и 
възможностите за брандиране и развитие, както и дейностите, осъществени по време на проведения струк-
турен диалог в гр. Благоевград (26–28 февруари 2016 г.), младите участници по проекта, предлагат идеи 
за цялостна визия и брандиране на Благоевградска област, с оглед насърчаване на предприемачеството.

Вземащите решения и представители на бизнеса, НПО сектора и академичните среди подпо-
могнаха младежите при генерирането на техните идеи:

Вземащи решения: 

- Владимир Уручев, член на ЕП. Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони; 

- Ирена Соколова, народен представител в 43-то НС. Заместник-председател на „Комисия 
по културата и медиите“, член на „Комисия по вероизповеданията и правата на човека“; 

- Станислава Поповска, директор „Регионална служба по заетостта“, Благоевград;

- Миглена Бачева, експерт, областна администрация Благоевград;

- Илия Станоев, общински съветник (2011-2015), община Благоевград, член на Комисия 
за децата, младежта, спорта, туризма и неправителствени организации;

- Атанас Стоев, Общински съветник; Председател, Комисия по здравеопазване, образова-
ние, култура, спорт, социални дейности, ОбС – Доспат;

- Гергана Джугларска, старши експерт, дирекция „Младежки политики”, ММС; 
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Бизнес: 
- Искрен Кръстев, председател на „GEМ“ България; 
- Доброслав Димитров, изпълнителен директор на „Imperia Online“, Борд на директорите 

на „Българска асоциация на софтуерните компании“ (БАСКОМ);

Неправителствен сектор:
- Юрий Вълковски, изпълнителен директор на „Фондация за градски проекти и изследвания“; 
- Йоанна Дочевска, председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“;

Академични среди: 
- гл. ас. д-р Мариана Шехова, ЮЗУ „Неофит Рилски“;
- Вероника Стоилова, асистент преподавател в ЮЗУ„Неофит Рилски“;
- Ивайло Здравков, представител на НСА в Националното представителство на студент-

ските съвети в Република България.

  Разнообразяване структурата на икономиката на местно ниво и създаване на бизнес 
мрежи и клъстъри от МСП на база на специфични местни ресурси:
- Да се подкрепят дейности за насърчаване развитието на специфични икономиче-

ски сектори с потенциал за растеж, базирани на уникални предимства на местно и 
регионално ниво и специализация на общинските икономики;

- Да се подкрепят инициативи за създаване на асоциации на бизнеса, информацион-
ни мрежи и партньорства с администрацията за преодоляване на бюрократичните 
ограничения пред предприемачите, създаването на клъстери;

- Да се подкрепят инициативи за създаване на сдружения на селскостопански про-
изводители, въвеждане на алтернативни култури, информационно обслужване и 
обучение за производители, насърчаване на технологичното обновление.

  Насърчаване на стопанската активност, технологичното обновяване и привличане на 
инвестиции в МСП:
- Разработване на регионална стратегия за насърчаване на предприемачеството/соци-

алното предприемачество и развитието на МСП и насърчаване възникването и разви-
тието на асоциации на бизнеса на териториален, отраслов и клъстерен  принцип.

Примери/Идеи:

Пример за предприемачески модел на социално предприятие на територията на област Бла-
гоевград е Дневен център за деца и младежи с увреждания. Те са обособили ателие за арт-терапия в 
дневния център, в който децата и младежите прекарват по-голяма част от времето си, като им предлагат 
възможности да участват в изработката на сувенири, картички и дребни керамични изделия. Органи-
зирани са няколко благотворителни разпродажби на произведените сувенири. Това е идея за социално 
предприятие – работилница за сувенири, които да се предлагат в магазини, на изложения и изложби. 

ВИЗИЯ: Да се мобилизират съвместни усилия за развитие на област 
Благоевград като съвременен, европейски, социално отговорен, 
екологичен и привлекателен регион за обществен и икономически живот.
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Също така би могло да се предприемат инициативи за създаване на неправителствени ор-
ганизации (в частност младежки), които да създадат партньорства с организации от граничните на об-
ластта страни. По този начин ще се реализират трансгранични проекти, които ще допринесат, както за 
развитието на местната общност, така и за областта като цяло.

Друга перспективна възможност, която младежите посочват за създаване на бизнес в 
областта, с оглед даденостите в района на община Белица, е изграждане на фабрика за бутилиране на 
вода. Участниците по проекта, които живеят там изтъкват като огромно предимство чистотата на вода-
та, запазена с години, съчетана с свежест и вкус, която може да бъде разпространена чрез бутилиране. 
По този начин от една страна всеки ще има възможността да се докосне до „съкровището“ на Белица, и 
от друга страна ще бъдат създадени нови работни места за населението. 

С оглед все по-големия достъп до интернет мрежа в областта, би могло да бъде предпостав-
ка за равитие на онлайн търговия. Преди 10 или дори 5 години можеше човек да бъде търговец без да 
съществува онлайн и това да не донесе никакви последици за продажбите му. В днешно време, в на-
шето забързано ежедневие все повече и повече хора избират да правят своите покупки чрез интернет. 
Възможностите да се създаде обект в мрежата са разнообразни, а инвестицията не е непосилна дори 
за най-малките предприемачи. 

За да се осъщести търговска дейност чрез интернет има редица възможности за това: безплат-
на онлайн платформа, социални мрежи като Фейсбук, сайтове за безплатни обяви, където може да се до-
бави обява бързо, лесно и безплатно (до определен лимит) и да се пусне за продажба практически всичко.

- Създаване на партньорство между публичната администрация, неправителствения 
сектор и бизнеса за усвояване на фондовете на ЕС в подкрепа на предприятията;

- Насърчаване възникването и развитието на технологични центрове, подобряване на 
връзките между бизнеса, образователните институции и изследователските центрове, 
насърчаване реализацията на пазарно ориентирани изследователски проекти, 
внедряване на нови и високо технологични решения.

Много от съществуващите МСП на територията на Благоевградска област не разполагат с ви-
сококвалифициран персонал за разработване и въвеждане на нови технологии с цел повишаване обе-
ма и качеството на продукцията, за разработване на нов продукт, нов дизайн или други иновационни 
дейности. Поради това те не използват потенциала си за иновации. За целта те следва да наемат млади 
специалисти. Наемането на инженер или учен, обаче, често е скъпо или рисковано. 

Добре известни са схемите за подпомагане на МСП в индустриално развитите страни. Те включ-
ват, най-вече, субсидиране на съществуващи фирми при наемане на млади висококвалифицирани 
специалисти. Предвид мобилността на човешките ресурси, тези схеми са най-прекия път към 
повишаване иновативния потенциал на промишлеността. Това е една от предпочитаните политики за 
повишаване иновативността на малките фирми, които не разполагат с финансови и човешки ресурси за 
извършване на изследователска и развойна дейност.

  Развитие на туристическото предлагане

- Насърчаване предлагането на туристически продукти чрез инициативи за нала-
гане на търговски марки,базирани на специфични местни ресурси, като екотури-
зъм, балнеология, зимен, културен, религиозен, спортен туризъм.
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Връзките, които не правим:

Туризъм и селско стопанство
  Търсенето на храни с традиционно специфичен характер е все по-голямо;
  Високото качество на храните е от съществено значение за курорти, хотели и ресторанти;
  Консумацията на местни храни носи пряка полза за местната икономика; 
  Популяризирането на емблематични хранителни продукти създава „образ“ на турис-

тическата дестинация, което може да помогне за привличането на нови посетители и 
увеличаване на икономическата устойчивост в дългосрочен план;

  Медиите и рекламата въздействат на моделите на потребление, което следва да се 
използва за туристически промоции и рекламни кампании.

Туризъм и занаятчийство
  Занаятчийските производства могат да се запазят като част от националната и регио-

нална идентичност;
  Занаятчиите могат да добавят стойност към туристическия продукт;
  Съвременният турист се стреми да опознае културата отвътре, да се среща с местните 

хора и да изживее ежедневието им;
  Занаятчийството дава възможност да се развият смислени взаимоотношения на ту-

ристите с местната общност, което повишава вероятността те да се завърнат отново.

В отговор на туристическите потребности има необходимост от насърчаване и подкрепа на 
занаятчиите за:

  Осигуряване на достъпност до занаятите чрез възможност за разпространение и по-
купка в магазини, туристически информационни центрове и други места,  обект на 
туристически интерес;

  Осъществяване на по-близка връзка между туристите и занаятчиите чрез демонстра-
ции, уъркшопи, пленери, изложби, семинари, хотелска анимация;

  Повишаване качеството и привлекателността на занаятчийските продукти, изработе-
ни с разбирането за потребностите на туриста – създаване на автентични подаръци, 
предмети и сувенири, характерни за региона;

  Регионално брандиране, което напомня на купувача мястото, от където е закупен продукта.

Туризъм и гастрономия
  Гастрономията се превръща в един от основните притегателни елементи на туризма;
  84% от туристите в селски региони закупили сувенири, са предпочели храни и напитки, 

които да си занесат вкъщи;
  Насърчаването на местната и регионалната продукция запазва кулинарното наслед-

ство и гарантира справедливи възнаграждения на производителите;
  Гастрономията стимулира хотелиерството и ресторантьорството и обратно;
  Подкрепата на инициативи, свързани със селския туризъм водят до опознаването на 

културното наследство и ландшафта и подпомагат развитието на селските райони.
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Индифицирани проблеми, касаещи туристическата индустрия и местните производства
  Разходите, направени за хранителни продукти в дадена сфера на туризма са големи, но 

те почти не оказват влияние на местната икономика;
  Проблемите на снабдяването с местни продукти са: сложни регулаторни режими, 

недостатъчен обем на продукцията, недостатъчно задоволително качество, липса на 
комуникация и информация между доставчика и купувача.

Необходими са:
  Инициативи за насърчаването на селскостопанските производители и местното 

занаятчийство;
  Регионални инициативи за осигуряване на пряка пазарна връзка между производи-

телите на селскостопанска продукция и другите отрасли като търговията, туризма и 
преработващата промишленост;

  Системи за гарантиране на качеството и утвърждаването на регионални марки за про-
дукти и услуги;

  Активна комуникация и граждански диалог за постигане на по-засилено регионално 
икономическо сътрудничество;

  Създаване на организации на производители  за постигане на по-голямо пазарно вли-
яние и по-добра цена по хранителната верига и др.

Начини за запазване на уникалния български вкус
  Инициативи от страна на публичните органи и неправителствени организации за за-

силване връзките между купувачи и доставчици в отделните туристически райони;
  Популяризиране на традиционни храни и напитки;
  Производство на занаятчийски храни (категория храни с ясно определени специфики)

и превръщането им в поминък на местното население;
  Предлагане в и в близост до туристически информационни центрове на традиционни и 

уникални местни производства;
  Участие в международни туристически борси и изложения с характерни продукти и 

автентична кухня от туристическите райони на България; 
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  Създаване на културни и кулинарни очаквания у потребителя в духа на традициите на 
туристическия район;

  Привличане на институти и университети в партньорската мрежа за възраждане на 
традиционните производства.

На база гореизложената информация, поднесена под формата на анализ относно развитието 
на туризма в областта, младежите предложиха следните конкретни действия:

  Превръщане на терените и сградите на бившия 39-мотострелкови полк в град Гоце 
Делчев в център за изкуствата;

  Развитие на екотуризма и биоземеделието в община Гоце Делчев;

  Изграждане на балнеоложки център в град Гоце Делчев;

  Социализация на културно-историческото наследство чрез реставрация на късноан-
тичната и средновековна крепост „Калята“, намираща се на 3 км от град Якоруда;

  Развитие на спа туризъм в местността „Баните“, община Якоруда;

  Разширяване базата за почивки в местност „Трещеник“ , изграждане на лифт и ски писти;

  Предлагане на фамилните вили за почивка през лятото и зимата, община Якоруда;

  Предлагане на маршрути с подготвени водачи до исторически места в землището на 
град Якоруда и по планината;

  Изграждане на лифт на курорта „Семково“, едно необходимо удобство за посетителите, 
както през зимата, така и през лятото, община Белица;

  Увеличаване на легловата 
база, община Белица;

  Изграждане на екопътеки, об-
щина Белица;

  Развитие на ловен, еко и 
културен туризъм в община 
Сатовча;

  Изграждане на паркови прос-
транства в с. Абланица, общи-
на Хаджидимово;

  Развитие на еко туризъм и 
балнеотуризъм в община Гърмен;

  Популяризиране на нематериалното културно наследство „Рибновска сватба“, община 
Гърмен;

  Построяване на хотелска база в с. Рибново, община Гърмен.

Също така младежите дадоха следните идеи за теми на нови проекти, които биха искали да 
реализират заедно с „Фондация Българска Памет“, по програма „Еразъм +“:
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  „Ролята на ИКТ за образователното и професионално развитие на младите“;

  Проект „Опознай България“, с участието на младежи от европейски държави, които да 
имат възможност да опознаят даденостите на България;

  Проект за развитие на заложбите на младите хора, подготовка за тяхната професио-
нална реализация;

  Проект свързан с развитието на регионалните политики;

  Проект  „Как бихме могли да променим бъдещето на своята държава“;

  Проект „Запознаване с българското културно наследство“;

  Проект „Развитие на туризма в България”.

  Подобряване на бизнес инфраструктурата

- Да се подкрепят дейности за създаване и развитие на регионални изследовател-
ски центрове и икономически зони, фокусирани върху развитието на технологичен 
бизнес и технологично обновяване на действащите предприятия.

  Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси

- Да се подкрепят дейности за повишаване качеството на образованието, чрез подо-
бряване на сградния фонд, материално-техническото обезпечение на образовател-
ния процес;

- Да се подкрепи партньорството между образователните институции, органите на 
местно самоуправление, бизнеса и синдикатите, за намаляване на различията в 
образователно-квалификационните характеристики на работната сила, за подо-
бряване на професионалната подготовка на заетите, придобиване на практически 
опит от учащите през време на обучението.

По време на провелия се панел „Възможности за заетост и кариерна ориентация“, Ста-
нислава Поповска – директор „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград, представи пред 
младежите схема „Обучение и заетост за младите хора“, Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси“ като възможност за заетост и за обучения за придобиване на: професионална квали-
фикация; част от професия; ключови компетентности (чужд език или дигитална компетенстност). 
Г-жа Поповска обясни на участниците за целите на схемата, критериите за кандидатстване, както и 
периода на продължителност.

  Социална интеграция на лица и групи в неравностойно положение и етнически малцинства
- Намаляване на безработицата сред рисковите групи на пазара на труда чрез насър-

чаване на младежката и женската заетост, стимулиране на предприемачеството и 
самонаемането сред безработните;

- Превенция на отпадането от образователната система и подкрепа за получаване на 
образование за групи в неравностойно положение и етнически малцинства;

- Подкрепа за повишаване на младежката активност в обществения живот и насър-
чаване на инициативи на младежи и младежки групи.
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  Стратегическо разположение, като външна граница на 
България и ЕС, даващо възможност за:

- Свободното движение на европейските граждани;

- Осъществяване на трансгранични партньорства;

- Провеждане на международни фестивали, изложе-
ния, панаири;

- Обмяна на добри практики;

- Реализиране на съвместни проекти.

  Наличие на реномирани висши учебни заведения, с из-
градени традиции:

- В областния център – гр. Благоевград са изградени и 
функционират две висши учебни заведения с нацио-

  Високи равнища на безработица:

- Нивата на безработица са мал-
ко под средните за страната, като 
средните за страната са 11,8% за 
април 2013 г., а за Благоевград е 
11,2%. Въпреки това е далеч по-
висока от най-ниската за страна-
та – София-град (3,8%). 

  Ниска производителност на труда 
и относително слабо развита ико-
номика;

  Делът на икономически неактивно-
то население е по-висок от делът на 
икономически активното, което е 

VII.  SWOT – Àíàëèç íà îáëàñò Áëàãîåâãðàä

В резултат на генерирани резултати от селекция на младежи по проект „КОМПАС“ на тема: 
„Пет идеи за моето развитие и развитието на моето населено място”, направения анализ на икономи-
ческото и социално състояние на област Благоевград, както и идеите за нейното брандиране, на вни-
манието на всички заинтересовани страни са изведени основните силни и слаби страни, възможности 
и заплахи в Благоевградска област, като са систематизирани в матрицата на SWOT анализ. Целта е да 
се идентифицират ключови характеристики, които да послужат за отправна точка в процеса на бран-
диране на областта.

SWOT – ÀÍÀËÈÇ ÍÀ ÎÁËÀÑÒ ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ

  СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
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нално значение: Югозападен университет „Неофит 
Рилски“ – Благоевград (ЮЗУ) и Американски универ-
ситет в България – Благоевград.

  Наличие на начални, средни и висши учебни заведения;

  Ниски нива на напуснали системата на образованието 
(начално, основно и средно);

  Богато разнообразие на световно признато културно–
историческо наследство, етнографски, природни и други 
дадености:

- Музеите в областта са 7: исторически музеи има в об-
щина Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, Раз-
лог; градски музей в Петрич и археологически музей 
в Сандански;

- Театралното изкуство е представено от драматичен 
театър, камерна опера и куклен театър, намиращи се 
в областния център – гр. Благоевград;

- При туристически обиколки на територията на об-
ластта най-често се посещават Рилски манастир, 
Сандански с град Мелник и Роженски манастир; 
град Банско с излет в Пирин планина. При подоб-
ни обиколки важни са фолклорните и други прояви, 
като особено популярни са фестивалите „Пирин пее“, 
фестивалите на македонската песен (Благоевград), 
„Пирин фолк“ (Сандански), Джаз-фестивала в град 
Банско, фестивала „Франкофоли“ (Благоевград), ку-
керските празници и др.

  Сравнително добре изградена инфраструктура за спорт. 
В добро състояние е тази в:

- Благоевград (спортен комплекс, включващ обще-
жития, интернат по лека атлетика и футбол, покрит 
плувен басейн, стадион „Христо Ботев“, спортна зала 
„Скаптопара“, няколко изкуствени мини – футболни 
игрища, открит плувен басейн, тенис кортове и бей-
зболно игрище);

- Петрич, Симитли, Сандански, Гоце Делчев и Разлог 
(спортна зала с открит спортен комплекс с добре обо-
рудвани тенис кортове и волейболни площадки), къ-

пряк резултат от влошената демо-
графска структура на областта;

  Нисък среден доход на домакин-
ствата;

  Недостатъчно развита инфраструк-
тура;

  Навсякъде сградният фонд на обек-
тите за култура и образование е в 
незавидно състояние и се нуждае 
от ремонт и реконструкция;

  Състоянието на изградените зелени 
системи в градовете, с малки из-
ключения, е незадоволително;

  Като общ проблем за богатото кул-
турно-историческо наследство в об-
ластта следва да се посочи - недос-
татъчните грижи за поддържане на 
паметниците на културата поради 
недостига на средства и подходящи 
механизми;

  Липса на достатъчен финансов ре-
сурс за преодоляване на наличните 
слабости;

  Нисък процент на преките чуждес-
транни инвестиции в областта; 

  Недостиг на мениджърски кадри, 
владеещи съвременни управлен-
ски технологии и технически позна-
ния; 

  Поляризация на общините по отно-
шение на промишленото развитие; 

  Разпокъсаност, маломерност и 
отдалеченост на голяма част от зе-
меделските земи; преобладаване 
на малки лични стопанства в полу/
планинските части на областта. Това 
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е един от основните проблеми в 
развитието на селското стопанство, 
което не дава възможност за меха-
низирана обработка;

  Съсредоточаване на производство-
то на селскостопански продукти в 
рамките единствено на условията 
на микро-фирми и/или малки се-
мейни стопанства;

  Проблемите на снабдяването с 
местни продукти са: сложни ре-
гулаторни режими, недостатъчен 
обем на продукцията, не дотам 
задоволително качество, липса на 
комуникация и информация между 
доставчика и купувача.

дето има отбори по футбол и други спортове (волей-
бол в град Разлог, хандбал в Благоевград и Петрич), 
изключително добре развита база за зимните спор-
тове в Банско.

  Относително запазена околна среда без наличие на го-
леми замърсители; 

  Подходящ, благоприятен и разнообразен климат и тем-
ператури:

- Подходящи условия за отглеждане на голям брой 
топлолюбиви средиземноморски растителни видове, 
за разлика от останалите райони на страната;

- Добри условия за напояване и използване потенциа-
ла на долините на реките;

- Добри почвени условия за отглеждане на тютюн, 
лозя, овощни насаждения, топлолюбиви култури, 
билки, гъби и др.

  Изградени традиции в основни икономически сектори –
с основен акцент върху туризма, селското стопанство 
и индустрията:

Туризъм
- На територията на областта се развиват и има въз-

можности за следните видове туризъм: култур-
но-познавателен (този вид туризъм е свързан с 
максималното оползотворяване на даденостите 
на региона); селски туризъм (този вид туризъм е 
свързан най-често с летен туризъм, който се опира 
на множеството дадености на съответното населено 
място); екотуризъм (този вид туризъм е свързан с 
предлагането на специализирани природни ресурси); 
поклонически туризъм (този вид туризъм е свър-
зан с наличието на богата мрежа от религиозни обек-
ти със съществена архитектурна и духовна история); 
балнеология (на територията на Пиринския край се 
намират 42% от минералните извори на страната); 
ски туризъм (този вид туризъм е основен източник 
на приходи за туристическия бизнес в областта, като 
е особено важен за община Банско).
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Селско стопанство
- Специализацията на областта в растениевъдната 

продукция на страната се определя от производ-
ството на тютюн, картофи, домати, праскови, грозде;

- Значителният по размерите си горски фонд, който 
притежава областта, е важна предпоставка за раз-
витието на животновъдството и определя този отра-
съл като изключително перспективен за редица об-
щини.

Индустрия
- Повече местни фирми се специализират в прера-

ботка на животински продукти, плодове, зеленчуци, 
също така производство на алкохолни продукти;

- Лесният достъп до местни ресурси предоставя на 
дървопреработвателна и мебелна индустрия перс-
пективи за развитие;

- Особеностите на терена допринасят за добива на 
различни минерали, които се използват в строител-
ството.

  Сравнително балансирана структура на населението в 
сравнение с останалата част от страната;

  Жизненият стандарт в област Благоевград е съизме-
рим със средния за страната, като е малко по-нисък от 
жизнения стандарт за Софийска, Пловдивска, Варнен-
ска и Бургаска области, но е по-висок от Монтанска и 
Видинска области. 

  Добре развита техническа инфраструктура:

- Благоевград предоставя достъп до Интернет-мре-
жата за клиенти в цялата област;

- Все повече населени места получават достъп до Ин-
тернет чрез Интернет-доставчици по наети линии от 
Благоевград;

- От края на 2000 г. е осигурен и свободен достъп до 
Интернет за всеки притежател на телефонен пост.

  Относително бързи и качествени административни 
услуги. 
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   Риск от влошаване на демо-
графските характеристики; 

  Обезлюдяване на райони и 
висока безработица; 

  Потенциален миграционен 
поток от нелегални ими-
гранти, поради нараства-
щото напрежение в Близкия 
Изток и Северна Африка;

  Загуба на пазари и липса на 
перспективни стратегии за 
завоюване на нови пазари; 

  Липса на инвестиционен 
интерес от инвеститори за 
стратегически важни за 
областта проекти и иници-
ативи;

  Засилваща се миграция на 
трудоспособното население, 
напускащо пределите на 
областта;

  Презастрояване на ключо-
ви туристически обекти и 
районите около тях; 

  Слабо и неефикасно ус-
вояване на средствата от 
фондовете и програмите за 
европейска кохезия и раз-
витие на селските райони, в 
резултат на липса на инфор-
мация, слаба активност или 
нисък праг на натрупване 
на икономическия капитал 
в областта;

  Неочаквани политически и 
икономически сътресения 
на национално и/или мест-
но ниво;

  Развитие на трансграничните икономически и транспортни 
връзки;

  Разнообразяване структурата на икономиката на местно ниво и 
създаване на бизнес мрежи и клъстъри от МСП на база на спе-
цифични местни ресурси:

- Насърчаване използването на уникални ресурси за икономи-
ческо развитие и разнообразяване на икономиките на местно 
ниво; 

- Насърчаване развитието на клъстери и бизнес мрежи;

- Развитие на селскостопанския сектор и развитие на земеделие.

  Насърчаване на икономическата активност, технологичното об-
новяване и привличане на инвестиции в МСП и StartUps:

- Насърчаване на предприемачеството /социалното предпри-
емачество, развитието на StartUps, малки и средни предпри-
ятия;

- Насърчаване възникването и развитието на технологични цен-
трове, подобряване на връзките между бизнеса, образовател-
ните институции и изследователските центрове, насърчаване 
реализацията на пазарно ориентирани изследователски проек-
ти, внедряване на нови и високо технологични решения;

- Насърчаване на иновациите и технологичното обновяване в 
МСП.

  Инициативи за създаване на неправителствени организации 
(в частност младежки), които да създадат партньорства с орга-
низации от  граничните на областта страни. По този начин ще се 
реализират трансгранични проекти, имащи положително въз-
действие върху младежкия сектор, икономиката и образова-
нието в областта. Това ще допринесе за развитието на местната 
общност, за областта като цяло и кохезията на региона;

• Развитие на онлайн търговия с оглед все по-големия достъп 
до интернет мрежа в областта;

• Развитие на туристическото предлагане.
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  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ

1. Търсене на интегриран подход между предимствата, 
които притежава областта в сферата на туризма:

Туризъм                                                   селско стопанство
- Високото качество на храните е от съществено значение за 

курорти, хотели и ресторанти;

- Консумацията на местни храни носи пряка полза за местната 
икономика; 

- Популяризирането на емблематични хранителни продукти 
създава „образ“ на туристическата дестинация, което може 
да помогне за привличането на нови посетители и увелича-
ване на икономическата устойчивост в дългосрочен план.

Туризъм                                                  занаятчийство
- Занаятчийските производства могат да се запазят като част 

от националната и регионална идентичност;

- Занаятчиите могат да добавят стойност към туристическия 
продукт;

- Занаятчийството дава възможност за общуване и взаимо-
действие между туристите и местната общност;

- Популяризиране на занаятчийските продукти чрез възмож-
ност за разпространение и покупка в магазини, туристически 
информационни центрове и други места,  обект на туристиче-
ски интерес;

- Осъществяване на по-близка връзка между туристите и за-
наятчиите чрез демонстрации, уъркшопи, пленери, изложби, 
семинари, хотелска анимация;

- Повишаване качеството и привлекателността на занаятчий-
ските продукти, изработени от разбирането за потребностите 
на туриста – производство на автентични подаръци, предме-
ти и сувенири, характерни за региона;

- Регионално брандиране, което напомня на купувача мястото, 
от където е закупен продукта.

Туризъм                                                      гастрономия
- Насърчаването на местната и регионалната продукция запаз-

ва кулинарното наследство и гарантира справедливи възна-
граждения на производителите;

- Гастрономията стимулира хотелиерството и ресторантьор-
ството, както и обратното;

  Неизползване на положи-
телния ефект от успешни 
взаимоотношения  „адми-
нистрация – гражданско 
общество – бизнес“;

  Ненавременно взимане под 
внимание на потенциални 
успешни идеи за развитие 
на конкретно населено мяс-
то/областта.
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- Подкрепата на инициативи, свързани със селския туризъм водят до опо-
знаването на културното наследство и ландшафта, като така подпомагат 
развитието на селските райони.

2. Посоки за намеса за запазване на уникалния български вкус:
- Инициативи от страна на публичните органи и неправителствени органи-

зации за засилване връзките между купувачи и доставчици в отделните 
туристически райони;

- Популяризиране на традиционни храни и напитки;

- Производство на занаятчийски храни (категория храни с ясно определени 
специфики) и превръщането им в поминък на местното население;

- Предлагане в Туристически информационни центрове на традиционни и 
уникални местни производства;

- Участие в международни туристически борси и изложения с характерни 
продукти и автентична кухня от туристическите райони на България;

- Създаване на културни и кулинарни очаквания у потребителя в духа на 
традициите на туристическия район;

- Привличане на институти и университети в партньорската мрежа за въз-
раждане на традиционните производства.

3. Конкретни действия относно развитието на туризма в областта по 
населени места:

- Превръщане на терените и сградите на бившия 39-мотострелкови полк в 
град Гоце Делчев в център за изкуствата;

- Развитие на екотуризма и биоземеделието в Община Гоце Делчев;
- Изграждане на балнеоложки център в град Гоце Делчев;
- Социализация на културно-историческото наследство чрез реставрация 

на късноантичната и средновековна крепост „Калята“, намираща се на 
3 км от град Якоруда;

- Развитие на спа туризъм в местността „Баните“, община Якоруда;
- Разширяване базата за почивки в местност „Трещеник“, изграждане на 

лифт и ски писти;
- Предлагане на фамилните вили за почивка през лятото и зимата, община 

Якоруда;
- Предлагане на маршрути с подготвени водачи до исторически места в 

землището на град Якоруда и по планината;
- Изграждане на лифт на курорта „Семково“, едно необходимо удобство за 

посетителите, както през зимата, така и през лятото, община Белица;
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- Увеличаване на легловата база, община Белица;
- Изграждане на екопътеки, община Белица;
- Развитие на ловен, еко и културен туризъм в община Сатовча;
- Изграждане на паркови пространства в с. Абланица, община Хаджидимово;
- Развитие на еко туризъм и балнеотуризъм в община Гърмен;
- Популяризиране на нематериалното културно наследство „Рибновска 

сватба“, община Гърмен;

- Построяване на хотелска база в с. Рибново, община Гърмен.

  Подобряване на бизнес инфраструктурата:

- Подкрепяне на дейности за създаване и развитие на регионални изследова-
телски центрове и икономически зони, фокусирани върху развитието на тех-
нологичен бизнес и технологично обновяване на действащите предприятия; 

- Да бъде изпозлван потенциалът на двата университета ситуирани на терити-
рията на областта за целите на нейната интелигентна специализация;

  Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси чрез по-ак-
тивно участие по проекти и програми на национално и европейско ниво, 
подпомагащи изграждането на капацитет, умения и устойчива заетост в 
участниците:

- Подкрепяне на дейности за повишаване качеството на образованието, 
чрез подобряване на сградния фонд, материално-техническото обезпече-
ние на образователния процес;

- Подкрепяне на партньорството между образователните институции, орга-
ните на местно самоуправление, бизнеса и синдикатите, за намаляване на 
различията в образователно-квалификационните характеристики на работ-
ната сила, за подобряване на професионалната подготовка на заетите, при-
добиване на практически опит от учащите през време на обучението.

  Социална интеграция на лица и групи в неравностойно положение и етниче-
ски малцинства:

- Намаляване на безработицата сред рисковите групи на пазара на труда;

- Подобряване на достъпа до образование за лица и групи в неравностойно 
положение и малцинствени етнически групи;

- Повишаване на младежката активност в обществения живот и насърчаване 
на инициативи на младежи и младежки групи.

  Медиите и рекламата въздействат на моделите на потребление, което след-
ва да се използва за туристически промоции и рекламни кампании.

  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ
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