
 

            

 

Р е з ю м е  

от проведена фокус група за подготовка на План за интегрирано развитие на                             

Община ДЖЕБЕЛ – 2021 - 2027 г. на тема: 

 “Икономическо развитие – селско стопанство, търговия, услуги и производство“ 

19 февруари 2021 г., гр. Джебел, Заседателна зала – Община Джебел 

 

                На 19 февруари 2021 г. в  заседателната зала на Община Джебел, в рамките на 

графика  за изработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 

2021 – 2027 г., се проведе фокус група на тема „Икономическо развитие – селско 

стопанство, търговия , услуги и производство“.  

В дискусията взеха участие представители на производствения, търговския, 

селскостопанския, строителния и транспортния бранш и експерти, работещи в местната 

администрация.  Представители на работната трупа, подготвяща ПИРО за 2021-2027 г., 

посочиха някои основни изводи за състоянието на сектора в Общината, които ще залегнат 

и в готвения ПИРО.  Участниците бяха запознати с важността на ПИРО за цялостното 

развитие на община Джебел и с приетия интегриран подход за обвързване на всички 

местни политики в комплексни действия за постигане на максимални резултати.   

Беше изтъкната и ключовата роля на местните общности за активно генериране на 

проектни идеи и пътища за тяхната реализация. Представена бе и целта на проучването на 

мнението на заинтересованите лица и експертите и принципите, по които се провежда - 

включително начинът на събиране на информация и гарантираната конфиденциалност при 

използване на данните.  Изяснено бе, че „Фокус групата не е за оценка на знанията на 

всеки, а за изследване на проблема. Мненията на участниците могат да се различават, но в 

това е стойността на тяхното проучване.“ Представен бе и начинът на провеждане на 

фокус групата: времетраене, записки/запис, възможност за отказ да се отговори на 

въпрос, възможност за отказ от продължаване и др. 

След представяне на гостуващите експерти се посочиха и участниците:  позиция, 

която заемат, опит в сферата, опит в процеса на анализиране на потребности и планиране 

на политики и др. 

        ОСНОВНА ЦЕЛ - Постигане на позитивна промяна във всички 

сфери на живот и превръщане на община Джебел в привлекателен 

център за инвеститори и съвременно място за живеене и работа. 

 

Основните теми, които бяха разгледани и дискутирани, бяха ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ на 

отделните сектори - СЪСТОЯНИЕ и ИДЕИ ЗА БЪДЕЩЕТО - в следния ред: 

 

 КАК ОПРЕДЕЛЯТ ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНАТА; 



 

            

 ИМА ЛИ МНОГО замиращи производства в местната икономика, остаряла база; 

 Проблемът с недостиг на квалифициран персонал и местни ресурси; 

 Необходимо ли е звено за разработка на нови планове, подкрепа за стартиране на нови 

предприятия и привличане на инвестиции; 

 Кои трябва да бъдат приоритетите за развитието на Общината до 2027 г.; 

 Кои са НЕИЗПОЛЗВАНИТЕ ПРЕДИМСТВА на общината и нейните най-ценни 

ресурси; 

 Предложения за основни ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ в ПИРО; 

 ИДЕИ ЗА ПРОЕКТИ ЗА БЪДЕЩЕТО (касаещи ИНДУСТРИЯТА, УСЛУГИТЕ, 

ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ТУРИЗЪМ И ДР.) 

 

В хода на дискусията участниците не само идентифицираха основните проблеми, 

свързани с икономиката на общината, но и предложиха редица конкретни идеи за 

инициативи, проекти  и необходими действия от страна на местната власт. Най-много 

идеи и предложения се генерираха в сектора Селско и горско стопанство, сред които 

такива, като :  

 Поддръжка на актуална комуникация и предоставяне на информация към 

фермерите с Министерство на земеделието. Съдействие от Общината за 

регистрация на фермерите по чл.137 на Наредба № 44; 

 Обявяване на приемен ден в общината, по време на който се обсъждат 

проблеми на фермерите; 

 „Курс за фермери“, организиран със съдействие от общината; 

 Създаване на пазари за животни по програма с бенефициент – общината – и 

организиране на изложение със застрашени породи добитък; 

 Внедряване на нови, перспективни за земеделието растителни видове и породи; 

Експертите, участващи в дискусията, изложиха  и конкретни идеи на самата 

общинска администрация за развиване на проекти, които биха допринесли за развитието 

на икономиката в региона и оттам постигане на основната цел – позитивна промяна във 

всички сфери на живот и превръщане на община Джебел в привлекателен център за 

инвеститори и съвременно място за живеене и работа. 

 

  Приложения: 1. Фотографии; 

                         2. Списък на участниците във Фокус  групата.    

 

 

    


