
   

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Резултати от проучване на потребностите за развитието на 
фирмите в област Видин 

Проучването е направено сред активния бизнес сектор за периода – 25 
март-25 април 2007 г. в област Видин. 

 Обект на изследването са активните бизнес субекти в областта, тъй като те 
са лицето на местната социална група, която създава условия за формиране на 
доходи на населението. Тази целева група е избрана тъй като се предполага, че 
това е социалната група, която представлява основните икономически дейности  
на територията на областта. 

Информацията е набирана чрез социологически техники - чрез 
индивидуален въпросник и по метода на фокус група, което позволява да се 
идентифицират условията за развитие на икономиката в областта. Идеята е  чрез 
оценката на активно действащите бизнесмени да се определи нагласата и общата 
визия на активните бизнес субекти за  тяхното бъдещо развитие, както и за 
развитието на сектора/отрасъла, в който те работят. 

Поради сравнително малкия брой индивидуални въпросници, които са 
събрани поради ограничения брой потенциални субекти, посочените конкретни 
данни имат само условен характер и нямат представителност за целия бизнес 
сектор в областта. Представените таблици с процентни разпределения имат само 
общо ориентировъчна задача. Но тъй като  в изследването са включени предимно 
активни бизнес субекти, добре известни в областта и формирана добра представа 
в обществото, данните са показателни за развитието на икономическата активност 
за в бъдеще.  

Използваната не-статистическа техника за социална диагностика чрез пат-
анализ, специално разработена за малки извадки, позволява получените 
резултати за бъдат интерпретирани в контекст на цялата  изследвана социална 
група – активните бизнесмени в областта. 

Основни резултати и изводи 

Резултатите от проучването позволяват да се изведе профил на активните 
бизнес субекти, които са преки участници в икономическите дейности в областта и 
осигуряват съществен процент от заетостта. 

Включените в изследването предприятия са 29 предприятия, създавани 
равномерно през периода след 1989 г.; най-много на брой са създадени през 1992 
и 2004 г- по 4 предприятия на година; 12 от предприятията успешно опериран на 
пазара повече от 10 години, 8 – са сравнително нови на пазара – от 2004 г.; 88% 
от предприятията са в сектора – услуги, 10% - сектор – промишленост, 
представители на сектора – селско стопанство не са включени в извадката 
.информацията за развитието на селското стопанство е набирана по метода на 
дискусия във фокус група и чрез интервюта по време на срещите със 
заинтересованите страни. 
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Предприятията са частна или смесена  собственост, но с преобладаващо 
частна собственост, едно предприятие е 100% общинска собственост и едно е с 
чуждо участие. Преобладават микро-предприятията с заети до 5 души;  4 
предприятия са със заетост между 16-50 души и 3 предприятия са с над 50 души 
персонал през 2007 г. не се наблюдава увеличаване на персонала за изследвания 
период 2004-2007 г., което е индикатор за липса на разширяване на 
икономическата дейност на предприятията. 

Само 3 предприятия  използват за своята дейност изцяло суровини, които се 
произвеждат в региона. Половината  или работят изцяло със суровини извън 
региона или  това, което се произвежда в региона е до 25% от използваните 
суровини. 

Предприятията са изцяло ориентирани към мастния пазар, като имат слабо 
увеличение на производството за периода 2004-2006 г., но с декларирани 
намерения за по-бързо развитие  за периода 2007-2008.  Едно предприятие има 
излаз на международния пазар. 

Аналогична тенденция се идентифицира и по отношение на направени и 
прогнозирани инвестиции – около 50% от предприятията за периода 2004-2006 – 
нямат направени инвестиции, докато за предстоящия период 2007-2008 г. тези, 
които не планират да правят инвестиции в обновяване на производството са 
около 10%. Малко вероятно е, обаче, при липса на инвестиции за период от 3 
години, тези субекти да инвестират през следващия двугодишен период. Или – 
близо половината от сега активния бизнес не прави инвестиции за развитие 
на предприятието. 

Другата половина от активния бизнес  определя като най- печеливши 
инвестициите в машини и оборудване. (Табл. 1)  

Таблица1. 
Инвестиции на предприятията за периода 2004-2008 г.(брой предприятия) 

Предмет на инвестиции 2004 2005 2006 2007 2008 

Земя 6 8 6 
(2-мкс) 

6 5 

Машини 4 18 
(7-мкс) 

16 
(8-мкс) 

17 
(6-мкс) 

16 
(8мкс) 

Технологии 6 5 4 7 5 

Маркетинг 9 12 10 13 12 

Обучение на персонала 10 10 7 11 11 

Прави впечатление, че обновяването на машините и оборудването не 
винаги е свързано с внедряване на нови технологии. Акцентът е предимно върху 
състоянието на оборудването в предприятията.  
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Инвестицията в обучение и квалификация на персонала се реализира 
съвместно с Бюрата по труда, но съществуващата сега политика не се одобрява 
от работодателите. Правата на работниците са защитени в по-голяма степен, и не 
са съобразени с правата на работодателите.  

Развитието на бизнеса  пряко зависи от пазара на работната сила, от 
квалификацията на работната сила, от отношението на населението към 
качеството на извършваната от тях дейност. Практически всички бизнес субекти 
посочва, че в момента имат необходимост от увеличаване на персонала. 
Сравнително най-голяма е потребността от квалифицирани специалисти както в 
момента, така и след една година. Едновременно с това данните показват, че 
няма наемане на работници и специалисти.   

В област Видин пазарът на работната сила е ограничен, квалификацията на 
работната сила се определя от работодателите като ниска, по-голямата част от 
наетите работници не се чувстват ангажирани с качеството на произвежданите от 
тях крайни продукти. Като мит се отбелязва битуващото твърдение, че няма 
търсене на работници на пазар на труда, с което се обуславя  наличната висока 
безработица в областта - 17,23%. Напротив, търсенето на работна сила в различни 
сектори на пазара на труд съществува и може да се увеличи, тъй като потребност 
от работна ръка съществува, съществува  търсене на различни специалисти. Но 
се търсят квалифицирани специалисти, хора – ангажирани с производствения 
процес и качеството на продуктите, хора - лоялни към фирмата и собственика – 
работодател. Липсата на квалифицирани специалисти, лоялни към работодателя 
е фактор, който  ограничава работодателите да увеличат дейността на 
предприятието. Веруюто е:  “по-добре по-малко, но качествено и сигурно”. Това е 
една от причините предприятията  да не се стремят към разширяване на 
дейността. Особено силно това се отнася за селскостопанските производители и 
предприятията  преработващи селскостопанската продукция.  

Това е причина каналите  за наемане на работна ръка, функциониращи при 
пазарните механизми да са слабо представени в област Видин. Практически 
всички бизнес субекти посочват, че търсят хора, които да наемат чрез лични 
контакти с познати и приятели, само 30% се доверяват на Бюрата по труда, 10% 
на специализирани институции за квалификация, нито едно предприятие  не се 
доверява на агенциите за подбор на персонала и работодателите предпочитат 
сами да направят подбор на персонала, който наемат. Традиционните канали за 
търсене на специалисти – обяви в средствата за масова комуникация. Новите 
форми - свързване с професионални училища и центрове, използване на 
Интернет обяви и борси, не са все още приети от бизнес субектите в областта. 
Само един е посочил, че би потърсил специалисти сред студенти от университети, 
което е белег отново за липса на активни дейности към разширяване на 
икономическите дейности за в бъдеще. Основната задача е сега и в момента да 
се съхрани и запази дейността на предприятието. 

За подобно свиване на икономическите активности дават основание и 
данните отнасящи се за готовността за участие на работодателите в 
процесите на квалификация на специалистите. Повече от половината 
посочват, че не са готови да отделят средства за квалификация на персонала, 
независимо, че сами посочват, че липсата на квалифицирана работна сила на 
пазара на труда е пречка за развитие на отрасъла. Причините са групирани както 
следва: нямат средства, няма нормативна база, нямат необходимост от това да 
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обучават и квалифицират персонала, не вярват, че обучените специалисти ще 
останат на работа в предприятието.  

Паралелно на това, се установи нова форма на “партниране” между 
работодателите от един и същи отрасъл на производство – например шивашкия  и 
текстилен отрасъл. Динамиката и интензивността на производството е различна и 
се определя от конкретните поръчки. Натовареността на персонала също е с 
различна интензивност – от нула до – 100% дневна ангажираност на високо 
квалифицираните специалист. Те си преотстъпват високо квалифицираните 
специалисти за определено време. 

Анализът на данните показва,че в областта липсва мотивация от страна 
на работодателите да повишават квалификацията на персонала, което е 
елемент от интегриран показател за липса на дългосрочна визия за 
икономическото развитие на областта. Работодателите са обезкуражени да 
влагат средства в обучение и пре-квалификация на персонала, тъй като 
вложените в обучението средства за тях са безвъзвратна загуба.  

В полза на това твърдение е оценката на работодателите за развитието на 
сектора, в който работят за момента  – преобладава оценка-“задоволително”, след 
3 години  като добро състояние на икономическия отрасъл  виждат 20% от 
активните бизнес субекти. Обратно  на очакванията - оценките за развитието на 
отрасъла и развитието на бизнес средата да съвпадат, бизнес субектите 
преобладаващо оценяват бизнес средата в областта в момента като 
“задоволителна”, но след 3 години я виждат като “добра” и “много добра”. 

Интерес представляват очакванията за съдействие и на кого разчитат 
бизнес субектите за развитието на бизнеса. Данните са сумирани в Таблица 2.  

Таблица 2. 

На кого разчита бизнеса за подкрепа за развитието си 

 Разчитат на подкрепа за 
бизнеса 

Не разчитат за 
подкрепа за бизнеса 

На общинската власт 13% 65% 

Бизнес партньори в 
региона 

38% 36% 

Бизнес партньори от 
чужбина 

16% 66% 

Инвеститори от 
чужбина 

17% 65% 

Организации в 
подкрепа на бизнеса 

27% 54% 

Държавата 11% 81% 
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Към посочените естествени партньори за развитието на всеки бизнес 
преобладава слаби очаквания за съдействие от потенциалните партньори на 
бизнеса в областта – общинската администрация. Няма основание да се говори за 
наличие на взаимен интерес сред активните бизнесмени. Бизнес субектите в 
областта все още са индивидуални субекти в бизнес средата. 

Съвсем различна е картината при селскостопанските производители. Те 
изцяло разчитат на държавата, която считат че е длъжна да намери решение за 
развитие на селското стопанството в региона. Произвежданите от тях 
селскостопански продукти са с висока себестойност и не са конкурентни на 
пазара. Но тъй като това са традиционни продукти за региона, които в миналото 
са осигурявали висока доходност на населението, производителите разчитат на 
намеса на държавата за определяне на цените на техните продукти. Липсва 
гъвкавост по отношение избора на селскостопанска продукция, за която има 
подходящи условия да се произвежда и едновременно с това да е търсена стока 
на пазара. 

Оценка на бизнес средата и бизнес поведението на активните 
бизнесмени 

За да се определят факторите, които стимулират или пречат на развитието 
на бизнеса в областта за целите на анализа се използва не статистическа техника 
на причинен (path) анализ, която позволява на основата на малки извадки да се 
изведат качествени характеристики на изследвания обект – в случая бизнес 
средата, да се изведат факторите, определящи професионалното поведение на 
бизнес субектите. Тази техника прави възможно не само ранжиране значението на 
всеки фактор поотделно и извеждане на йерархия на значимост, но и да се оцени 
взаимозависимостта между набора от изследвани фактори. Предимствата в 
сравнение с методи на изследване като факторен анализ са  в това, че този метод 
позволява по формален принцип да се установи какъв смисъл  влагат 
респондентите при оценката на конкретен фактор, дали даден фактор има 
предимно подбуждащ или предимно проявяващ се характер на въздействието, 
което оказва при формиране на цялостното поведение в конкретна ситуация. 
Второ, причинният анализ позволява да се изследват структури и системи не само 
със средствата на статистическите техники, но и чрез нестатистически методи 
(Осипов, Андреев 1977). В този смисъл използваме този метод в два аспекта: да 
изведем и опишем конфигурацията от основни фактори, които определят 
професионалната поведение на бизнес субектите на по-дълбочинно равнище на 
анализ, като изявим значението на недекларирани фактори,  и второ, да 
използваме този метод за диагностика на непосредствената среда за работа и 
живот чрез индивидуалните оценки на хората, преки участници в тази среда. 
Получените данни са интерпретирани на основата на тези формални критерии. 

Както вече се посочи, извадката на това изследване не е статистически 
представителна, но е с “целева насоченост”. Количествените данни са с  
номинален или ординален характер. Ето защо е възможно да се приложи 
нестатистически методи на анализ от типа на path-анализа. 

Изследваните фактори са подбрани така, че да позволява да се опише  
профила на бизнес поведението в областта, като се вземат предвид общо 
условията за развитие на местната икономика в областта,  включително и 
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състоянието на пазара на труда, както и разбирането на отделния бизнес субект и 
личните планове за развитие. Същественото е, че анализът е направен на 
основата на конкретната в момента ситуация така както тя е оценена от бизнес 
субектите, от тези които  формират икономически активните дейности в областта 
и са съществена част за  формирането на доходите на населението. 

Изследваните фактори за развитие на бизнеса са: инфраструктура, 
политика на общинската власт, държавна политика, цени на публичните услуги, 
квалификация на работната сила, наличие на вътрешен пазар, цена на продукта 
на пазара, информация за бъдещето развитие на региона, информация за 
развитието на отрасъла, в който работи субекта, реклама, нова технологично 
оборудване, коопериране и съвместни инициативи с други фирми, потребност от 
иновации, които да повишат производителността, сертифициране на продукцията, 
провежданата социална политика в сферата на заетостта, както и подкрепа от 
семейството. Тези фактори са подбрани така, че да характеризират основните 
елементи на всяка бизнес среда. 

 Резултатите от проучването чрез техниката на причинен анализ за 
обработка на количествени данните позволи да се изведе структура, представена 
във вид на граф-схеми.(Фиг.1) Тази структура отразява  посоката и силата на 
взаимодействие между изследваните  фактори и тяхното значение за избора на 
стратегия за професионална кариера на бизнес субектите. 
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Фактори, не включени в структурата при ниво 0,3: 10, 14, 15 
 
Фиг. 1. Структура на факторите, определяща поведението на активните 

бизнесмени (Видин) 
Изследвани фактори: 1 – инфраструктура, 2 – политика на общинската 

власт, 3 – държавна политика, 4 – цени на публичните услуги, 5 – квалификация 
на работната сила, 6 – наличие на вътрешен пазар, 7 – цена на продукта на 
пазара, 8 – информация за бъдещото развитие на региона, 9 – информация за 
развитието на отрасъла, в който работя, 10 – реклама, 11 – ново технологично 
оборудване в предприятието, 12 – коопериране и съвместни инициативи с други 
фирми (вкл. клъстери), 13 – потребност от иновация, която да повиши съществено 
производителността, 14 – сертифициране, 15 – подкрепа от семейството, 16 – 
провежданата социална политика в сферата на заетостта. 

Ниво на извеждане на структурата: 0,3 
Посоката на стрелката обозначава по-силното влияние при 

взаимодействието на 2 и повече фактора. 
Не включените в структурата фактори са фактори, чието влияние е 

слабо, без съществено въздействие върху поведението, но не могат да бъдат 
елиминирани. 

Нивото на възможно построяване на структурата е 0,3 от 10-степенна скала 
и показва относително оформени взаимовръзки в най-ниската част на скалата 
(нестабилни връзки – 0,1-0,3; стабилни връзки - 0,3-0,6; твърди връзки – 0,7-1,0) в 
изведената конфигурация, имащи макар и ниска, но стабилна прогнозна стойност. 
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Структурата не е единна – състои се от три отделни подструктури, което 
показва, че обособените три групи фактори за бизнес субектите в областта имат 
отделно самостоятелно значение и практически не се влияят помежду си. 
Например, информацията за бъдещото развитие на региона  и за развитието 
на отрасъла, в който бизнес субекта работи се определят като нещо независимо 
от конкретната ситуация, което само за себе си се оценява като  важна 
информация, която спомага за развитието на бизнеса, но по принцип. 
Обособяването в една група на факторите, които имат отношение към 
инфраструктурата и провежданата политика към местния бизнес от страна 
на държавната и местна власт и функционирането на пазара на стоки и 
услуги говори за наличие на пряка зависимост между тези елементи на бизнес 
средата в област Видин. По оценка на бизнес субектите те имат интегрирано 
значение като най-силно е влиянието на наличната държавна политика и цените 
на публичните услуги, от които се ползва бизнеса. 

Другата обособила се група условно може да се определи като “вътрешно” 
състояние на фирмата – ниво на технологично оборудване, възможности за 
коопериране и необходимост от въвеждане на иновации с цел повишаване 
производителността. Към тази група, обаче, пряко отношение има според 
мнението на бизнес субектите и провежданата социална политика в сферата на 
заетостта, което е “външен” елемент за развитие на предприятието. 

Факторите – реклама, сертифициране на продукцията и подкрепа от 
семейството имат сравнително слабо въздействие върху развитието на 
предприятието. Това показва, че дейността на изследваните бизнес субекти или 
не е насочена  към разширяване и навлизане в нови пазари, или рекламата няма 
нищо общо с процесите на пазарните механизми в областта. Тревожно е това, че 
сертифицирането, което  е вече задължителен елемент за развитие на всяка 
икономическа дейност не е от значение сред активните бизнес субекти в област 
Видин. Това предполага или че те разчитат на сивата икономика, където тези 
правила не важат, или разглеждат тяхната икономическа активност като 
краткосрочна дейност, която скоро предстои да бъде закрита и тогава няма да 
попадни под регламента за подготовка и внедряване на системите за управление 
на качеството на производството, както и другите сертификати, гарантиращи 
качество на продукта и услугите. Липсата на подкрепа от семейството е в резултат 
на повишената миграция на населението, особено на младите, които търсят 
професионална реализация извън областта. Нагласата за твърда емиграция от 
областта на младите се установи в чрез другите приложени техники на 
изследването – децата на участниците във фокус групите и проведените срещи с 
заинтересованите лица не живеят на територията на областта, тези които са все 
още част от семейството поради възраст – се подготвят от родителите си да се 
преместят  и да напуснат. Винаги стои условието –“ако ситуацията  не се 
промени”, в което те самите не вярват. 

В заключение, получените резултати от приложението на техниката на 
причинен анализ (пат-анализ) показват силно песимистични нагласи за развитие 
на икономиката в региона и особено  на територията на област Видин. Изведената 
структура показва, че бизнес - средата е сравнително неразвита, няма обвързване 
на елементите, които определят развитието на среда за икономическо развитие 
на областта. Бизнес субектите работят предимно самостоятелно, липсва нагласа 
за потребност от въвеждане на стандартите за качество на продукцията и все още 
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икономическите механизми се регулират от лични позиции в местната общност и 
местната администрация. 

Разпределение на отговорите на използвания въпросник 

На какъв пазар работи Вашето предприятие? 
Отг.: На територията на общината  

  брой процент 
Да 20 69,0
Не 9 31,0

 Общо 29 100,0

Отг.: На територията на региона  

  брой процент 
Да 16 55,2
Не 13 44,8

Общо 29 100,0

Отг.: На територията на  Еврорегиона (съседните области в Румъния и Сърбия) 

  брой процент 
Да 1 3,4 
Не 28 96,6 

Общо 29 100,0 

Отг.: На международен пазар 

  брой процент 
 Да 1 3,4
  Не 28 96,6
  Общо 29 100,0

Какъв е годишният оборот на Вашето предприятие за 2004 г. ?  

  брой процент 
 до 50 000 лв. 14 48,3
  51 - 100 000 лв. 2 6,9
  101 – 500 000 лв. 8 27,6
  501- 2 000 000 лв. 1 3,4
  Общо 25 86,2
 Неотговорили 4 13,8
Общо 29 100,0
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Какъв е годишният оборот на Вашето предприятие за 2005 г. ?  

  брой процент 
  до 50 000 лв. 12 41,4
  51 - 100 000 лв. 5 17,2
  101 – 500 000 лв. 7 24,1
  501- 2 000 000 лв. 2 6,9
  Общо 26 89,7
 Неотговорили 3 10,3
Общо 29 100,0

Какъв е годишният оборот на Вашето предприятие за 2006 г. ?  

  брой процент 
 до 50 000 лв. 12 41,4
  51 - 100 000 лв. 4 13,8
  101 – 500 000 лв. 8 27,6
  501- 2 000 000 лв. 3 10,3
  Общо 27 93,1
 Неотговорили 2 6,9
Общо 29 100,0

Какъв процент от годишния оборот отделихте за инвестиции през 2005 г. ?  

   брой процент 
 До 25% 5 17,2
  26-50% 7 24,1
  51-75% 3 10,3
  76-100% 2 6,9
  Няма инвестиции 8 27,6
  Общо 25 86,2
 Неотговорили 4 13,8
Общо 29 100,0

Какъв процент от годишния оборот отделихте за инвестиции през 2006 г. ?  

 брой процент 
 До 25% 4 13,8
  26-50% 8 27,6
  51-75% 6 20,7
  76-100% 1 3,4
  Няма инвестиции 8 27,6
  Общо 27 93,1
 Неотговорили 2 6,9
Общо 29 100,0
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Какъв процент от годишния оборот ще отделите за инвестиции през 2007 г. ?  

  брой процент 
 До 25% 5 17,2
  26-50% 6 20,7
  51-75% 6 20,7
  76-100% 1 3,4
  Няма инвестиции 5 17,2
  Общо 23 79,3
 Неотговорили 6 20,7
Общо 29 100,0

Какъв процент от годишния оборот ще отделите за инвестиции през 2008 г. ?  

  брой процент 
 До 25% 5 17,2
  26-50% 5 17,2
  51-75% 6 20,7
  Няма инвестиции 3 10,3
  Общо 19 65,5
 Неотговорили 10 34,5
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2004:  
за земя и сгради: 

  брой процент 
 До 25% 3 10,3
  26-50% 1 3,4
  51-75% 1 3,4
  76-100% 1 3,4
  Общо 6 20,7
 Неотговорили 23 79,3
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2004: 
 за машини и оборудване: 

  брой процент 
 До 25% 4 13,8
  26-50% 2 6,9
  51-75% 4 13,8
  76-100% 4 13,8
  Общо 14 48,3
 Неотговорили 15 51,7
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Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2006: 
 за земя и сгради: 

  брой процент 
 До 25% 3 10,3
  51-75% 1 3,4
  76-100% 2 6,9
  Общо 6 20,7
 Неотговорили 23 79,3
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2006: 
 за машини и оборудване: 

  брой процент 
 До 25% 5 17,2
  26-50% 2 6,9
  51-75% 1 3,4
  76-100% 8 27,6
  Общо 16 55,2
 Неотговорили 13 44,8
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2006:  
за технология и ноу-хау /нематериални активи/: 

  брой процент 
 До 25% 3 10,3
  26-50% 1 3,4
  Общо 4 13,8
 Неотговорили 25 86,2
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2006: 
 за маркетинг, реклама, пазарни проучвания: 

  брой процент 
 До 25% 8 27,6
  26-50% 2 6,9
  Общо 10 34,5
 Неотговорили 19 65,5
Общо 29 100,0
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Разпределение на средствата за инвестиции през 2006:  
за обучение и квалификация: 

  брой процент 
 До 25% 7 24,1
 Неотговорили 22 75,9
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2007:  
за земя и сгради: 

  брой процент 
 До 25% 2 6,9
  26-50% 4 13,8
  Общо 6 20,7
 Неотговорили 23 79,3
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2007:  
за машини и оборудване: 

  брой процент 
 До 25% 2 6,9
  26-50% 6 20,7
  51-75% 3 10,3
  76-100% 6 20,7
  Общо 17 58,6
 Неотговорили 12 41,4
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2007: 
 за технология и ноу-хау /нематериални активи/: 

  брой процент 
 До 25% 6 20,7
  26-50% 1 3,4
  Общо 7 24,1
 Неотговорили 22 75,9
Общо 29 100,0
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Разпределение на средствата за инвестиции през 2007: 
 за маркетинг, реклама, пазарни проучвания: 

  брой процент 
 До 25% 10 34,5
  26-50% 3 10,3
  Общо 13 44,8
 Неотговорили 16 55,2
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2007:  
за обучение и квалификация: 

  брой процент 
 До 25% 11 37,9
 Неотговорили 18 62,1
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2008:  
за земя и сгради: 

  брой процент 
 До 25% 1 3,4
  26-50% 4 13,8
  Общо 5 17,2
 Неотговорили 24 82,8
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2008: 
 за машини и оборудване: 

  брой процент 
 До 25% 3 10,3
  26-50% 3 10,3
  51-75% 2 6,9
  76-100% 8 27,6
  Общо 16 55,2
 Неотговорили 13 44,8
Общо 29 100,0
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Разпределение на средствата за инвестиции през 2008:  
за технология и ноу-хау /нематериални активи/: 

  брой процент 
 До 25% 4 13,8
  26-50% 1 3,4
  Общо 5 17,2
 Неотговорили 24 82,8
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2008:  
за маркетинг, реклама, пазарни проучвания:  

 брой процент 
 До 25% 9 31,0
  26-50% 3 10,3
  Общо 12 41,4
 Неотговорили 17 58,6
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2008: 
 за обучение и квалификация: 

  брой процент 
 До 25% 10 34,5
  26-50% 1 3,4
  Общо 11 37,9
 Неотговорили 18 62,1
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2004:  
за технология и ноу-хау /нематериални активи/: 

  брой процент 
 До 25% 5 17,2
  26-50% 1 3,4
  Общо 6 20,7
 Неотговорили 23 79,3
Общо 29 100,0
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Разпределение на средствата за инвестиции през 2004: 
 за маркетинг, реклама, пазарни проучвания: 

  брой процент 
 До 25% 7 24,1
  26-50% 2 6,9
  Общо 9 31,0
 Неотговорили 20 69,0
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2004: 
 за обучение и квалификация:  

  брой процент 
 До 25% 10 34,5
 Неотговорили 19 65,5
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2005: 
 за земя и сгради: 

  брой процент 
 До 25% 4 13,8
  26-50% 1 3,4
  51-75% 2 6,9
  76-100% 1 3,4
  Общо 8 27,6
 Неотговорили 21 72,4
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2005:  
за машини и оборудване: 

  брой процент 
 До 25% 5 17,2
  26-50% 4 13,8
  51-75% 2 6,9
  76-100% 7 24,1
  Общо 18 62,1
 Неотговорили 11 37,9
Общо 29 100,0
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Разпределение на средствата за инвестиции през 2005: 
 за технология и ноу-хау /нематериални активи/: 

  брой процент 
 До 25% 5 17,2
 Неотговорили 24 82,8
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2005: 
 за маркетинг, реклама, пазарни проучвания: 

  брой процент 
 До 25% 9 31,0
  26-50% 3 10,3
  Общо 12 41,4
 Неотговорили 17 58,6
Общо 29 100,0

Разпределение на средствата за инвестиции през 2005: 
 за обучение и квалификация: 

  брой процент 
 До 25% 10 34,5
 Неотговорили 19 65,5
Общо 29 100,0

Какъв е очакваният годишен оборот на Вашето предприятие за 2007 г. ?  

  брой процент 
 до 50 000 лв. 9 31,0
  51 - 100 000 лв. 3 10,3
  101 – 500 000 лв. 7 24,1
  501- 2 000 000 лв. 5 17,2
  Общо 24 82,8
 Неотговорили 5 17,2
Общо 29 100,0

Какъв е очакваният годишен оборот на Вашето предприятие за 2008 г. ?  

  брой процент 
 до 50 000 лв. 6 20,7
  51 - 100 000 лв. 5 17,2
  101 – 500 000 лв. 4 13,8
  501- 2 000 000 лв. 8 27,6
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  Общо 23 79,3
 Неотговорили 6 20,7
Общо 29 100,0

Какъв процент от годишния оборот отделихте за инвестиции през 2004 г. ?  

  брой процент 
 До 25% 5 17,2
  26-50% 5 17,2
  51-75% 3 10,3
  76-100% 1 3,4
  Няма инвестиции 11 37,9
  Общо 25 86,2
 Неотговорили 4 13,8
Общо 29 100,0

Какъв процент от материалите и суровините, които използвате се доставят/ 
произвеждат от фирми от региона (съотношение спрямо общия размер на 
суровините) ? 

  брой процент 
 0% 12 41,4
  25% 6 20,7
  50% 4 13,8
  75% 4 13,8
  100% 3 10,3
  Общо 29 100,0

Имате ли необходимост от назначаване на ръководни служители към 
момента ? 

  брой процент 
 Да 5 17,2
  Не 22 75,9
  Общо 27 93,1
 Неотговорили 2 6,9
Общо 29 100,0

Имате ли необходимост от назначаване на специалисти (икономисти, 
инженери и др.) към момента ? 

  брой процент 
 Да 9 31,0
  Не 18 62,1
  Общо 27 93,1
 Неотговорили 2 6,9
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Общо 29 100,0

Имате ли необходимост от назначаване на административен персонал към 
момента ? 

  брой процент 
 Да 3 10,3
  Не 24 82,8
  Общо 27 93,1
 Неотговорили 2 6,9
Общо 29 100,0

Имате ли необходимост от назначаване на квалифицирани производствени 
работници към момента ? 

  брой процент 
 Да 14 48,3
  Не 13 44,8
  Общо 27 93,1
 Неотговорили 2 6,9
Общо 29 100,0

Имате ли необходимост от назначаване на нискоквалифицирани работници 
към момента ? 

 брой процент 
 Да 5 17,2
  Не 22 75,9
  Общо 27 93,1
 Неотговорили 2 6,9
Общо 29 100,0

Имате ли необходимост от назначаване на ръководни служители след една 
година? 

  брой процент 
 Да 6 20,7
  Не 19 65,5
  Общо 25 86,2
 Неотговорили 4 13,8
Общо 29 100,0

 



Приложение 2 

Стратегия за местно икономическо развитие на област Видин      стр. 20 

Имате ли необходимост от назначаване на специалисти (икономисти, 
инженери и др.) след една година? 

  брой процент 
 Да 9 31,0
  Не 16 55,2
  Общо 25 86,2
 Неотговорили 4 13,8
Общо 29 100,0

Имате ли необходимост от назначаване на административен персонал след 
една година ? 

  брой процент 
 Да 5 17,2
  Не 20 69,0
  Общо 25 86,2
 Неотговорили 4 13,8
Общо 29 100,0

Имате ли необходимост от назначаване на квалифицирани производствени 
работници след една година ? 

  брой процент 
 Да 15 51,7
  Не 10 34,5
  Общо 25 86,2
 Неотговорили 4 13,8
Общо 29 100,0

Имате ли необходимост от назначаване на нискоквалифицирани работници 
след една година? 

  брой процент 
 Да 7 24,1
  Не 18 62,1
  Общо 25 86,2
 Неотговорили 4 13,8
Общо 29 100,0
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Как набирате новите си работници и служители ?  
Отг.: по препоръка и чрез лични контакти 

  брой процент 
 Да 28 96,6
 Неотговорили 1 3,4
Общо 29 100,0

Отг.: чрез бюрата по труда 

  брой процент 
 Да 10 34,5
  Не 18 62,1
  Общо 28 96,6
 Неотговорили 1 3,4
Общо 29 100,0

Отг.:  от висшите училища 

  брой процент 
 Да 1 3,4
  Не 27 93,1
  Общо 28 96,6
 Неотговорили 1 3,4
Общо 29 100,0

Отг.: от центрове за професионално обучение 

 брой процент 
 Да 3 10,3
  Не 25 86,2
  Общо 28 96,6
 Неотговорили 1 3,4
Общо 29 100,0

Отг.: чрез специализирани интернет сайтове 

  брой процент 
 Да 2 6,9
  Не 26 89,7
  Общо 28 96,6
 Неотговорили 1 3,4
Общо 29 100,0
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Отг.: чрез обява (вкл. и на интернет страницата на предприятието) 

  брой процент 
 Да 7 24,1
  Не 21 72,4
  Общо 28 96,6
 Неотговорили 1 3,4
Общо 29 100,0

Отг.: чрез частните трудови борси 

  брой процент 
 Да 1 3,4
  Не 27 93,1
  Общо 28 96,6
 Неотговорили 1 3,4
Общо 29 100,0

Отг.: чрез агенции за подбор на персонала 

  брой процент 
 Не 28 96,6
 Неотговорили 1 3,4
Общо 29 100,0

Отг.: от професионалните у-ща, професионалните гимназии и професионалните 
колежи 

  брой процент 
 Да 2 6,9
  Не 26 89,7
  Общо 28 96,6
 Неотговорили 1 3,4
Общо 29 100,0

Готови ли сте да отделите средства, за да финансирате образованието на 
ученици/ обучението на студенти, които след това да наемете на работа ? 

 брой процент 
 Да 12 41,4
  Не 16 55,2
  Общо 28 96,6
 Неотговорили 1 3,4
Общо 29 100,0
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Готови ли сте да отделите средства, за да финансирате обучението на 
безработни, които след това да наемете на работа ? 

  брой процент 
 Да 13 44,8
  Не 15 51,7
  Общо 28 96,6
 Неотговорили 1 3,4
Общо 29 100,0

Готови ли сте да отделите средства, за предоставяне на възможности за 
специализация за повишаване на квалификацията на Ваши 
служители/работници ? 

  брой процент 
 Да 22 75,9
  Не 5 17,2
  Общо 27 93,1
 Неотговорили 2 6,9
Общо 29 100,0

Кои са най-сериозните проблеми/пречки пред бизнеса Ви ?  
Отг.: Недостатъчно развита инфраструктура в региона 

  брой процент 
 Да 21 72,4
  Не 8 27,6
  Общо 29 100,0

Отг.: Бюрократични бариери свързани със стартирането/изпълнението на бизнес-
дейността (тромави процедури, непрозрачност, и т.н.) 

  брой процент 
 Да 16 55,2
  Не 13 44,8
  Общо 29 100,0

Отг.: Правителствени политики и разпоредби (напр. лицензионни и 
регистрационни режими) 

  брой процент 
 Да 9 31,0
  Не 20 69,0
  Общо 29 100,0
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Отг.: Липса на адекватна квалификация на свободната работна сила в региона 

  брой процент 
 Да 12 41,4
  Не 17 58,6
  Общо 29 100,0

Отг.: Недостатъчна конкурентоспособност на продуктите 

  брой процент 
 Да 3 10,3
  Не 26 89,7
  Общо 29 100,0

Моля, подредете по важност предизвикателствата пред Вашия бизнес за 
периода 2007-2013 г.  
СЕРТИФИЦИРАНЕ 

  брой процент 
 Най-маловажно 8 27,6
  По-маловажно 2 6,9
  важно 4 13,8
  По-важно 2 6,9
  Най-важно 4 13,8
  Общо 20 69,0
 Неотговорили 9 31,0
Общо 29 100,0

ПРИДОБИВАНЕ НА НОВ СГРАДЕН ФОНД 

  брой процент 
 Най-маловажно 6 20,7
  По-маловажно 1 3,4
  маловажно 3 10,3
  важно 2 6,9
  По-важно 5 17,2
  Най-важно 5 17,2
  Общо 22 75,9
 Неотговорили 7 24,1
Общо 29 100,0

ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ 

  брой процент 
 Най-маловажно 4 13,8
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  По-маловажно 1 3,4
  маловажно 1 3,4
  По-важно 4 13,8
  Най-важно 13 44,8
  Общо 23 79,3
 Неотговорили 6 20,7
Общо 29 100,0

НОВИ ПРОДУКТИ И ПРОЦЕСИ (ИНОВАЦИИ) 

  брой процент 
 Най-маловажно 1 3,4
  По-маловажно 1 3,4
  маловажно 1 3,4
  важно 5 17,2
  По-важно 5 17,2
  Най-важно 8 27,6
  Общо 21 72,4
 Неотговорили 8 27,6
Общо 29 100,0

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД 

  брой процент 
 По-маловажно 1 3,4
  маловажно 4 13,8
  важно 9 31,0
  По-важно 4 13,8
  Най-важно 4 13,8
  Общо 22 75,9
 Неотговорили 7 24,1
Общо 29 100,0

ЕКОЛОГИЯ 

  брой процент 
 Най-маловажно 8 27,6
  По-маловажно 4 13,8
  важно 4 13,8
  По-важно 2 6,9
  Най-важно 3 10,3
  Общо 21 72,4
 Неотговорили 8 27,6
Общо 29 100,0
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Оценете бизнес ситуацията в сектора, в който работите към настоящия 
момент  

  брой процент 
 Много лоша 1 3,4
  Лоша 7 24,1
  Задоволителна 11 37,9
  Добра 9 31,0
  Много добра 1 3,4
  Общо 29 100,0

Оценете бизнес ситуацията в сектора, в който работите през следващите 3 
години  

  брой процент 
 Лоша 3 10,3
  Задоволителна 8 27,6
  Добра 11 37,9
  Много добра 6 20,7
  Общо 28 96,6
 Неотговорили 1 3,4
Общо 29 100,0

Какви са Вашите очаквания за промяна на общата бизнес среда в областта в 
настоящия момент ? 

  брой процент 
 Много лоша 2 6,9
  Лоша 7 24,1
  Задоволителна 12 41,4
  Добра 7 24,1
  Много добра 1 3,4
  Общо 29 100,0

Какви са Вашите очаквания за промяна на общата бизнес среда в областта 
през следващите 3 години ? 

  брой процент 
 Лоша 3 10,3
  Задоволителна 6 20,7
  Добра 17 58,6
  Много добра 2 6,9
  Общо 28 96,6
 Неотговорили 1 3,4
Общо 29 100,0
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На кого може да разчитате за подкрепа за развитието на Вашия бизнес 
(предприятие)?  
Отг.: На общинската власт 

  брой процент 
 Не разчитам изобщо 11 37,9
  Не разчитам 4 13,8
  До известна степен 4 13,8
  разчитам 3 10,3
  Разчитам изцяло 1 3,4
  Общо 23 79,3
 Неотговорили 6 20,7
Общо 29 100,0

Отг.: На бизнес партньори в региона 

  брой процент 
 Не разчитам изобщо 5 17,2
  Не разчитам 3 10,3
  До известна степен 3 10,3
  разчитам 7 24,1
  Разчитам изцяло 4 13,8
  Общо 22 75,9
 Неотговорили 7 24,1
Общо 29 100,0

Отг.: На бизнес партньори от чужбина 

  брой процент 
 Не разчитам изобщо 14 48,3
  Не разчитам 2 6,9
  До известна степен 3 10,3
  разчитам 2 6,9
  Разчитам изцяло 3 10,3
  Общо 24 82,8
 Неотговорили 5 17,2
Общо 29 100,0

Отг.: На инвеститори от чужбина  

  брой процент 
 Не разчитам изобщо 12 41,4
  Не разчитам 3 10,3
  До известна степен 3 10,3
  разчитам 3 10,3
  Разчитам изцяло 2 6,9
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  Общо 23 79,3
 Неотговорили 6 20,7
Общо 29 100,0

Отг.: На организации в подкрепа на бизнеса 

  брой процент 
 Не разчитам изобщо 6 20,7
  Не разчитам 6 20,7
  До известна степен 2 6,9
  разчитам 3 10,3
  Разчитам изцяло 5 17,2
  Общо 22 75,9
 Неотговорили 7 24,1
Общо 29 100,0

Отг.: На държавата 

  брой процент 
 Не разчитам изобщо 15 51,7
  Не разчитам 3 10,3
  До известна степен 1 3,4
  разчитам 1 3,4
  Разчитам изцяло 2 6,9
  Общо 22 75,9
 Неотговорили 7 24,1
Общо 29 100,0

Според Вас какво може да се направи за да се привлекат нови инвестиции в 
областта?  
Отг.: Предоставяне на леснодостъпни и качествени обществени услуги 

  брой процент 
 Да 12 41,4
  Не 15 51,7
  Общо 27 93,1
 Неотговорили 2 6,9
Общо 29 100,0

Отг.: Целенасочено информационно обслужване за бизнеса 

  брой процент 
 Да 13 44,8
  Не 14 48,3
  Общо 27 93,1
 Неотговорили 2 6,9
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Общо 29 100,0

Отг.: Общ маркетинг на региона 

  брой процент 
 Да 21 72,4
  Не 6 20,7
  Общо 27 93,1
 Неотговорили 2 6,9
Общо 29 100,0

Отг.: Подобряване на регулаторната рамка (наредби, процедури – прозрачност) 

  брой процент 
 Да 10 34,5
  Не 17 58,6
  Общо 27 93,1
 Неотговорили 2 6,9
Общо 29 100,0

Отг.: Използване на общински/държавни активи за насърчаване/подпомагане на 
бизнеса 

  брой процент 
 Да 18 62,1
  Не 9 31,0
  Общо 27 93,1
 Неотговорили 2 6,9
Общо 29 100,0

Смятате ли да използвате възможностите на структурните и кохезионния 
фонд на ЕС или от други национални и международни фондове и програми ? 

  брой процент 
 Да 15 51,7
  Не 12 41,4
  Общо 27 93,1
 Неотговорили 2 6,9
Общо 29 100,0

Ако отговорът на предходния въпрос е “Да” знаете ли как ? 

  брой процент 
 Да 4 13,8
  Не 11 37,9
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  Общо 15 51,7
 Неотговорили 14 48,3
Общо 29 100,0

 
 


