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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

ОСР Обща стратегическа рамка 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

СВОМР Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

ОПИК Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» 

ОПРЧР Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 

ОПНОИР Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен 

растеж» 

ОПОС Оперативна програма «Окална среда» 

СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 

НСИ  Национален статистически институт 

МИГ Местна инициативна група 

НСМ Национална селска мрежа 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ИП Инвестиционен приоритет 

ДМА Дълготрайни материални активи 

ИЗП Използвана земеделска площ 
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I.ВЪВЕДЕНИЕ 
Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент за 

участието на гражданите на местно равнище в разработването на 

отговори на социалните, екологичните и икономическите 

предизвикателства, пред които сме изправени днес. ВОМР е подход, който 

изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови 

инвестиции, може да окаже значително влияние върху живота на хората и 

да генерира нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в 

практиката. 

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително 

на гражданското общество и местните икономически участници в 

разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които 

помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще. 

Той може да бъде особено мощен инструмент, особено по време на 

криза, който да покаже на местните общности, че могат да предприемат 

конкретни стъпки към форми на икономическо развитие, които са по-

интелигентни, по-устойчиви и по-приобщаващи в съответствие със 

стратегията Европа 2020. 

 

Местното развитие, водено от общността е: 

- фокусирано върху конкретни подрегионални територии; 

- водено от местни групи за действие, съставени от представители на 

публичния и частния местен социо-икономически интерес, като на ниво 

вземане на решения нито публичният сектор, съгласно определението в 

националните правила, нито която и да било от групите, представляващи 

конкретните заинтересовани страни, представлява повече от 49 % от 

правата на глас; 

- извършва се чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно 

развитие, основани на характеристиките на района; 

- разработено е като се имат предвид местните потребности и потенциал, 

и включва иновативни характеристики в местния контекст, изграждане на 

мрежи и – където е целесъобразно – сътрудничество. 

 

Основната обосновка за използване на ВОМР е, че тези принципи 

подобряват резултатите, постигнати от традиционните, централизирани 

подходи отгоре-надолу. Освен това, ВОМР не трябва да се разглежда като 

конкуренция или противоречие на подходи отгоре-надолу на 

националните, регионалните или местните власти, а по-скоро като 

инструмент, който взаимодейства с тях, за да се постигнат по-добри общи 

резултати. 
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Планира се “отдолу-нагоре” чрез насърчаване участието на местната 

общност. Затова проучването и анализирането на мнението на общността 

относно нагласите и очакванията от прилагане на стратегия за ВОМР на 

територията на МИГ, обхванала общините Дряново и Трявна е от 

съществено значение за обективното структуриране на стратегията за 

развитие. 

 

II. ЦЕЛИ И МЕТОДИ НА ПРОУЧВАНЕТО  
Основните цели на проучването се заключават в следното: 

- Идентифициране мнението на обществеността относно нагласите за 

прилагане на стратегия за ВОМР на територията на местната инициативна 

група; 

- Идентифициране на потенциални участници/бенефициенти към 

разработваната интегрирана многосекторна стратегия за водено от 

общностите местно развитие; 

- Идентифициране на силни и слаби страни на територията, базирани на 

мнението на на общността; 

- Определяне на цели, които да залегнат в бъдещата стратегия, базирани 

на мнението на участниците. 

 

 

Методология 

При избора на методологията за провеждане на  изследването е отчетен 

характера на поставените цели на проучването при съблюдаване на  

принципите на прецизност, етичност,  дискретност и ефективно съчетаване 

на количествените с качествените показатели и критерии.  

Използван е количествен подход при набирането, обобщаването и 

анализирането на информацията. 

При количествения подход е приложен метода на анкетирането чрез 

предоставяне на индивидуална анкета. 

За целите на настоящото проучване са използвани два вида анкетни карти 

– един вид за публичния и нестопански сектори  и един вид за местния 

бизнес. Анкетните карти са структурирани в няколко раздела, съдържат 

въпроси, свързани с обща информация за анкетирания, идентифициране 

интереса  и идеите за  кандидатстване с проект, формулиране на 

проблеми, които затрудняват успешното развитие на отрасъла, в който 

функционират фирмите/организациите, контактна информация за 

анкетирания. 

Събирането на информация бе осъществено по няколко начина – 

анкетиране на участниците при провеждане на публични събития по 



 Проучванията и анализите на територията са направени в изпълнение на проект по договор № РД 50 -

110/17.08.2016г., финансиран по подмярка 19.1. „Помощ за технически дейности“ от ПРСР 2014 – 2020г. 
5 

информиране и консултиране с местната общност на бъдещата 

стратегия, попълване на анкетни карти при осъществени индивидуални 

посещения на заинтересовани лица, анкетиране по телефона. 

Резултатите от проведеното анкетиране не са представителни за 

територията, но отговорите представят предварителните нагласи и 

очаквания на заинтересованите страни от местната общност по 

отношение прилагането на подхода Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ, както и предварителните намерение за 

подготовка и реализиране на проекти по приложивмите мерки от 

стратегията за местно развитие. 

 

III. ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ/БЕНЕФИЦИЕНТИ 

КЪМ РАЗРАБОТВАНАТА ИНТЕГРИРАНА МНОГОСЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ 

ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 

За изследване на настроенията и възможностите за кандидатстване към 

Стратегията за ВОМР на територията на общините Дряново и Трявна бе 

проведено анкетно проучване. Целта на проучването бе да се проследи 

мнението на общността и нейната готовност относно подготовката и 

реализирането на стратегия за ВОМР.  

Анкетата бе разработена за два вида бенефициенти: 

1.Анкета за публичен и нестопански сектор - общини и общинска 

админострация, НПО, читалища, активни граждани; 

2.Анкета за стопански сектор – бизнес – микро, малки и средни 

предприятия, услуги и земеделски производители. 

 

Всеки един от анкетните формуляри съдържа няколко раздела от въпроси: 

- профил на анкетирания; 

- вид на организацията, представлявана от анкетираните лица; 

- пол, образователно равнище, трудоспособна възраст; 

- виждане на анкетираните лица по отношение на избор на мерки от ОП, 

които да се всключат в стратегията за ВОМР; 

- формулиране на цели в бъдещата стратегия за развитие; 

- изследване мнението по отношение минимална и максимална 

стойност на проектите; 

- готовност за участие с проекти, финансирани от стратегията за ВОМР; 

- срещнати проблеми в сектора, в който се развива анкетирания; 

- формулиране на силни и слаби страни на територията. 
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1.Резултати от проведено анкетиране за публичен и нестопански сектор - 

общини и общинска администрация, НПО, читалища, граждани 

 

Анкетирани бяха 88 души от целева група – общински служители, 

представители на НПО и читалища. За целите на проучванията, на 

състоялите се събития за информиране на местната общност в 

изпълнение на дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“, финансирана от ПРСР 2014 – 2020г., на участниците в събитията 

бяха предоставени анкетни карти. Допълнително бяха предоставени 

анкетни карти по имейл и при проведени индивидуални срещи със 

заинтересовани представители на местната общност. За целите на 

проучването бе проследено мнението на участниците и чрез телефонни 

разговори. Впоследствие получените резултати  бяха обобщени и 

анализирани. 

 

Профилът на анкетирания от тази група може да бъде представен 

графично по следния начин: 

 

Диаграма 1. Вид на организациите, представители на които 

са взели участие в анкетното проучване 

 

 
 

 

Най-активни в анкетирането са и представителите на читалищата – 34 %, 

следвани от представителите на публичната власт – 25%. Представителите 

на НПО, на учебно и научно учреждение са проявили  еднаква степен на 

активност.  

От диаграмата е видно, че в направеното допитване е проследено 

мнението на разнообразен състав – представители от публичния и 

нестопански сектори от територията на МИГ. Не може да се направи извод, 

че резултатите от анкетирането са представителни за територията, но 
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виждането на общността ще даде основните насоки, на които да се 

базира бъдещата стратегия за развитие. 

В резултат на проведеното допитване бяха формулирани и групите 

заинтересовани лица/страни, представители на публичния и нестопански 

сектори: 

Група: Структури на гражданското общество 

Сектор:  Нестопански  

Заинтересовани лица/страни: 

1. НПО, в т.ч. секторите: култура, спорт, образование, туризъм, социални 

дейности; 

2. Църковни настоятелства; 

3. Образователни институции – училища и детски градини; 

4. Здравни и социални организации;  

5. Активни граждани; 

 

Група: Местна власт  

Сектор: Публичен  

Заинтересовани лица/страни: 

1..Общини и кметства от територията на общините Дряново и Трявна. 

 

Диаграма 2. Населени места, в които живеят анктираните лица 

 

 

 
 

От диаграмата е видно, че по - голяма активност са проявили 

представителите от общинските центрове – Трявна,  Дряново и гр.Плачковци 

като почти 2/3 от анкетираните лица са от градовете. Тази ситуация може 

да се обясни с обстоятелството, че една значителна част от населението е 

концентрирана в градовете от територията на МИГ – около 95% от 
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населението. Затова и представителността на анкетираните лица от 

градовете е по-голямо отколкото от селата. 

 

Диаграма 3. Класифициране на анкетираните лица по пол 

 

 

 
 

 

За целите на осъщественото проучване бе изследвано образователното 

равнище, пол и възраст на анкетираните лица. Според половата 

разделеност на анкетирания се наблюдава по-голяма активност на жените, 

отколкото при мъжете, така че може да се направи извода, че жените 

участват активно в подхода Водено от общностите местно развитие на 

територията на общините Дряново и Трявна. 

 

Диаграма 4. Възрастова структура на анкетираните лица 
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Най голяма активност към анкетата са проявили жители в зряла 

трудоспособна възраст от 30 до 60 години – 57 % от анкетираните. 

Следващи по активността, сравнително еднаква са младежите под 30 г. – 

22 % и предпенсионерите и пенсионери над 60г. са с активност към 

осъществените проучвания  21 %. Предвид тези данни могат да се направят 

следните изводи: 

- територията на местната инициативна група разполага с достатъчно 

капацитет от хора в активна трудоспособна възраст, способни да участват 

в прилагането на стратегията за ВОМР от страна на публичния сектор; 

- сравнително високото участие на младежите създава предпоставка   за 

по - успешна работа на местната инициативна група, свързани по 

дългосрочното им включване в развитие на територията и по-конкретно с 

прилагане на подхода ВОМР. 

 

Диаграма 5. Образователна структура на анкетираните лица 

 

 

 
 

Проследявайки образователното равнище на анкетираните лица прави 

впечатление, че преобладават гражданите, завършили висше образование 

– 60% от анкетираните , полувисше – 13%, средно специално – 8% и средно 

– 19%. 

Резултати от анкетата по този показател показват, че територията разполага 

с достатъчно грамотни и образовани хора от страна на публичния и 

нестопански сектори, способни да вземат активно участие в 

реализирането на бъдещата стратегия за развитие. 

 

Въпрос: Как се развива дейността с която се занимават анкетираните лица, 

по тяхно лично мнение 

 

Отговорът на въпроса е представен на диаграма 6. 

 

Диаграма 6. Развитие на територията 
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Около 1/4  от анкетираните са доволни от посоката в която се развива 

дейността в областта, в която работят. 61 % смятат че се развива 

задоволително и 14 % смятат че се развива лошо. Като извод от този въпрос 

може да се обобщи, че общността е настроена умерено оптимистично 

относно развитието на територията. 

 

Въпрос: Проблеми, които затрудняват успешното развитие на сектора в 

който работят анкетираните  

 

Отговорите са отразени в графичен вид на следващата диаграма. 

 

Диаграма 7. Проблеми, които затрудняват успешното 

развитие на сектора 
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Според анкетираните основните проблеми на сектора в който работят, 

около половината от анкетираните са1: 

 

 Липсата на програми за финансиране – 46 %; 

На второ място по важност са проблемите, който посочват около 1/3 от 

анкетираните: 

 Трудния достъп до инвестиции – 33%. 

Следващите причини са: 

 Липсата на квалифицирани специалисти – 30 % от анкетираните. 

 Липсата на средства за изпълнение на програми финансирани от ЕС – 

24% от анкетираните; 

 Липсата на местни политики за НПО-19 %; 

 Друга причина – 16 % 

При така дадените отговори на този въпрос могат да се направят няколко 

извода: 

- стратегията за ВОМР е необходима за развитие на територията, защото 

ще осигури различни възможности за финансиране на проекти и ще 

удовлетвори очакванията на различни групи лица, които имат интерес от 

нейното прилагане; 

- препоръчва се проектите, които ще бъдат финансирани да бъдат 

подкрепени с максимално допустимите стойности по приложимите мерки 

за да се повиши степента на мотивация за участие с проекти от страна на 

заинтересованите лица; 

- необходимо е стратегията да подпомогне неправителствените 

организации като ги допусне като потенциални бенефициенти за 

изпълнение на проекти с цел оказване на подкрепа по отношение на 

местните политики за развитие на НПО – сектора. 

 

Въпрос: Намеренията на участниците в анкетата за развитие на сектора  

 

Отговорите на въпроса са отразени на следната графика: 

 

 

Диаграма 8. Намеренията на участниците  за развитие на сектора 

 

                                                 
1 Процентите са повече от 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор  
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Впечатление прави високия процент на активност и ангажираност на 

анкетираните към сектора в които работят и наличието на идеи за 

бъдещото му развитие – близо 90% са отговорили че имат идея и знаят как 

да я реализират.  Едва 11% имат само идея за бъдещото развитие на 

сектора, без да се ангажират с конкретна реализация. 

Отговорът на този въпрос насочва към извода, че на територията има 

изграден човешки капацитет и потенциал за успешното реализиране на 

стратегията. 

 

Въпрос: Относно опита на анкетираните с проекти, финансирани от 

Европейския съюз 

 

Диаграма 9. Опит по реализиране на проекти 

 

 
 

Резултатите от този въпрос показват, че най-голям опит има в областта на 

изпълнение на проекти от ОП РЧР, което е обяснимо, тъй като анкетираните 

са основно от местната власт и неправителствения сектор. По този начин 

са отговорили 24% от анкетираните. В значително по-ниска степен има 
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дадени положителни отговори относно изпълнението на проекти, 

финансирани от ОПИК и ПРСР – съответно 12 % и 15 %. Ниските проценти на 

дадените отговори относно ОПИК и ПРСР се обясняват с това, че двете 

програми прилагат мерки, насочени основно към бизнеса, а анкетираните 

лица представляват нестопанския и публичния сектор. Сравнително голям 

е процентът на анкетираните лица, които са отговорили отрицателно на 

този въпрос – 51 %, затова ще е необходимо от страна на местната 

инициативна група да продължи да информира и обучава 

представителите на нестопанския сектор за придобиване на умения и 

компетентности по темите, свързани с подготовка и изпълнение на проекти. 

 

Въпрос: В кои сектори трябва да се фокусира стратегията за ВОМР? 

 

Диаграма 10. Сектори на интервенция на СВОМР 

 

 

 
 

Резултатите от анкетата относно секторите, в които стратегията трябва да 

окаже съдействие посредством приложимите мерки са изложени по-долу: 

 69% от анкетираните смята че територията трябва да се развива като 

туристически район; 

 Всеки трети от анкетираните смята че трябва да се развиват паралелно 

и програмите – ОПНОИР, ОПОС и ОПИК; 

 46% от анкетираните са за развитие на човешките ресурси. Това е 

обяснимо като се има предвид, на това че анкетираните са от секторите 

публичен и нестопански – НПО и читалища 

 Най- малък е процента за развитие на територията като земеделска – 21 

%. Това е обусловено, както от вида на анкетираните, така и от типично 

туристическата и промишлена насоченост на територията и бизнеса.  
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 Нагласата на местната общност е за мултифондова стратегия с участие 

на всички допустими програми, което е видно от показаните резултати в 

анкетните карти. 

 

2.Проследяване мнението на анкетираните относно целите по отношение 

на бъдещата Стратегия за Водено от общностите месно развитие 

 

Относно Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

– Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. 

 

Резултатите от проучванията са отразени в таблица 1: 

 

Таблица 1.  

Цел от Европейският земеделски 

фонд за развитие на селските 

райони 

Резултат в /%/ 

Развитие и стимулиране на 

предприемачество и устойчив 

бизнес; 

49 

Развитие на динамична жизнена 

среда и подобряване качеството 

на живот чрез развитие на 

хоризонтални и междусекторни 

партньорства и взаимодействие 

за инициативи от общ интерес; 

55 

Развитие на практики и модели за 

добро управление и участие на 

заинтересованите страни в 

развитието на територията, като 

основа за териториално развитие; 

13 

Развитие на териториална 

идентичност, маркетинг и марки 

на база на специфичния 

териториален потенциал и 

продукти от местен характер. 

13 

 

Анкетираните лица дават противоречиви отговори за целите, които следва 

да бъдат формулирани в бъдещата стратегия за развитие. Обяснението за 

това е в сравнително ниската степен на информираност с какво 

съдържание е изпълнена всяка една от посочените цели. От представените 

данни е видно, че анкетираните смятат за най-важна цел: Развитие на 
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динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез 

развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и 

взаимодействие за инициативи от общ интерес“. Като вторичен фактор за 

развитието на територията се поставят целта „Развитие и стимулиране на 

предприемачество и устойчив бизнес“ . 

 

Относно Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 

2020г. 

 

Таблица 2.  

Цел от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 

Резултат в /%/ 

Преодоляване на силно изразени 

негативни процеси в обхванатите 

територии по отношение на 

пазара на труда и социалното 

включване;  

25 

Устойчива и качествена заетост 

за уязвими групи; 

15 

Мобилност на работната сила, 

както и повишаване 

квалификацията на населението 

за по-голямо съответствие на 

уменията на търсещите работа с 

нуждите на бизнеса; 

10 

Подобряване качеството на 

работните места и 

квалификацията и уменията на 

заетите; 

45 

Подобряване достъпа до 

социални услуги на различни групи 

социално изключени или в риск от 

социално изключване лица. 

33 

 

Анкетираните представители на общността изразяват положително 

становище по отношение на прилагането на мерки от ОП РЧР 2014 – 2020г., 

което е видно от дадените отговори. Като основна цел на програмата за 

развитие на човешките ресурси се посочва „Подобряване на качеството на 

работните места и квалификацията и уменията на заетите“. Следващата 

по важност цел от Програмата е свързана  с осигуряване на устойчива и 

качествена заетост на уязвимите групи от населението. На трето място, но 

не на последно по значимост е посочена цел „Преодоляване на силно 
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изразени негативни процеси в обхванатите територии по отношение на 

пазара на труда и социалното включване“. 

 

Относно Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен 

растеж” 2014 – 2020г. 

 

Таблица 3.  

Цел от Оперативна програма  

„Наука и образование за 

интелигентен растеж ” 

Резултат в /%/ 

Повишаване на качеството на 

училищното образование в 

малките населени места 

75 

Подобряване на достъпа до 

училищно образование в малките 

населени места 

10 

Намаляване броя на 

необхванатите от 

образователната система, на 

отпадащите от училище и на 

ранно/преждевременно 

напусналите училище 

18 

 

В резултат на осъществените проучвания на територията и направените 

допитвания посредством анкетираните лица, относно ОПНОИР могат да се 

направят следните изводи и препоръки: 

 Към ОПНОИР има заявен интерес от страна на местната общност и би 

било добре допустими мерки от Програмата да се включат в бъдещата 

стратегия за развитие; 

 Като основна цел на Оперативна програма програма  „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ е изведена   „Повишаване на 

качеството на училищното образование в малките населени места“, 

следвана от „Намаляване броя на необхванатите от образователната 

система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно 

напусналите училище“.  

Относно Оперативна програма  „Околна среда” 2014 – 2020г. 

 

Таблица 4.  

Цел от Оперативна програма  

„Околна среда ” 

Резултат в /%/ 
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Подобряване и поддържане на 

природозащитното състояние на 

видове и местообитания от 

мрежата Натура 2000 

43 

 

Един сравнително висок процент от анкетираните са дали положителен  

отговор относно прилагането на действия посредством стратегията за 

ВОМР, финансирани от ОПОС 2014 – 2020г. Това се обяснява с 

обстоятелството, че на територията на МИГ има защитени територии, които 

са включени в Програмата като допустими посредством стратегията и от 

това, че общините и неправителствените организации са допустими 

кандидати по Програмата.  

Като основна цел на Оперативна програма  „Околна среда“, се налага  

„Подобряване и поддържане на природозащитното състояние на видове и 

местообитания от мрежата Натура 2000“, което е и единствената цел 

допустима за финансиране през ВОМР. 

 

Въпрос: Бихте ли кандидатствали с проект към стратегията за ВОМР? 

 

Диаграма 11. Нагласа на местната общност за участие с проекти към 

стратегията по съответните оперативни програми 

 

 
 

По показателя „Готовност на местната общност да кандидатстват с проекти 

към стратегията“  69% от анкетираните са дали положителен отговор, че 

имат готовност и желание да изпълняват проекти по мерки, финансирани 

от ПРСР 2014-2020г.  

За останалите  има доста висок положителен отговор от 34 до 45%,относно 

нагласа за кандидатстване към Стратегията за ВОМР  
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Таблица 5. Размер на инвестицията 

Размер на инвестицията Процент на анкетираните избрали 

тази стойност 

От 10 000 до 100 000 лева 51 

От 100 001 до 200 000 лева 22 

От 200  001 до  390 000 лева 27 

 

Интерес представлява мнението на анкетираните лица относно размера 

на разходите по проекта. 51% от анкетираните са отговорили, че размера 

на инвестицията трябва да е в границите от 10 000 до 100 000 лева. 22% от 

гражданите са посочили стойности на разходите в границите от 100 001 до 

20 000 лева, а 27% са заявили желание за изпълнение на по-големи проекти 

от 200 001 до 390 000 лева. 

По-долу е проследено мнението на анкетираните лица относно силните и 

слабите страни, възможностите и заплахите, които да залегнат в SWOT – 

анализа на стратегията за развитие. 

 

Таблица 6. Анализ на силните страни на територията 

Силна страна на територията % на 
анкетираните 

за тази силна 

страна 
Стратегическо географско положение, съхранена 

природа, благоприятен климат, почви, релеф и 

биологично разнообразие ; 

81 

Съхранено културно наследство – фолклор, традиции и 

занаяти; 

67 

Наличие на достатъчно и с високо качество 

образователни институции; 

6 

Високо качество на услугите в района; 10 

Наличие на свободна работна ръка; 16 

Добре развити услуги в областта на здравеопазването;  9 

Наличие на традиции в  селското и горско стопанство и 

наличие на възможности за развитието им ; 

6 

Ниска пристъпност; 12 

Развита читалищна дейност; 24 

Наличие на достатъчно и модернизирани туристически 

бази; 

7 

Достъп до транспортни мрежи с национално значение; 12 

Приятелски настроена към бизнеса местна власт; 18 
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Липса на  ярко изразени екологични проблеми и 

замърсявания 

45 

 
Като най - силни черти на територията се очертават:  

 Стратегическо географско положение, съхранена природа, 

благоприятен климат, почви, релеф и биологично разнообразие ; 

 Съхранено културно наследство – фолклор, традиции и занаяти; 

 Липса на  ярко изразени екологични проблеми и замърсявания 

 Развита читалищна дейност;. 

 

Таблица 7. Анализ на слабите страни на територията 

 

Слаба страна на територията % на 
анкетираните 

за тази слаба 
страна 

Отрицателен естествен прираст и застаряване на 
населението, наличие на миграция  при младите хора; 

93 

Наличие на висока безработица при младите и хората в 
пред пенсионна  възраст; 

27 

Ниски доходи на населението, ниска мотивация на 
персонала; 

60 

Недостатъчна обезпеченост на предприятията с 

модерна и конкурентна техника; 

10 

Висока енергоемкост на производствата; 10 

Липса на реклама на територията и продуктите от нея – 
разпознаваем бранд; 

19 

Недостатъчно развити атракции в туристическата 

сфера; 

52 

Недостатъчно възможности за спорт и осмисляне на 

свободното време; 

10 

Липса на изцяло социални предприятия; 0 

Липса на постоянна културна институция – театър, кино, 
опера; 

25 

Влияние на транспортната проходимост от 

атмосферните влияния  

16 

Друго 0 

 

Като слаби страни на територията са посочени следните: 

 Отрицателен естестествен прираст и застаряване на населението, 

наличие на миграция  при младите хора  

 Ниски доходи на населението, ниска мотивациия на персонала; 

 Недостатъчно развити атракции в туристическата сфера; 

 Наличие на висока безработица при младите и хората в 

предпенсионна  възраст; 
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 Липса на постоянна културна институция – театър, кино, опера; 

 

3. Резултати от Анкета за стопански сектор – бизнес – микро-, малки и 

средни предприятия, услуги и земеделски производители  

 
2 Анализът на икономическото развитие на България показва голямо 

изоставане на българските райони от средно европейските нива на 

развитие на регионите.  Изключение прави само Югозападният район, 

чиито демографски, икономически, социални и инфраструктурни 

показатели го открояват над останалите райони и го приближават до 

средното равнище на европейските региони. Приносът на Югозападния 

район в националния БВП (48,3%) е почти изравнен с приноса на останалите 

пет  района, взети заедно. В същото време, Северозападният район заема 

последното място по почти всички основни показатели за развитие. 

Останалите райони и особено Северният централен район, обаче, са по-

близо по развитие до Северозападния отколкото до Югозападния, от който 

изостават сериозно.  

Устойчивото развитие на районите в България е затруднено поради общата 

тенденция за намаляване на  населението в страната, за обезлюдяване на 

по-слабо развитите райони и за миграция към по-привлекателните райони 

и градове, какъвто е столицата София. Икономическата криза задълбочава 

демографските проблеми и засилва диспропорциите в териториалното 

разпределение на населението. 

 

Затова изследването на мнението на представители на бизнеса относно 

разработването на бъдещата стратегия за развитие на територията на 

общините Дряново и Трявна е от съществено значение при формулиране 

на целите и приоритетите за развитие на местната икономика и за 

формиране на добавена стойност на територията. 

 

За целите на настоящото проучване бе използван метода на анкетирането.  

Анкетирани са 61 души представители на местния бизнес и земеделски 

производители. Взетото мнение от анкетираните лица дава до голяма 

степен необходимите насоки при формулиране на целите и приоритетите 

на настоящата стратегия.  

Профилът на анкетирания от тази група може да бъде представен 

графично по следния начин: 

                                                 
2 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за  периода 2012 – 

2022 г. 
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Анализ на профила на анкетираните лица 

 

По-долу, на следващата диаграма е представено разпределение на 

анкетираните лица по вид на организацията. 

 

Диаграма 11. Профил на анкетираните според вида на организацията 

 

 
 

От диаграмата е видно, че най-голям брой анкетирани са от 

представителите на най-дребния бизнес – еднолични търговци, 

собственици на ЕООД и земеделски производители. По отношение на 

предприятията, представляващи местния бизнес изборът на анкетирани 

лица е извършен на случаен принцип и тъй-като  на територията 

преобладават микропредприятията, чиито собственици са ЕТ или ЕООД, 

затова е най-висок процентът на този вид предприятия.  

 

Размер на предприятието 

 

Според размера на предприятието анкетираните са класифицират като: 

 

Диаграма 12. Размер на предприятието 
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Преобладават анкетираните представители на микропредприятията и 

самонаети лица. Следващите са представителите на малките предприятия 

/ над 10 заети лица/.  

По обясними причини най-голям е броят на анкетираните представители на 

микропредприятията, тъй като микропредприятията са най-многочислени - 

заемат над 90% от всички функциониращи предприятия на територията на 

МИГ. 

 

Въпрос: Опит на фирмата/земеделското стопанство чието представител е 

анкетираният 

 

Диаграма 13. Опит на предприятието 

 

 
 

Основният профил на анкетираните е че това са представители на 

новосъздаден бизнес до 1 г. – 27% и на бизнес с опит до 5 г. – 35%. Интерес 

към Стратегията за ВОМР проявяват представители на започващи нов 

бизнес или с бизнес който в момента се утвърждава на пазара. Това са и 

основните бенефициенти по стратегията. 
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Въпрос: Основен предмет на дейност 

 

Диаграма 14. Основен предмет на дейност 

 

 
 

 

Анализирайки представителите на анкетираните предприятия по основен 

предмет на дейност прави впечатление високия процент на заетите в 

сектор „Услуги“ – 37% от анкетираните, следвани от сектор търговия, селско 

стопанство и други. 

От посочилите принадлежността си към сектор „Друго“, само няколко 

анкетирани са конкретизирали, че се занимават със сладкарство, сектор 

НПО и пчелари.  

 

На базата на получените резултати могат да се формулират следните 

групи заинтересовани страни от местния бизнес, които да се включат в 

стратегията за водено от общностите местно развитие: 

Група:  Представители на местната икономика  

Сектор:  Стопански – лека промишленост  

Заинтересовани лица/страни: 

1.Микро- малки и средни предприятия и техни сдружения и кооперации в 

областта на  занаятите, мебелното производство и първичната  преработка 

на дървесина, хранително-преработвателната промишленост, 

текстилната и шивашка промишленост, свободните професии; 

Сектор: Стопански – тежка промишленост 

Заинтересовани лица/страни:   

2. Малки и средни предприятия в областта на металургията и 

машиностроенето; 

3. Малки и средни предприятия за добив на инертни материали; 

Сектор: Стопански - туризъм 

Заинтересовани лица/страни: 
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4. Микро- и малки  предприятия - представители на къщи за гости, 

ресторантьори, хотелиери, туристически услуги; 

Сектор: Стопански - в сферата на услугите извън туризма 

5. Микропредприятия в сферата на услугите; 

Сектор: Стопански - селско стопанство 

Заинтересовани лица/страни: 

6. Земеделски производители – физически и юридически лица, коопераци 

 

Въпрос: Населено място на анкетираните лица 

 

Диаграма 15. Населено място на анкетираните лица 

 

 

 
 

Според населеното място в което живеят по голяма активност са проявили 

живеещите в общинските центрове 84%, за сметка на селата – 16% от 

анкетираните 

 

Въпрос: Възрастовата структура на анкетираните лица. 

 

Диаграма 16. Възрастова структура 
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Най-голяма заинтересованост към развитието на територията за развитие 

на местния  бизнес и земеделие проявява активното население от 31 до 60г. 

В тези възрастови граници са се определили 87 % от анкетираните лица. 

Очаква се  в тази възрастова група да бъдат основните бенефициенти към 

Стратегията, тъй като това са хора с достатъчно професионален опит – 

теоретичен и практически, и които са в активна трудоспособна възраст. 

По-ограничено е участието на младите хора – 13% от анкетираните лица, 

което е показателно за сравнително ниския интерес към проблемите за 

развитие на територията. 

 

Въпрос:  Образователно равнище на анкетираните лица 

 

Диаграма 17. Образователно равнище 
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Според образователното си равнище болшинството от анкетираните са 

посочили завършено висше образование – 54 %, следвани от завършилите 

средно и средно-специално образование – съответно 15% и 28 % от 

анкетираните лица. От анкетираните само 3% са заявили, че са с основно 

или по-ниско образование.  

Анализирайки резултатите по този показател, може да се направи извода, 

че собствениците на фирми от територията на МИГ са образовани хора, 

знаещи и можещи, способни да си управляват бизнеса. По този начин 

може да се определи, че територията разполага с необходимия потенциал 

– представители на малкия бизнес и земеделие, способни да се включат 

успешно в реализирането на бъдещата стратегия. 

Според пол, по-активни са били мъжете 77% от анкетираните, а жените 23%. 

 

Въпрос: Развитие на отрасъла в който работи анкетирания и проблеми 

Диаграма 18. Развитие на отрасъла в който работи анкетирания 

 

 
 

На въпроса „По Ваше мнение как се развива отрасълът в който работите?“  

отговорите на анкетираните са следните: 

Положителен отговор са дали 80 % от анкетираните лица, от които 57 % за 

отговорили „Задоволително“ и 23 % с „Много добре“. 20 % са дали 

отрицателен отговор, в смисъл че бизнесът им се развива лошо. Интересен 

е факта, че никой от анкетираните не е дал отговор „Отлично“ като 

удоволетвореност от развитието на бизнеса.  

От дадените положителни отговори може да се извлече заключението, че 

една значителна част от анкетираните се развиват устойчиво, нямат 

намерение да си променят бизнеса и ще продължат да се развиват в 

сектора, който представляват. 

Следващата диаграма представя проблемите, които възпрепятстват 

развитието на местния бизнес и земеделието. 

0

20

40

60

З
а

гл
а

в
и

е
 н

а
 о

с

отлично много добре задоволително лошо

Серия1 0 23 57 20



 Проучванията и анализите на територията са направени в изпълнение на проект по договор № РД 50 -

110/17.08.2016г., финансиран по подмярка 19.1. „Помощ за технически дейности“ от ПРСР 2014 – 2020г. 
27 

 

Въпрос: Основни проблемите, които възпрепятстват развитието на местния 

бизнес и земеделието  

 

Диаграма 19. Идентифицирани проблеми на територията 

 

 
 

 

 Според анкетираните най – големият проблем е липса на 

квалифицирана работна сила и  труден достъп до инвестиции - 56 % от 

анкетираните са отговорили по този начин. 

 Друг голям проблем, пред икономиката липсата на местни политики за 

стимулиране на бизнеса, както и е липсата на пазари; 

 Според 28% от  анкетираните проблем в развитието на бизнеса е и  

липсата на възможности за финансиране с европейски средства.  

*Забележка: броят на дадените отговори е по-голям от броя на 

анкетираните лица, защото част от анкетираните са дали повече от един 

отговор. 

 

Необходимо е да се отбележи, че посочените проблеми са различни 

според целевата група на анкетираните лица.  

Основните изводи по целеви групи са: 

 Според представителите на земеделския сектор – за земеделските 

производители, най-големият проблем е липсата на пазари за реализация 

на  продукцията и остарялата материално-техническа база. Следващите 

по важност проблеми според всеки втори земеделски производител са 

липсата на оборотни средства и липсата на квалифицирана работна 

сила. 

 Проблемите според представителите на бизнеса /микро предприятия, 

малки и средни предприятия в сферата на бизнеса, услугите и  търговията/ 
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се заключават в липсата на квалифицирана работна ръка и в липсата на 

местни политики за стумулиране на бизнеса, както и в лошата 

инфраструктура. 

 

Въпрос: Опит при реализирането на проекти и бъдещи  идеи за проекти 

 

Диаграма 20. Опит при реализирането на проекти 

 

 

 

 

От участниците в анкетата, 72% все още не са реализирали проект към 

момента, подкрепен от Европейския съюз. От останалите анкетирани лица 

най - голям е броят на изпълнилите вече по един проект, финансиран от   

ПРСР 2007 – 2013г.  – 16% и по ОПРЧР – 12 % . 

Нагласата на повече от 90 % от анкетираните е да разширяват бизнеса си 

чрез използване на европейските програми, от тях повече от половината 

имат и конкретни идеи и намерения за  кандидатстване. 

Едва 3% от анкетираните не са склонни да си разширяват бизнеса. 

 

 

4. Идентифициране на цели и приоритетни направления на стратегията за 

ВОМР 

 

Идентифицирането на целите и приоритетите, които да залегнат в 

бъдещата стратегия за водено от общностите местно развитие  са 

съобразени с основните насоки, цели и приоритети, формулирани в ПРСР, 

ОПИК, ОПНОИР, ОПОС и ОПРЧР за периода 2014 – 2020г., базирани на 

получена обратна връзка от местния бизнес в резултат на осъществено 

анкетно проучване. 

 

Въпрос: Анализ на приоритетните направления 

 

Диаграма 21. Сектори, в които трябва да се фокусира  

57%
35%

5% 3%

Определено „Да“

По скоро „Да“

Имам, но не знам как 

да ги реализирам 

Определено  „Не“
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стратегията за ВОМР 

 

 
 

На въпроса относно секторите, в които трябва да се фокусира стратегията 

от дадените отговори се вижда че Стратегията трябва да е насочена 

основно към развитие на туризма и промишленото производство, на трето 

място е развитието на селското стопанство.  

В коментарите си към анкетните карти, лицата посочват допълнително и 

секторите свързани с развитие на малкия бизнес, преработвателната 

промишленост /хранителна преработка/ и услугите за населението. 

Относно другите оперативни програми, нагласата е за включване на 

Програма ОПИК и ОПРЧР, за програма ОПОС и ОПНОИР е по малка 

активността, но това е обусловено от вида на анкетираните – представители 

на бизнеса.  

Предвид данните от проучванията по този въпрос може да се направи 

извода, че в стратегията за водено от общностите местно развитие следва 

да бъдат включени мерки за инвестиции в следните приоритетни 

направления: 

- развитие на туризма; 

- развитие на производствени дейности, подкрепящи бизнеса на от 

територията на МИГ; 

- развитие на селското стопанство; 

- развитие на услугите; 

- развитие на хранително-вкусовата промишленост; 

 

 

Въпрос: Цели от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. 

 

Таблица 8 
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Цел от Европейският земеделски 

фонд за развитие на селските 

райони 

Резултат в /%/ 

Развитие и стимулиране на 

предприемачество и устойчив 

бизнес; 

56 

Развитие на динамична жизнена 

среда и подобряване качеството 

на живот чрез развитие на 

хоризонтални и междусекторни 

партньорства и взаимодействие 

за инициативи от общ интерес; 

34 

Развитие на практики и модели за 

добро управление и участие на 

заинтересованите страни в 

развитието на територията, като 

основа за териториално развитие; 

21 

Развитие на териториална 

идентичност, маркетинг и марки 

на база на специфичния 

териториален потенциал и 

продукти от местен характер. 

30 

 

Анкетираните лица дават различни отговори за целите, които следва да 

бъдат формулирани в бъдещата стратегия за развитие. Обяснението за 

това е в сравнително ниската степен на информираност с какво 

съдържание е изпълнена всяка една от посочените цели. От представените 

данни е видно, че анкетираните смятат за най-важна цел: „Развитие и 

стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес“, следвано от 

„Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на 

живот чрез развитие на хоризонтални и между секторни партньорства и 

взаимодействие за инициативи от общ интерес“. Като важен фактор за 

развитието на територията се поставят  и целта „Развитие на териториална 

идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален 

потенциал и продукти от местен характер“. 

 

Въпрос: Цели от Оперативна програма  „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014 – 2020г.  

 

Таблица 9 
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Цел от Оперативна програма  

„Иновации и 

конкурентоспособност”  

Резултат в /%/ 

Инвестиции за повишаване на 

капацитета на малките и средни 

предприятия  за пазарно развитие, 

производителността на труда и 

намаляване на енергоемкостта и 

ресурсоемкостта на 

производството на тези територии; 

59 

Насърчаване на иновационната 

активност, разработването и 

внедряването на иновации от и на 

тези територии, както и 

насърчаване на частните 

инвестиции в научни изследвания и 

иновации; 

30 

Подобряване на достъпа до 

финансиране на МСП и 

насърчаване създаването на нови 

устойчиви предприятия, които да 

осигуряват заетост на местното 

население и възможности за 

повишаване на доходите му.  

33 

 

Като основна цел от ОПИК, анкетираните посочват „Инвестиции за 

повишаване на капацитета на малките и средни предприятия  за пазарно 

развитие, производителността на труда и намаляване на енергоемкостта и 

ресурсоемкостта на производството на тези територии“, която е напълно 

постижима, чрез включване и изпълнение на мярка „Подобряване 

производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“ финансирана чрез 

ОПИК през мултифондова стратегия.; 

 

Въпрос: Цели от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

резултатите от проучванията са следните: 

 

Таблица 10 

 

Цел от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 

Резултат в /%/ 
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Преодоляване на силно изразени 

негативни процеси в обхванатите 

територии по отношение на 

пазара на труда и социалното 

включване;  

13 

Устойчива и качествена заетост 

за уязвими групи; 

20 

Мобилност на работната сила, 

както и повишаване 

квалификацията на населението 

за по-голямо съответствие на 

уменията на търсещите работа с 

нуждите на бизнеса; 

41 

Подобряване качеството на 

работните места и 

квалификацията и уменията на 

заетите; 

38 

Подобряване достъпа до 

социални услуги на различни групи 

социално изключени или в риск от 

социално изключване лица. 

15 

 

Като основна цел на програмата за развитие на човешките ресурси се 

посочва „Мобилност на работната сила, както и повишаване 

квалификацията на населението за по-голямо съответствие на уменията на 

търсещите работа с нуждите на бизнеса“ и  „Подобряване на качеството 

на работните места и квалификацията и уменията на заетите“. 

Следващата по важност цел от Програмата е свързана  с осигуряване на 

устойчива и качествена заетост на уязвимите групи от населението. Но;пе 

на последно по значимост е посочена цел „Подобряване достъпа до 

социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от 

социално изключване“. 

 

Въпрос: Цели от Оперативна програма  „Наука и образование за 

интелигентен растеж” резултатите от проучванията са следните: 

 

Таблица 11 

 

Цел от Оперативна програма  

„Наука и образование за 

интелигентен растеж ” 

Резултат в /%/ 
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Повишаване на качеството на 

училищното образование в 

малките населени места 

56 

Подобряване на достъпа до 

училищно образование в малките 

населени места 

11 

Намаляване броя на 

необхванатите от 

образователната система, на 

отпадащите от училище и на 

ранно/преждевременно 

напусналите училище 

10 

 

В резултат на осъществените проучвания на територията и 

направените допитвания посредством анкетираните лица, относно 

ОПНОИР могат да се направят следните изводи и препоръки: 

 Към ОПНОИР има заявен интерес от страна на местната общност и 

би било добре допустими мерки от Програмата да се включат в бъдещата 

стратегия за развитие; 

 Като основна цел на Оперативна програма програма  „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ е изведена   „Повишаване на 

качеството на училищното образование в малките населени места“,  

Въпрос: Цели от Оперативна програма  „Околна среда” 2014 – 2020г. 

 

Таблица 12 

 

Цел от Оперативна програма  

„Околна среда ” 

Резултат в /%/ 

Подобряване и поддържане на 

природозащитното състояние на 

видове и местообитания от 

мрежата Натура 2000 

41 

 

Един сравнително висок процент от анкетираните са дали 

положителен отговор относно прилагането на действия посредством 

стратегията за ВОМР, финансирани от ОПОС 2014 – 2020г. Това се обяснява 

с обстоятелството, че на територията на МИГ има защитени територии, 

които са включени в Програмата като допустими посредством стратегията. 

Като основна цел на Оперативна програма  „Околна среда“, се 

налага  „Подобряване и поддържане на природозащитното състояние на 

видове и местообитания от мрежата Натура 2000“, което е и единствената 

цел допустима за финансиране през ВОМР; 
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Въпрос: Анализ на намеренията за кандидатстване към Стратегията за 

местно развитие и размер на инвестиционния проект 

 

Диаграма 22. Анализ на намеренията за кандидатстване към стратегията 

 

 

 
 

От анкетираните  представители на малкия бизнес и земеделски 

производители  един доста висок % от анкетираните са заявили желание да 

кандидатстват с проекти към бъдещата стратегия. По този начин са 

отговорили 80% от анкетираните. 17% заявяват, че все още не са решили 

дали да се възползват от възможностите на СМР, а 3% заявяват по 

категоричен начин, че не възнамеряват да участват с проекти към бъдещата 

стратегия. 

От изявилите желание да кандидатстват с проект, най-висок е  процентът на 

желаещите за кандидатстване към мерки от ПРСР 2014-2020г. -  53 %. Това 

обстоятелство се обяснява с факта, че гражданите са достатъчно добре 

запознати с програмата и възможностите, които предоставя. От друга 

страна, при проследяване на структурата на предприятията от територията, 

прави впечатление, че около 92% са микропредприятия, които са 

допустими като бенефициенти по ПРСР. Микропредприятията 

преобладават като представителност от бизнеса в проведеното 

анкетиране. 

Една четвърт  от анкетираните са заявили интерес от кандидатстване по 

мерки от ОПИК. Това са анкетирани малки и средни предприятия, 

работещи в сферата на промишлеността и услугите. 

По отношение на ОП РЧР е заявен интерес от страна на работодателите 

към прилагане на мерки за обучение на заетите в предприятията и за 

ПРСР

53%

ОПРЧР

17%

ОПИК

24%

ОПНОИР

2%
ОПОС

4%
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повишаване на тяхната квалификация, а също така и за подобряване на 

условията на труд. 

 

Въпрос: Размер на инвестиционния проект   

 

Таблица 13        Размер на проекта 

 

 

 

Процент на анкетираните 

избрали тази стойност 

От 10 000 до 100 000 лева 51 

От 100 000 до 200 000 лева 21 

Друга стойност 28 

 

Мнението на представителите на местния бизнес е, че проектите 

трябва да са ограничени като минимална стойност на 10 000 лева, до 

максимум – левовата равностойност на 100 000 лева., според 51 % от 

анкетираните. Една трета от анкетираните смятат, че за бизнеса е 

допустимо да се заложи на по високи стойности на проектите до 

максимално допустимите 390 000 лева. 

 

Въпрос: Анализ на силните и слабите страни на територията 

 

Таблица 14. Анализ на силните страни на територията според 

анкетираните: 

 

Силна страна на територията % на 

анкетираните 

за тази силна 

страна 

Стратегическо географско положение, съхранена 

природа, благоприятен климат, почви, релеф и 

биологично разнообразие ; 

77 

Съхранено културно наследство – фолклор, традиции и 

занаяти; 

66 

Наличие на достатъчно и с високо качество 

образователни институции; 

5 

Високо качество на услугите в района; 5 

Наличие на свободна работна ръка; 11 

Добре развити услуги в областта на здравеопазването;  3 

Наличие на традиции в  селското и горско стопанство и 

наличие на възможности за развитието им ; 

21 
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Ниска пристъпност; 28 

Развита читалищна дейност; 13 

Наличие на достатъчно и модернизирани туристически 

бази; 

7 

Достъп до транспортни мрежи с национално значение; 8 

Приятелски настроена към бизнеса местна власт; 25 

Липса на  ярко изразени екологични проблеми и 

замърсявания 

21 

 

Като силни страни на територията представителите на бизнеса смятат: 

- Стратегическо географско положение, съхранена природа, 

благоприятен климат, почви, релеф и биологично разнообразие; 

- Съхранено културно наследство – фолклор, традиции и занаяти; 

- В по-малка степен ниската пристъпност и приятелски настроена към 

бизнеса местна власт; 

 

Въпрос: Анализ на слабите страни на територията според анкетираните 

 

Таблица 15. Анализ на слабите страни на територията според 

анкетираните: 

 

 

Слаба страна на територията % на 

анкетираните 

за тази слаба 

страна 

Отрицателен естествен прираст и застаряване на 

населението, наличие на миграция  при младите хора; 

97 

Наличие на висока безработица при младите и хората в 

пред пенсионна  възраст; 

30 

Ниски доходи на населението, ниска мотивация на 

персонала; 

62 

Недостатъчна обезпеченост на предприятията с 

модерна и конкурентна техника; 

34 

Висока енергоемкост на производствата; 11 

Липса на реклама на територията и продуктите от нея – 

разпознаваем бранд; 

25 

Недостатъчно развити атракции в туристическата 

сфера; 

44 

Недостатъчно възможности за спорт и осмисляне на 

свободното време; 

7 
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Липса на социални предприятия; 0 

Липса на постоянна културна институция – театър, кино, 

опера; 

21 

Влияние на транспортната проходимост от 

атмосферните влияния  

3 

 

Най-слабите страни на територията според представителите на бизнеса от 

територията  попълнили анкетните карти са: 

- Отрицателен естествен прираст и застаряване на населението, 

наличие на миграция  при младите хора 

- Ниски доходи на населението, ниска мотивация на персонала; 

- Недостатъчно развити атракции в туристическата сфера; 

- Недостатъчна обезпеченост на предприятията с модерна и 

конкурентна техника; 

 

 

 

IV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ, БАЗИРАНИ НА ДОПИТВАНЕТО 

 

1. Преобладава мнението на анкетираните лица, че на територията на 

местната инициативна група следва да се прилага стратегия, 

финансирана от повече от един фонд, в т.ч.: 

- Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 

посредством избор на мерки от Програмата за развитие на селските 

райони 2014 – 2020г.;  

- Европейския фонд за регионално развитие посредством прилагането на 

мерки от ОП „Околна среда“ 2014 – 2020г. и ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 2020г.;  

- Европейски социален фонд посредством мерки, финансирани от ОП 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г. и ОП „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.; 

 

2. Не бяха идентифицирани нужди от разработване и прилагане на мерки 

извън ПРСР 2014 – 2020г., но които са част от Регламент (EC) № 1305/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., както и такива, 

които са извън ПРСР 2014 – 2020г. и Регламент (EC) № 1305/2013г., затова не 

се препоръчва подобни мерки да се разработят и включат в стратегията за 

развитие; 

 

3.Идентифицирани групи заинтересовани лица/страни от територията на 

МИГ: 

Група:  Представители на местната икономика  
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Сектор:  Стопански – лека промишленост  

Заинтересовани лица/страни: 

1.Микро- малки и средни предприятия и техни сдружения и кооперации в 

областта на  занаятите, мебелното производство и първичната  преработка 

на дървесина, хранително-преработвателната промишленост, 

текстилната и шивашка промишленост, свободните професии; 

Сектор: Стопански – тежка промишленост 

Заинтересовани лица/страни:   

2. Малки и средни предприятия в областта на металургията и 

машиностроенето; 

Сектор: Стопански - туризъм 

Заинтересовани лица/страни: 

3. Микро- и малки  предприятия - представители на къщи за гости, 

ресторантьори, хотелиери, туристически услуги; 

Сектор: Стопански - в сферата на услугите извън туризма 

4. Микропредприятия в сферата на услугите; 

Сектор: Стопански - селско стопанство 

Заинтересовани лица/страни: 

5. Земеделски производители – физически и юридически лица, 

кооперации 

 

Група: Структури на гражданското общество 

Сектор:  Нестопански  

Заинтересовани лица/страни: 

6. НПО, в т.ч. секторите: култура, спорт, образование, туризъм, социални 

дейности; 

7. Църковни настоятелства; 

8. Образователни институции – училища и детски градини; 

9. Здравни и социални организации;  

 

Група: Местна власт  

Сектор: Публичен  

Заинтересовани лица/страни: 

10. Общини и кметства от територията на общините Дряново и Трявна. 

 

4. Преобладава мнението, че размерът на общите допустими разходи за 

един проект следва да е в границите от 10 000 лева до 100 000 лева; 

 

5. С цел бенефициентите да бъдат в по-висока степен мотивирани да 

участват с проекти, финансирани от стратегията е препоръчително 

осигурения интензитет на подпомагане да се придържа към максималните 

допустими прагове, определени за съответната мярка; 
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6. 46% от анкетираните представители на местната власт и публичния 

сектор посочват, че липсват достатъчно програми за финансиране. Затова 

в процеса на реализиране на стратегията за ВОМР е необходима 

широкомащабна разяснителна кампания сред местната общност  с 

представяне възможностите за финансиране, които предоставя СВОМР; 

 

7. Стратегията за ВОМР е необходима за развитие на територията, защото 

ще осигури различни възможности за финансиране на проекти и ще 

удовлетвори очакванията на различни групи лица, които имат интерес от 

нейното прилагане; 

 

8. Препоръчва се проектите, които ще бъдат финансирани посредством 

стратегията за ВОМР да бъдат подкрепени с максимално допустимите 

стойности по приложимите мерки за да се повиши степента на мотивация 

за участие с проекти от страна на заинтересованите лица; 

 

9. От страна на бизнеса  са посочени проблеми, които са различни според 

целевата група на анкетираните лица.  Основните изводи по целеви групи 

са: 

 Според представителите на земеделския сектор – за земеделските 

производители, най-големият проблем е липсата на пазари за реализация 

на  продукцията и остарялата материално-техническа база. Следващите 

по важност проблеми според всеки втори земеделски производител са 

липсата на оборотни средства и липсата на квалифицирана работна 

сила. 

 Проблемите според представителите на бизнеса /микро предприятия, 

малки и средни предприятия в сферата на бизнеса, услугите и  търговията/ 

се заключават в липсата на квалифицирана работна ръка и в липсата на 

местни политики за стимулиране на бизнеса, както и в лошата 

инфраструктура. 

При избора на мерки следва да се вземат под внимание посочените 

проблеми и стратегията за развитие да включи действия, които подпомагат 

напълното или частично решаване на тези проблеми като например: 

- Стратегията за ВОМР може да насърчи реализацията на продукцията на 

земеделските стопани на местните пазари като даде приоритет на 

проекти, които имат сключени договори с местни преработвателни 

фирми; 

- Стратегията за ВОМР може да подпомогне земеделските стопани да си 

закупят нови машини и оборудване чрез избор на подходяща мярка – напр. 

мярка 4.1 „Модернизиране на земеделските стопанства“. По този начин 
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земеделските стопани ще си обновят материално-техническата база и ще 

си повишат конкурентоспособността на пазара; 

- Липсата на квалифицирана работна ръка може да се преодолее чрез 

прилагане на мерки за обучение като например избор на подмерки от 

мярка 01 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ (член 14), по 

която могат да се проведат дейности за професионално обучение и 

придобиване на умения, които ще включват курсове за обучение, 

семинари, демонстрационни дейности и посещения на земеделски 

стопанства за краткосрочен обмен на опит; 

- бизнеса може да бъде подкрепен чрез прилагане на мерки, 

финансирани от ОП РЧР 2014 – 2020г., които да осигурят предпоставки за 

създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни 

лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани 

професионални знания и умения; 

- подобряване на наличната инфраструктура и достъпа до предприятията 

може да се осъществи посредством избор на мерки от ПРСР 2014 – 2020 

година, осигуряващи финансиране за ремонтни дейности на малка по 

мащаби публична инфраструктура; 

 

10. Необходимо е стратегията да насърчи обвързаност на дейности между 

различни проекти посредством критериите за оценка на проектите като по 

този начин ще се насърчи изграждането на местно партньорство и ще се 

подпомогне дейността на неправителствените организации.  

 

11. За да се подпомогне дейността на неправителствените организации е 

необходимо активно да бъдат привлечени в процесите на реализиране на 

стратегията посредством изпълнение на проекти с цел оказване на 

подкрепа по отношение на местните политики за развитие на НПО – 

сектора. 

 

12. Резултатите от анкетата относно секторите, в които стратегията трябва 

да окаже съдействие посредством приложимите мерки са насочени към  

Развитие на туризма в района – (69% от анкетираните са отговорили по този 

начин), 46% от анкетираните представители на публичния и нестопански 

сектори предлагат стратегията да подпомогне развитието  на човешките 

ресурси. Най - малък е процентът на дадените отговори, които считат, че 

аграрния сектор е важен  за развитие на територията – 21 % са дали такъв 

отговор. Би следвало тези предложения и мнения да се вземат под 

внимание при избора на мерки към стратегията и при оформяне на 

бюджетите като финансов принос по всяка една от мерките. 
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13. Като резултат от проявената активност в анкетирането по показател 

„трудоспособна възраст“ може да се направи извода, че територията на 

местната инициативна група разполага с достатъчно капацитет от хора в 

активна трудоспособна възраст, способни да участват в прилагането на 

стратегията за ВОМР от страна на публичния сектор; 

 

14. Сравнително високото участие на младежите в проведеното 

анкетиране създава предпоставка   за по - успешна работа на местната 

инициативна група, свързани по дългосрочното им включване в развитието 

на територията и по-конкретно по прилагане на подхода ВОМР. 

 

15. Идентифицирани бенефициенти за изпълнение на проекти към 

стратегията за ВОМР по приложимите мерки: 

 

15.1.Бенефициенти по приложими мерки от Програмата за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 година: 

- Земеделски стопани; 

- Предприятия в сферата на хранително-преработвателната 

промишленост; 

- Микропредприятия в сферата на малкия бизнес и услугите... 

- Общините Дряново и Трявна; 

- Неправителствени организации от територията на МИГ; 

- Читалища; 

 

15.2. Идентифицирани бенефициенти по приложими мерки от ОП 

”Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.: 

- Работодатели – микро, малки и средни предприятия;  

- Общини – общините Дряново и Трявна. 

- Общински предприятия. 

 

15.3. Идентифицирани бенефициенти по приложими мерки от ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020г.: 

- Малки и средни предприятия от територията на МИГ; 

 

15.4. Идентифицирани бенефициенти по приложими мерки от ОП «Околна 

среда» 2014 – 2020г.: 

- Общините Дряново и Трявна; 

- Неправителствени организации от територията на МИГ. 

 

15.5. Идентифицирани бенефициенти по приложими мерки от ОП «Наука 

и образование за интелигентен растеж» 2014 – 2020г.: 

- Общините Дряново и Трявна; 
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- Детски градини; 

- Училища; 

- Юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност. 

 

 

Изготвил:……………………………. 

 

Цанко Спасовски,  

Управител на „Хемус Консулт“ ЕООД 

 

 
 


