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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;  
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 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.  

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е публично-частно партньорство, 

учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 

определено за извършване на общественополезна дейност, имащо за цел да реализира 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ. 

Основните дейности на  МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са 

обосновани от нуждите на населението, което живее на територията на МИГ и пряко 

съвпадат с дейностите на местната общност, които целят подобряване на социално-

икономическата конюнктура на територията на общините Дряново и Трявна. 

Целите на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са:  

 Да подпомага устойчивото и конкурентоспособно развитие на 

територията на двете общини чрез изпълнение на Стратегията за местно 

развитие (СМР) на територията им чрез подхода ЛИДЕР на Програмата 

за развитие на селските райони (ПРСР);  

 Да повишава информираността и уменията на местните жители относно 

прилагане на подхода ЛИДЕР и насърчаване на активното им участие в 

процеса на изпълнение на стратегията за местно развитие;  
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 Да работи за повишаване на качеството на живот на територията на 

общините като създава възможности за дългосрочна заетост и 

повишаване на доходите чрез разнообразяване на икономическите 

дейности, подобряване на конкурентоспособността на местните 

продукти, опазване на природните ресурси и околната среда и развитие 

на по-качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на 

членовете на общността;  

 Да насърчава и способства за активното включване на членовете на 

общността в процеса на вземането и изпълнението на решения относно 

нейното развитие, както и да стимулира междусекторното 

сътрудничество;  

 Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие чрез 

подкрепа за внедряване на иновации и нови технологии и увеличаване на 

местния капацитет и знания;  

 Да инициира, развива и подпомага създаването и развитието на мрежи за 

сътрудничество на професионален, секторен и териториален принцип;  

 Да работи за развитие и утвърждаване на уникалните характеристики и 

идентичност на територията на общината и общностите, които я 

населяват. 

Специфичните нужди на населението, живеещо на територията на общините 

Дряново и Трявна и предизвикателствата пред местната общност съвпадат с основните 

приоритети на ВОМР:  

 Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността; 

 Съхраняване и опазване на околната среда, включително дейности за 

превенция и управление на риска и за използване на потенциала на 

културното наследство; 
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 Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в 

практиката; 

 Насърчаване на устойчивата и качествена заетост;  

 Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики;  

 Подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията 

на населението.  

Местната общност се нуждае от развитие на предприемачеството; подобряване 

качеството на живот; развитие на модели за добро управление и развитие на 

териториалната идентичност, които са заложени в Регламент (ЕС) № 1305/2013, 

съгласно който основната цел на ВОМР е стимулиране на местното развитие в селските 

райони чрез финансиране от ЕЗФРСР. Предизвикателства, пред които е изправено 

населението в общините Дряново и Трявна изискват „умни” решения, които да 

подпомогнат икономическото развитие на общините и да намалят последиците от 

демографската криза. 

 

II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

 Главните цели пред ежегодното проучване на нагласите на населението за 

прилагането на Стратегията за ВОМР  на територията на МИГ "Дряново - 

Трявна в сърцето на Балкана" са следните: 

 Идентифициране мнението на обществеността относно нагласите за 

прилагане на стратегия за ВОМР на територията на местната инициативна 

група;  
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 Идентифициране на потенциални бенефициенти към разработената 

интегрирана многосекторна стратегия за водено от общностите местно развитие;  

 Идентифициране на силни и слаби страни на територията, базирани на 

мнението на общността;  

 Предоставяне най-актуалната информация за нагласите на населението за 

прилагане на стратегията за ВОМР на ръководството на МИГ „Дряново-Трявна 

с сърцето на Балкана“ за улесняване на предприемането на по-нататъшни 

действия. 

 Информационното осигуряване на проучването беше осигурено чрез система 

от методи, техники и подходи. Методът е начин за набиране на информация, 

преработването, съхраняването и предоставянето й в синтезиран вид. За нуждите на 

настоящото проучване бяха използвани единствено методи за полеви проучвания. 

 За изготвянето на проучването и анализа на възможностите за въвеждане на 

иновативни туристически продукти и услуги на територията на МИГ "Дряново - Трявна 

в сърцето на Балкана" бяха използвани следните подходи: 

Метод/Подход Същност 

Анкетно теренно проучване 

Провеждане на анкетно теренно проучване на територията на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ във връзка с 

нагласите на населението за прилагането на Стратегията за 

ВОМР  на територията на МИГ "Дряново - Трявна в сърцето на 

Балкана" за събиране на първична аналитична информация 

Количествен и качествен 

анализ 

1. Качествените методи: 

 Изследват специфични свойства на представителна 

извадка от изследваните обекти; 

 Откриват скрити, вътрешни зависимости между 

изследваните обекти; 

 Разкриват причинно-следствени връзки за изследваните 

явления; 
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 Дефинират параметрите за прилагане на последващи 

количествени методи на изследване. 

2. Количествените методи: 

 Фиксират общите, повтарящите се свойства на 

изследваните обекти; 

 Класифицират общи факти за изследваните обекти; 

 Сравняват вече фиксирани факти за изследваните обекти; 

 Анализират, синтезират и обобщават резултати, които се 

приемат за валидни за всички обекти на изследването. 

 

      Таблица 1 

 В подготовката на проучването са залегнали следните хоризонтални 

принципи: 

 Ангажиментите по законодателството – В анализа са предложени 

препоръки и решения, с изпълнението на които ще се подпомогне изпълнението 

на ангажиментите на страната, произтичащи от европейското и национално 

законодателство. 

 Устойчиво развитие – Аналитичните решения са ориентирани към 

ограничаване изменението на климата. 

 Устойчивост на инвестициите – Проучването е подкрепено с единствено с 

примери за иновативни туристически продукти, които могат да гарантират 

дългосрочността на инвестициите вложени в тях. 

 Равенство между половете – Проучването, в това число анкетирането ще 

обхване жителите на територията на МИГ "Дряново - Трявна в сърцето на 

Балкана" без значение от техния пол, религия, етническа принадлежност, 

сексуална ориентация и др. 

 За изследване на настроенията и подкрепата към изпълняването на 

Стратегията за ВОМР на територията на общините Дряново и Трявна бе проведено 
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анкетно проучване. Целта на проучването бе да се проследи мнението на общността за 

реализирането на стратегията за ВОМР. Анкетата бе разработена за два вида 

бенефициенти:  

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

администрация, 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. 

 

III. АНАЛИЗ НА ТЕРИТОРИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

На територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са включени 

171 населени места, от които 3 града и 168 села (в 55 села нямат нито един жител). 

Територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ обхваща две 

общини: Дряново и Трявна. Площта на територията на МИГ възлиза общо на 503,5 кв. 

км.  

 

                                                                                                    Карта 1 
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Община Дряново е разположена в централния дял на Предбалкана върху 248,5 

кв. км. силно пресечен релеф с надморска височина от 180 до 640 м. Красивите и 

обширни планински склонове са покрити със смесени широколистни гори, като между 

хълмовете и скалите плавно преминават реките Янтра и Дряновска. Спрямо 

административно-териториалното деление на Република България, община Дряново се 

включва в състава на област Габрово и е разположена в южната част на Северен 

централен район за планиране. Граничи с общините Трявна, Габрово, Севлиево и 

Велико Търново. Административният център град Дряново отстои на 22 км от 

областния център-град Габрово, на 24 км от административния център на област 

Велико Търново и на 212 км от българската столица София. Най-близката столица до 

града е Букурещ (201 км). През общината минава първокласен път Е-85, който свързва 

основни икономически центрове: Русе – Велико Търново - Габрово - Шипка - Казанлък 

- Стара Загора. През територията на общината преминава и основната железопътна 

артерия, свързваща Северна и Южна България: Русе - Горна Оряховица - Дъбово - 

Стара Загора - Подкова.  

Най-близкото летище се намира на 40 км. разстояние в град Горна Оряховица. 

Община Дряново съставлява близо 0,22 % от територията на страната с площ от 248,5 

км
2
,. Близо 60% от общата й площ е заета от земеделски територии, останалата част се 

разпределя между горски територии- 32% , водни площи - 6% , териториите, делът на 

площи заети за транспорт и инфраструктура  е 1%  и едва 0,6 %  от населени места и 

урбанизирани територии.  

Релефът в община Дряново се определя от геоложкото развитие на 

Предбалканския физикогеографски район. Според природно-географската подялба на 

България, общината попада в Средната подобласт на Предбалкана. Релефът е 

разнообразен, преобладаващо хълмист, ниско планински, силно разчленен и пресечен. 

Наблюдават се поредица от долини, прорязани от дерета и оврази, тесни ридове и била 

със стръмни склонове. Надморската височина варира от 180 м. н. в. до 640 м. н. в. 
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Хоризонталното разчленение на релефа варира от 1,5 до 3 км., а вертикалното от 100 до 

200 м. Най-високата точка е „Минин чукар” с надморска височина 704 м., разполовена 

на платовидното възвишение „Стражата”. Общината е разположена върху карстов 

терен, определящ наличието на множество пещери, понори, въртопи и кари. Оформени 

са група от пещери („Андъка“ и „Поличките“), от които с най-голямо значение е „Бачо 

Киро“.  

Община Дряново е сравнително бедна на полезни изкопаеми. Съществуват 

няколко строителни кариери, основно за камъни. Едва 138 дка от територията на 

общината е за добив на полезни изкопаеми и кариери, което е около 0,05 % от общата й 

площ. По територията на община Дряново не се наблюдава голямо почвено 

разнообразие. Основната преобладаващата почвена покривка е от сиви горски почви. 

Те се характеризират със силно изразен хумусен хоризонт и се образуват в условията на 

умереноконтинентален климат. Притежават неблагоприятни физикомеханични 

свойства. Почвеният пласт е тънък с пепеляв цвят. По поречието на река Янтра и река 

Дряновска има наличие на алувиални и делувиални почви. Климатът в общината е 

умерено-континентален. Лятото е горещо със средна юлска температура около 21° С, а 

зимата е студена със средна януарска температура 1,3° С. Средната годишна 

температура е 10° С. Преобладават западните, северозападните и североизточни 

ветрове, ориентирани по речните долини. Средната скорост на вятъра е около 1 м/сек. 

Има наличие на прояви на някои местни типове вятър – планинско-долинен и бора. При 

южните ветрове снегът бързо се топи и заедно със стичащите се води и пролетни 

валежи понякога причиняват големи наводнения. Реките Дряновска и Янтра често 

излизат от коритата си. През лятото при издигането на въздушните маси в 

Предбалкана, обикновено се поражда мощна гръмотевично – дъждовна облачност. 

Валежите са с летен максимум, зимен минимум и средногодишен обем от 750 мм. 

Община Трявна е разположена в Централна България като територията и 

обхваща част от северните склонове на Централна Стара планина - от Предбалкана до 
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билото на Тревненски  дял  на  планината.  Общината граничи  с  общините  Габрово, 

Дряново, Велико Търново, Казанлък и Мъглиж. Територията й е 255,5 кв. км. Най-

високата точка на общината е връх „Бедек” с надморска височина 1488 м. по 

централното било на Стара  планина  на  юг  от  общинския  град,  а  най-ниската – 370  

м.  в  землището  на  с. Стайновци на север от града. На изток, на около 20 км от град 

Трявна се намира с. Вонеща вода със своите минерални бани и излаз на Прохода на 

Републиката, а на запад на около 25 км се намира областния град Габрово. Релефът на 

общината е предимно планински и полупланински, включващ част от главната  

старопланинска  верига  и  Предбалкана.   

Площта  се  характеризира  с  голямо разнообразие  на  теренни  форми - 

същинска  планина,  речни  долини, хълмове, седловини,  билни  заравнености.  

Теренът  е  преобладаващо  планински,  като надморската височина варира между 370 и 

1488 м., а средната надморска височина на общинската  територия  е  700 м.  Град  

Трявна  е  разположен  на  435  м надморска  височина. Наличието на множество ручеи 

и малки реки, течащи предимно в овразите прави околността извън пътищата почти 

непроходима за механизиран транспорт. Територията  на  община  Трявна  попада  в  

зоната  на  умерено-континенталния климат.  Измерения в климата се  обуславят  до  

голяма  степен  от  непосредствената близост  на  планината, от начупения релеф и 

обраслите с  гори  големи  планински  повърхност. Тези особености го характеризират с  

по–високи минимални температури през лятото в сравнение с тези за страната. Горите 

влияят върху намаляването на температурите през  лятото  и  запазване  на  по –високи  

температурни  стойности  през  зимата.   

Влажността на региона е сравнително висока през всички годишни сезони, 

поради климатичните влияния. Естествената  защитеност  от  големия  брой  планински  

възвишения  и  горски насаждения оказва въздействие върху намаляване на скоростта 

на движение на въздушните маси  и  спадане  на  тяхната  сила.  Ветровете  са  

непериодични  и  с  разнообразен интензитет.  Преобладават  северните,  
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северозападните  и  западните  ветрове. Типичен за долините на реките е вечерният 

планински вятър. Географското разположение на община Трявна обуславя наличието 

на собствени водни ресурси, генерирани от валежите. На територията на общината 

извира и протича река Тревненска - приток на река Янтра.  

Останалите водни течения на територията на общината са къси и с непостоянен 

дебит. Периодите  на  пълноводие  и  маловодие  са  се  утвърдили  като  важни  

абиотични фактори  на  средата.  Пълноводието  продължава  4 - 5  месеца,  като  

обемът  на  оттока представлява  60-70%  от  годишния.  Поради  неравномерното  

разпределение  на валежите,  времето  на  пълноводие  е  различно.  Периодът  на  

маловодие  настъпва  в началото  на  лятото  и  продължава  3 - 4  месеца.   

Видовете почви, които са най-често срещани са тъмносивите  и  сивите  горски,  

кафявите  горски, планинско ливадните, алувиалните и делувиалните почви. Сивите 

горски почви са характерни за Предбалкана с надморска височина от 800 до 1 000 м. и 

се образуват в условията на умерено-континентален климат, също така имат ясно 

изразен  хумусен  хоризонт.  Хумусното  съдържание  е  до  5%,  а  общия  запас  на 

хумус  варира  от  20  до  25  т/дка.  Притежават  неблагоприятни  физико-механични 

свойства и понижена водопропускливост като резултат от тежкия си механичен състав. 

За повишаване на плодородието на сивите горски почви е необходимо провеждането на  

редица  мероприятия,  като  върху  тях  могат  да  бъдат  отглеждани  зимна  пшеница,  

ечемик, ръж, фасул, овощи, люцерна и др. 

Територията на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“ има потенциал 

както за икономическо, така и за социално развитие. За целта местната икономика има 

нужда от стимулиране и от благоприятна среда, за да разгърне възможностите си. 

Микро-, малките и средни предприятия са основна движеща сила за местната 

икономика, но  ниската конкурентоспособност ограничава тяхната възможност за 

участие на вътрешните и външните пазари. Липсата на достъпно чуждестранни 

инвестиции оказва влияние както върху качеството на продукцията, така и върху 
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високата себестойност и цена на продукцията. Друга пречка пред развитието на 

местните предприятия е остарялата материална база и ограничените инвестиции в 

иновативни производствени технологии. 

Нуждата от допълнителни инвестиции в микро-, малките и средни предприятия 

на територията на МИГ се засилва с развитието на новите технологии във всяка област 

и бързите темпове, с които иновациите изместват морално остарелите технически 

оборудвания, методи и процеси. Необходимо е да се наблегне на подобряване на 

производствения потенциал и подобряване на качеството на продукцията.  

За да се подкрепи месната икономика са нужни инвестиции както за 

подобряване на материално-техническата база и закупуване на ново оборудване, така и 

за подобряване на цялостната инфраструктура.  

Енергоспестяващите технологии все повече намират приложение в 

производствения сектор. Внедряването им в производствения процес се приема 

положително и бива подкрепяно от ЕС. Използването на енергия от възобновяеми 

източници също допринася за повишаване нивото на едно предприятие. 

Забелязва се недостиг на квалифицирана работна ръка в сферата на микро-, 

малките и средни предприятия. От друга страна, безработицата и неангажираността на 

младежите е осезаема. Нужно е да се вземат мерки за насърчаване и активизиране на 

трайно безработни лица и младежи. Насочването на инвестиции в обучение, 

усъвършенстване и квалификация на младежи и безработни лица се явява решение на 

два от съществуващите проблеми. От една страна ще се подобри нивото на 

производителност и качество, от друга – ще се допринесе за намаляване на нивото на 

безработица в района. 

Освен младежите и безработните лица, от професионална квалификация се 

нуждаят и собствениците на предприятия и земеделските стопани. Иновациите в 

сферата земеделието се усъвършенстват всяка година. Нужно е да се подобрят знанията 

и компетентностите в областта на биологичното земеделие, въвеждане на технологии с 
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нисък разход на вода и енергоспестяващи технологии за обработка на почвата и за 

прибиране на реколтата. Съществуват нови технологии, които позволяват използване 

на странични продукти, отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини. 

Необходими са инвестиции в земеделските стопанства, пряко свързани с модернизация 

и механизация с цел намаляване на производствените разходи, инвестиции в машини и 

съоръжения за опазване на околната среда, инвестиции пряко свързани с подобряване 

на енергийната ефективност на стопанствата.  

В сферата на туризма, региона е утвърден като популярна туристическа 

дестинация, предпочитана от голям брой българи и чужденци. За да продължава да се 

развива този сектор, трябва да се инвестира в разширяване и модернизиране на 

легловата база. Също така, създаването и разпространяването на подходяща реклама е 

изключително важно за развитието на туризма. 

 Факт е, че туристите все по-често търсят и забавления, освен природни, 

исторически или културни забележителности. Развлечения на открито като стрелба с 

лък, конна езда, игра на пейнтбол или дори ориентиране в гората, са сред 

предпочитаните забавления. Местността предлага възможност за провеждане на 

подобни занимания.  

Има нужда и от подобряване на туристическата инфраструктура. Необходимо е 

да се осигури лесен и безпроблемен достъп за хора с увреждания до всички обекти с 

културно или историческо значение на територията на МИГ.  

За да се привлекат повече туристи от различни групи и с различни интересно е 

нужно да се създадат иновативни практики. Възможно е да се обособят различни 

пакети, включващи нощувка, посещение на няколко забележителности на територията 

на МИГ, които потребителят сам да избере, дегустация на традиционни храни и 

напитки, представяне на местни обичаи и традиции. Този тип пътувания се възприемат 

изключително добре, особено сред младите туристи, защото включват много и 

разнообразни активности. 
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IV. АНАЛИЗ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ 

 

Резултати от ежегодно анкетно проучване на нагласите на населението за прилагането 

на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ „Дряново - Трявна в сърцето на 

Балкана" 

 

 

 

1. Пол на анкетираните: 

 

 

Графика 1 

 

 

 

 

2. Местожителство: 
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                   Графика 2 

 

3. Възрастова група: 

 

 

                        Графика 3 
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4. Завършена образователна степен: 

 

 

                     Графика 4 

 

 

5. Като основни трудности, с които сте сблъскват в ежедневието си, жителите на 

населените места на територията на МИГ са посочили липса на възможност за 

повишаване на квалификацията и трудности за развитие на бизнеса. 
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                       Графика 5 

 

6. На въпроса „От какъв тип услуги смятате, че имате нужда?“ най-много от 

запитаните са отбелязали Център за кариерно развитие – 27%, следван от 19% 

в полза на услуги за подкрепа на бизнеса: 

 

                    Графика 6 
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7. Повече от половината от запитаните са представители на местната икономика. 

Останалите 2 сектора – Представители на местната власт и Структури на 

гражданското общество са представени от почти равни части от анкетираните – 

съответно 23% и 25%. 

 

 

               Графика 7 

 

Представителите на местната икономика се разделят в 4 основни сектора:  

 Стопански – лека промишленост, който има дял от 31% и в който се включват: 

 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;  -Представителите на този 

сектор заемат най-голям дял от всички 3 подсектора – 88% 

 Малки и средни предприятия в областта на металургията и машиностроенето с 

дял от 6%  

 Малки и средни предприятия за добив на инертни материали също с дял от 
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6% 

 Стопански – туризъм  с най-висок дял от 40% сред 4-те изброени сектора. 

 Микро и малки  предприятия - представители на къщи за гости, ресторантьори, 

хотелиери, туристически услуги. 

 Стопански - в сферата на услугите извън туризма – 12% 

 Микропредприятия в сферата на услугите. 

 Стопански – селско стопанство – 15% 

 Земеделски производители – физически и юридически лица, кооперации 

 

 

Структури на гражданското общество са с 25% дял сред анкетираните жители.  

 Нестопански сектор, в който са включени:  

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

дейности -12 % 

 Църковни настоятелства - 4%  

 Образователни институции – училища и детски градини - 20% 

 Здравни и социални организации - 28% 

 Активни граждани - 36% 

 

Представители на местната власт представляват 23% от анкетираните 

В това число се включват: 

 Публичен сектор 

 Общини и кметства от територията на общините Дряново и Трявна. 

 

 

8. 42% от запитаните, очакват, че изпълнението на Стратегията за ВОМР през 

следващите три години ще повлияе положително на развитието на тяхната 

дейност.  
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    Графика 8 

 

 

 

9. На въпроса „ 9. Кандидатствали ли сте за финансово подпомагане по 

национални програми и европейските фондове в областта на развитието на 

селските райони?“ мнозинството отговаря отрицателно. Едва 25% от запитаните 

са кандидатствали по програма на ДФЗ или по ОП на ЕС.  Една от функциите на 

МИГ „Дряново- Трявна в сърцето на Балкана“ ще бъде да информира жителите 

за възможностите за получаване на финансиранe по различни програми. 
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                               Графика 9 

 

10. От този въпрос става ясно какви са причините, поради които запитаните не са 

кандидатствали до сега за финансово подпомагане по национални и европейски 

програми. 

 

                                        Графика 10 
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Малко над 30% от местните жители не са наясно с процедурите за кандидатстване, а 

почти 25% смятат, че изискваните документи са твърде много. Това ясно говори, че е 

необходима повече светлина върху процедурите, както и консултации в подкрепа на 

местната икономика.  

 

11. Повече от половината запитани смятат, че  наличието на финансирана стратегия 

за ВОМР на територията на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“ ще 

улесни достъпа до безвъзмездно финансиране (подпомагане) на тяхната дейност. 

Този резултат поставя сериозни отговорности пред работата на МИГ в 

следващите години, тъй като жителите вярват в положителния резултат и 

очакват подкрепа от страна на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“. 

 

 

                              Графика 11 
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12. Следващата графика показва в коя от изброените сфери местните жители виждат 

потенциал за развитие на територията на тяхната община с изпълнението на 

стратегията за ВОМР на територията на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на 

Балкана“. В най-висок потенциал се очертава местната икономика и селското 

стопанство, следвани от развитие в социално-културната сфера. 

                                                                                                          Графика 12 

 

 

13. На въпроса „Запознати ли сте с приоритетите и целите на Стратегията за ВОМР 

на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“?“ едва 38% са 

отговорили положително. 
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                 Графика 13 

Малка част от отговорилите с „не“ уточняват, че ако искат да получат информация ще 

посетят офис на МИГ или ще потърсят на интернет страницата. 

 

 

14. 30% от запитаните смятат, че изпълнението на Приоритет 4: Развитие на туризма 

и туристическите услуги в района би имал най-голямо значение за тях и 

дейността им. 
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                Графика 14 

 

 

15. Най-голяма част от подкрепа за различните специфични цели на Стратегията за 

ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ получава „Подобряване 

конкурентоспособността на местната икономика чрез насърчаване 

развитието на туризма и други неземеделски дейности“ – 15% 
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16. Дейността на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“  до момента се 

оценява положително от 75% от запитаните. 

 

 

 

         Графика 16 

 

 

Въпреки, че МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“  осъществява своята дейност 

от едва няколко месеца, нагласите на жителите са предимно положителни. Те очакват 

подкрепа и консултация при разработване на проекти, подобряване на условията за 

местната икономика, развитие на туризма, както и обновяване на съществуващата 

инфраструктура.  
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V. НАГЛАСИ НА БИЗНЕСА 

 

1. 60% от запитаните отговарят, че фирмата им е регистрирана на територията на 

община Трявна. 

 

               Графика 17 

 

2. Едва 22% от анкетираните осъществяват своята дейност на територията и на 

двете общини. Преобладават фирми, действащи на територията на община 

Трявна- над 50% 
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Графика 18 

3. Преобладават фирмите в категория Микро предприятие  (от 1 до 9 души 

персонал и до 3 900 000 лв. год. оборот) 

 

 
      Графика 19 
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4. Малко над 40% смятат, че фирмата им се развива добре през последните пет 

години. 

 
      Графика 20 

5. На въпроса „ Какви са очакванията Ви за развитието на Вашата фирма през 

следващите пет години, с оглед изпълнението на Стратегията за ВОМР на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“?“  мнозинството 

отговарят положително. 

     
                       Графика 20 
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6. Над 50% от запитаните, дали положителен отговор на предходния въпрос, 

смятат да предприемат увеличение на производството в досегашната си сфера на 

дейност. 

 
                 Графика 21 

 

7. Анкетираните, които смятат, че дейността на фирмата им ще се влоши в 

следващите 5 години, отбелязват следните причини: 

 
                 Графика 22 
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8. Графиката по-долу показва какво се е случило с броят на наетите лица през 

последните три години. 

 

         
                Графика 23 

 

9. Половината от запитаните, които имат очаквания да развият дейността си, 

заявяват, че ще открият допълнителни работни места през следващите три 

години, с оглед изпълнението на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. 
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          Графика 24 

 

10. Като преобладаващ сектор на дейност се очертава търговията на дребно с 26%. 

 
          Графика 25 

 

11. С оглед на отговорите на предходния въпрос, очаквано най-голям процент от 

запитаните реализират продуктите/ услугите си директно на пазара. 
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          Графика 26 

 

12. 82% от запитаните отговарят, че до момента са инвестирали във фирмата си. 

 

 
          Графика 27 
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13. Инвестициите са основно със собствени средства. До момента процентът на 

фирмите, финансирани по програми на ЕС е нисък, но занапред МИГ „Дряново 

– Трявна в сърцето на Балкана“ осигури възможност за кандидатстване. 

 

 
              Графика 28 

 

 

14. Основните причини поради, които не биха кандидатствали за финансово 

подпомагане по национални и европейски програми са обема на нужните 

документи и липсата на информираност, относно процедурите. 16% от 

запитаните смятат, че не отговарят на критериите за кандидатстване. Никой от 

анкетираните не смята, че няма нужда от финансиране. Това ясно говори, че 

представителите на бизнеса виждат смисъл в инвестиране и разширяване на 

дейността.  
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Графика 29 

 

 

15. В подкрепа на предходния въпрос се явява графиката по-долу. Тя показва 

желанието за инвестиции през следващите 5 години. 

 
       Графика 30 
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16. Мнозинството от отговорилите с „Да“ на предходния въпрос, смятат да 

инвестират в бизнеса си чрез кандидатстване по програми на ЕС чрез МИГ 

„Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“. 

 

       Графика 31 

 

 

17. За да осъществят плановете си, мнозинството от запитаните се нуждае от 

експертна помощ при разработване на проект и кандидатстване по програми на 

ЕС за програмен период 2014-2020 г. 
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                  Графика 32 

18. Към момента само 26% заявяват, че имат намерение да подготвят и подадат 

проектно предложение за финансиране от Стратегията за ВОМР на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. Повече от половината от запитаните 

все още се колебаят.  

 
           Графика 33 
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19. Едва 6% изказват намерение да подготвят и подадат проектно предложение към 

Държавен фонд „Земеделие“ . 

 

           Графика 34 

 

 

20. По отношение на началния капитал при изпълнение на планирано проектно 

предложение, най-голяма част от запитаните ще разчитат на собствени средства. 

Други 37% все още не знаят от къде ще осигурят началния капитал. 
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           Графика 35 

 

 

 

21. На въпроса „От какъв тип подкрепа от Стратегията за ВОМР на територията на 

вашата МИГ имате най-вече нужда, за да развивате успешно бизнеса си?“ 

отговорите очаквано са концентрирани в сферата на финансирането – с цел 

разширяване на дейността и внедряване на иновации. Прави впечатление, че 

голяма част от запитаните са отбелязали, че имат нужда от повишаване на 

знанията за пазара и конкурентоспособността. Това определя представителите 

на местния бизнес като хора със съвременни виждания и разбирания за пазара.  
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               Графика 36 

 

 

22. Според запитаните, подкрепата на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на 

Балкана“ ще окаже най-голямо влияние за подобряване на инфраструктурата, 

подкрепа на предприемачеството и създаване на нови работни места. 

Голям процент от запитаните са посочили Биологичното земеделие като област 

с възможност за развитие чрез подкрепа от МИГ.  
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          Графика 37 
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23. На графиката са показани сферите, за които запитаните биха кандидатствали с 

проект към Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“

 
                 Графика 38 
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24. На въпроса „За какъв тип разходи бихте кандидатствали с проект към Стратегията 

за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“?“ не се обособява особена 

разлика между възможните отговори.  

 
           Графика 39 

 

24. Само 18% от запитаните споделят, че имат идея за разработване и развитие на 

иновации в селското стопанство. 

 
         Графика 40 
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25. По-висок е процентът на запитаните, които имат идея за разработване и развитие 

на иновации в други области. 

 

 
         Графика 41 

 

 

 

 

Резултатите от проведеното анкетно проучване показват, че представителите на 

местния бизнес имат желание за развитие и виждат потенциалните възможности за 

финансиране с помощта на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“. Нуждата от 

иновации се усеща във всички сфери на дейност. Нагласите на бизнеса показват 

готовност за инвестиране във сектори, които набират популярност и са все по-

доходоносни, като биологичното земеделие. Нужно е да се наблегне на 

информираността на населението, относно процедурите за кандидатстване по проекти, 

както и да се предвиди възможност за консултиране с помощта на експерти в сферата.  
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VI. НАГЛАСИ НА ПУБЛИЧЕН И НЕПРАВИТЕЛСТВЕН СЕКТОР 

 

Резултати от проучване за нагласите на заинтересовани лица на общинско ниво и  

неправителствения сектор. 

1. В коя община от територията на МИГ-а живеете/упражнявате дейността си? 

 
              Графика 42 

2. Вие сте? 

 
        Графика 43 
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3. Според 23% от анкетираните нископлатените работни места са основната 

трудност, с които се сблъскват в ежедневието си жителите на тяхната 

община/кметство. 

 

 

                                   Графика 44 

 

4. Според 22% от представителите на публичния и неправителствен сектор най-

голямо влияние от Стратегията за ВОМР на МИГ ще се усети върху осигуряване 

на благоприятна среда за развитие на бизнеса. На второ място с 15% е 

справяне с безработицата.  
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                       Графика 45 

 

 

 

5. На въпроса „От какъв тип услуги, които могат да бъдат реализирани с помощта 

на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ има нужда населението във 

Вашето кметство/община?“ предимство имат центровете за повишаване на 

квалификацията. 
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                      Графика 46 

6. Сред уникалните и ценни ресурси, които трябва да бъдат подкрепени от 

Стратегията за ВОМР за развитие на селото/ общината/ региона се откроява 

туризмът с  26%, следван от земеделие и животновъдство с 14% 

 
     Графика 47 
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7. 48% смятат, че бизнесът остава непроменен, а 36% виждат напредък и развитие. 

Едва 16% от представителите на публичния и неправителствен сектор смятат, че 

се усеща влошаване на бизнеса. 

 
     Графика 48 

8. Туризмът отново заема водеща позиция по отношение на икономическите 

отрасли, за които има капацитет за развитие на територията на МИГ. 

 
    Графика 49 
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9. Графиката показва областите, в които ще се окаже най-голямо влияние за 

развитието на двете общини чрез подкрепата на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“. 

 

 
          Графика 50 

 

Настоящото анкетно проучване е изготвено на база отговорите на 100 души от 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. Резултатите от 

анкетното проучване показват, че нагласите в публичния и неправителствен 

сектор са преобладаващо положителни и насочени към подкрепа в интерес на 
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местното население. Създаване на нови работни места, повишаване на заплатите 

и развитие на туризма са сред основните цели, обособени от проучването. 

 

 

VII. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ, БАЗИРАНИ НА ДОПИТВАНЕТО НАГЛАСИ 

НА ПУБЛИЧЕН И НЕПРАВИТЕЛСТВЕН СЕКТОР 

 

Сред нагласите на лицата на общинско ниво и представители на неправителствения 

сектор се очертават основните проблеми на територията на МИГ, а именно 

нископлатените работни места, липсата на развита инфраструктура и ограничени 

възможности за стартиране на бизнес. Като възможност за подобряване на условията на 

живот в района се явява подкрепата на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“. 

Целите на местната инициативна група са именно да подпомага устойчивото и 

конкурентоспособно развитие на територията на двете общини чрез изпълнение на 

Стратегията за местно развитие. 

Като друг основен проблем се очертава липсата на информираност сред 

заинтересованите лица в сферата на бизнеса, относно възможностите за подкрепа и 

финансиране по ОП на ЕС и Европейски земеделски фонд за развитие на селските 

райони. Една от задачите на МИГ е да повишава информираността и уменията на 

местните жители относно прилагане на подхода ЛИДЕР и насърчаване на активното им 

участие в процеса на изпълнение на стратегията за местно развитие.  

Основна задача на лицата от неправителствения и публичния сектор е справянето с 

безработицата. Това може да се изпълни чрез насърчаването на развитие на местния 

бизнес и внедряване на иновативни методи и подходи, които биха повлияли 

положително на местните предприемачи и биха стимулирали икономиката. Това от 

своя страна ще окаже силен ефект върху качеството на живот. МИГ „Дряново – Трявна 
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в сърцето на Балкана“ ще подпомогне подобряването на жизнения стандарт общините 

като създава възможности за дългосрочна заетост и увеличаване на доходите чрез 

внедряване на нови и успешни икономически дейности, подобряване на 

конкурентоспособността на местните продукти, опазване на природните ресурси и 

околната среда и развитие на по-качествени услуги в съответствие с нуждите и 

очакванията на членовете на общността.  

Ясно се очертава мнението на голяма част от анкетираните, че развитие на туризма и 

туристическите услуги в района биха имали най-голямо значение за тях и дейността им. 

В това отношение МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“ има за цел да работи 

за развитие и утвърждаване на уникалните характеристики и идентичност на 

територията на общината. Именно автентичната атмосфера е нещото, което прави 

района уникален. За запазването ѝ е необходимо съдействие от страна местната 

общност, от представителите на неправителствени организации, както и от лицата в 

обществения сектор. 

Представителите на местния бизнес се проявяват като активни и с желание за развитие. 

Повече от половината от запитаните смятат да разширят размера на предприятията си и 

да наемат още нови служители. Резултатите от проучването показват, че най-голяма 

част от заинтересованите лица бих кандидатствали с проект към Стратегията за ВОМР 

на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ в сферата на неземеделския сектор – 

туризъм или различни видове услуги. Това отново показва колко голямо значение има 

туризма за благоприятното развитие на района.   
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Приложение 1 

АНКЕТНА КАРТА  

МИГ „Дряново–Трявна в сърцето на Балкана“ 

Във връзка с изготвяне на ежегодно проучване на нагласите на населението за 

прилагането на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ „Дряново - Трявна в 

сърцето на Балкана" 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНКЕТИРАНОТО ЛИЦЕ 

 

1. Вие сте? 

 Моля, отбележете: 

 

 Мъж 

 Жена 

 

2. На територията на коя община от МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“  живеете? 

Моля, отбележете: 

 

 Община Дряново 

 Община Трявна 

 

3. В коя възрастова група попадате? 

Моля, отбележете: 

 

 Под трудоспособна възраст – до 17 години 

 В трудоспособна възраст – от 18 до 29 години 

 В трудоспособна възраст – от 30 до 55 години 
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 В трудоспособна възраст – от 55 до 64 години 

 Над трудоспособна възраст – над 64 години 

 

4. Какво образование притежавате? 

Моля, отбележете: 

 

 Без образование 

 Начално образование 

 Основно образование 

 Средно образование 

 Средно специално образование 

 Висше образование (проф. бакалавър, бакалавър, магистър) 

 

 

5. Кои са основните трудности, които срещате ежедневно? 

Моля, отбележете: 

 

 Ограничени възможности за стартиране на собствен бизнес 

 Липса на възможност за повишаване на квалификацията 

 Липса на достатъчно обществени места за отдих и туризъм 

 Трудност за развитие на бизнеса 

 Затруднен достъп до медицинско обслужване 

 Липса на развита транспортна мрежа 

 Грижа за възрастни хора  

 

6. От какъв тип услуги смятате, че имате нужда? 

Моля, отбележете: 

 

 Център за кариерно развитие 
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 Услуги за възрастни хора  

 Услуги за подкрепа на бизнеса 

 Мобилни медицински услуги  

 Мобилни услуги насочени към деца и млади хора 

 Дневни центрове за възрастни хора 

 

7. В коя от следните групи попадате? 

Моля, отбележете: 

Представители на местната икономика 

 Стопански – лека промишленост 

 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;  

 Малки и средни предприятия в областта на металургията и 

машиностроенето; 

 Малки и средни предприятия за добив на инертни материали. 

 

 Стопански – туризъм 

 Микро и малки  предприятия - представители на къщи за гости, 

ресторантьори, хотелиери, туристически услуги. 

 Стопански - в сферата на услугите извън туризма 

 Микропредприятия в сферата на услугите. 

 Стопански – селско стопанство 

 Земеделски производители – физически и юридически лица, кооперации 

Структури на гражданското общество. 

 Нестопански сектор 

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

дейности; 

 Църковни настоятелства; 
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 Образователни институции – училища и детски градини; 

 Здравни и социални организации;  

 Активни граждани. 

Представители на местната власт 

 Публичен сектор 

 Общини и кметства от територията на общините Дряново и Трявна. 

 

8. Какви са очакванията ви за развитието на Вашата дейност през следващите три 

години с оглед изпълнението на Стратегията за ВМОР на територията на МИГ? 

Моля, отбележете: 

 

 Очаквам да се развива в положителна посока 

 Не очаквам промяна  

 Не мога да преценя 

9. Кандидатствали ли сте за финансово подпомагане по национални програми и 

европейските фондове в областта на развитието на селските райони? 

Моля, отбележете: 

  

 Да по програма на ДФ „Земеделие“ 

 Да по донорска или оперативна програма на ЕС 

 Не 

 

10. Кои са основните причини, поради които не сте кандидатствали досега или 

срещани трудности при кандидатстване за финансово подпомагане по национални 

и европейски програми? 

Моля, отбележете: 

 

 Не сме в състояние да осигурим допълнителното финансиране/собствен принос  

 Не се нуждая от финансово подпомагане  
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 Изискваните документи са прекалено много  

 Не отговаряме на критериите за допустимост 

 Не съм наясно с процедурите за кандидатстване 

 Нямаме достатъчно познание за попълване на формулярите 

 Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля уточнете: 

 

 

 

11. Смятате ли, че наличието на финансирана стратегия за ВОМР на територията 

на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“ ще улесни достъпа до 

безвъзмездно финансиране (подпомагане) на Вашата дейност? 

Моля, отбележете: 

 

 Да, напълно 

 Да, донякъде  

 По-скоро не 

 Категорично не 

 Не мога да преценя 

12. В коя от следните сфери виждате потенциал за развитие на територията на 

Вашата община с изпълнението на стратегията за ВОМР на територията на МИГ 

„Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“? 

Моля, отбележете: 

 

 Потенциал за развитие на местната икономика и селското стопанство 

 Потенциал за развитие на социално-културната сфера 

 Потенциал за развитие на науката и образованието 
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 Потенциал за подобряване на съществуващата обществена инфраструктура и 

осигуряване на достъпност до нея 

 Потенциал за прилагане на мерки за опазване на околната среда 

 Потенциал за развитие на административния капацитет и неправителствения сектор 

 

13. Запознати ли сте с приоритетите и целите на Стратегията за ВОМР на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“? 

Моля, отбележете: 

 

 Да  

 Не 

В случай, че сте избрали „Не“, моля уточнете знаете ли, къде можете да получите 

информация за Стратегията за ВОМР: 

 

 

 

14. Изпълнението на кои от следните приоритети за развитие на територията от 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ би имал 

най-голямо значение за Вас или Вашата дейност? 

Моля, отбележете: 

 

 Приоритет 1. Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на 

селското и горското стопанство 

 Приоритет 2. Повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на 

земеделските и промишлени предприятия 

 Приоритет 3. Насърчаване организацията на хранителната верига, включително 

преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти 

 Приоритет 4. Развитие на туризма и туристическите услуги в района 

 Приоритет 5. Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите и 

биологичното разнообразие 
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 Приоритет 6. Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и 

икономическото развитие на територията 

 

15. Коя от следните специфични цели на Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ Вие лично подкрепяте? 

Моля, отбележете: 

 

 Повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските 

стопани и на заетите лица в техните стопанства 

 Подобряване на икономическата стойност на стопанствата; 

 Насърчаване развитието на чувствителните сектори на територията на МИГ; 

 Насърчаване преработката на местни продукти от селското стопанство; 

 Устойчиво управление  и подобряване на  екологичните показатели на горите; 

 Подобряване конкурентоспособността на местната икономика чрез насърчаване 

развитието на туризма и други неземеделски дейности; 

 Подобряване условията на живот и основните услуги за гражданите чрез обновяване 

или строителство на нова публична, спортна, туристическа и други видове 

инфраструктура; 

 Запазване и развитие на  културната идентичност и традиции; 

 Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от 

мрежата Натура 2000; 

 Подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени места; 

 Намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от 

училище и на ранно/преждевременно напусналите училище; 

 Преодоляване на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии по 

отношение на пазара на труда и социалното включване; 

 Осигуряване на  устойчива и качествена заетост за уязвими групи от населението; 

 Подобряване качеството на работните места и квалификацията и уменията на 

заетите; 
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 Подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени 

или в риск от социално изключване лица. 

 

16. Как оценявате дейността на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“  до 

момента? 

Моля, отбележете: 

 

 МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“  се справя добре  

 МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“  не се справя особено добре 

 Не мога да преценя 

 

 

 

АНКЕТНА КАРТА  

МИГ „Дряново–Трявна в сърцето на Балкана“ 

 

Във връзка с изготвяне на ежегодно проучване на нагласите на населението за 

прилагането на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ „Дряново - Трявна в 

сърцето на Балкана" 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

 

II.     НАГЛАСИ НА БИЗНЕСА 

 

1. В коя община от територията на МИГ-а е регистрирана фирмата Ви? 

Моля, отбележете: 

 

 Дряново 

 Трявна 
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2. На територията на коя община извършвате дейността си? 

Моля, отбележете: 

 

 Дряново 

 Трявна 

 И двете 

3. В коя от следните категории попада Вашата фирма? 

Моля, отбележете: 

 

 Микро предприятие  (от 1 до 9 души персонал и до 3 900 000 лв. год. оборот) 

 Малко предприятие (от 10 до 49 души персонал и до 19 500 000 лв. год. оборот) 

 Средно предприятие (от 50 до 249 души персонал и до 97 500 000 лв. год. оборот) 

 

4. Как оценявате развитието на Вашата фирма през последните пет години? 

Моля, отбележете 

 Разширява се 

 Няма промяна 

 Влошава се 

5. Какви са очакванията Ви за развитието на Вашата фирма през следващите пет 

години, с оглед изпълнението на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“? 

Моля, отбележете 

 Ще се разшири 

 Няма да има промяна 

 Ще се влоши 

 Не мога да преценя 
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6. Ако очаквате да разширите фирмата си през следващите пет години, какво 

възнамерявате да предприемете? 

Моля, отбележете 

 Ще увелича размера на производството в сферата на дейност досега 

 Планирам да разширя сферата на дейност с диверсификация към селскостопански 

дейности 

 Планирам да разширя сферата на дейност с диверсификация към неселскостопански 

дейности 

 

7. Ако смятате, че дейността на фирмата Ви ще се влоши в следващите 5 години, 

какви са основните причини за това?   

Моля, отбележете 

 Миграцията на хората  

 Лошите икономически условия  

 Лошото финансиране 

 Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля уточнете: 

 

 

 

8. Какво се случи с броят на наетите лица във Вашата фирма през последните три 

години? 

Моля, отбележете 

 Увеличи се 

 Няма промяна  

 Намаля 
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9. Какви са плановете Ви за броя на наетите лица във Вашата фирма през 

следващите три години, с оглед изпълнението на Стратегията за ВОМР на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“? 

Моля, отбележете 

 Ще открия допълнителни постоянни работни места 

 Ще открия сезонни работни места 

 Ще остане непроменен 

 Ще намалява 

 

10. В кой сектор е основната Ви дейност? 

Моля, отбележете: 

 Растениевъдство  

 Търговия на дребно  

 Производство 

 Животновъдство  

 Услуги  

 Търговия на едро  

 Съхранение на земеделска продукция 

 Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля уточнете: 

 

 

 

11. Как реализирате продуктите/услугите, които произвеждате/предлагате? 

Моля, отбележете: 

 Реализирам директно продуктите/услугите си на пазара  

 Продавам продукцията/услугите си на търговци на едро или посредници 
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 Сключвам предварителни договори с преработващи предприятия 

12. До момента правели ли сте инвестиции във Вашата фирма? 

Моля, отбележете: 

Да 

Не 

 

13. Ако отговорът е „Да“, от къде бяха източниците на средства за инвестициите? 

Моля, отбележете: 

Собствени 

Финансиране по програми на ЕС чрез МИГ „Дряново-Трявна“ 

Банков кредит  

Финансиране по програми на ЕС чрез други институции 

 

14. Кои са основните причини поради, които не бихте кандидатствали за 

финансово подпомагане по национални и европейски програми? 

Моля, отбележете: 

 Изискваните документи са прекалено много  

 Не отговаряме на критериите за допустимост 

 Не съм наясно с процедурите за кандидатстване  

 Не се нуждая от финансово подпомагане  

 Нямаме достатъчно познание за попълване на формулярите 

 Друго  

В случай, че сте избрали „Друго“, моля уточнете: 
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15. Планирате ли инвестиции през следващите 5 години? 

Моля, отбележете: 

 Да  

 Не 

 

 

16. Ако отговорът е „Да“, какви средства бихте използвали? 

Моля, отбележете: 

 Собствени 

 Финансиране по програми на ЕС чрез МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

 Финансиране по програми на ЕС чрез други институции 

 Банков кредит 

 

17. Запознати ли сте с възможностите и критериите за кандидатстване по 

програми на ЕС за програмен период 2014-2020 г.? 

Моля, отбележете: 

 Да     

 Да, но смятам че ми е необходима експертна помощ при разработване на проект  

 Не, но бих искал да получа повече информация  

 Не, но бих искал информация и бих се включил в обучения и кампании за 

разясняване 

 

18. Вие лично имате ли намерение да подготвите и подадете проектно 

предложение за финансиране от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна 

в сърцето на Балкана“? 

Моля, отбележете: 

 Ще подготвя 

 Колебая се 
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 Няма да подготвя 

 

19.  Вие лично имате ли намерение да подготвите и подадете проектно 

предложение към Държавен фонд „Земеделие“ ? 

Моля, отбележете: 

 

 Ще подготвя 

 Колебая се 

 Няма да подготвя 

 

20. При изпълнението на планираното от Вас проектно предложение наясно ли сте 

от къде ще осигурите първоначалния капитал? 

Моля, отбележете: 

 Да, собствени средства 

 Да, банков кредит 

 Не 

 

21. От какъв тип подкрепа от Стратегията за ВОМР на територията на вашата 

МИГ имате най-вече нужда, за да развивате успешно бизнеса си? 

Моля, отбележете: 

 

 Финансиране за въвеждане на нови технологии 

 Допълнително финансиране за разширяване на дейността  

 Допълнително обучение и квалификация на наетия персонал  

 Повишаване на знанията ми за пазара и конкуренцията 

 Ползване на консултантски услуги по внедряване на нови технологии  

 Достъп до панаири и изложения за представяне на продукцията  

 Включване в професионални/браншови организации  
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 Ползване на консултантски услуги по маркетинг и реклама  

 Първоначално финансиране за стартиране на бизнес и реализиране на проект 

 

22. Според вас, в кои от следните области ще окаже най-голямо влияние за 

развитието на двете общини подкрепата на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“? 

Моля, отбележете: 

 Модернизиране на земеделските стопанства  

 Подобряване на инфраструктурата  

 Подкрепа на предприемачеството и създаване на нови работни места  

 Подкрепа на предприятия за съхранение и преработка на селскостопанска 

продукция 

 Създаване на мобилни социални услуги, насочени към деца и млади хора 

 Подкрепа на биологично земеделие  

 Създаване на мобилни социални услуги насочени към възрастни хора  

 Подобряване на транспортните услуги  

 Подкрепа на дейности за отдих и свободно време 

 Подкрепа на развитието на мрежа от модерни образователни услуги 

 Развитие на нови образователни услуги, предлагани от читалищата  

 

 Подкрепа на развитието на самодейни състави, кръжоци 

 

23. Посочете за какъв тип инвестиция бихте кандидатствали с проект към 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“? 

Моля, отбележете: 
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 Развитие на земеделското стопанство 

 Развитие на неземеделски дейности (туризъм, различни видове услуги и др.) 

 Развитие на горското стопанство 

 Развитие на иновации в селското стопанство 

 Сътрудничество – участие в клъстери, групи или организации на земеделски 

производители 

 Развитието на малките и средни предприятия извън сектора на земеделието 

 Дейности в областта на подобряване на качеството на работната среда, достъпа до 

заетост и социално-икономическото включване на неактивните групи от населението 

 Обучение на персонала 

 Подобряването на общинска инфраструктура (улици, площади, образователни, 

социални, спортни, културни и др. обекти) 

 

24. Моля, посочете за какъв тип разходи бихте кандидатствали с проект към 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“? 

Моля, отбележете: 

 Строителство/ реконструкция на недвижимо имущество; 

 Доставка на машини и оборудване; 

 Внедряване на софтуер, системи за управление на качеството, международно-

признати стандарти и др.; 

 Обучения, повишаване на квалификацията на персонала, обмен на опит. 

 

3.3. Имате ли идея за разработване и развитие на иновации в селското стопанство? 

 Да    Може би    Не 

 

3.4. Имате ли идея за разработване и развитие на иновации в други области? 

 Да    Може би    Не 
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АНКЕТНА КАРТА  

МИГ „Дряново–Трявна в сърцето на Балкана“ 

Във връзка с изготвяне на ежегодно проучване на нагласите на населението за 

прилагането на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ „Дряново - Трявна в 

сърцето на Балкана" 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

 

III.  НАГЛАСИ НА ЗАИНТЕРОСВАНИ ЛИЦА НА ОБЩИНСКО НИВО 

И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР 

 

1. В коя община от територията на МИГ-а живеете/упражнявате дейността си? 

Моля, отбележете: 

 Община Дряново 

 Община Трявна 

 

2. Вие сте? 

Моля, отбележете: 

 Кмет на кметство  

 Експерт 

 Читалищен служител 

 Служител/експерт в НПО  

 Кмет на община  

 Член на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

 

 

3. Според Вас, кои са основните трудности, с които се сблъскват в ежедневието си 

жителите на Вашата община/кметство? 

Моля, отбележете: 
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 Безработица  

 Нископлатени работни места  

 Липса на развита транспортна мрежа  

 Затруднен достъп до медицинско обслужване  

 Ограничени възможности за стартиране на собствен бизнес  

 Трудност за развитие на бизнеса  

 Липса на възможност за повишаване на квалификацията  

 Липса на площадки и стадиони 

 

4. Според Вас в коя област Стратегията за ВОМР на МИГ ще окаже най-голямо 

влияние през следващите няколко години за да се подобри качеството на живот в 

двете общини? 

Моля, отбележете: 

 Справяне с безработицата  

 Повишаване пригодността за заетост на населението  

 Канализация и водоснабдяването  

 Осигуряване на благоприятна среда за развитие на бизнеса 

 Привличане на инвестиции  

 Подобряване на пътната инфраструктура 

 Осигуряване на услуги за възрастни хора  

 Подобряване на транспортната мрежа  

 Осигуряване на образователни услуги за населението  

 Осигуряване на услуги за деца и младежи 

 

5. Според Вас, от какъв тип услуги, които могат да бъдат реализирани с помощта 

на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ има нужда населението във 

Вашето кметство/община? 

Моля, отбележете: 

 Услуги за подкрепа на бизнеса 

 Мобилни медицински услуги  
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 Центрове за повишаване на квалификацията  

 Дневни центрове за възрастни хора 

 Услуги за възрастни хора /социален патронаж  

 Мобилни услуги насочени към деца и млади хора  

 Център за кариерно развитие 

 Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля уточнете: 

 

 

 

6. Според Вас, кои местни ресурси /природни, културноисторически, човешки/ са 

уникални / ценни и трябва да бъдат подкрепени от Стратегията за ВОМР за 

развитие на селото/ общината/ региона? 

Моля, отбележете: 

 Туризъм  

 Човешкия ресурс 

 Земеделие и животновъдство  

 Бизнеса 

 Горите  

 Няма такива ресурси  

 Не знам 

 

 

8. Как оценявате развитието на бизнеса на територията на Общините Дряново и 

Трявна през изминалите пет години? 

Моля, отбележете: 

 Бизнесът се развива добре, разширява се 

 Бизнесът няма особен напредък, остава непроменен  

 Бизнесът ни се влоши 
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9. Според Вас, кои са основните икономически отрасли, за които има капацитет за 

развитие на територията на Вашата община? 

Моля, отбележете: 

 Земеделие и животновъдство  

 Преработваща промишленост 

 Производство  

 Туризъм 

 Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля уточнете: 

 

 

 

10. Според вас, в кои от следните области ще окаже най-голямо влияние за 

развитието на двете общини подкрепата на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“? 

Моля, отбележете: 

 Подкрепа на предприемачеството и създаване на нови работни места  

 Модернизиране на земеделските стопанства 

 Създаване на мобилни социални услуги насочени към възрастни хора  

 Модернизация на читалищните сгради  

 Подобряване на инфраструктурата 

 Подкрепа на биологично земеделие  

 Подкрепа на предприятия за съхранение и преработка на селскостопанска 

продукция  

 Развитие на нови образователни услуги, предлагани от читалищата 

 Подкрепа на развитието на самодейни състави, кръжоци  

 Подобряване на транспортните услуги  

 Създаване на мобилни социални услуги, насочени към деца и млади хора  

 Подкрепа на дейности за отдих и свободно време 


