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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 територията на МИГ е 

изправена. 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. 

➢ При изготвянето на настоящото проучване са взети предвид основните 

характеристики на подхода Лидер от Програмата за развитие на селските райони, а 

именно: 

➢ Подход „отдолу-нагоре“ - Изследвани са нагласите и мнението на 

представители на местната общност, относно прилагането на СВОМР; 

➢ Териториален подход - Проучването е извършено на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, която е хомогенна, с общи традиции и единна 

местна идентичност; 

➢ Иновативност - Проучването изследва мнението на местната общност, 

което използва за вземането на управленски решения относно прилагането на СВОМР; 

➢ Мулти-секторна насоченост - Проучването изследва всички сектори, които 

се подпомагат от стратегията за ВОМР. Предвид нейното многофондово финансиране то 
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обхваща множество сектори от икономическия и социален живот на територията на 

МИГ; 

Проучването има за цел да проучи мнението и нагласите на местната общност от 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, относно изпълнението на 

СВОМР, като на базата на събраната информация се изведат основни изводи и се 

направят препоръки. Тези изводи и препоръки имат за цел да послужат на МИГ за 

взимане на управленски решения и предприемане на коригиращи действия, ако е 

необходимо, за успешното изпълнение на СВОМР.   

По данни на НСИ от 31.12.2019 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ живеят 18 242 души, от които 8 702 (47,7 %) мъже и 9 540 жени (52,3 

%): 

Общо на територията на 

МИГ 

В гр. Дряново и гр. 

Трявна 

В селата на територията 

на МИГ 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

18242 8702 9540 15838 7561 8277 2404 1141 1263 

                                                                                                                                                                      

             Таблица 1 

По данни на НСИ за последните 5 години на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ населението намалява както следва: 

Година 

Общо на територията 

на МИГ 

В гр. Дряново и гр. 

Трявна 

В селата на 

територията на МИГ 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 
2019 18242 8702 9540 15838 7561 8277 2404 1141 1263 

2018 18624 8902 9722 16167 7735 8006 2457 1167 1290 

2017 19067 9141 9926 16570 7944 8626 2497 1197 1300 

2016 19572 9370 10202 17002 8138 8864 2570 1232 1338 

2015 19928 9570 10358 17339 8327 9012 2589 1243 1346 

              Таблица 2  
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Към 31.12.2019 г. на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

1 997 души са под трудоспособна възраст (991 мъже и 1006 жени), което е 10,9 % от 

населението на територията на МИГ. 9 601 души са в трудоспособна възраст (5 225 мъже 

и 4 376 жени), което съставлява 52,6 % от населението и 6 644 души (2 486 мъже и 4 158 

жени) са над трудоспособна възраст или 36,5 % от населението. Тенденцията в 

демографския потенциал на територията на МИГ е представена в следващата таблица: 

Година 2016 2017 2018 2019 

Под трудоспособна 

възраст 
2120 2040 2015 

1997 

В трудоспособна възраст 10575 10232 9900 9601 

                                                                                                                                                                       Таблица 3 

     

 В национален мащаб, най-нисък е делът на възрастното население в областите 

София- 17.7%, и Варна – 19.2% и най-висок в областите Видин (29.9%) и Габрово 

(29.1%).  

 В края на 2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост в България е 

56.4%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-

малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2011 и 2018 г. този коефициент 

е бил съответно 47.5% и 55.5%. В селските райони е по-висок и достига 67.6%. 

Коефициентът на възрастова зависимост е с най-благоприятна стойност в Югозападен 

регион – 51.5%, а с най неблагоприятна - в Северозападния регион – 66.7%. Във всички 

области на страната, той е над 50.0% с изключение на София (столична община) – 48.1%, 

като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин (72.4%), Ловеч (68.1%) и 

Габрово (68.8%). 

 Прогнозите на населението от НСИ до 2050 г. показват, че населението до 14 

годишна възраст на територията на МИГ ще намалее с 20,2 % до 2050 г. Поради 

намаляване на жените в детеродна възраст ще намалява и раждаемостта в абсолютни 
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стойности. На следващата таблица е показана прогнозата за населението на територията 

на МИГ до 2050 г.  (реалистичен вариант при хипотеза за конвергентност): 

Година 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

МИГ 

Дряново-

Трявна 

18 242 

16 903 15 601 14 358 13 201 12 152 11 199 

% - - 7,34 % - 7,71 % - 7,67 % - 8,01 % - 7,46 % 7,83 % 

Общо 

обл. 

Габрово 

105 971 

 98 200 90 634 83 414 76 692 70 598 65 065 

                                                                                                                                                                       Таблица 4 

 

 Здравно осигурени лица на територията на МИГ “Дряново-Трявна в сърцето 

на Балкана” са с близо 9 % над средното ниво за страната, но това се дължи на влошената 

възрастова структура: 

България 
2014 2015 2016 2017 2018 

87,1 % 88,5 % 88,1 % 87,7 % 87,7 % 

МИГ 

„Дряново-

Трявна“ 

94,0 % 95,5 % 96,1 % 95,4 % 95,9 % 

                                                                                                                                                                       Таблица 5 

 

 Следва да се отбележат една положителна и една отрицателна тенденция за 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, свързана с коефициента 

на заместване на населението. Коефициентът показва при 100 лица, излизащи от 

трудоспособна възраст, с колко души в трудоспособна възраст се заместват. На 

следващата таблица са представени тенденциите по то този показател (включва само 

интегрираните с територията области): 
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Териториална единица 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

България 62 63 63 64 66 66 

МИГ Дряново-Трявна 40 41 41 43 43 44 

област Габрово 47 48 48 50 51 52 

област Ловеч 59 62 62 63 64 64 

област Плевен 58 60 59 60 61 62 

област Велико Търново 55 57 56 58 59 61 

област Разград 68 66 64 65 66 64 

област Русе 57 57 55 56 58 59 

                                                                                                                                                                      Таблица 6 

 

 За последните 6 години коефициентът на заместване на населението на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ се е повишил от 40 до 44, 

но коефициентът остава под средния за страната. Нарастването на коефициента се 

дължи, както на запазване на нивата на раждаемостта, така и на увеличаваща се възраст 

за пенсиониране. 

 През последните 5 години нараства и относителния дял на населението на възраст 

между 25-64 г. с висше образование: 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

МИГ 

Дряново-

Трявна 

 

22,62 

 

23,05 

 

22,27 

 

22,79 

 

23,99 

Общо обл. 

Габрово 
26,3 26,8 25,9 26,5 27,9 

                                                                                                                                                                       Таблица 7 

 

 При преглед на статистиката за радио и телевизионни оператори в област 

Габрово и интегрираните с територията на МИГ  области за 2018 г. се установява, че 

единствено на територията на област Габрово няма действащ телевизионен оператор: 
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Териториална единица Радио оператори Телевизионни оператори 

 

брой Програми-часове брой Програми-часове 

България 83 727 001 116 742 841 

област Габрово 3 9 350 0 0 

област Ловеч 2 9 009 1 3 650 

област Плевен 1 3 202 0 0 

област Велико Търново 4 9 324 3 14 494 

област Разград 1 456 0 0 

област Русе 2 8 949 4 20 870 

                                                                                                                                                                   Таблица 8 

 

 На територията на област Габрово, единствено територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ няма достъп до газоразпределителната мрежа: 

Област/Община 

 

 

 

Извън 

район / 

Без 

лиценз 

Лиценз без 

достъп 

С достъп 

до ГПМ 

Без 

достъп, с 

КГП 

С изградено 

газо 

разпределителна 

мрежа (ГРМ) 

Област Габрово 1 1 2 0 2 

Дряново  Х    

Трявна Х     

Севлиево   Х  Х 

Габрово   Х  Х 

                                                                                                                                                                     Таблица 9 

 

 С поглед към страната, всекидневните трудови миграции за 2019 г. на територията 

на област Габрово остават по-ниски от средните за страната. Наблюдават се големи 

различия по отношение на интензитета на всекидневната трудова миграция по области. 

С най-висок коефициент на участие в трудовите пътувания е заетото население в 
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областите София (379.0‰), и Перник (321.9‰), или всяко трето заето лице в тези области 

пътува от населеното място, в което живее, до населеното място, в което работи. 

Интензитетът на всекидневните трудови пътувания е висок и в областите Кюстендил 

(262.1‰) и Пазарджик (226.8‰). В осем области на страната интензитетът на трудовите 

пътувания е по-нисък от средния за страната (141.2‰). Това са областите Добрич, 

Монтана, Хасково, Габрово. 

Територия 
Заети лица 

Всекидневни пътувания 

Общо 
От тях отиват на работа 

В същата област В друга област 

брой 

Област 

Габрово 

49 060 5 964 4 989 975 

България 2 834 834 400 323 296 060 104 263 

Всекидневни трудови мигранти на 1000 заети лица 

% 

Област 

Габрово 
121,6 

 

 

 

 

 

България 142,1 

                                                                                                                                                                     Таблица 10 

 

 Всекидневните пътувания на учащите в област Габрово за 2019 г. също остават 

под-средните за страната: 

Територия 
Учащи лица Всекидневно пътуващи учащи 

брой 

Област Габрово 15 366 1 806 

България 1 076 099 139 257 

 Всекидневни учебни пътувания на 1000 лица 

 % 
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Област Габрово 117,5  

 

България 129,4 

                                                                                                                                                                     Таблица 11 

 

II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

  

Главните цели пред проучването на информираността относно СВОМР и работата 

на МИГ са следните: 

➢ Идентифициране мнението на обществеността, относно изпълнението стратегия 

за ВОМР на територията на МИГ;  

➢ Идентифициране на мнението на обществеността, относно работата на експертите 

в МИГ;  

➢ Идентифициране на силни и слаби страни на територията, базирани на мнението 

на общността;  

➢ Предоставяне най-актуалната информация за информираността 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. За нуждите на настоящото проучване бяха използвани 

единствено методи за онлайн полеви проучвания. 

 За изготвянето на проучването на информираността относно СВОМР и 

работата на МИГ "Дряново - Трявна в сърцето на Балкана" бяха използвани следните 

подходи: 

Метод/Подход Същност 
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Анкетно проучване 

Провеждане на онлайн анкетно 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; 

➢ 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 12 

 

 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. 
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➢ 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 обхвана 

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 

онлайн анкетно проучване. Целта на проучването бе да се проследи мнението на 

общността за реализирането на стратегията за ВОМР. Анкетата бе разработена за три 

вида анкетирани лица: 

1. Анкета за активни граждани и заинтересовани лица – 50 бр.; 

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

услуги и земеделски производители – 25 бр.; 

3. Анкетна карта за публичен и неправителствен сектор – 25 бр.; 

 

III. ПРЕДСТАВИТЕЛНО КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД МЕСТНОТО 
НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ДРЯНОВО И ТРЯВНА 

 

 За нуждите на настоящия документ беше проведено онлайн анкетно проучване 

сред 100 души, живеещи на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

за проучване на информираността относно СВОМР и работата на МИГ "Дряново - 

Трявна в сърцето на Балкана".  
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 За да покрие проучването всички слоеве на населението, анкетните карти бяха 

изпратени на предварително таргетирани участници като за представителите на 

гражданското общество и заинтересованите лица бяха отделени 50 анкетни карти. 

Резултатите от проведеното анкетно проучване могат да бъдат обобщени по следния 

начин: 

 1. Пол на анкетираните: От анкетираните 50 лица 26 души са жени и 24 – мъже. 

 

                                                     Графика 1 

 2. Местоживеене на анкетираните: От анкетираните 50 лица, 50 души са 

отговорили на въпроса за местожителство, от тях 22 души са посочили, че живеят на 

територията на Община Трявна, а 28 в Община Дряново. 

 
                                                Графика 2 

Мъж
44%

Жена
56%

Община 
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Община 
Трявна

52%
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 3. Възраст на анкетираните: От анкетираните 50 лица, 7 души са на възраст до 

29 г., 20 души са на възраст 30 – 55 г., а 23 души са на възраст над 55 г. 

 
                                                                          Графика 3 

 4. Образование на анкетираните: На въпроса за образование са отговорили 50 

души от анкетираните 50 лица. От тях 22 души са със средно образование, 8 души са със 

средно специално образование, 20 души с висше образование. 

 
                                                                 Графика 4 

 5. Основна дейност на МИГ според анкетираните:  От анкетираните 50 лица 54 

% определят основната дейност на МИГ до финансиране на проекти на територията, 12 
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% от анкетираните определят основната дейност до разработване на анализи и стратегии, 

а 10 % до прилагането на подхода ВОМР на територията на общините Дряново и Трявна. 

 
                                                                                  Графика 5 

 

 6. Неприложими приоритети на територията на МИГ според анкетираните:  

По-голяма част от анкетираните граждани (54 %) успяват да разпознаят, че мярката за 

рибарските райони (приложима за МИРГ) не е част от СВОМР на МИГ „Дряново-Трявна 

в сърцето на Балкана“. Срещат се и анкетирани, които са отбеляза, че  

„Възстановяването, опазването и укрепването на екосистемите и биологичното 

разнообразие, включително в зоните по „Натура 2000“ не е приоритет от СВОМР на МИГ 

(16 %). Най-много хора от анкетираните припознават повишаването на 

конкурентоспособността в селските райони като неизменна част от СВОМР на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. 
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7. Информираност на анкетираните, относно СВОМР на МИГ: 50 % от анкетираните 

биха потърсили информация за СВОМР в офисите на МИГ, 32 % на интернет страниците 

на общините Дряново и Трявна, а едва 18 % интернет страницата на МИГ.  
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8. Оценка за полезността от познаване на СВОМР на МИГ: На въпроса „Смятате ли, 

че доброто познаване на СВОМР на МИГ може да подпомогне Вашата дейност?“ 50 % 

от анкетираните отговарят с Да, 28 % отговарят с Не, а 22 % Не могат да преценят.  

 
                                                            Графика 8 

9. Познаване на възможностите за финансиране, предоставяни от МИГ: На въпроса 

„Моля, посочете според Вас по колко от следните мерки се финансират проектни 

предложения от СВОМР на МИГ: Мярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване 

на умения”; Мярка ОПОС 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове 

от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“; Мярка ОП НОИР 01 „Осигуряване на 

достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните 

райони“? 58 % от анкетираните правилно отговарят, че и трите мерки са част от СВОМР.  
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10. Познания, относно прилагането на СВОМР:  На въпроса „Моля, посочете според 

Вас до края на коя година ще се изпълнява настоящата СВОМР на МИГ?“ 46 % от 

анкетираните отговарят правилно, че настоящата СВОМР ще се изпълнява до края на 

2023 г.  

 
                                                            Графика 10 

 

11. На въпроса „Наясно ли сте на какъв етап от изпълнението си е СВОМР на МИГ 

към октомври 2020 г.?“ 16 % от анкетираните отговарят категорично, че са наясно, 36 

%, че са наясно донякъде, а 48 % са посочили, че не са наясно с това на какъв етап от 

изпълнението се намира СВОМР на МИГ.  
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12. На въпроса „Знаете ли къде можете да намерите информация за изпълнението 

на СВОМР на МИГ към октомври 2020 г.?“ най-голям процент от анкетираните – 36 

% биха потърсили информация на интернет страниците на общините Дряново и Трявна, 

28 % ще потърсят такава информация в офисите на МИГ и едва 24 % биха потърсили на 

интернет страницата на МИГ. 

 
                                                   Графика 12 

13. Оценка за работата на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. 82 % от 

анкетираните лица  поставят своята положителна оценка за цялостната работа на МИГ, 

а 14 % поставят средна оценка на МИГ, а 4 % оценяват отрицателно работата на МИГ.  

 
                                                             Графика 13 
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14. Препоръки и забележки към работата на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“. Според 32 % от анкетираните лица екипът на МИГ следва да организира 

повече публични събития за разяснения по прилагането на СВОМР, а според 28 % МИГ 

следва да организира информационни кампании за разяснение на ефекта от 

изпълнението на СВОМР за ежедневието на средностатистическия жител на територията 

на МИГ. 

 
                                                                  Графика 14 

  

 

 За нуждите на настоящия документ беше проведено анкетно проучване сред 100 

души, живеещи на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ за 

проучване на информираността на населението за прилагането на Стратегията за ВОМР  

на територията на МИГ "Дряново - Трявна в сърцето на Балкана" и работата на МИГ.  
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 За да покрие проучването всички слоеве на населението, анкетните карти бяха 

изпратени на предварително таргетирани участници като за представителите на местния 

бизнес бяха отделени 25 анкетни карти. Резултатите от проведеното анкетно проучване 

могат да бъдат обобщени по следния начин: 

 1. Пол на анкетираните: От анкетираните 25 лица 14 души са жени и 11 – мъже. 

 
                                                                                                                                               Графика 15 

 

 2. Местоживеене на анкетираните: От анкетираните 25 лица, 25 души са 

отговорили на въпроса за местожителство, от тях 13 души са посочили, че живеят на 

територията на Община Трявна, а 12 в Община Дряново. 

 
                                                                                                                                                    Графика 16 
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 3. Възраст на анкетираните: От анкетираните 20 лица, 3 души са на възраст до 

29 г., 11 души са на възраст 30 – 55 г., а 6 души са на възраст над 55 г. 

 
                                                                                                                                                                                                          Графика 17 

 
 4. Образование на анкетираните: На въпроса за образование са отговорили 20 

души от анкетираните 20 лица. От тях 6 души са със средно образование, 5 души са със 

средно специално образование, 9 души с висше образование. 
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приходите им от стопанска дейност са се увеличили. 24 % посочват, че приходите им са 

намалели, а според 16 % няма промяна. 

 
                                                                                                                                                                                   Графика 19 

 

6. На въпроса „Моля, посочете как Вашият бизнес се възползва от изпълнението на 

СВОМР на МИГ през последните 3 години?“ 24 % от анкетираните посочват, че не са 

се възползвали от изпълнението на СВОМР на МИГ. 20 % от анкетираните са посочили, 

че са кандидатствали с проект към СВОМР, който е бил одобрен. 20 % от запитаните са 

получили професионална консултация от екипа на МИГ, а 12 % от анкетираните лица 

имат намерение да подадат проектно предложение до края на 2020 г. 
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7. На въпроса „Според Вашето лично мнение, местната бизнес общност, има ли 

достатъчно представителство в органите на управление на МИГ?“ 76 % от 

анкетираните отговарят с Да. Според 4 % местния бизнес няма достатъчно 

представителство, а 20 % от анкетираните не могат да преценят. 

 
                                                                                                                                                                      Графика 21 

 

8. На въпроса „С оглед изпълнението на Стратегията за ВОМР на територията на 

МИГ, смятате ли, че работата на МИГ е достатъчно прозрачна?“ 92 % от 

анкетираните отговарят положително, 8 % не могат да преценят, а нито един не отговаря 

отрицателно.  
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9. На въпроса „Според Вас, Мерките към Стратегията за ВМОР на територията на 

МИГ, в полза на цялата местна общност ли са?“ 68 % от анкетираните отговарят 

положително, 16 % не могат да преценят, а 16 % отговарят отрицателно.  
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10. На въпроса „Запознати ли сте с мерките, които се финансират от СВОМР на 

МИГ?“ 92 % от анкетираните са посочили, че познават мерките на СВОМР, а 8 % не са 

запознати.  
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11. На въпроса „Коя от изброените мерки от СВОМР, според Вас е най-полезна за 

Вашия бизнес?“ 28 % от анкетираните посочват, че това е  Мярка ОП РЧР 02, за други 

48 % това са  Мярка ОП РЧР 01 и  Мярка ОПИК 2.2. 
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12. На въпроса „Според Вашето лично мнение, решенията, които взима УС на МИГ 

„Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“ в полза на всички заинтересовани 

страни ли са?“ 92 % от анкетираните отговарят положително, а 8 % посочват по-скоро 

не. Нито едно от анкетираните лица не посочва отговор „Категорично не“. 
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13. На въпроса „Моля, дайте Вашата оценка за прозрачността на работата на УС на 

МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“ 84 % от анкетираните я определят 

като висока, а 12 % я определят като средна. 4 % от анкетираните не могат да преценят.  
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14. На въпроса „Моля, дайте Вашата оценка за квалификацията, професионализма 

и експертността на членовете на екипа на МИГ“ 84 % от анкетираните я определят 

като висока, а 12 % я определят като средна. 4 % от анкетираните не могат да преценят.    
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15. На въпроса „Моля, дайте Вашата лична оценка за безпристрастността и 

прозрачността на работа на екипа на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

16 % от анкетираните поставят отлична оценка, 52 % много добра оценка, 24 % добра 

оценка, 4 % средна оценка. Нито едно от анкетираните лица не поставя лоша оценка. 
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16. На въпроса „Моля, дайте Вашата лична оценка за цялостната работа на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 92 % от анкетираните поставят висока 

оценка на цялостната работа на МИГ, 4 % поставят ниска оценка, а 4 % не могат да 

преценят.  
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 За нуждите на настоящия документ беше проведено анкетно проучване сред 100 

души, живеещи на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ за 

проучване на информираността на населението за прилагането на Стратегията за ВОМР  

на територията на МИГ "Дряново - Трявна в сърцето на Балкана" и работата на МИГ.  За 

да покрие проучването всички слоеве на населението, анкетните карти бяха изпратени 

на предварително таргетирани участници като за представителите на нестопанския и 

публичния сектор бяха отделени 25 анкетни карти. Резултатите от проведеното анкетно 

проучване могат да бъдат обобщени по следния начин: 

 1. Пол на анкетираните: От анкетираните 25 лица 11 души са жени и 14 – мъже. 

 
                                                                                                                                                           Графика 31 

 

 2. Местоживеене на анкетираните: От анкетираните 25 лица, 25 души са 

отговорили на въпроса за местожителство, от тях 14 души са посочили, че живеят на 

територията на Община Трявна, а 11 в Община Дряново. 
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 3. Възраст на анкетираните: От анкетираните 25 лица, 5 души са на възраст до 

29 г., 16 души са на възраст 30 – 55 г., а 4 души са на възраст над 55 г. 
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 4. Образование на анкетираните: На въпроса за образование са отговорили 25 

души от анкетираните 25 лица. От тях 8 души са със средно образование, 4 души са със 

средно специално образование, 13 души с висше образование. 
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              5. Подкрепа за МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“: На въпроса „Вие 

лично подкрепяте ли МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ и бихте ли го 

подкрепили за прилагане на нова СВОМР за период 2021-2027 г.?“ са отговорили 25 
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души от анкетираните 25 лица. От тях 84 % подкрепят СВОМР и са готови да подкрепят 

изпълнението на нова СВОМР. 8 % от анкетираните не подкрепят СВОМР. 
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              6. На въпроса „Според Вашето лично мнение, в кой аспект функционирането 

на МИГ подкрепя територията на общините Дряново и Трявна?“ са отговорили 25 

души от анкетираните 25 лица. От тях 32 % отбелязват, че  СВОМР подкрепя в най-

висока степен публичната инфраструктура, 28 % повишаване на 

конкурентоспособността, а 16 % решаването на социалните проблеми.  
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              7. На въпроса „Моля, дайте Вашата лична оценка за качеството на 

консултациите, предоставяни от екипа на МИГ, във връзка с изпълнението на 

СВОМР“ са отговорили 25 души от анкетираните 25 лица. От тях 76 % поставят висока 

оценка за качеството на консултациите, предоставяни от екипа на МИГ, 16 % поставят 

средна оценка, а 8 % слаба оценка.   
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8. На въпроса „Моля, дайте Вашата лична оценка за достъпността на хората от 

всички населени места на територията на МИГ до консултациите, предоставяни от 

екипа на МИГ, във връзка с изпълнението на СВОМР“ са отговорили 25 души от 

анкетираните 25 лица. От тях 88 % поставят висока оценка за достъпността, 12 % 

поставят средна оценка, а 0 % слаба оценка.  
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9. На въпроса „Моля, дайте Вашата лична оценка за качеството на 

информационните дейности, провеждани от екипа на МИГ, във връзка с 

изпълнението на СВОМР“ са отговорили 25 души от анкетираните 25 лица. От тях 84 

% поставят висока оценка за качеството на информационните дейности, 16 % поставят 

средна оценка, а 0 % слаба оценка.  
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10. На въпроса „Моля, дайте Вашата лична оценка за качеството на предоставените 

обучения, провеждани от екипа на МИГ, във връзка с изпълнението на СВОМР“ са 

отговорили 25 души от анкетираните 25 лица. От тях 88 % поставят висока оценка за 

качеството на обученията, 8 % поставят средна оценка, а 4 % слаба оценка.  
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11. На въпроса „Моля, да отбележите, според Вас с кои институции МИГ „Дряново 

– Трявна в сърцето на Балкана“ има най-добро взаимодействие“ са отговорили 25 

души от анкетираните 25 лица. От тях 32 % са посочили ДФЗ, 24 % УО на ОПРЧР 2014-

2020 г., 24 % са отбелязали други МИГ от територията на страната, а 12 % са посочили 

УО на ОПИК 2014-2020 г. 

 
                                                                                                                                                                                               Графика 41 

 

12. На въпроса „Според Вашето лично мнение при изготвянето на СВОМР на МИГ 

„Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“, спазен ли е принципът „отдолу - 

нагоре“? са отговорили 25 души от анкетираните 25 лица. От тях 88 % са посочили 

отговор Да, 8 % са посочили отговор Не, а 4 % нямат мнение.  

 
                                                                                                                                   Графика 42 



     

 

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони - Европа инвестира в селските райони 

 

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-45 от 30.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“  и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 

   36 

 

13. На въпроса „Запознати ли сте с напредъка по изпълнението на Стратегията за 

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

отговорили 25 души от анкетираните 25 лица. От тях 88 % са посочили, че са запознати 

с напредъка по изпълнението на СВОМР, 8 % не са запознати, а 4 % нямат мнение. 

 
                                                                                                                             Графика 43 

 

14. На въпроса „Според Вас, кой най-съществен проблем на територията на МИГ 

ще бъде решен в най-малка степен от изпълнението на Стратегията за ВОМР на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“? са отговорили 25 души от 

анкетираните 25 лица. От тях 24 % са посочили липсата на достатъчен брой туристически 

атракции, 20 % ниското заплащане на труда и безработицата. 
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15. На въпроса „Моля, дайте Вашето лично мнение, в коя област чувствате/ще 

почувствате най-голям ефект от изпълнението на СВОМР МИГ „Дряново-Трявна 

в сърцето на Балкана“ са отговорили 25 души от анкетираните 25 лица. От тях 28 % са 

посочили образованието, а 20 % условията на живот.  

 
                                                                                                                                  Графика 45 

 

16. На въпроса „Моля, дайте Вашата лична оценка за цялостната работа на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са отговорили 25 души от анкетираните 25 

лица. От тях 96 % са поставили положителна оценка на цялостната работа на МИГ, а 4 

% поставят отрицателна оценка. 

 
                                                                                                                                         Графика 46 
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IV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ, БАЗИРАНИ НА ДОПИТВАНЕТО 

 

 Гражданско общество и Заинтересовани лица  

 След оценка и анализ на отговорите на анкетираните 50 души, представители на 

гражданското общество и заинтересованите лица на територията на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ към МИГ могат да бъдат отправени следните препоръки: 

Препоръка 1: Екипът на МИГ следва да организира повече публични събития за 

разяснения по прилагането на СВОМР. 

Препоръка 2: МИГ следва да организира информационни кампании за разяснение на 

ефекта от изпълнението на СВОМР за ежедневието на средностатистическия жител на 

територията на МИГ. 

Препоръка 3: Екипът на МИГ следва да повиши обществената осведоменост за това, че 

СВОМР и мониторинговите доклади от прилагането й са постоянно достъпни на 

интернет страницата на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, тъй като съгласно 

проучването интернет страницата на МИГ е чак на трето място по избор на анкетираните. 

Препоръка 4: МИГ следва да организира информационна кампания в интернет и 

социалните мрежи, чрез което да запознае обществеността с напредъка на изпълнение на 

СВОМР, тъй като близо 50 % от анкетираните посочват, че не се запознати с 

изпълнението на СВОМР. 

Препоръка 5: МИГ следва да повиши обществената осведоменост с информация за 

периода на изпълнение на СВОМР на територията на МИГ с пояснение на интернет 

страницата си и/или др. 

Препоръка 6: МИГ трябва да повиши публичността за прилагането на Мярка ОПОС 109 

„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез 

подхода ВОМР“; Мярка ОП НОИР 01 „Осигуряване на достъп до качествено 
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образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ на своята 

територия. 

Препоръка 7: МИГ следва да изрази по-ясно всички други свои дейности сред 

населението, освен организирането на приеми на проектни предложения към СВОМР. 

Препоръка 8: МИГ следва да публикува на интернет страницата си в социалните мрежи 

отворените до края на 2020 г. мерки за кандидатстване, заедно с крайните срокове за 

подаване на проектни предложения за следните процедури: 

➢ Мярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения”; 

➢ Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

➢ Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

➢ Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 

➢ Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 

➢ Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване 

и на културното и природното наследство на селата“; 

➢ Мярка ОПРЧР 01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и 

Трявна“; 

➢ Мярка ОПРЧР 03 „Социалноикономическа интеграция на уязвими групи на 

територията на общините Дряново и Трявна“; 

➢ Мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините 

Дряново и Трявна“; 

➢ Мярка ОП НОИР 01 „Осигуряване на достъп до качествено образование в 

малките населени места и в трудно достъпните райони в 19 общините Дряново и 

Трявна“; 

➢ Мярка ОПОС 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от 

мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“. 

 

 Стопански сектор  

 След оценка и анализ на отговорите на анкетираните 25 души, представители на 

стопанския сектор на територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ към 

МИГ могат да бъдат отправени следните препоръки: 
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Препоръка 1: МИГ следва проведе информационна кампания, относно процеса на 

взимане на решения от УС на МИГ. 

Препоръка 2: МИГ следва проведе информационна кампания, относно ползите за 

цялата местна общност от изпълнението на мерките съм СВОМР – преки и косвени.  

 

 Публичен и неправителствен сектор 

 След оценка и анализ на отговорите на анкетираните 25 души, представители на 

публичния и неправителствения сектор на територията на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ към МИГ могат да бъдат отправени следните препоръки: 

Препоръка 1: Миг следва да популяризира наличието на мерките от СВОМР, свързани 

с околна среда и социални дейности - Мярка ОПОС 109 „Подобряване на 

природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода 

ВОМР“; Мярка ОПРЧР 03 „Социалноикономическа интеграция на уязвими групи на 

територията на общините Дряново и Трявна“ и Мярка ОПРЧР 04 “Развитие на 

социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ . 

Препоръка 2: МИГ следва проведе информационна кампания, относно възможностите 

за кандидатстване за създаване на допълнителни туристически атракции по Мярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“.  

Препоръка 3: МИГ следва да разпространява по-активно мониторинга и оценка на 

стратегията за ВОМР  за изпълнение на задълженията на МИГ в социалните мрежи и 

други информационни канали.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТНА КАРТА  

МИГ „Дряново–Трявна в сърцето на Балкана“ 

Във връзка с изготвяне на проучване на информираността относно СВОМР и работата 

на МИГ „Дряново - Трявна в сърцето на Балкана" през 2020 г. 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

 

1. Какъв е Вашият пол? 

 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: 

 В трудоспособна възраст – от 18 до 29 години 

 В трудоспособна възраст – от 30 до 55 години 

 В трудоспособна възраст – от 55 до 64 години 

 Над трудоспособна възраст – над 64 години 

 

4. Какво образование притежавате към момента? 

Моля, отбележете: 

 Без образование 

 Начално образование 
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 Основно образование 

 Средно образование 

 Средно специално образование 

 Висше образование (проф. бакалавър, бакалавър, магистър) 

 

5. Моля, отбележете според Вас, каква е основната дейност на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“? 

Моля, отбележете: 

 Прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие, финансиран от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и други 

децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните 

общности 

 Организиране на конкурси за финансиране на проекти по Стратегията на местната 

инициативна група 

 Разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи 

 Организиране и провеждане на работни срещи, обучения, семинари, 

конференции, форуми, дебати и обсъждания 

 Издаване на брошури, бюлетини и други печатни материали 

 Създаване на партньорски отношения с университети, изследователски 

институти, държавна администрация, бизнес среди 

 Не мога да преценя  

 

6. Моля, да отбележите  приоритета, който смятате, че не е приложим към СВОМР 

(Стратегия за водено от общностите местно развитие) на МИГ? 

Моля, отбележете: 

 Икономическо оживяване на рибарските територии, подобряване средата за 

бизнес и заетост 

 Стимулиране трансфера на знания и иновации и повишаване 

конкурентоспособността на земеделските стопанства  

 Развитие на туризма и туристическите услуги 

 Развитие на местните традиции и занаяти чрез разнообразяване на неземеделските 

дейности и създаване на нови работни места  

 Подобряване на образователната среда за активно социално приобщаване на 

маргинализирани общности като ромите 
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 Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите и биологичното 

разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ 

 

7. Моля, отбележете според Вас, къде може да намерите и да прочетете СВОМР на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“? 

Моля, отбележете: 

 На интернет страницата на община Дряново и община Трявна 

 На интернет страницата на Министерство на земеделието и храните 

 На място в офисите на МИГ в гр. Дряново и гр. Трявна 

 На интернет страницата на МИГ 

 

8. Смятате ли, че доброто познаване на СВОМР на МИГ може да подпомогне 

Вашата дейност? 

Моля, отбележете: 

 Да 

 Не 

 Не мога да преценя 

 

9. Моля, посочете според Вас, по колко от следните мерки се финансират проектни 

предложения от СВОМР на МИГ: Мярка 1.1. „Професионално обучение и 

придобиване на умения”; Мярка ОПОС 109 „Подобряване на природозащитното 

състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“; Мярка ОП 

НОИР 01 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени 

места и в трудно достъпните райони“ ? 

Моля, отбележете: 

 1 (Една)  

 2 (Две) 

 И трите   

 

10. Моля, посочете според Вас, до края на коя година ще се изпълнява настоящата 

СВОМР на МИГ?  

Моля, отбележете: 

 2020 г.  
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 2021 г. 

 2022 г. 

 2023 г. 

 

11. Наясно ли сте, на какъв етап от изпълнението си е СВОМР на МИГ към 

октомври 2020 г.? 

Моля, отбележете: 

 Да, напълно 

 Да, донякъде  

 По-скоро не 

 Категорично не 

 

12. Знаете ли, къде можете да намерите информация за изпълнението на СВОМР на 

МИГ към октомври 2020 г.? 

Моля, отбележете: 

 В офисите на МИГ в гр. Дряново и гр. Трявна 

 На интернет страниците на общините Дряново и Трявна 

 На интернет страниците на МИГ 

 Не знам 

 

13. Моля, поставете Вашата оценка на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“? 

Моля, отбележете: 

 МИГ се справя отлично с изпълнението на СВОМР  

 МИГ се справя добре с изпълнението на СВОМР 

 МИГ се справя под моите очаквания с изпълнението на СВОМР 

 МИГ не се справя с изпълнението на СВОМР 

 

14. Моля, дайте Вашите препоръки и забележки към работата на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ : 

Моля, отбележете: 
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 Липсва достатъчна информираност на населението за възможностите за 

кандидатстване към СВОМР 

  Липсва на информация за дейността на МИГ в публичното пространство 

 Липсва достатъчна отчетност за извършените до момента дейности от МИГ по 

прилагането на СВОМР 

 Екипът на МИГ следва да организира повече публични събития за разяснения по 

прилагането на СВОМР 

 Екипът на МИГ следва да бъде по активен в малките населени места извън 

общинските центрове – гр. Дряново и гр. Трявна 

 МИГ следва да организира информационни кампании за разяснение на ефекта от 

изпълнението на СВОМР за ежедневието на средностатистическия жител на 

територията на МИГ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНКЕТНА КАРТА  

МИГ „Дряново–Трявна в сърцето на Балкана“ 

 

Във връзка с изготвяне на проучване на информираността относно СВОМР и работата 

на МИГ „Дряново - Трявна в сърцето на Балкана" през 2020 г. 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

 

1. Какъв е Вашият пол? 

 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: 

 В трудоспособна възраст – от 18 до 29 години 

 В трудоспособна възраст – от 30 до 55 години 

 В трудоспособна възраст – от 55 до 64 години 

 Над трудоспособна възраст – над 64 години 

 

4. Какво образование притежавате към момента? 

Моля, отбележете: 

 Средно образование 
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 Средно специално образование 

 Висше образование (проф. бакалавър, бакалавър, магистър) 

 

 

5. Моля, посочете как се разви Вашата стопанска дейност в контекст на изпълнение 

на СВОМР на МИГ? 

Моля, отбележете: 

 Приходите от стопанска дейност се увеличиха 

 Приходите от стопанска дейност намаляха 

 Няма промяна 

 Не мога да преценя 

 

6. Моля, посочете как Вашият бизнес се възползва от изпълнението на СВОМР на 

МИГ през последните 3 години? 

Моля, отбележете: 

 Кандидатствах и спечелих с проект към СВОМР 

 Кандидатствах, но не спечелих с проект към СВОМР 

 Ще кандидатствам с проект към СВОМР до края на 2020 г. 

 Клиентите на моя бизнес спечелиха проект към СВОМР и увеличиха заявките към 

мен  

 Получих професионална консултация от екипа на МИГ 

 Не съм се възползвал от изпълнението на СВОМР на МИГ 

 

7. Според Вашето лично мнение, местната бизнес общност, има ли достатъчно 

представителство в органите на управление на МИГ? 

Моля, отбележете: 

 Да 

 Не 

 Не мога да преценя 

 Не съм достатъчно запознат 
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8. С оглед изпълнението на Стратегията за ВМОР на територията на МИГ, смятате 

ли, че работата на МИГ е достатъчно прозрачна? 

Моля, отбележете: 

 Да 

 В известна степен  

 Не мога да преценя 

 Не  

 

9. Според Вас, Мерките към Стратегията за ВМОР на територията на МИГ, в полза 

на цялата местна общност ли са? 

Моля, отбележете: 

 Да, напълно 

 Да, в голяма степен  

 Не мога да преценя 

 Не, малък брой сектори не могат да се възползват 

 Не, голям брой сектори не могат да се възползват  

 

10. Запознати ли сте с мерките, които се финансират от СВОМР на МИГ? 

Моля, отбележете: 

 Да 

 Не 

 

11. Коя от изброените мерки от СВОМР, според Вас е най-полезна за Вашия бизнес? 

Моля, отбележете: 

 Мярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"  

 Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" 

 Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" 

 Мярка 8.6. "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти" 

 Мярка ОПИК 2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на 

територията на „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ 
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 Мярка ОП РЧР 01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и 

Трявна“ 

 Мярка ОП РЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на 

територията на общините Дряново и Трявна“ 

 

12. Според Вашето лично мнение, решенията, които взима УС на МИГ „Дряново – 

Трявна в сърцето на Балкана“ в полза на всички заинтересовани страни ли са? 

Моля, отбележете: 

 Да, напълно 

 Да, донякъде  

 По-скоро не 

 Категорично не 

 Не мога да преценя 

 

13. Моля, дайте Вашата оценка за прозрачността на работата на УС на МИГ 

„Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“: 

Моля, отбележете: 

 Много висока 

 Висока 

 Средна 

 Не мога да преценя 

 

14. Моля, дайте Вашата оценка за квалификацията, професионализма и 

експертността на членовете на екипа на МИГ: 

Моля, отбележете: 

 Много висока 

 Висока 

 Средна 

 Ниска 

 Не мога да преценя 
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15. Моля, дайте Вашата лична оценка за безпристрастността и прозрачността на 

работа на екипа на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“: 

Моля, отбележете: 

 Отлична 

 Много добра 

 Добра 

 Средна 

 Лоша 

 Не мога да преценя 

 

16. Моля, дайте Вашата лична оценка за цялостната работа на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“? 

Моля, отбележете: 

 МИГ се справя отлично 

 МИГ се справя много добре 

 МИГ се справя добре 

 МИГ не се справя добре 

 Не мога да преценя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АНКЕТНА КАРТА  

МИГ „Дряново–Трявна в сърцето на Балкана“ 

Във връзка с изготвяне на проучване на информираността относно СВОМР и работата 

на МИГ „Дряново - Трявна в сърцето на Балкана" през 2020 г. 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

 

1. Какъв е Вашият пол? 

 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: 

 В трудоспособна възраст – от 18 до 29 години 

 В трудоспособна възраст – от 30 до 55 години 

 В трудоспособна възраст – от 55 до 64 години 

 Над трудоспособна възраст – над 64 години 

 

4. Какво образование притежавате към момента? 

Моля, отбележете: 

 Средно образование 

 Средно специално образование 
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 Висше образование (проф. бакалавър, бакалавър, магистър) 

 

5. Вие лично подкрепяте ли МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ и бихте 

ли го подкрепили за прилагане на нова СВОМР за период 2021-2027 г.? 

Моля, отбележете: 

 Да, напълно 

 Да, но смятам, че новата СВОМР трябва да се различава от досегашната 

 Не 

 Нямам отговор 

 

6. Според Вашето лично мнение, в кой аспект функционирането на МИГ подкрепя 

територията на общините Дряново и Трявна? 

Моля, отбележете: 

 Решаване на демографските проблеми 

 Повишаване на качеството на публичната инфраструктура  

 Повишаване на заплатите на територията 

 Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията 

 Решаване на социалните проблеми на територията 

 Нито едно от изброените 

 

7. Моля, дайте Вашата лична оценка за качеството на консултациите, предоставяни 

от екипа на МИГ, във връзка с изпълнението на СВОМР: 

Моля, отбележете: 

 Отлична 

 Добра  

 Средна 

 Слаба 

 Нямам отговор 

 

8. Моля, дайте Вашата лична оценка за достъпността на хората от всички населени 

места на територията на МИГ до консултациите, предоставяни от екипа на МИГ, 

във връзка с изпълнението на СВОМР: 
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Моля, отбележете: 

 Отлична 

 Добра  

 Средна 

 Слаба 

 Нямам отговор 

 

9. Моля, дайте Вашата лична оценка за качеството на информационните дейности, 

провеждани от екипа на МИГ, във връзка с изпълнението на СВОМР: 

Моля, отбележете: 

 Отлична 

 Добра  

 Средна 

 Слаба 

 Нямам отговор 

 

10. Моля, дайте Вашата лична оценка за качеството на предоставените обучения, 

провеждани от екипа на МИГ, във връзка с изпълнението на СВОМР: 

Моля, отбележете: 

 Отлична 

 Добра  

 Средна 

 Слаба 

 Нямам отговор 

 

11. Моля, да отбележите, според Вас с кои институции МИГ „Дряново – Трявна в 

сърцето на Балкана“ има най-добро взаимодействие? 

Моля, отбележете: 

 ДФЗ 

 УО на ОПРЧР 2014-2020 г. 

 УО на ОПИК 2014-2020 г. 
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 УО на ОПОС 2014-2020 г. 

 УО на ОПНОИР 2014-2020 г. 

 Други МИГ на територията на България и ЕС 

 Не мога да преценя 

 

12. Според Вашето лично мнение при изготвянето на СВОМР на МИГ „Дряново – 

Трявна в сърцето на Балкана“, спазен ли е принципът „отдолу - нагоре“? 

Моля, отбележете: 

 Да, напълно 

 Да, в известна степен 

 Не 

 Не мога да преценя 

 

13. Запознати ли сте с напредъка по изпълнението на Стратегията за ВОМР на 

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

Моля, отбележете: 

 Да, напълно 

 Да, в известна степен 

 Не 

 Не мога да преценя 

 

14. Според Вас, кой най-съществен проблем на територията на МИГ ще бъде решен 

в най-малка степен от изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“? 

 Задълбочаваща се демографска криза 

 Липсата на достатъчен брой туристически атракции  

 Лошото състояние на публичната инфраструктура 

 Ниското заплащане на труда и безработицата 

 Ниската конкурентоспособност на МСП 

 Недостатъчната интеграция на маргинализираните групи 

 



     

 

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони - Европа инвестира в селските райони 

 

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-45 от 30.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“  и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 

   55 

 

15. Моля, дайте Вашето лично мнение, в коя област чувствате/ще почувствате най-

голям ефект от изпълнението на СВОМР МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“: 

Моля, отбележете: 

 Икономика 

 Образование 

 Демография 

 Здравеопазване 

 Социални дейности 

 Условия на живот 

 Околна среда 

 

16. Моля, дайте Вашата лична оценка за цялостната работа на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“? 

Моля, отбележете: 

 МИГ се справя отлично 

 МИГ се справя много добре 

 МИГ се справя добре 

 МИГ не се справя добре 

 Не мога да преценя 

 


