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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент за участието на 

гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, 

екологичните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени днес. 

ВОМР е подход, който изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови 

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

нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката. ВОМР е метод за 

включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и 

местните икономически участници в разработването и прилагането на местни 

интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-

устойчиво бъдеще. Той може да бъде особено мощен инструмент, особено по време на 

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

стъпки към форми на икономическо развитие, които са по-интелигентни, по-устойчиви 

и по-приобщаващи в съответствие със стратегията Европа 2020. Местното развитие, 

водено от общността е:  

 Фокусирано върху конкретни подрегионални територии;  

 Водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичния 

и частния местен социо-икономически интерес, като на ниво вземане на решения 

нито публичният сектор, съгласно определението в националните правила, нито 

която и да било от групите, представляващи конкретните заинтересовани 

страни, представлява повече от 49 % от правата на глас;  

 Извършва се чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, 

основани на характеристиките на района;  

 Разработено е като се имат предвид местните потребности и потенциал, и 

включва иновативни характеристики в местния контекст, изграждане на мрежи 

и – където е целесъобразно – сътрудничество.  
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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;  

 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 
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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; 

 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.  
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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;  

 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, 
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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 проучване 

Провеждане на 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 1 

 

 В подготовката на проучването са залегнали следните хоризонтални 

принципи: 
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 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 

анкетно проучване. Целта на проучването бе да се проследи мнението на общността за 

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

бенефициенти: 

1. Анкета за активни граждани и потенциални бенефициенти; 

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

услуги и земеделски производители; 

3. Анкетна карта за публичен и нестопански сектор - общини, НПО и читалища; 

4. Анкетна карта за настоящите бенефициенти към стратегията за ВОМР. 

Всеки един от анкетните формуляри съдържа няколко раздела от въпроси. 
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III. НАГЛАСИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 
(ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ) 

 

 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 нагласите на населението за прилагането на Стратегията за ВОМР  на 

територията на МИГ "Дряново - Трявна в сърцето на Балкана".  

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

изпратени на предварително таргетирани участници като за представителите на 

гражданското общество 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 22 души са жени и 28 – мъже. 

 

                                                              Графика 1 

 2. Местоживеене на анкетираните: От анкетираните 50 лица, 48 души са 

отговорили на въпроса за местожителство, от тях 27 души са посочили, че живеят на 

територията на Община Трявна, а 21 в Община Дряново. 
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                                                       Графика 2 

 

 3. Възраст на анкетираните: От анкетираните 50 лица, 9 души са на възраст до 

29 г., 21 души са на възраст 30 – 55 г., а 20 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 16 души са със средно образование, 14 души са 
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със средно специално образование, 12 души с висше образование, 7 души с основно 

образование и 1 човек с начално образование. 

 

                                                                      Графика 4 

 

 5. На въпроса „Кои са основните трудности, които срещате в ежедневието 

си?“ са отговорили 50 души от анкетираните 50 лица. Според анкетираните най-

сериозните проблеми, които срещат в ежедневието си са затруднен достъп до 

медицинско обслужване; недостатъчната грижа за възрастните хора. 

 

                                                     Графика 5 

 Отговорите, дадени от населението на въпрос № 5 са логични и последователни с 

оглед на следните факти: На територията на Община Дряново няма общинска болница; 
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Територията на МИГ се характеризира с наличието на много малки населени места със 

затруднен достъп до медицинско обслужване; Голяма част от малкия и среден бизнес на 

територията на МИГ е насочен към туризма; Населението на територията на МИГ е 

застаряващо и все повече старите хора ще имат нужда от услуги, свързани с тяхната 

грижа. 

 6. На въпроса „От какъв тип услуги смятате, че имате нужда?“ са отговорили 

50 души от анкетираните 50 лица. Според анкетираните услугите, от които територията 

на МИГ има нужда трябва да са насочени към мобилни услуги за деца и младежи, услуги 

за възрастни хора и центрове за кариерно развитие. 

 

                                                                   Графика 6 

 Отговорите на анкетираните на въпрос № 6 са насочени към задържането на 

младите хора на територията на МИГ, чрез осигуряване на добри условия за живот на 

младото население. 

 7. На въпроса „В кои от следните сектори попадате?“ всички 50 анкетирани 

лица са се определили като представители на гражданското общество. 

 8. На въпроса „С оглед изпълнението на Стратегията за ВМОР на 

територията на МИГ, каква са очакванията Ви за развитието на Вашата дейност 
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през следващите три години?“ са отговорили 50 души от анкетираните 50 лица. Близо 

половината от анкетираните очакват дейността им да се развива положително. 

 

                                                Графика 7 

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

национални програми и европейските фондове в областта на развитието на 

селските райони?“ са отговорили 50 души от анкетираните 50 лица. Почти всички 

анкетирани лица (94 %) са посочили, че не са кандидатствали за финансово подпомагане 

от ЕС. 

 

                                                                                                                                                                                   Графика 8 

 Причините, поради които анкетираните лица не са кандидатствали досега за 

финансово подпомагане по национални и европейски програми са разнородни, като 
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основните са, че не отговарят на критериите за допустимост и не са запознати с 

документите за кандидатстване. 

 

 11. На въпроса „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?“ 

са отговорили 50 души от анкетираните 50 лица. Общо 66 % от всички анкетирани лица 

са отговорили положително на въпроса. 

 

                                                                                                                                                                                       Графика 9 

 

 12. На въпроса „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“?“ са отговорили 50 

души от анкетираните 50 лица. Като основни очаквания за подобрения на територията 

на МИГ, вследствие изпълнението на ВОМР, анкетираните посочват Подобряване на 

съществуващата обществена инфраструктура и осигуряване на достъпност до нея и 

развитие на социално-културната сфера. 
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                                                                                                                                                                                                 Графика 10 

 

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

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

отговорили 50 души от анкетираните 50 лица. Половината от анкетираните са посочили, 

че не са запознати с целите и приоритетите на СВОМР. 

 

                                                                                                                                                                 Графика 11 

 14. На въпроса „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?“ са отговорили 
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50 души от анкетираните 50 лица. Водещ приоритет за анкетираните се очертава 

Приоритет 6“ „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и 

икономическото развитие на територията“ от СВОМР. 

 

                                                                                                                                                                                                            Графика 12 

 Проблемите, пред които са изправени жителите на територията на МИГ не се 

различават от тези, пред които са изправени жителите на голяма част от малките 

населени места в България. Проблемите са свързани с ниския стандарт на живот и 

ниското заплащане на труда, които са причина масовата миграция на населението към 

по-големите градове или извън страната. 

 

 15. На въпроса „Коя от следните специфични цели на Стратегията за ВОМР 

на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ Вие лично подкрепяте?“ са 

отговорили 50 души от анкетираните 50 лица. Водещи цели на подкрепа сред 

анкетираните са  „Насърчаване преработката на местни продукти от селското 

стопанство“ и „Подобряване конкурентоспособността на местната икономика чрез 

насърчаване развитието на туризма и други неземеделски дейности“.                                                                                                                                                                                           
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                                                                                                                                                        Графика 13 

 Специфичните цели на СВОМР, които населението подкрепя са изцяло насочени 

към икономиката във всичките й сфери и подобряване благосъстоянието на територията. 

 16. На въпроса „Как бихте оценили дейността на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ до момента?“ са отговорили 49 души от анкетираните 50 лица. 

Мнозинството от анкетираните лица смятат, че МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ се справя добре. 
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IV. НАГЛАСИ НА БИЗНЕСА 

 

 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 нагласите на населението за прилагането на Стратегията за ВОМР  на 

територията на МИГ "Дряново - Трявна в сърцето на Балкана".  

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

изпратени на предварително таргетирани участници като за представителите на местния 

бизнес бяха отделени 20 анкетни карти. Резултатите от проведеното анкетно проучване 

могат да бъдат обобщени по следния начин: 

 1. Пол на анкетираните: От анкетираните 20 лица 9 души са жени и 11 – мъже. 

 

                                                                                                                                               Графика 15 

 

 2. Местоживеене на анкетираните: От анкетираните 20 лица, 20 души са 

отговорили на въпроса за местожителство, от тях 10 души са посочили, че живеят на 

територията на Община Трявна, а 10 в Община Дряново. 



     

 

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. 

   20 
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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. 
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 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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 5. На въпроса „Кои са основните трудности, които срещате в ежедневието 

си?“ са отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. Според анкетираните най-

сериозните проблеми, които срещат в ежедневието си са затруднен достъп до 

медицинско обслужване; пречки за развитие на бизнеса и липса на достатъчно 

обществени места за отдих и туризъм. 
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 6. На въпроса „От какъв тип услуги смятате, че имате нужда?“ са отговорили 

20 души от анкетираните 20 лица. Според анкетираните услугите, от които територията 

на МИГ има нужда трябва да са насочени към подкрепа на бизнеса, мобилните 

медицински услуги и услугите за възрастни хора. 
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 7. На въпроса „В кои от следните сектори попадате?“ всички 20 анкетирани 

лица са се определили като представители на местния бизнес, а разпределението по 

сектори изглежда по следния начин: 
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 8. На въпроса „С оглед изпълнението на Стратегията за ВМОР на 

територията на МИГ, каква са очакванията Ви за развитието на Вашата дейност 

през следващите три години?“ са отговорили 19 души от анкетираните 20 лица. Близо 

половината от анкетираните очакват дейността им да се развива положително. 
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 9. На въпроса „Кандидатствали ли сте за финансово подпомагане по 

национални програми и европейските фондове в областта на развитието на 

селските райони?“ са отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. 65 % от 

анкетираните лица са посочили, че са кандидатствали за финансово подпомагане от ЕС. 

 

                                                                                                                                                                                         Графика 23 
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 Причините, поради които анкетираните лица не са кандидатствали досега за 

финансово подпомагане по национални и европейски програми са разнородни, като 

основните са, че не отговарят на критериите за допустимост и необходимите изисквания 

и документи са твърде много. 

 11. На въпроса „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?“ 

са отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. Общо 90 % от всички анкетирани лица 

са отговорили положително на въпроса. 
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 12. На въпроса „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“?“ са отговорили 20 

души от анкетираните 20 лица. Като основни очаквания за подобрения на територията 

на МИГ, вследствие изпълнението на ВОМР, анкетираните посочват Подобряване на 

съществуващата обществена инфраструктура и осигуряване на достъпност до нея и 

развитие на местната икономика и селско стопанство. 
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 13. На въпроса „Запознати ли сте с приоритетите и целите на Стратегията за 

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

отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. 75 % от анкетираните са посочили, че са 

запознати с целите и приоритетите на СВОМР. 
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 14. На въпроса „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?“ са отговорили 

20 души от анкетираните 20 лица. Водещи приоритети за анкетираните се очертават: 

Приоритет 3 „Насърчаване организацията на хранителната верига, включително 

преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти“; Приоритет 4 
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„Развитие на туризма и туристическите услуги в района“; Приоритет 5 „Възстановяване, 

опазване и укрепване на екосистемите и биологичното разнообразие“ от СВОМР. 
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 15. На въпроса „Коя от следните специфични цели на Стратегията за ВОМР 

на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ Вие лично подкрепяте?“ са 

отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. Водещи цели на подкрепа сред 

анкетираните са  „Повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските 

и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства“ и „Подобряване условията 

на живот и основните услуги за гражданите чрез обновяване или строителство на нова 

публична, спортна, туристическа и други видове инфраструктура“. 
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 16. На въпроса „Как бихте оценили дейността на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ до момента?“ са отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. 

Мнозинството от анкетираните лица (80 %) смятат, че МИГ „Дряново-Трявна в сърцето 

на Балкана“ се справя добре. 

 

                                                                                                                                                                                       Графика 29 

 17. На въпроса „В коя община от територията на МИГ-а е регистриран 

Вашият бизнес?“ са отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. Мнозинството от 

анкетираните лица (70 %) са посочили, че тяхната фирма е регистрирана на територията 

на Община Дряново, а 30 % на територията на Община Трявна. 
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 18. На въпроса „На територията на коя община изпълнявате дейността си?“ 

са отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. 40 % от анкетираните лица са посочили, 

че тяхната фирма развива своята дейност на цялата територия на МИГ. 
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 19. На въпроса „В коя от следните категории попада Вашата фирма?“ са 

отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. 85 % от анкетираните лица са посочили, 

че тяхната фирма попада в категорията микро предприятие.  
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 20. На въпроса „Как бихте определили развитието Вашият бизнес през 

последните пет години?“ са отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. 50 % от 

анкетираните лица са посочили, че техният бизнес няма промяна, а 45 %, че техният 

бизнес се е разширил. 
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 21. На въпроса „С оглед изпълнението на Стратегията за ВОМР на 

територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, какви са Вашите 

очаквания за развитието на бизнеса Ви през следващите пет години?“ са отговорили 

20 души от анкетираните 20 лица. 75 % от анкетираните лица са посочили, че очакват 

техният бизнес да се подобри. 
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 22. На въпроса „Ако смятате да разширите бизнеса си през следващите пет 

години, какво бихте предприели?“ са отговорили 19 души от анкетираните 20 лица. 

Повече от половината анкетирани са отговорили, че ще увелича размера на 

производството в досегашната си сфера на дейност. 42 % от анкетираните биха 

стартирали селскостопански дейности. 

 

                                                                                                                                                                                             Графика 35 

 

 23. На въпроса „Ако смятате, че дейността на Вашия бизнес ще се влоши в 

следващите пет години, какви са основните причини за това?“ са отговорили 20 

души от анкетираните 20 лица. Повече от половината анкетирани са посочили наличието 

на неподходящи икономически условия на територията на МИГ, 25 % от анкетираните 

посочват миграцията на хора и липсата на кадри. 
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 24. На въпроса „Какво се случи с броят на наетите лица във Вашата фирма 

през последните три години?“ са отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. Повече 

от половината анкетирани са посочили, че броят на наетите лица в тяхната фирма е 

останал непроменен, а 40 % са посочили, че броят на наетите се е увеличил. 

 

                                                                                                                                                                        Графика 37 

 

 25. На въпроса „Какви действия възнамерявате да предприемете, относно 

броя на заетите 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“?“ са отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. Повече от 

половината анкетирани са посочили, че ще увеличат броя на наетите лица в тяхната 

фирма със сезонни и постоянни работни места. 
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 26. На въпроса „В кой сектор е основната Ви дейност?“ са отговорили 20 души 

от анкетираните 20 лица. 40 % анкетирани лица са посочили, че тяхната дейност е в 

сферата на туризма: 

 

                                                                                                                                                                             Графика 39 

 

 27. На въпроса „Как реализирате продуктите/услугите, които 

произвеждате/предлагате?“ са отговорили 19 души от анкетираните 20 лица. Близо 80 

% от анкетираните представители на местния бизнес са посочили, че реализират 

продуктите/услугите си директно на пазара. 
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 28. На въпроса „Правили ли сте инвестиции във Вашия бизнес до момента?“ 

са отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. 75 % от запитаните са потвърдили, че 

са правили инвестиции в бизнеса до момента. Близо 60 % от отговорилите 

положително са посочили, че са използвали банков кредит за осъществяване на 

инвестицията, а около 40 % са отговорили, че са използвали собствени средства за нея. 

 

                                                                            Графика 41 

 

 29. На въпроса „Планирате ли да правите инвестиции през следващите пет 

години?“ са отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. 75 % от запитаните са 

потвърдили, че планират да извършват инвестиции в дейността си през следващите 5 

години.  
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 Анкетираните лица са посочили, че биха използвали следните средства за да 

извършат инвестиции през следващите 5 години: 

 

                                                                                                       Графика 43 

 

 30. На въпроса „Запознати ли сте с възможностите и условията за 

кандидатстване по програми на ЕС за програмен период 2014-2020 г.?“ са 

отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. 55 % от запитаните са потвърдили, че са 

запознати с условията за кандидатстване, а само 5 % са посочили, че нямат интерес да 

кандидатстват по програмите на ЕС на период 2014-2020 г.  
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 31. На въпроса „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“?“ са отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. 40 

% от запитаните са потвърдили, че ще подготвят проект, който да кандидатства за 

финансово подпомагане от СВОМР на МИГ.   

 

                                                                                                  Графика 45 

 32. На въпроса „Вие лично имате ли намерение да подготвите и подадете 

проектно предложение към Държавен фонд „Земеделие“?“ са отговорили 20 души от 

анкетираните 20 лица. Само 10 % от запитаните са потвърдили, че ще подготвят проект, 

който да кандидатства за финансово подпомагане от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014-2020 г.   
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 33. На въпроса „При изпълнението на планираното от Вас проектно 

предложение наясно ли сте от къде ще осигурите първоначалния капитал?“ са 

отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. Само 10 % от запитаните са потвърдили, 

че разполагат със собствени средства за осигуряване на оборотни средства и 

съфинансиране на проектно предложение.   

 

                                                                                                     Графика 47 

 

 34. На въпроса „Според Вас, от каква подкрепа от Стратегията за ВОМР 

имате най-голяма нужда, за да развивате успешно бизнеса си?“ са отговорили 20 

души от анкетираните 20 лица. Най-голяма нужда от подкрепа е определена за въвеждане 

на нови технологии; обучения и квалификация на персонала и достъп до панаири и 

изложения.  
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 35. На въпроса „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“?“ са отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. Водещи 

мнения на анкетираните са, че СВОМР ще окаже влияние върху подкрепата за дейности 

за отдих и свободно време; подкрепа на предприемачеството и създаването на нови 

работни места и подобряването на транспортната инфраструктура.   

                                                                                                                                           Графика 49 

 Голяма част от малкия и среден бизнес на територията на МИГ развива своята 

дейност в сферата на туризма. Местния бизнес има интерес от СВОМР да бъдат 

подкрепени дейностите за отдих и свободно време на туристите и посетителите на 

територията на МИГ, което ще окаже положително влияние на бизнеса на анкетираните.  

 36. На въпроса „Посочете за какъв тип инвестиция бихте кандидатствали с 

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

Балкана“?“ са отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. Водещи мнения на 

анкетираните са, че те биха кандидатствали за Развитие на неземеделски дейности 

(туризъм, различни видове услуги и др.); Развитието на малките и средни предприятия 

извън сектора на земеделието и Обучение на персонала. 
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 37. На въпроса „за какъв тип разходи бихте кандидатствали с проект към 

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

отговорили 20 души от анкетираните 20 лица. 40 % от анкетираните са заявили, че биха 

кандидатствали за закупуване на машини и оборудване. 
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V. НАГЛАСИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ И ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР 

 

 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 нагласите на населението за прилагането на Стратегията за ВОМР  на 

територията на МИГ "Дряново - Трявна в сърцето на Балкана". За да покрие проучването 

всички слоеве на населението, анкетните карти бяха изпратени на предварително 

таргетирани участници като за представителите на нестопанския и държавния сектор 

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

да бъдат обобщени по следния начин: 

 1. Пол на анкетираните: От анкетираните 50 лица 11 души са жени и 14 – мъже. 
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 2. Местоживеене на анкетираните: От анкетираните 25 лица, 25 души са 

отговорили на въпроса за местожителство, от тях 12 души са посочили, че живеят на 

територията на Община Трявна, а 13 в Община Дряново. 
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 3. Възраст на анкетираните: От анкетираните 25 лица, 5 души са на възраст до 

29 г., 9 души са на възраст 30 – 55 г., а 15 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 23 лица. От тях 5 души са със средно образование, 4 души са със 

средно специално образование, 14 души с висше образование. 
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 5. На въпроса „Кои са основните трудности, които срещате в ежедневието 

си?“ са отговорили 25 души от анкетираните 25 лица. Според анкетираните най-

сериозните проблеми, които срещат в ежедневието си са липса на достатъчно 

обществени места за отдих и туризъм и пречки за развитие на бизнеса. 
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 6. На въпроса „От какъв тип услуги смятате, че имате нужда?“ са отговорили 

25 души от анкетираните 25 лица. Според анкетираните услугите, от които територията 

на МИГ има нужда трябва да са насочени към подкрепа на бизнеса и услугите за 

възрастни хора. 

 
                                                                                                                                         Графика 57 



     

 

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. 

   42 

 

 7. На въпроса „В кои от следните сектори попадате?“ са отговорили 23 души 

от анкетираните 25 лица. 83 % от отговорилите на въпроса са посочили, че са 

представители на нестопанския сектор, а 17 % са представители/работят за местната 

власт. 
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 8. На въпроса „С оглед изпълнението на Стратегията за ВМОР на 

територията на МИГ, каква са очакванията Ви за развитието на Вашата дейност 

през следващите три години?“ са отговорили 25 души от анкетираните 25 лица. Близо 

75 % от анкетираните очакват дейността им да се развива положително. 
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 9. На въпроса „Кандидатствали ли сте за финансово подпомагане по 

национални програми и европейските фондове в областта на развитието на 

селските райони?“ са отговорили 24 души от анкетираните 25 лица. Близо 92 % от 

анкетираните лица са посочили, че не са кандидатствали за финансово подпомагане от 

ЕС. 
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 Причините, поради които анкетираните лица не са кандидатствали досега за 

финансово подпомагане по национални и европейски програми са разнородни, като 

основните са, че не отговарят на критериите за допустимост; необходимите изисквания 

и документи са твърде много; не са в състояние да осигурят собствено финансиране за 

проект и др. 

 

 11. На въпроса „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?“ 

са отговорили 25 души от анкетираните 25 лица. Общо 80 % от всички анкетирани лица 

са отговорили положително на въпроса. 
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 12. На въпроса „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“?“ са отговорили 40 

души от анкетираните 25 лица. Като основни очаквания за подобрения на територията 

на МИГ, вследствие изпълнението на ВОМР, анкетираните посочват Науката и 

образованието; Социално-културната сфера и местната икономика. 
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 13. На въпроса „Запознати ли сте с приоритетите и целите на Стратегията за 

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

отговорили 25 души от анкетираните 25 лица. 92 % от анкетираните са посочили, че са 

запознати с целите и приоритетите на СВОМР. 
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 14. На въпроса „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?“ са отговорили 

25 души от анкетираните 25 лица. Водещи приоритети за анкетираните се очертават: 

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“ от СВОМР. 

 
                            Графика 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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 По-голямата част от представителите на неправителствения и публичния сектор 

на територията на МИГ подкрепят развитие на туризма и туристическите услуги в 

района, което се обуславя от туристическия профил, които общините Дряново и Трявна 

придобиват силно през последните 30 години. Преработката и предлагането на пазара на 

селскостопански продукти също се очертава като ключово мнение поради факта, че 

възможностите за развитие на тежка промишленост са силно ограничени на територията 

на МИГ, поради високо ниво на необходимите инвестиции и лоши инфраструктурно 

състояние на територията (липса на магистрала). 

 15. На въпроса „Коя от следните специфични цели на Стратегията за ВОМР 

на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ Вие лично подкрепяте?“ са 

отговорили 25 души от анкетираните 25 лица. Водещи цели на подкрепа сред 

анкетираните са  „Насърчаване развитието на чувствителни сектори на територията на 

МИГ“ и „Насърчаване преработката на местни продукти от селското стопанство“. 
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 16. На въпроса „Как бихте оценили дейността на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ до момента?“ са отговорили 25 души от анкетираните 25 лица. 

Мнозинството от анкетираните лица смятат, че МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ се справя добре. 

 
                                    Графика 66 

 

 17. На въпроса „На територията на коя община в МИГ-а упражнявате 

дейността си?“ са отговорили 25 души от анкетираните 25 лица. 72 % от анкетираните 

лица са посочили, че упражняват дейността си на територията на Община Дряново, а 

останалите 28 % на територията на Община Трявна.  
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 18. На въпроса „Каква дейност упражнявате?“ са отговорили 25 души от 

анкетираните 25 лица. 48 % от анкетираните лица са посочили, че са служители/експерти 

в НПО.  

 
                                                                                     Графика 68 

 

 19. На въпроса „Кои според Вас са ежедневните трудности, с които жителите 

на Вашата община/кметство трябва да се справят?“ са отговорили 24 души от 

анкетираните 25 лица. Водещите ежедневни трудности, които са посочили анкетираните 

ли са затруднения за осъществяване на бизнес и затруднен достъп до медицинско 

обслужване. 
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 20. На въпроса „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?“ са отговорили 25 души от анкетираните 25 

лица. Водещите очаквания на анкетираните са свързани с осигуряване на благоприятна 

среда за развитие на бизнеса; осигуряване на услуги за възрастни хора и привличане на 

инвестиции. 
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 21. На въпроса „Според Вас, от какъв тип услуги, които могат да бъдат 

реализирани с помощта на Стратегията за ВОМР на теорията на МИГ има нужда 

населението във Вашето кметство/община?“ са отговорили 25 души от анкетираните 

25 лица. Водещите мнения на анкетираните са: Центрове за повишаване на 

квалификацията и Дневни центрове за възрастни хора. 



     

 

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. 

   50 

 

 
                                                                                                        Графика 71 

 

 22. На въпроса „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?“ са отговорили 

25 души от анкетираните 25 лица. Водещите отговори са човешкия ресурс, туризма и 

селското стопанство. 
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 23. На въпроса „Какво според Вас е състоянието на бизнеса на територията 

на Общините Дряново и Трявна през последните пет години?“ са отговорили 24 

души от анкетираните 25 лица. Мненията са разнопосочни като положителните и 

отрицателните са почти изравнени. 

 
                                                                                       Графика 73 

 

 24. На въпроса „Според Вас, в кои отрасли има потенциал за развитие на 

територията на Вашата община?“ са отговорили 25 души от анкетираните 25 лица. 

Преобладаващото мнение на анкетираните лица (56 %) е за преработващата 

промишленост. 
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 25. На въпроса „Кои от изброените области смятате, че ще се повлияят 

положително от подкрепата на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“?“ са 

отговорили 25 души от анкетираните 25 лица. Преобладаващото мнение на анкетираните 

лица  са за услуги в подкрепа на възрастните хора; предприятия за преработка на 

селскостопанска продукция и модернизация на читалищните сгради. 

 
                                                                                                          Графика 75 

 

VI. НАГЛАСИ НА НАСТОЯЩИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА 

 

 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 нагласите на населението за прилагането на Стратегията за ВОМР  на 

територията на МИГ "Дряново - Трявна в сърцето на Балкана". За да покрие проучването 

всички слоеве на населението, анкетните карти бяха изпратени на предварително 

таргетирани участници като за представителите на настоящите бенефициенти към 

СВОМР бяха отделени 5 анкетни карти. Резултатите от проведеното анкетно проучване 

могат да бъдат обобщени по следния начин: 
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 1. Пол на анкетираните: От анкетираните 5 лица 4 души са мъже и 1 жена. 

 

                                                                       Графика 76 

 

 2. Местоживеене на анкетираните: От анкетираните 5 лица, 5 души са 

отговорили на въпроса за местожителство, от тях 20 % са посочили, че живеят на 

територията на Община Трявна, а 80 % в Община Дряново. 

 

                                                                                       Графика 77 

 

 3. Възраст на анкетираните: От анкетираните 5 лица, 80 % са на възраст 30 – 55 

г., а 20 % са на възраст над 64 г. 
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                                                                                                    Графика 78 

 

 4. Образование на анкетираните: На въпроса за образование са отговорили 5 

души от анкетираните 5 лица. От тях 20 % са със средно специално образование, 80 % са 

с висше образование. 

 

                                                                                                Графика 79 

 5. На въпроса „Кои са основните трудности, които срещате в ежедневието 

си?“ са отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. Според анкетираните най-сериозните 

проблеми, които срещат в ежедневието си са пречки за развитие на бизнеса и липса на 

развита транспортна мрежа. 
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 6. На въпроса „От какъв тип услуги смятате, че имате нужда?“ са отговорили 

5 души от анкетираните 5 лица. Според анкетираните услугите, от които територията на 

МИГ има нужда трябва да са насочени към подкрепа на бизнеса и услугите за възрастни 

хора. 

 
                                                                                                        Графика 81 
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 7. На въпроса „В кои от следните сектори попадате?“ са отговорили 5 души от 

анкетираните 5 лица: 
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 8. На въпроса „С оглед изпълнението на Стратегията за ВМОР на 

територията на МИГ, каква са очакванията Ви за развитието на Вашата дейност 

през следващите три години?“ са отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. 60 % от 

анкетираните очакват дейността им да се развива положително, а 40 % не могат да 

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

национални програми и европейските фондове в областта на развитието на 

селските райони?“ са отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. 100 % от 

анкетираните лица са посочили, че не са кандидатствали за финансово подпомагане от 

ЕС. 
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 11. На въпроса „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?“ 

са отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. Всички 100 % от всички анкетирани лица 

са отговорили положително на въпроса. 

 
                                                                             Графика 85 



     

 

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. 

   58 

 

 12. На въпроса „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“?“ са отговорили 5 

души от анкетираните 5 лица. Като основни очаквания за подобрения на територията на 

МИГ, вследствие изпълнението на ВОМР, анкетираните посочват Подобряването на 

съществуващата обществена инфраструктура; Социално-културната сфера и местната 

икономика. 

 
                                                                                                 Графика 86 

 

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

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

отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. 100 % от анкетираните са посочили, че са 

запознати с целите и приоритетите на СВОМР. 
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 14. На въпроса „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?“ са отговорили 

5 души от анкетираните 5 лица. Водещи приоритети за анкетираните се очертават: 

Приоритет 2 „Повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на 

земеделските и промишлени предприятия“; Приоритет 4 „Развитие на туризма и 

туристическите услуги в района“; и  Приоритет 6 „Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляване на бедността и икономическото развитие на територията“ от 

СВОМР. 
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 15. На въпроса „Коя от следните специфични цели на Стратегията за ВОМР 

на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ Вие лично подкрепяте?“ са 

отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. Водещи цели на подкрепа сред анкетираните 

са  „Насърчаване развитието на чувствителни сектори на територията на МИГ“ и 

„Насърчаване преработката на местни продукти от селското стопанство“. 
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 16. На въпроса „Как бихте оценили дейността на МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ до момента?“ са отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. 100 

% от анкетираните лица смятат, че МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ се 

справя добре. 
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 17. На въпроса „В коя община от територията на МИГ-а е регистрирана 

фирмата/организацията Ви?“ са отговорили 4 души от анкетираните 5 лица: 
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 18. На въпроса „На територията на коя община извършвате дейността си?“ 

са отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. 60 % от анкетираните са отговорили, че 

извършват своята дейност на територията на Община Дряново, 20 % в Община Трявна. 

20 % са заявили, че извършват своята на територията на двете общини.  
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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. 

   62 

 

 19. На въпроса „В коя от следните категории попада Вашата фирма?“ са 

отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. Всички анкетирани попадат в категорията 

микро и малко предприятие:  
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 20. На въпроса „Как оценявате развитието на Вашата фирма/организация 

през последните пет години?“ са отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. 60 % от 

анкетираните са отговорили, че тяхната фирма/организация няма промяна. 

 
                                Графика 94 
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 21. На въпроса „Какви са очакванията Ви за развитието на Вашата 

фирма/организация през следващите пет години, с оглед изпълнението на 

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

Балкана“?“ са отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. 60 % от анкетираните са 

отговорили, че тяхната фирма/организация ще се разшири. 
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 22. На въпроса „Ако очаквате да разширите фирмата/организацията си през 

следващите пет години, какво възнамерявате да предприемете?“ са отговорили 4 

души от анкетираните 5 лица. 75 % от анкетираните са отговорили, че ще разширят 

тяхната фирма/организация с разширяване на обема на производството в същата сфера. 

 
                            Графика 96 
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 23. На въпроса „Ако смятате, че дейността на фирмата/организацията Ви ще 

се влоши в следващите 5 години, какви са основните причини за това?“ са 

отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. 80 % от анкетираните са отговорили, че 

основен проблем за тяхната фирма/организация би била миграцията на хората: 
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 24. На въпроса „Какво се случи с броят на наетите лица във Вашата 

фирма/организация през последните три години?“ са отговорили 5 души от 

анкетираните 5 лица. 80 % от анкетираните са отговорили, че броят на наетите лица в 

тяхната фирма/организация е останал непроменен през последните 3 години. 
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 25. На въпроса „Какви са плановете Ви за броя на наетите лица във Вашата 

фирма/организация през следващите три години, с оглед изпълнението на 

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

Балкана“?“ са отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. 60 % от анкетираните са 

отговорили, че броят на наетите лица в тяхната фирма/организация ще остане 

непроменен през последните 3 години. 

 
                                                                                  Графика 99 

 

 26. На въпроса „Как се информирахте за процедурата, по която сте 

бенефициент?“ са отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. Настоящите 

бенефициенти към СВОМР са кандидатствали по ПРСР, ОПРЧР и ОПИК. 
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 27. На въпроса „ Как се информирахте за процедурата, по която сте 

бенефициент?“ са отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. 100 % от анкетираните са 

посочили, че са получили необходимата им информацията от интернет страницата на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“. 

 
                                                                                       Графика 101 

 

 28. На въпроса „ Лесно ли намерихте информация за процедурата, по която 

сте бенефициент?“ са отговорили 4 души от анкетираните 5 лица. Всички анкетирани 

лица са посочили, че не са срещнали трудности с намирането на информация за 

процедурата, по която са кандидатствали. 

 
                                                                                    Графика 102 
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 29. На въпроса „Колко проекта, съфинансирани от ЕС чрез ЕСИФ и 

ЕЗФРСР, имате изпълнени досега?“ са отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. 80 

% от анкетираните бенефициенти имат изпълнен повече от един проект: 

 

                                                                  Графика 103 

 

 30. На въпроса „Бихте ли кандидатствали отново, ако има подходяща 

отворена процедура?“ са отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. 60 % от 

анкетираните бенефициенти са отговорили, че ще кандидатстват категорично, а 40 % 

имат желание да кандидатстват, но в зависимост от условията на процедурата. 

 
                                                                     Графика 104 

 31. На въпроса „Използвахте ли услугите на консултант при подготовката и 

изпълнението на проекта?“ са отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. Всички 
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анкетирани бенефициенти са заявили, че са използвали услугите на консултант за 

проектите си към СВОМР: 

 
                                                                       Графика 105 

 

 32. На въпроса „Кои са основните трудности, които срещате при 

изпълнението на проекта?“ са отговорили 5 души от анкетираните 5 лица. Водещите 

отговори на анкетираните лица са Липса на оборотни средства за изпълнение на проекта 

и Трудни процедури за избор на изпълнител. 

 
                                                                            Графика 106 
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 33. На въпроса „Смятате ли, че изпълнението на договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ е сложен процес?“ са отговорили 5 души от 

анкетираните 5 лица. 60 % от анкетираните бенефициенти са заявили, че изпълнението 

на договор за БФП е сложен процес, но когато се разходват публични средства, трябва 

да има правила. 

 
                                                                                  Графика 107 

 

 

VII. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ, БАЗИРАНИ НА ДОПИТВАНЕТО 

 

 Гражданско общество и потенциални бенефициенти  

 

 Основните проблеми, пред които е изправено населението на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ са: Затруднен достъп до медицинско обслужване, Липса 

на достатъчно обществени места за отдих и туризъм и Недостатъчна грижа за възрастни 

хора. Стратегията за ВОМР на МИГ може да предложи решения в тази посока. 

Създаването на медицински услуги за населението и социални услуги за грижа за 

възрастни хора може да бъде подкрепено от мярка 6.4.1 от СВОМР, която е специално 
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насочена към създаването на нови услуги за населението. За създаването на нови места 

за отдих и туризъм СВМОР на МИГ финансира мярка 7.2 и 7.5 от СВОМР. 

 Жителите на територията на МИГ виждат потенциал за развитие на обществената 

инфраструктура и осигуряването на достъп до нея. Мярка 7.2 от СВОМР се грижи и за 

тези очаквания, но в доста ограничена степен (поради малкия финансов ресурс, който се 

предоставя за подхода ЛИДЕР). Екипът на МИГ би следвало да популяризира, че по 

мярка 7.2 ще бъдат подпомогнати читалища и музеи на територията на МИГ. 

 Гражданското общество на територията на МИГ подкрепя в най-голяма степен 

Приоритет 6 „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и 

икономическото развитие на територията“ от СВОМР. Приоритет 6 от СВОМР е по-

скоро резултат от всички предни пет приоритета. МИГ напълно отговаря на тези 

очаквания, тъй като всички мерки за подпомагане от СВОМР са насочени към следването 

на Приоритет 6. СВОМР на МИГ включва 4 мерки, финансирани от ЕСФ чрез ОПРЧР 

2014-2020 г., които са специално насочени към социалното приобщаване. 

 Основните проблеми, пред които е изправен местния бизнес на територията на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са: Затруднен достъп до медицинско 

обслужване, Липса на достатъчно обществени места за отдих и туризъм и Пречки за 

развитие на бизнеса. Стратегията за ВОМР на МИГ може да предложи решения в тази 

посока. Създаването на медицински услуги за населението може да бъде подкрепено от 

мярка 6.4.1 от СВОМР, която е специално насочена към създаването на нови услуги за 

населението. За създаването на нови места за отдих и туризъм СВМОР на МИГ 

финансира мярка 7.2 и 7.5 от СВОМР. Развитието на бизнеса от МИГ се подкрепя чрез:  

 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 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“ и др. 

 Местният бизнес на територията на МИГ виждат потенциал за развитие на 

местната икономика и селско стопанство обществената инфраструктура и осигуряването 

на достъп до нея.  

 79 % от анкетираните представители на местния бизнес реализират 

продуктите/услугите си директно на пазара. Препоръка към МИГ би била, при участие в 

изложение или посещения при партньорски МИГ да включва представители на местния 

бизнес в делегацията си, които да рекламират и популяризират местните продукти и 

услуги. 

 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“. 

МИГ „Дряново – Трявна 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 
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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. 

 Основен проблем, които срещат представителите на настоящите бенефициенти 

към СВОМР е липсата на развита транспортна мрежа. Бенефициентите попадат във 

всички сектори на икономиката и обществото: Лека промишленост, Услуги, Туризъм 

ит.н., което е добър сигнал за МИГ, че средствата от СВОМР се разпределят равномерно 

между местна власт, местен бизнес и неправителствен сектор. Голяма част от 

бенефициентите попадат в категорията малки и средни предприятия. Всички анкетирани 

лица са се информирали за процедурата, по която са бенефициенти от страницата на 

МИГ, за това препоръка към екипа на МИГ е да продължава да полага усилия за 

поддръжка на интернет страницата си, на която да предоставя полезна информация за 

населението. 
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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" през 2019 г. 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНКЕТИРАНОТО ЛИЦЕ 

 

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: 

 

 Под трудоспособна възраст – до 17 години 

 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 



     

 

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. 

   74 

 

 

4. Какво образование притежавате към момента? 

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 в ежедневието си? 

Моля, отбележете: 

 

 Липса на възможности за стартиране на собствен бизнес 

 Невъзможност за повишаване на квалификацията 

 Липса на достатъчно обществени места за отдих и туризъм 

 Пречки за развитие на бизнеса 

 Затруднен достъп до медицинско обслужване 

 Липса на развита транспортна мрежа 

 Недостатъчна грижа за възрастни хора  

 

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

Моля, отбележете: 

 

 Център за кариерно развитие 

 Услуги за възрастни хора  

 Услуги в подкрепа на бизнеса 

 Мобилни медицински услуги  
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 Мобилни услуги, насочени към деца и млади хора 

 Дневни центрове за възрастни хора 

 

7. В кои от следните сектори 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; 

 Образователни институции – училища и детски градини; 

 Здравни и социални организации;  

 Активни граждани. 

Представители на местната власт 
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 Публичен сектор 

 Общини и кметства от територията на общините Дряново и Трявна. 

 

8. С оглед изпълнението на Стратегията за ВМОР на територията на МИГ, каква 

са очакванията Ви за развитието на Вашата дейност през следващите три години? 

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. Ако отговорът е „Не“, кои са основните причини, поради които не сте 

кандидатствали досега 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  

 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 
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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: 

 

 Местната икономика и селското стопанство 

 Социално-културната сфера 

 Науката и образованието 

 Подобряване на съществуващата обществена инфраструктура и осигуряване на 

достъпност до нея 

 Прилагане на мерки за опазване на околната среда 

 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: 
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 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 

 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 
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 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; 

 Подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени 

или в риск от социално изключване лица. 

 

16. Как бихте оценили 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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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" през 2019 г. 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНКЕТИРАНОТО ЛИЦЕ 

 

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: 

 

 Под трудоспособна възраст – до 17 години 

 В трудоспособна възраст – от 18 до 29 години 
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 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 

 Основно образование 

 Средно образование 

 Средно специално образование 

 Висше образование (проф. бакалавър, бакалавър, магистър) 

 

 

5. Кои са основните трудности, които срещате в ежедневието си? 

Моля, отбележете: 

 

 Липса на възможности за стартиране на собствен бизнес 

 Невъзможност за повишаване на квалификацията 

 Липса на достатъчно обществени места за отдих и туризъм 

 Пречки за развитие на бизнеса 

 Затруднен достъп до медицинско обслужване 

 Липса на развита транспортна мрежа 

 Недостатъчна 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 в подкрепа на бизнеса 

 Мобилни медицински услуги  

 Мобилни услуги, насочени към деца и млади хора 

 Дневни центрове за възрастни хора 

 

7. В кои от следните сектори 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; 

 Образователни институции – училища и детски градини; 
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 Здравни и социални организации;  

 Активни граждани. 

Представители на местната власт 

 Публичен сектор 

 Общини и кметства от територията на общините Дряново и Трявна. 

 

8. С оглед изпълнението на Стратегията за ВМОР на територията на МИГ, каква 

са очакванията Ви за развитието на Вашата дейност през следващите три години? 

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. Ако отговорът е „Не“, кои са основните причини, поради които не сте 

кандидатствали досега 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  

 Изискваните документи са прекалено много  

 Не отговаряме на критериите за допустимост 
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 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: 

 

 Местната икономика и селското стопанство 

 Социално-културната сфера 

 Науката и образованието 

 Подобряване на съществуващата обществена инфраструктура и осигуряване на 

достъпност до нея 

 Прилагане на мерки за опазване на околната среда 

 Административния капацитет и неправителствения сектор 
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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 

 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? 
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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; 

 Подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени 

или в риск от социално изключване лица. 

 

16. Как бихте оценили дейността на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“  

до момента? 

Моля, отбележете: 
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 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 

 

II.     НАГЛАСИ НА БИЗНЕСА 

 

1. В коя община от територията на МИГ-а е регистриран Вашият бизнес? 

Моля, отбележете: 

 

 Дряново 

 Трявна 

2. На територията на коя община изпълнявате 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 бихте определили развитието Вашият бизнес през последните пет години? 

Моля, отбележете: 

 Разширява се, подобрява се 

 Няма промяна 

 Влошава се 
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5. С оглед изпълнението на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, какви са Вашите очаквания за 

развитието на бизнеса Ви през следващите пет години? 

Моля, отбележете: 

 

 Ще се разшири 

 Няма да има промяна 

 Ще се влоши 

 Не мога да преценя 

 

6. Ако смятате да разширите бизнеса си през следващите пет години, какво бихте 

предприели? 

Моля, отбележете: 

 Ще увелича размера на производството в досегашната сфера на дейност 

 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 Вашия бизнес ще се влоши в следващите пет години, 

какви са основните причини за това?   

Моля, отбележете: 

 Миграцията на хората, липса на кадри 

 Неподходящи икономически условия  

 Недостатъчно финансиране 

 Друго 

В случай, че сте избрали „Друго“, моля уточнете: 
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8. Какво се случи с броят на наетите лица във Вашата фирма през последните три 

години? 

Моля, отбележете: 

 

 Увеличи се 

 Няма промяна  

 Намаля 

 

9. Какви действия възнамерявате да предприемете, относно броя на заетите 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 го увелича чрез допълнителни постоянни работни места 

 Ще го увелича чрез сезонни работни места 

 Ще остане непроменен 

 Ще го намаля 

 

10. В кой сектор е основната Ви дейност? 

Моля, отбележете: 

 Растениевъдство  

 Туризъм 

 Търговия на дребно  

 Производство 

 Животновъдство  

 Услуги 

 Търговия на едро  

 Съхранение на земеделска продукция 

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

 

 

 

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

Моля, отбележете: 

 Реализирам продуктите/услугите си директно на пазара  

 Продавам продукцията/услугите си на търговци на едро или посредници 

 Сключвам предварителни договори с преработващи предприятия 

 

12. Правилили ли сте инвестиции във Вашия бизнес до момента? 

Моля, отбележете: 

Да 

Не 

 

13. Ако отговорът е „Да“, кои 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. Планирате ли да правите инвестиции през следващите пет години? 

Моля, отбележете: 

 Да  

 Не 

 Не мога да преценя 
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15. Ако отговорът е „Да“, какви средства бихте използвали? 

Моля, отбележете: 

 Собствени средства 

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

 Финансиране по програми на ЕС чрез други институции 

 Банков кредит 

 

16. Запознати ли сте с възможностите и условията за кандидатстване по програми 

на ЕС за програмен период 2014-2020 г.? 

Моля, отбележете: 

 Да     

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

 Не, но бих желал да получа повече информация  

 Не, но бих искал да се включа в обучения и кампании за разясняване 

 Не, нямам интерес 

 

17. 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 

 Няма да подготвя 

 

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

към Държавен фонд „Земеделие“ ? 

Моля, отбележете: 

 

 Ще подготвя 
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 Колебая се 

 Няма да подготвя 

 

19. 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, не съм наясно 

 

20. Според Вас, от каква подкрепа от Стратегията за ВОМР имате най-голяма 

нужда, за да развивате успешно бизнеса си? 

Моля, отбележете: 

 

 Финансиране за въвеждане на нови технологии 

 Допълнително финансиране за разширяване на дейността  

 Провеждане на допълнително обучение и квалификация на наетия персонал  

 Придобиване на нови знания за пазара и конкуренцията 

 Ползване на консултантски услуги по внедряване на нови технологии  

 Достъп до панаири и изложения за представяне на продукцията/услугите 

 Включване в професионални/браншови организации  

 Ползване на консултантски услуги по маркетинг и реклама  

 Първоначално финансиране за стартиране на бизнес и реализиране на проект 

 

21. 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  
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 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 

 

22. 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) 

 

23. 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

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" през 2019 г. 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНКЕТИРАНОТО ЛИЦЕ 

 

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: 

 

 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 към момента? 

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 в ежедневието си? 

Моля, отбележете: 

 

 Липса на възможности за стартиране на собствен бизнес 

 Невъзможност за повишаване на квалификацията 

 Липса на достатъчно обществени места за отдих и туризъм 

 Пречки за развитие на бизнеса 

 Затруднен достъп до медицинско обслужване 

 Липса на развита транспортна мрежа 

 Недостатъчна грижа за възрастни хора  

 

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

Моля, отбележете: 

 

 Център за кариерно развитие 

 Услуги за възрастни хора  
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 Услуги в подкрепа на бизнеса 

 Мобилни медицински услуги  

 Мобилни услуги, насочени към деца и млади хора 

 Дневни центрове за възрастни хора 

 

7. В кои от следните сектори 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; 

 Образователни институции – училища и детски градини; 

 Здравни и социални организации;  
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 Активни граждани. 

Представители на местната власт 

 Публичен сектор 

 Общини и кметства от територията на общините Дряново и Трявна. 

 

8. С оглед изпълнението на Стратегията за ВМОР на територията на МИГ, каква 

са очакванията Ви за развитието на Вашата дейност през следващите три години? 

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. Ако отговорът е „Не“, кои са основните причини, поради които не сте 

кандидатствали досега 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  

 Изискваните документи са прекалено много  

 Не отговаряме на критериите за допустимост 

 Не съм наясно с процедурите за кандидатстване 
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 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: 

 

 Местната икономика и селското стопанство 

 Социално-културната сфера 

 Науката и образованието 

 Подобряване на съществуващата обществена инфраструктура и осигуряване на 

достъпност до нея 

 Прилагане на мерки за опазване на околната среда 

 Административния капацитет и неправителствения сектор 
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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 

 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: 
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 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; 

 Подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени 

или в риск от социално изключване лица. 

 

16. Как бихте оценили дейността на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“  

до момента? 

Моля, отбележете: 

 

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

 Не мога да преценя 

 

II.  НАГЛАСИ НА ЗАИНТЕРОСВАНИ ЛИЦА НА ОБЩИНСКО НИВО 

И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР 

 

1. На територията на коя община в  МИГ-а упражнявате дейността си? 

Моля, отбележете: 

 Община Дряново 

 Община Трявна 

 

2. Каква дейност упражнявате? 

Моля, отбележете: 

 Кмет на кметство  

 Кмет на община  

 Служител/експерт в НПО  

 Експерт 

 Читалищен служител  

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

 

 

3. Кои според Вас са ежедневните трудности, с които жителите на Вашата 

община/кметство трябва да се справят? 

Моля, отбележете: 

 Липсата на достатъчно работни места  

 Нископлатени работни места 

 Недостатъчно развита транспортна мрежа  

 Ограничени възможности за стартиране на собствен бизнес  

 Затруднен достъп до медицинско обслужване  

 Затруднения за осъществяване на бизнес  
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 Невъзможност за повишаване на квалификацията  

 Липса на спортни 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 теорията на МИГ има нужда населението във Вашето 

кметство/община? 

Моля, отбележете: 

 Услуги за подкрепа на бизнеса 

 Мобилни медицински услуги  

 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: 
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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. Какво според Вас е състоянието на бизнеса на територията на Общините Дряново 

и Трявна през последните пет години? 

Моля, отбележете: 

 Бизнесът се развива добре 

 Бизнесът остава непроменен  

 Бизнесът се влоши 

 

 

9. Според Вас, в кои отрасли има потенциал за развитие на територията на Вашата 

община? 

Моля, отбележете: 

 Земеделие и животновъдство  

 Преработваща промишленост 

 Производство  

 Туризъм 

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

 

 

 

10. Кои от изброените области смятате, че ще се повлияят положително от 

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

Моля, отбележете: 

 Предприемачеството и създаване на нови работни места  

 Модернизиране на земеделските стопанства 

 Услуги в подкрепа на възрастните хора  

 Модернизация на читалищните сгради  

 Подобряване на инфраструктурата 

 Подкрепа на биологично земеделие  

 Подкрепа на предприятия за съхранение и преработка на селскостопанска продукция  

 Нови образователни услуги, предлагани от читалищата 

 Подкрепа на развитието на самодейни състави, кръжоци  

 Подобряване на транспортните услуги  

 Социални услуги, насочени към деца и млади хора  

  Подкрепа на дейности за отдих и свободно време 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

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" през 2019 г. 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНКЕТИРАНОТО ЛИЦЕ 

 

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: 

 

 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 към момента? 

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 в ежедневието си? 

Моля, отбележете: 

 

 Липса на възможности за стартиране на собствен бизнес 

 Невъзможност за повишаване на квалификацията 

 Липса на достатъчно обществени места за отдих и туризъм 

 Пречки за развитие на бизнеса 

 Затруднен достъп до медицинско обслужване 

 Липса на развита транспортна мрежа 

 Недостатъчна грижа за възрастни хора  

 

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

Моля, отбележете: 

 

 Център за кариерно развитие 

 Услуги за възрастни хора  
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 Услуги в подкрепа на бизнеса 

 Мобилни медицински услуги  

 Мобилни услуги, насочени към деца и млади хора 

 Дневни центрове за възрастни хора 

 

7. В кои от следните сектори 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; 

 Образователни институции – училища и детски градини; 

 Здравни и социални организации;  
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 Активни граждани. 

Представители на местната власт 

 Публичен сектор 

 Общини и кметства от територията на общините Дряново и Трявна. 

 

8. С оглед изпълнението на Стратегията за ВМОР на територията на МИГ, каква 

са очакванията Ви за развитието на Вашата дейност през следващите три години? 

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. Ако отговорът е „Не“, кои са основните причини, поради които не сте 

кандидатствали досега 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  

 Изискваните документи са прекалено много  

 Не отговаряме на критериите за допустимост 

 Не съм наясно с процедурите за кандидатстване 
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 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: 

 

 Местната икономика и селското стопанство 

 Социално-културната сфера 

 Науката и образованието 

 Подобряване на съществуващата обществена инфраструктура и осигуряване на 

достъпност до нея 

 Прилагане на мерки за опазване на околната среда 

 Административния капацитет и неправителствения сектор 
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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 

 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: 
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 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; 

 Подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени 

или в риск от социално изключване лица. 

 

16. Как бихте оценили дейността на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“  

до момента? 

Моля, отбележете: 

 

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

 Не мога да преценя 

 

II.  НАГЛАСИ НА НАСТОЯЩИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ КЪМ СВОМР 

 

1. В коя община от територията на МИГ-а е регистрирана фирмата/организацията 

Ви? 

Моля, отбележете: 

 

 Дряново 

 Трявна 

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) 

 Неприложимо 

 

4. Как оценявате развитието на Вашата фирма/организация през последните пет 

години? 

Моля, отбележете 

 Разширява се 
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 Няма промяна 

 Влошава се 

5. Какви са очакванията Ви за развитието на Вашата фирма/организация 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 

 

6. Ако очаквате да разширите фирмата/организацията 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/организацията 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: 
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8. Какво се случи с броят на наетите лица във Вашата фирма/организация през 

последните три години? 

Моля, отбележете 

 Увеличи се 

 Няма промяна  

 Намаля 

 

9. Какви са плановете Ви за броя на наетите лица във Вашата фирма/организация 

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. По коя от следните програми към Стратегията за ВОМР на територията на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“, съфинансирани от ЕСИФ и ЕЗФРСР сте 

бенефициент? 

Моля, отбележете 

 ОП „Околна среда“ 

 ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

 ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

 ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

 Програма за развитие на селските райони 
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11. Как се информирахте за процедурата, по която сте бенефициент? 

Моля, отбележете 

 От интернет страницата на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

 От Медиите 

 От Областен информационен център 

 Друго 

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

 

 

 

12. Лесно ли намерихте информация за процедурата, по която сте бенефициент? 

Моля, отбележете 

 Да, защото знам къде да търся 

 Сравнително лесно 

 По-скоро трудно 

 Категорично не 

 

13. Колко проекта, съфинансирани от ЕС чрез ЕСИФ и ЕЗФРСР, имате изпълнение 

досега? 

Моля, отбележете 

 В момента изпълнявам първия подобен проект 

 Два 

 Три 

 Четири 

 

14. Бихте ли кандидатствали отново, ако има подходяща отворена процедура? 

Моля, отбележете 
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 Категорично да 

 По-скоро да, но зависи от конкретните условия 

 По-скоро не, защото ефектът от проекта е минимален 

 Категорично не 

 

15. Използвахте ли услугите на консултант при подготовката и изпълнението на 

проекта? 

Моля, отбележете 

 Да, и на двата етапа 

 Да, но само при кандидатстването 

 Категорично не 

 

16. Кои са основните трудности, които срещате при изпълнението на проекта?   

Моля, отбележете 

 

 Липсата на оборотни средства, с които да изпълня дейностите по проекта 

 Сложните процедури на съгласуване  

 Лоша комуникация с администрацията  

 Трудности с партньора по проекта  

 Трудности при отчитане (едни и същи документи се представят няколко пъти) 

 Трудни процедури за избор на изпълнител  

 Проверки по проекта от няколко институции  

 Друго 

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

 

 

 

17. Смятате ли, че изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ е сложен процес?   
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Моля, отбележете 

 

 Сложен е, но когато се отпускат публични финанси, трябва да има правила 

 Сложен е, но администрацията го усложнява допълнително 

 Не е толкова сложен, стига да си запознат с всички правила и процедури  

 Не е сложен, но всеки управляващ орган си има отделни правила и това затруднява 

бенефициентите 

 


