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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

 
МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО С ВОДЕЩ ПАРТНЬОР 

ОБЩИНА МЪГЛИЖ  
 

 

ПРОЕКТ ПО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ" ОТ ПРСР (2014–2020), СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕЗФРСР  

 
 

АНКЕТНА КАРТА 
   

МЪГЛИЖ-ГУРКОВО-КАЗАНЛЪК  
 ЯНУАРИ-МАЙ, 2016 година 

 
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ, 

 
Община  Мъглиж извършва настоящото Анкетно проучване и разчита особено на Вашата отзивчивост и 

готовност, откровено и компетентно да изкажете Вашето мнение чрез попълване на Анкетата. По този начин ще 

подпомогнете набирането на необходимата информация за процеса на създаване на Местна инициативна група, 

която да прилага интегрирана многофондова Стратегия по Подхода Водено от общностите местно развитие с 

територия на действие - административните граници на общините общините  Мъглиж, Гурково и Казанлък без 

града  в строителните му граници. Стратегията за водено от общностите местно развитие ще бъде разработена в 

полза на местните общности като ще се  основава на характерните потребности и потенциал на територията и на 

местното население, както и на сходната визия за развитие на трите общини. 

Община Мъглиж е водещ партньор на сформираното Местно партньорство за прилагане на Подхода 

Водено от общностите местно развитие (ВОМР), в което са включени партньори, представители на публичния 

сектор – Общини  Гурково и Казанлък, без града в строителните му граници, на стопанския и неправителствения 

сектор, с териториален обхват -  административните граници на трите съседни общини. В това си качество 

Община  Мъглиж е и бенефициент по сключен тристранен Договор № РД50-204/07.12.2015 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Подмярката предоставя 

възможности за изграждане на капацитет, обучение и създаване на мрежи като подпомага подготовката и 

популяризирането на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. 

Настоящото Анкетно проучване има за цел да бъде изследвано и анализирано мнението на широк кръг 

участници - на представителите на заинтересованите страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор на 

територията на общините  Мъглиж, Гурково и Казанлък без града  в строителните му граници, на неформалните 

лидери, на местното население и на експертите в различни области на социално-икономическото развитие, като 

очакванията са да бъде получено Вашето обективно мнение за нуждите и потенциала за развитие на територията 

чрез прилагането на Подхода Водено от общностите местно развитие.  

 

Предварително Ви благодарим за отзивчивостта и съдействието! 
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АНКЕТНА  КАРТА  №_____/_____/_______/ 

                                         (Попълва се от изпълнителя на проучването) 

 

                                                                 

 

 

1. 

 

Запознахте ли се на настоящия Информационен ден с основните цели и принципи,  залегнали в Подхода Водено 

от общностите местно развитие (ВОМР)?  

 (Посочете само един отговор) 

        

 Да                                                     Не                                     В основни линии 

 

 

 

2. 

 

Запознахте ли се на настоящия Информационен ден с основните дейности и очакваните резултати по Проекта 

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, изпълняван от местното партньарство с водещ партньор 

– Община Мъглиж? 

 (Посочете само един отговор) 

 

 Да                                                     Не                                     В основни линии 

 

 

 

3. 

 

Откъде получавате информация за възможностите за финансиране по Европейските фондове? 

 (Може да посочите повече от един отговор) 

 

 От интернет страницата на Европейските фондове 

 

 От интернет страницата на Европейската комисия 

 

 От интернет страницата на Областния информационен център 

 

 Получавам информацията от участие в Информационни дни, провеждани с цел популяризиране на възможностите за 

кандидатстване 

 

 От информационни срещи, организирани от консултантски/обучителни дружества 

 

 От информационни издания на местно/регионално ниво 

 

 От средствата за масова информация на територията на Община  Мъглиж ,  Гурково и Казанлък  

 

 От специализираната администрацията на Община  Община  Мъглиж ,  Гурково и Казанлък  

 

 Такава информация не е налична в публичното пространство 

 

 Не проявявам интерес към тази информация 

 Друго (моля посочете)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Не мога за преценя 

 

 

 

4. 
Кои според Вас  ще са основните ползи за потенциалните бенефициенти  (земеделски и неземеделски бизнес - 

микропредприятия, МСП; занаятчии; общини; НПО; читалища; социални организации; местни поделения на 

вероизповеданията; училища; здравни заведения и др.) при прилагането на Стратегия за водено от общностите 

местно развитие? 

(Може да посочите повече от един отговор) 

 

 Подобрено състояние на материалните активи и на околната среда 

 Създадени нови работни места 

  Повишен капацитет на бенефициентите 

  Изпълнени дейности, които преди това не са били изпълнявани 

 Подобрена конкурентна позиция 

  Обновяване на населените места 
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  Повишено качество на живот 

 Изградени връзки и взаимна подкрепа  

  Изградени партньорски мрежи  

  Няма ползи  

 Друго (моля посочете)  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

  Не мога за преценя 

 

 

5. 
Според Вас, кои са онези две-три дейности, които трябва с приоритет да се развиват в общината?  

Посочете повече от един отговор 

 

  Подобряване на социалните услуги  

 Реконструкция и модернизация  на училищата и детските градини  

  Благоустрояване на населеното место ( спортни площадки, поддръжка паркове, улично осветление, детски 

площадки) 

  Оживление на производството 

 Развитие на селски, екологичен туризъм  

  Оживление на земеделието  

   Друго (моля посочете 

 

 

6. 
Какви са Вашите очаквания  при прилагането на подхода ВОМР на територията на  

общините  Мъглиж, Гурково и Казанлък без града  в строителните му граници Посочете само един отговор 

 

 Високи   Положителни   Ниски 

 

       Друго мнение (моля посочете)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

       Не мога за преценя 

 

 

7. 

В кои от изброените сфери ще се постигне положителен напредък при прилагането на подхода ВОМР на 

територията на трите общини чрез реализирането на Стратегия за Водено от общностите местно развития? 

(Може да посочите повече от един отговор) 

       

  Социални услуги и заетостта  

 

  Здравни услуги 

 

  Дейности, свързани с образованието, туризма, спорта и свободното време  

 

  Услуги в сферата на културата, чрез подкрепата на съществуващи читалища и други културни институти на 

територията на общините  

      

 Подобряване облика на населените места – реконструкция на улици, площади,  обществени сгради, зелени площи, 

осветление и  др.  

 

  Услуги, свързани с прилагането на информационните и комуникационни технологии 

 

 Опазване, съхраняване и популяризиране на традициите, селския бит, културно-историческото наследство, 

местната идентичност и природните дадености на територията на общините  Мъглиж, Гурково и Казанлък без 

града  в строителните му граници 

 

  Опазване на околната среда 

 

  Подобряване на материалните активи 

 

  В нито една от изброените  

  

  Друго мнение (моля посочете)  
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…………………………………………………………………………………………………… 

 

  Не мога да преценя 

 

 

 

 

8. 

Според Вашата преценка, в какъв период от време постигнатите резултати от прилагането на подхода ВОМР на 

територията на трите общини  ще бъдат от полза за местните общности и местното население: 

(Посочете само един отговор) 

 

  В краткосрочен период (1-2 години) 

  В средносрочен период (3-5 години) 

  В дългосрочен период (над 5 години) 

          Не мога да преценя 

 

 

9. 

Според Вас, устойчивостта на постигнатите резултатите от прилагането на подхода ВОМР на територията на  

ще изисква ли бъдещо финансиране чрез:  

(Може да посочите повече от един отговор) 

 

 Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и/или други структурни фондове на 

ЕС и/или хоризонтални програми на ЕС през настоящия и през следващия програмен период  

 Друго публично финансиране – Общински и/или Републикански бюджет, национални  целеви програми и/или 

други донори 

   Активно включване на частния сектор във финансирането 

   Участие на крайните ползватели в съфинансирането на услугите 

   За устойчивостта на резултатите не е необходимо допълнително финансиране 

   Друго (моля посочете) …………………………………………………………… 

          Не мога да преценя 

 

 

10. 

Прилагането на подхода ВОМР, според Вас, следва ли да се различава в зависимост от пола и етническата 

принадлежност на участниците в процеса?  

(Посочете само един отговор) 

 

      Да                                                                             Не 

Ако отговорът Ви е „ДА“, моля обяснете по какъв начин? 

     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

11. 

Кои от изброените форми и дейности за информиране и публичност според Вас имат най-голям принос за 

разпространение на резултатите от изпълнението на дейностите по проекта по подготвителната мярка и по 

подхода ВОМР? 

(Може да посочите повече от един отговор) 

 

 Интернет страницата на  общините  Мъглиж, Гурково и Казанлък и на МИГ (след създаването на интернет 

страница на МИГ)  

      

 Информационни срещи 

        

 Информационни семинари/ информационни конференции 

 

 Работни информационни срещи 

 

 Обществени консултации и обсъждания 

 

 Обучения на местните лидери 

 

 Издаване и разпространение на информационни материали (информационни бюлетини, листовки, дипляни, 

флайери, видео/аудио клипове, филми и т.н) 

 

  Публикации за дейностите в регионалния печат 

 

  Телевизионна и радиореклама и/или други предавания в регионалните електронни медии 
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 Участие в национални мрежи 

 

 Нито една от изброените 

   

 Друго (моля посочете)  

………………………………………………………………………………………………… 

 

 Не мога да преценя. 

 

 

ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИЯ: 

 

 

12. Пол  (само един отговор) 

 

 Мъж      Жена 

 

13. Възраст (само един отговор) 

 

 до 40 години 

 

 от 40 до 50 години 

 

 над 50 години. 

 

14. Образование   (само един отговор) 

 

 Основно образование  

         

 Средно образование  

          

 Висше образование 

         

 Друго (моля  посочете): ……………………………………………………….  

 

15. 

 

Позиция в социално-икономическата сфера  (само един отговор) 

 

 Представител на бизнеса - земеделски/ неземеделски 

 

 Представител на държавна администрация (Регионални структури) 

 

 Представител на Общинската администрация 

 

 Представител на социалния сектор 

 

 Представител на здравеопазването 

 

 Представител на вероизповеданията 

 

 Представител на институция/ организация, обслужваща бизнеса 

 

 Представител на нестопанския сектор, вкл. читалища 

 

 Представител на научно/ учебно звено 

 

 Неформален лидер 

 

 Друго (моля, посочете) ………………………………………………………………    
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ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА  В АНКЕТИРАНЕТО 

 

НАСТОЯЩАТА  АНКЕТА  Е  АНОНИМНА!  

 

По Ваша преценка, ако желаете да бъдете включени в дейностите, които организира Местното партньорство, вкл. и 

по отношение на подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020 година, 

моля попълнете данните, посочени по-долу: 

 

Име, презиме и фамилия на анкетирания 

 

 

 

 

 

 

Заемана длъжност 

 

 

 

 

Наименование на дружеството/ 

предприятието/ институцията/ НПО/ 

Читалище  

 

 

 

Седалище и адрес на управление: 

 

 

 

(ЕИК/ БУЛСТАТ) 

(Попълва се само от законните  

представители на публичния, 

стопанския и нестопанския сектор) 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ: 

 

Адрес за кореспонденция: 

 

 

 

 

 

Телефон: 

  

 

 

E-mail: 

 

 

 


