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1. Въведение и използвана методология  

 

Този Доклад за проучване и анализ на нагласите и мненията на представителите на 

местната общност, относно работа на МИГ "Минерални бани - Черноочене" по прилагане 

на Стратегия за ВОМР и управлението на МИГ, както и популяризирането на Стратегията 

с формулирани изводи и препоръки за подобряване и оптимизация е разработен въз основа 

на Споразумение №РД 50-188/29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ 

„Минерални бани – Черноочене“ Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие" Мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“. 

В доклада са представени обобщените данни и изводи от извършеното анкетно 

проучване и анализ в предварително определените два аспекта: 

 Проведено проучване; 

 Анализ на данните от проучването.  

Направен е преглед на годишните доклади за работата на СНЦ „Местна инициативна 

група Минерални бани – Черноочене“ за последните четири прилючени години от 

настоящия програмен период след одобрението на СВОМР.  

В резултат на анализираната информация, са изведени и обобщени нагласите и 

мненията на анкетираните участници в проучването в три основни направления: оценка на 

работата на местната инициативна група; взаимодействие с местната общност; 

организиране на мероприятия. Извършената оценка обхваща въпросите от проучването, 

насочени към: 

 структурирането и работата на местната инициативна група; 

 взаимодействието на МИГ с местната общност; 

 информираността и участието на населението в мероприятия на МИГ; 

 оценката на качеството на организиране и представяне 

 интересът към обявените приеми по мерките от Стратегията и качеството н 

 консултациите, предоставяни от МИГ. 
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2. Общ преглед на основните дейности на местната инициативна група 

 

СНЦ „Минерални бани – Черноочене“ е учредено на 04.04.2016 г. От създаването си 

до момента, има публикувани 4 годишни доклада за дейността на СНЦ „Минерални бани – 

Черноочене“ и за отчитане изпълнението на СВОМР. 

 

Фигура 1 Организирани събития и обявени приеми за кандидатстване в периода 2016 – 2019 г. 

Дейността на сдружението започва с изпълнението на проект по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ през 2016 г. През следващата година продължава 

работата по организационната подготовка за стартиране на проектни предложения по 

мерките от стратегията за ВОМР.  

Прегледът на дейностите има за цел, единствено да очертае основните типове 

дейности, които местната инциативна група изпълнява, за да ни въведе в контекста на 

проучването. Оценката за изпълнение на СВОМР, качеството на изпълнението и 

въздействието върху социално-икономическата среда на територията на МИГ не са обект 

на настоящето проучване.  
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Първите обявени процедури са през 2018 г. по 4 мерки: ОПИК 2014-2020 г. – 

BG16RFOP002-2.030, мярка 7.2 - BG06RDNP001-19.100; мярка 4.1. - BG06RDNP001-19.110 

и мярка 6.4.1. - BG06RDNP001-19.114. През следващата – 2019 г., е обявен още един прием. 

За формирането на обществени нагласи и положителни оценки от работата на 

сдружението, е важно да бъдат предоставяни възможности за финансиране и дейности за 

тяхното популяризиране сред населението. Това поражда и необходимостта от изграждане 

на съответния институционален и организационен капацитет на местната инициативна 

група. Данните от годишните доклади показват, че броят на обявените приеми и 

проведените информационни срещи са се увеличили значително през 2018 г. и 2019 г. 

През 2016 г. не са обявявани приеми за кандидатстване, но са проведени 8 

информационни срещи и 3 обучения. През 2017 г. също не са обявявани приеми за 

кандидатстване, поради възприпятстване от определени фактори, произтичащи от промени 

в нормативната уредба и други. Срещите са намалени наполовина – общо 4 броя, а 

обученията са 5. 

Активността на местната инициативна група започва да се увеличава значително през 

2018 г., когато са проведени 10 информационни срещи и 1 конференция. Обявените приеми 

са общо 4, колкото са и проведените обучения. Сдружението продължава с високата си 

активност и през следващата година, когато има още един обявен прием и са проведени 8 

информационни срещи и 2 обучения. Все пак, се забелязва известен спад през 2019 г., 

спрямо преходната година. Това може да се отхвърли и/или потвърди като тенденция след 

приключването на 2020 г. и изготвянето на годишния доклад.  

По-високата активност по отношение на провежданите мероприятия и обявяваните 

приеми през последните години, се е отразила на нейната популярност и оценка от работата 

сред местното население (виж т. 4.1). Това поражда необходимост от поддържане на 

достигнатите нива от провеждани срещи и конференции, както и регулярното обявяване на 

приеми за финансиране. 

В същото време, данните от анкетното проучване показват, че едва 25% от 

респондентите, които са кандидатствали за финансиране по някой проект, биха 

кандидатствали отново (виж т. 4.3). Това може да е индикатор или за проблем при писането 

на проектното предложение, което да е било отхвърлено, или при изпълнението на проекта. 
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При всички положения, тези проблеми могат да бъдат разрешени с предоставянето на 

обучения за потенциални бенефициенти. Ето защо се препоръчва да се предвидят повече 

обучения за бенефициентите, наравно с тези за екипите на местната инициативна група. В 

условията на възникналата пандемия през 2020 г., подобни обучения могат да бъдат изцяло 

електронни, без увеличаването на броя участници да е свързан с допълнителни разходи за 

обучаем. 
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3. Мнения и нагласи относно управлението на МИГ и прилагане и 

популяризиране на стратегията 

 

Мненията и нагласите са изведени на базата на анкетно проучване. Проучването е 

проведено сред 50 респонденти на територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ в 

периода 16.11.2020 г. – 30.11.2020 г. 

В хода на наблюдението е търсен отговор на следните въпроси: 

№ Въпрос 

1.  Вие живеете в? 

2.  Вие сте на възраст? 

3.  Вашият пол е? 

4.  Вашето образование е? 

5.  Какво е семейното Ви положение? 

6.  Работите ли в момента? 

7.  Къде работите 

8.  Планирате ли да започнете собствен бизнес през следващите няколко години? 

9.  Чували ли сте за Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене“ и 

нейната Стратегия за местно развитие? 

10.  Виждате ли полза от работата на МИГ „Минерални бани - Черноочене“ във 

вашия регион? 

11.  Оценете нивото на ефективността на работата на МИГ, по скала от 1 до 6, 

като 1 е най-ниската степен, а 6 - най-високата: 

12.  Какво бихте препоръчали за подобряване на работата на МИГ, с цел 

популяризиране на МИГ и стратегията на МИГ (дай няколко алтернативи, 

включително и „няма нужда от подобрение“? 

13.  Участвали ли сте в инициативи (мероприятия, консултации и др.), 

организирани от МИГ „Минерални бани - Черноочене“? 
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14.  Ако «НЕ», защо не сте участвали? 

15.  Ако «ДА», как оценявате организираното/ите събитие/я? 

16.  Бихте ли участвали в бъдещи инициативи (мероприятия, консултации и др.), 

организирани от МИГ „Минерални бани - Черноочене“? 

17.  Кандидатствали ли сте за финансиране по някой/и от обявените приеми от 

МИГ „Минерални бани - Черноочене“ в програмния период 2014 - 2020? 

18.  Бихте ли кандидатствали за финансиране по бъдещ прием, обявен от МИГ 

„Минерални бани - Черноочене“? 

19.  Мислите ли, че МИГ „Минерални бани - Черноочене“ трябва да продължи да 

работи на вашата територия и през следващия програмен период 2021-2027? 

 Демографска информация за анкетираните 

 

Първите 7 въпроса имат за цел да съберат демографска информация за участващите 

в анкетното проучване респонденти. 

Следващите 12 въпроса имат за цел да определят оценката и нагласите на местното 

население спрямо изпълнението на Стратегията за ВОМР. 

 

МЕСТОЖИВЕЕНЕ 
Анкетираните са почти поравно разпределени по местоживеене на територията на 

двете общини в състава на местната инициативна група. 

Респондентите с местожителство Община Минерални бани формират 52% от общия 

брой. При всички случаи, е осигурена равнопоставеност на живеещите в двете общини, 

формиращи МИГ, при отчитането на отговорите. 
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Фигура 2 Местожителство на анкетираните 

ВЪЗРАСТ 
Преобладаващата част от анкетираните – общо 80% - са на възраст над 40 години, а 

по-малка част са млади на възраст до 39 г. Младите хора на възраст до 25 г. са 6%, а на 

възраст между 26 и 39 г. – само 14%. Тази възрастова структура на респондентите се  

покрива в голяма степен с реалната структура на територията на МИГ. 

 

Фигура 3 Възраст на анкетираните 
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ПОЛ 
Според данните 46% от анкетираните са мъже, а 36% – жени. Забелязва се, че две 

трети от респондентите от женски пол са с местожителство Община Минерални бани. 

 

Фигура 4 Пол на анкетираните 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Според данните преобладаващата част от анкетираните са с висока степен на 

образование – 30% висше, 24% полувисше и 22% средно професионално. 

 

Фигура 5 Образование на анкетираните 
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Респондентите с висше образование преобладават в Община Минерални бани – две 

трети от всички, посочили висше образование. В Община Черноочене са повечето 

респонденти със средно образование. 

По отношение на останалите образователни нива, резултатите са равни в двете 

общини. 

 

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Фигура 6 Семейно положение 

Преобладаващата част от анкетираните – 78%, са семейни, а само 14% са несемейни. 

Разпределението им е равномерно по местожителство в двете общини. 

 

ЗАЕТОСТ 
80% от анкетираните работят в момента на постоянна работа. Броят им е малко по-

голям в Община Черноочене – 42%, срещу 38% в Община Минерални бани. 

10% от респондентите посочват, че в момента са безработни, като делът им е по-голям 

в Община Минерални бани – 6%. 

Други 8% са посочили опцията „друго“, а само 2% са заети в семейно земеделско 

стопанство. 

 

81%

15%
4%
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Семеен/а Несемеен/а Друго
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Фигура 7 Заетост в момента 

 

МЕСТОРАБОТА 
Работещите са заети в различни дейности – основната част в строителството, 

публичната администрация и неправителствена организация. 

 

Фигура 8 Месторабота 
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Общо 40% от респондентите са избрали опцията „друго“ или не са посочили отговор 

на въпроса. Това означава, че близо половината от респондентите работят в сфера, извън 

включените като опция: публична администрация, туризъм, строителство, здравеопазване, 

НПО, търговия и обществено хранене. Една от популярните възможности за осигуряване 

на заетост в района, която не е включена във възможните отговори, е работата в областта 

на земеделието. 

От останалите, най-много са респондентите, които работят в областта на 

строителството – 18%, като 10% са от Община Черноочене. В неправителствени 

организации работят 12% от анкетираните, като две трети от тях са от Община Черноочене. 

Разпределението на заетите в публичната администрация е поравно в двете общини, 

докато всички респонденти, които работят в туризма, са от Община Минерални бани. 

 

 Оценка на структурирането и работата на МИГ 

Участниците в анкетното проучване са дали много висока оценка за работата на 

местната инициативна група.  

 

Фигура 9 Оценка на работата на МИГ 
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ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА МИГ
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По скалата от 1 до 6, където 6 е най-високата оценка, 40% са посочили оценка „6“, а 

30% - оценка „5“. Други 12% са дали оценка „4“. При общо 82% от анкетираните, посочили 

оценка над средната, може да се предположи, че нивото на ефективност на работата на 

МИГ „Минерални бани – Черноочене“ се оценява преобладаващо положително от 

местното население. Никой от респондентите не е посочил най-ниската оценка – „1“, а само 

4% са дали оценка „2“. 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА МИГ, С ЦЕЛ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МИГ И 

СТРАТЕГИЯТА НА МИГ 

 

Високата оценка потвърждава и необходимостта от съществуването на местната 

инициативна група. Две трети от респондентите са заявили категорично позицията си, че 

МИГ трябва да продължи да съществува и през следващия програмен период – от 2021 г. 

до 2027 г. Една трета нямат категорично мнение по въпроса, а нито един участник в 

проучването не е заявил, че МИГ не трябва да продължи работата си през следващия 

програмен период. 

 

Фигура 10 Работа през следващия програмен период 
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Забелязва се, че в Община Черноочене има повече респонденти – 18%, при 16% в 

Минерални бани, които не могат да преценят дали МИГ трябва да продължи да съществува 

и през 2021 – 2027 г. В същото време, 36% от участниците с категорична подкрепа за 

съществуването на местната инициативна група през новия програмен период, са от 

Община Минерални бани, а 30% са от Община Черноочене. Това може да се обясни с факта, 

че седалището на сдружението е в с. Минерални бани и евентуално по-високата му 

популярност поради това. Също така, може да бъде основание за повече работа по 

популяризиране на дейностите сред местното население в община Черноочене. 

Наред с 36% от анкетираните, които смятат, че няма нужда от подобрение, 24 % 

смятат, че е необходимо увеличаване на публичните събития, а 36% от разширяване на 

кръга от целевите групи. 

Интересно е, че две трети от респондентите, които са препоръчали да се увеличат 

броя на публичните събития, са от Община Минерални бани. Това може да показва, че 

очакванията на местното население в двете общини е различно. Препоръчва се, при 

планирането на следващите дейности, да се отчитат спецификите на населението в 

съответната община, за да се удовлетворят неговите потребности. Прилагането на 

абсолютно същия подход в двете общини не винаги би бил еднакво полезен за населението. 

 

Фигура 11 Препоръки за подобрение 

37%

24%

39%

КАКВО БИХТЕ ПРЕПОРЪЧАЛИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
РАБОТАТА

Няма нужда от подобрение Увеличаване на броя публични събития

Разширяване на кръга от целеви групи
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РАБОТА НА МИГ И ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 

 

Като положителен факт се оценява мнението на 66% от анкетираните, които смятат, че МИГ 

трябва да продължи да работи на територията и през следващия програмен период. Също така, 

липсват анкетирани, които смятат, че не трябва да продължи работата на местната инициативна 

група. Останалите 36% не могат да дадат категоричен отговор. 

 

 

Фигура 12 Продължаване на работата на МИГ 

 Взаимодействие на МИГ с местната общност 

 

ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИ МЕСТНО РАЗВИТИЕ? 

 

Процентът на анкетираните, които са чували за МИГ е впечатляващо висок – 80%. 

При детайлна разбивка по общини, се наблюдава по-голяма информираност на населението 

на Община Минерални бани, участвало в проучването, относно работата на местната 

инициативна група и Стратегията за ВОМР. По-голям е делът на респонденти от Община 
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МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ МИГ ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА РАБОТИ НА 
ВАШАТА ТЕРИТОРИЯ И ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Да Не Не мога да преценя
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Черноочене, които са чували отчасти за МИГ и стратегията ѝ, съответно техният дял е по-

малък сред респондентите, които са посочили отговоро „Да“. 

 

 

Фигура 13 Запознати със стратегията 

Това може да бъде индикатор за необходимост от повече информационни събития и 

кампании на територията на Община Черноочене. 

 

Фигура 14 Запознати със стратегията - по общини 

80%

4%

16%

ЧУВАЛИ ЛИ СТЕ ЗА МИГ "МИНЕРАЛНИ БАНИ -
ЧЕРНООЧЕНЕ" И НЕЙНАТА СВОМР?

Да Не Отчасти
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Община Черноочене

Общо

ЧУВАЛИ ЛИ СТЕ ЗА МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ“ И 
НЕЙНАТА СВОМР?

Да Не Отчасти
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ПОЛЗА ОТ РАБОТАТА НА МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ“ ВЪВ ВАШИЯ РЕГИОН? 

 

Три четвърти (74%) от анкетираните оценяват работата на Местната група като 

полезна за региона. Нито един от анкетираните не е посочил, че работата не е полезна.  

 

 

Фигура 15 Полза от работата на МИГ за региона 

При разбивка на отговорите по региони, отново се забелязва, че респондентите от 

Община Минерални бани са по-добре запознати с работата на местната инициативна група 

и виждат полза за региона. Една трета от респондентите от Община Черноочене, не могат 

да преценят дали има полза за региона от работата на местната инициативна група. 

74%

0%

26%

ПОЛЗА ОТ РАБОТАТА НА МИГ ЗА РЕГИОНА

Да - работата на МИГ „Минерални бани - Черноочене“ е полезна за региона;

Не - работата на МИГ „Минерални бани - Черноочене“ не е полезна за региона;

Не мога да преценя.
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Фигура 16 Полза от работата на МИГ за региона – по общини 

 Информираност и участие на местната общност в мероприятия 

 

УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВИ (МЕРОПРИЯТИЯ, КОНСУЛТАЦИИ И ДР.), ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МИГ 

„МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ“ 

 

Преобладаващата част от анкетираните - 62% -са участвали в инициативи на МИГ. 

Положителен факт е, че от анкетираните, които не са участвали в мероприятия на 

МИГ само 18% нямат интерес, докато останалите не са участвали по-различни причини, но 

иначе биха участвали. 

Ако се направи разбивка по общини, се забелязва, че в Община Черноочене 30% са 

посочили като причина липсата на интерес, при 26% в Община Минерални бани.  

По-голямата част от анкетираните, които не са разбрали за събитието и затова не са 

присъствали, пък са от Община Минерални бани. 
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Община Минерални бани

Община Черноочене

Общо

ПОЛЗА ОТ РАБОТАТА НА МИГ ЗА РЕГИОНА (по общини)

Да - работата на МИГ „Минерални бани - Черноочене“ е полезна за региона;

Не - работата на МИГ „Минерални бани - Черноочене“ не е полезна за региона;

Не мога да преценя.
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Фигура 17 Участие в събития на МИГ 

 

 

Фигура 18 Причини за неучастие в организирани събития 

ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

67%

33%

УЧАСТВАЛИ ЛИ СТЕ В СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МИГ?

Да Не 

56%

25%

19%

ПРИЧИНА ЗА НЕУЧАСТИЕ 

Нямам интерес Не успях да посетя събитието/ята Не съм разбрал за събитието/ията 
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Преобладаващата част от анкетираните оценяват като отлична създадената 

организация. Това показва, че представяната информация е практически приложима и 

важна за присъстващите обучаеми. 

 

Фигура 19 Оценка на организираните събития 

Занапред следва да се отчете, че все пак 12% от участвалите в събитията ги оценяват 

с недостатъчно практическа информация. Броят им в двете общини е напълно равен, което 

дава основание да се помисли за подобряване на обучителните материали. 

 

УЧАСТИЕ В БЪДЕЩИ ИНИЦИАТИВИ (МЕРОПРИЯТИЯ, КОНСУЛТАЦИИ И ДР.), ОРГАНИЗИРАНИ ОТ 

МИГ  

 

Голяма част (54%) от анкетираните биха участвали в бъдещи инициативи. При 

следващите дейности следва да се отчете, че 46% не знаят дали биха участвали. 

При разбивка на отговорите по общини, се забелязва открояваща разлика в 

преобладаващата част от отговорите на респондентите от Община Минерални бани и 

Община Черноочене. 

 

88%

12%

ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ СЪБИТИЯ

Отлична организация - с 
достатъчна практическа 
информация;

Много добра организация - с 
недостатъчна практическа 
информация;
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Фигура 20 Участие в бъдещи инициативи 

Повече от 70% от анкетираните в Община Минерални бани, биха участвали в бъдещи 

инициативи, докато в Община Черноочене този дял е малко над 30%. Преобладаващата 

част от респондентите в Община Черноочене пък не знаят дали биха участвали в такива 

инициативи. Това може да е индикатор за необходимост от допълнителна работа по 

информираност за възможностите на приемите, сред населението от Община Черноочене. 

54%

46%

БИХТЕ ЛИ УЧАСТВАЛИ В БЪДЕЩИ ИНИЦИАТИВИ

Да

Не 

Не знам
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Фигура 21 Участие в бъдещи инициативи - по общини 

ПЛАН ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС 

Преобладаващата част от анкетираните – 42%, не знаят дали имат планове за 

започване на собствен бизнес.  

 

Фигура 22 Започване на собствен бизнес 
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Броят им е поравно разпределен между двете общини, малко по-висок в Община 

Черноочене. Висок е делът и на респондентите, които са посочили отговор „Да, възможно 

е“ – общо 40%. По-този начин, може да се посочи, че преобладаващите анкетирани 

участници се колебаят относно даването на еднозначен отговор на въпроса. 

 

Фигура 23 Планиране на собствен бизнес - по общини 

Едва 8% заявяват категорично, че нямат планове за започване на собствен бизнес през 

следващите няколко години. Повечето от тях – 6% са от Община Минерални бани, а 2% от 

община Черноочене. Със сигурност планират бизнес само 10% от анкетираните, като 8% 

са от Община Черноочене. Това може да означава, че повечето респонденти нямат 

конкретни идеи, върху които да планират собствена бизнес инициатива в близкото бъдеще. 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОБЯВЕНИ ПРИЕМИ ОТ МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ“ 

 

Повече от четири пети (84%) от анкетираните не са кандидатствали за финансиране, 

което представлява твърде голям дял. Броят им е поравно разпределен между двете 

общини. Все пак, респондентите от Община Минерални бани, които не са кандидатствали, 

са 44%, а тези от Черноочене – 40%. 
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Общо

Черноочене

Минерални бани

ПЛАНИРАТЕ ЛИ ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС?

Да, със сигурност да, възможно е Не Не знам
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Фигура 24 Кандидатстване за финансиране през 2014 - 2020 

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО БЪДЕЩИ ПРИЕМИ, ОБЯВЕН ОТ МИГ „МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ“ 

52% от анкетираните не възнамеряват да кандидатстват за финансиране и поради това 

следва да се предприемат мерки за повишаване на желаещите да кандидатстват.  

 

Фигура 25 Кандидатстване по бъдещ прием 

16%

84%

КАНДИДАТСТВАЛИ ЛИ СТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОБЯВЕН 
ПРИЕМ ОТ МИГ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020?

Да Не

48%
52%

БИХТЕ ЛИ КАНДИДАТСТВАЛИ ПО БЪДЕЩ ПРИЕМ?

Да Не
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Забелязва се, че по-големият брой на желаещите да кандидатстват по бъдещи приеми, 

са от Община Минерални бани – 32%, при 20% от Община Черноочене. Обратно, броят на 

респондентите, които не биха кандидатствали по бъдещи приеми, е двойно по-голям в 

община Черноочене – 32%, при 16% от Община Минерални бани. 

Това може да е така заради по-високата активност на респондентите от Община 

Черноочене в преходните приеми, обявени до момента от МИГ „Минерални бани – 

Черноочене“. Следва да се отчита, че в настоящият програмен период, дейностите свързани 

с нови приеми са в етап на приключване и следващи кампании по набиране на проектни 

предложения са отдалечени във времето. По тази причина, веротно респондентите още 

нямата яснота за своите намерения за кандидатсване. 

Интересна информация ни дават отговорите на респондентите, които са посочили, че 

са кандидатствали по някой от приемите до момента в преходния въпрос. Техният дял е 

16% от общия брой, като по-голямата част от тях – 12%, не биха кандидатствали по някой 

от бъдещите приеми. Тенденцията е всеки четвърти, кандидатствал по преходен прием, да 

иска отново да кандидатства, като съотношението се запазва и на общинско ниво. 

 

 

Фигура 26 Кандидатстване отново 

Не
75%

Да
25%

БИХТЕ ЛИ КАНДИДАТСТВАЛИ ОТНОВО ЗА ФИНАНСИРАНЕ, АКО СТЕ 
КАНДИДАТСТВАЛ В ПРЕХОДЕН ПРИЕМ?
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4. Изводи и препоръки за подобряване 

 

В заключение, могат да бъдат отправени препоръки за подобряване във всяка от 

изследваните области, въз основа на резултатите от анкетното проучване и докладите за 

дейността на местната инициативна група. Областите са свързани със структурирането и 

работата на МИГ, взаимодействието с местната общност, информираност и участие в 

мероприятия и обявени приеми. 

По отношение на структурирането и работата на местната инициативна група по 

прилагането на СВОМР, се забелязва висока оценка от населението за свършената работа. 

Преобладаващата част от анкетираните участници заявяват категорично, че местната 

инициативна група трябва да продължи работата си на територията и през следващия 

програмен период. Откроява се усещането, че е необходимо да бъде разширен кръга от 

целеви групи, за да станат мероприятията свързани с изграждане на капаците по-достъпни. 

При работата трябва да бъдат отчетени различните очаквания в двете общини, вместо да се 

прилагат едни и същи критерии. 

Относно взаимодействието на МИГ с местната общност, има установена 

необходимата връзка с населението и дейността на сдружението е позната на обществото. 

Информационните събития може да се увеличат и в двете общини, като е препоръчително 

да се помисли за по-широка кампания в населените места на Община Черноочене.  

По отношение на информираността и участието на населението в мероприятия, 

организирани от МИГ, преобладаващата част от анкетираните участници са посочили, че 

са участвали в събития. Делът за респондентите, които нямат интерес от събитията, е нисък. 

Обменът на конкретни бизнес идеи между населението може да увеличи дела на жителите, 

които взимат категорични решения относно започването на бизнес. Добре е да се осигурят 

условия за включване на по-широк кръг от участници в събитията, в т.ч. и чрез 

онлайн/дигитални платформи.  

Относно интереса към обявените приеми по мерките от Стратегията и качеството на 

консултациите, предоставяни от МИГ, се наблюдава нужда от разширяване на 

информационните и разяснителни кампании за обявените приеми. Делът на анкетираните, 

които не са кандидатствали по обявен прием до момента, както и на тези, които не биха 

кандидатствали по бъдещ такъв, е нисък. Дори от анкетираните лица, които са 
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кандидатствали в преходен прием, мнозинството не би кандидатствало отново. Следва да 

бъдат взети мерки за повишаване на активността, както и на удовлетвореността от процеса 

по кандидатстване/изпълнение. 

Предприемането на необходимите мерки, във връзка с получената обратна връзка и 

направения анализ, от една страна ще удовлетвори нуждите на населението, а от друга - ще 

улесни вземането на управленски решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1: Анкетни карти от направено проучване  – 50 бр. 

 

АНКЕТНА КАРТА 

"Оценка на нагласите и мненията на представителите на местната общност относно 

работа на МИГ "Минерални бани - Черноочене" по прилагане на Стратегия за ВОМР и 

управлението на МИГ, както и популяризирнета на Стратегията. Изводи и препоръки за 

подобряване и оптимизация" 

 

1. Вие живеете в? 

☐ Община Минерални бани    ☐ Община Черноочене 

2. Вие сте на възраст? 

☐ 18 – 25 г.   ☐ 26 – 39 г.   ☐ 40 – 55 г. ☐ 56 – 65 г. ☐ над 65 г. 

3. Вашият пол е? 

☐ Мъж    ☐ Жена 

4. Вашето образование е? 

☐ Основно/или по-ниско ☐ Средно общо ☐ Средно професионално ☐ Полувисше/колеж 

☐ Висше/Университет 

5. Какво е семейното Ви положение? 

☐ Семеен/а ☐ Несемеен/а ☐ Друго 

6. Работите ли в момента? 

☐ Да, на постоянна работа  ☐ Да, в семейното земеделско стопанство 

☐ Не, безработен/а съм ☐ Не, домакиня съм ☐  Друго 

7. Къде работите 

☐ В публичната администрация ☐ В областта на туризма ☐ В сектор търговия и 

обществено хранене ☐ В областта на строителството ☐ В областта на здравеопазването  

☐ В неправителствена организация ☐ Друго 

 

8. Планирате ли да започнете собствен бизнес през следващите няколко години? 

☐ Да, със сигурност ☐ да, възможно е ☐  Не ☐ Не знам 

 

9. Чували ли сте за Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене“ 

и нейната Стратегия за местно развитие? 

10. ☐ Да  ☐ Не ☐ Отчасти 

 

11. Виждате ли полза от работата на МИГ „Минерални бани - Черноочене“ във 

вашия регион? 

☐ Да - работата на МИГ „Минерални бани - Черноочене“ е полезна за региона; 

☐ Не - работата на МИГ „Минерални бани - Черноочене“ не е полезна за региона; 

☐ Не мога да преценя. 
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12. Оценете нивото на ефективността на работата на МИГ, по скала от 1 до 6, 

като 1 е най-ниската степен, а 6 - най-високата: 

☐ 1 (ниско)  ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ 5  ☐ 6 (високо) 

 

13. Какво бихте препоръчaли за подобряване на работата на МИГ, с цел 

популяризиране на МИГ и Стратегията на МИГ? 

☐ Няма нужда от подобрение  ☐ Увеличаване на броя публични събития 

☐ Разширяване на кръга от целеви групи ☐ Друго (моля, посочете): ..................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

14. Участвали ли сте в инициативи (мероприятия, консултации и др.), 

организирани от МИГ „Минерални бани - Черноочене“? 

☐ Да      ☐ Не  

 

15. Ако «НЕ», защо не сте участвали? 

☐ Нямам интерес    ☐ Не успях да посетя събитието/ята 

☐ Не съм разбрал за събитието/ията  ☐ Друго (моля, посочете): .................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

16. Ако «ДА», как оценявате организираното/ите събитие/я? 

☐ Отлична организация - с достатъчна практическа информация; 

☐ Много добра организация - с недостатъчна практическа информация; 

☐ Добра организаци – с малко практическа информация; 

☐ Слаба организаци – без никаква практическа полза. 

 

17. Бихте ли участвали в бъдещи инициативи (мероприятия, консултации и др.), 

организирани от МИГ „Минерални бани - Черноочене“? 

☐ Да      ☐ Не     ☐ Не знам 

 

 

18. Кандидатствали ли сте за финансиране по някой/и от обявените приеми от 

МИГ „Минерални бани - Черноочене“ в програмния период 2014 - 2020? 

☐ Да      ☐ Не 

 

19. Бихте ли кандидатствали за финансиране по бъдещ прием, обявен от МИГ 

„Минерални бани - Черноочене“? 

☐ Да      ☐ Не 

 

20. Мислите ли, че МИГ „Минерални бани - Черноочене“?трябва да продължи да 

работи на вашата територия и през следащия програмен период 2021-2017? 

☐ Да      ☐ Не  ☐ Не мога да преценя 

 

 

 


