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Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

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 във връзка с  разработване на интегрирана 

многофондова Стратегия по Подхода Водено от общностите местно развитие с територия на действие - административните 

граници на двете общини. 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 в изпълнение на  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.   

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  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 

споделите Вашите инвестиционни намерения към  Стратегията за Водено от общностите местно развитие.  

Предварително Ви благодарим за отзивчивостта и съдействието! 

 

 

 

АНКЕТНА  КАРТА  №_____/_____/_______/ 

 

                                        (Попълва се от изпълнителя на проучването) 

 

I. Обща информация за земеделските стопанства 

1. Юридически статус на земеделското стопанство? 

 Земеделско стопанство на физически лица............................да / не .  

 Едноличен търговец................................................................да/не 

 ЕООД......................................................................................да/не  

 Търговско дружество с ограничена отговорност (ООД, АД)       да/не 

 Кооперативно земеделско стопанство                                         да/не 

 Сдружение..................................................................................да/не  

Друго, а именно___________________________________________ 

 

2. Каква е възрастта на управителя на стопанството? 

 До 40 години (включително)   

 От 41 до 65 години    

 Над 65 години     

 

3. От колко години е създадено стопанството? 

 До 1 година     

 от 1 до 5 години     

 над 5 години        
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4. Колко е площта на стопанството, по основни култури? 

 Обикновена пшеница: ____.дка; 

 Ечемик: ____.дка; 

 Царевица: ____.дка; 

 Слънчоглед: ____.дка; 

 Домати: ____.дка; 

 Лозя: ____.дка; 

 Трайни насаждения: ____.дка; 

 Други земеделски култури, а именно: ______________________      _____.дка; 

______________________      _____. дка; 

______________________      _____. дка; 

______________________      _____. дка. 

 

5. Колко животни има стопанството? 

 Млечни крави:  ____.бр. 

 Овце млечни :  ____.бр. 

 Кози:  ____.бр. 

 Свине:  ____.бр. 

 Други животни, а именно : ______________________      _____.бр. 

______________________      _____.бр. 

______________________      _____.бр. 

 

6. Какъв тип земеделие практикувате?   

 Традиционно               

 Биологично      

 Преобладаващо биологично   

 Преобладаващо традиционно   

 

7. Тип и размер на стопанството  

1) Местоположение на Вашите обработваеми 

площи в област/ община 

 

2) Посочете типа на стопанството:  

- Растениевъдство    

-  Животновъдство   

- Смесено   

3) Какъв е размера на стопанството   

- Над 8000 СПО  

- По-малко от 8000 СПО о   

8. Посочете източниците на  приходи на Вашето стопанство? 

Моля, изберете отговора, който смятате за правилен (възможен е само един отговор) 

1.Предимно от земеделие                                                                                    

2.Предимно от дейности свързани c преработка на 

зем. продукция 

 

3.Предимно от дейности свързани с оказване на 

селскостопански услуги     

 

4.Предимно икономически  неземеделски дейност  

5.Предимно от развитие на селски туризъм                                                                  

6.Предимно от заетост в сферата на  социални 

услуги, търговия и др 

 

9. Какви дейности извършвате извън стопанството? 

 Преработка на селскостопански суровини за получаване на сирене, кашкавал, вино и др.; 

 Преработка на суровини или вторични продукти от растителен или животински произход, от земеделското 

производство с нехранителна цел (например занаяти, текстил, кожарство, терапия, козметика, играчки и др.); 

 Преработка на диворастящи растения с нехранителна цел (лекарствени растения, кошници от ракита, горски 

продукти и др.); 

 Почивни и туристически дейности (селски туризъм, конна езда, рибарство и др.); 

 Производство на възобновяема енергия; 

 Друг вид производствена дейност, а именно:  

(да се уточни)_______________________________________________________; 

 Управление на собствено търговско предприятие (ресторант, кафене, магазин и др.); 

 Управление на собствено предприятие за услуги (ремонт на битова и др.техника, и др.; 

 Други: автокъща, търговия на едро, преработка на дървесина и др. 

     (да се уточни)_________________________________________________________ 
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10. Ако планирате да инвестирате през 2016-2020 г., моля посочете каква е целта на всеки вид инвестиция? (Може да 

посочите с „х” повече от 1 отговор) 

 

Цел 

Инвестиции в : 

Земя Сгради Машини, 

съоръ-жения 

Трайни 

насаж-

дения 

Друга инвес-

тиция, а 

именно: 

Повишаване на добива (продуктивността на 

животните) 

     

Повишаване качеството на продукцията      

Подобряване условията за работа      

Подобряване условията за отглеждане на 

животни  

     

Диверсифициране на дейности      

Подмяна на стари съоръжения      

Увеличаване доходността на стопанството 

(домакинството) 

     

Друга, а именно: 

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

     

 

11.  Ако планирате да инвестирате в машини и съоръжения, каква е целта на тази инвестиция? 
(Може да посочите повече от 1 отговор) 

 Да се повиши добива 

 Да се повиши  качеството на продукцията 

 Подобряване условията за работа 

 Подобряване условията за отглеждане на животни 

 Диверсифициране на дейности 

 Подмяна на стари съоръжения 

 Да увелича доходността на стопанството (домакинството) 

 Друго, а именно 

 

12. Какви инвестиции планирате да направите за периода 2016-2020? 

№ Инвестиции през периода 2016-2020 Приблизителна стойност 

лв. 

I. Сгради (посочете вида на сградата)  

   

   

   

II. Машини и съоръжения (Посочете вида на машините и 

съоръженията) 
 

   

   

   

   

III. Трайни насаждения (Посочете вида на трайните насаждения)  

   

   

   

   

IV. Преработка на селско стопански продукти   

   

   

   

   

V. Друг вид инвестиция   

   

   

   

 

13. Имате ли желание да инвестирате заедно с други земеделски производители за придобиване на общи инвестиции? 

          Да;  

          Не  
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14. Ако планирате да кандидатствате по ПРСР 2014-2020, предимно на какви източници за финансиране на 

изпълнението на проекта ще разчитате? (можете да посочите повече от един отговор) 

           Собствени средства; 

          Кредити от банки; 

          Кредити от микрофондове; 

           Кредити от кредитна кооперация; 

           Други, а именно ............................... 

 

15. Посочете, кои са основните причини да не използвате кредитиране от финансови институции? Посочете повече от 

един отговор, като ги оцените по скала. 

По скалата от 1 до 3 (1 – ниска степен, 2 средна степен, 3 висока степен 

 1 2 3 

1.Високи лихвени проценти    

2.Високи изисквания за обезпечения     

3.Недостатъчна кредита история     

4. Тежка документация    

5. Липса на микро кредитиране    

6.Липса на кредитиране от кредитни кооперации    

7.Липса на информация     

8. Други    

 

 

Б 

Моля споделете Вашите инвестиционни намерения, свързни със Стратегията за  ВОМР  

 

 

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 

 (Попълва се от Земеделски производители) 

 

Б1. Възнамерявате ли да кандидатствате по следните мерки и подмерки на ОСП и  ПРСР 2016-2020 г.? (Моля 

отговорете на всеки ред) 

 

Мярка / Подмярка 

По-скоро  

да, отколкото не 

По-скоро не, 

отколкото да 

Не съм запознат 

с мярката 

M4  Инвестиции в материални активи    

4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”    

4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за развитие на малки 

стопанства" 

   

4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

   

4.4 „Непроизводствени инвестиции“    

M6 — Развитие на стопанства и предприятия    

6.4. 1.Подкрепа за инвестиции в установяването и 

развитието на неселскостопански дейности 
   

Друга мярка/подмярка, а 

именно:................................................... 

   

 

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК): Попълва се от бенефициенти– Малки и 

средни предприятия МСП.  

 

Б2. Възнамерявате ли да кандидатствате по следните мерки Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 

(ОПИК? (Моля отговорете на всеки ред) 

 

Приоритетна ос/Инвестиционен приоритет 

По-скоро  

да, отколкото не 

По-скоро не, 

отколкото да 

Не съм запознат 

с мярката 

  Приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации    

Инвестиционен приоритет  1.1:  

Технологично развитие и иновации ” 

   

Приоритетна ос 2 Предприемачество и капацитет за 

растеж 

   

Инвестиционен приоритет  2.1: 

Достъп до финансиране в подкрепа на 

предприемачеството“ 

   

Инвестиционен приоритет  2.2 

Капацитет за растеж на МСП 
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Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОРЧР)  

Попълва се от бенефициенти -Работодатели,Местни власти,НПО,Центрове за професионално обучение 

(ЦПО).Центрове за информация и професионално ориентиране (ЦИПО),Трудови посредници. 

 

Б3. Възнамерявате ли да кандидатствате по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси? (Моля отговорете на 

всеки ред) 

 

Приоритетна ос/Инвестиционен приоритет 

По-скоро  

да, отколкото 

не 

По-скоро не, 

отколкото да 

Не съм запознат 

с мярката 

Приоритетна ос 1: Подобряване на достъп до заетост и 

качество на работното място   

   

Инвестиционен приоритет1.Достъп до заетост на 

икономически неактивни и безработни лица. 

   

Инвестиционен приоритет 3. Насърчаване и 

подпомагане на младежката заетост 

   

Инвестиционен приоритет 6. Повече възможности за 

учене през целия живот и адекватност на знанията и 

уменията на работещите спрямо нуждите на бизнеса 

   

Инвестиционен приоритет 7. Подкрепа за 

предприятията по отношение на човешките ресурси и 

условията на труд; въвеждане на гъвкави форми на 

заетост и по-добро съчетаване на личния и 

професионалния живот 

   

Приоритетна ос 2. Намаляване на бедността и      

насърчаване на социалното включване 
   

Инвестиционен приоритет1 Интеграция на 

маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др. 
   

Инвестиционен приоритет 2 Активно приобщаване, вкл. 

с оглед насърчаване на равните възможности и активното 

участие и по-добрата пригодност за заетост 

   

Инвестиционен приоритет 3.  По-добър достъп до 

устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и 

социални услуги – интегриран подход (ИП 3 частично). 

   

Инвестиционен приоритет 4. Подпомагане на 

социалното предприемачество, насърчаване на 

социалната икономика с цел улесняване на достъпа до 

заетост. 

   

 

Оперативна програма Околна среда (ОПОС)  

Попълва се от бенефициенти- Юридически лица с нестопанска   цел, МИГ, Общини. Научни институти.   

 

Б4. Възнамерявате ли да кандидатствате по следните мерки Оперативна програма Околна среда ?  

 (Моля отговорете на всеки ред) 

 

Приоритетна ос/Мярка  

По-скоро  

да, отколкото 

не 

По-скоро не, 

отколкото 

да 

Не съм 

запознат с 

мярката 

  Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие 

 

   

(Мярка 22  от НПРД) Изпълнение на мерки от националния план 

за опазване на най-значимите влажни зони в българия (Дейности 

ограничаване на антропогенното замърсяване на влажните зони; - 

дейности съгласно Плановете за управление на влажните зони);    

   

(Мярка 98 отНПРД) Изграждане и поддържане на 

инфраструктура, необходима за възстановяване на природни 

местообитания и видове (дейности – инфраструктура за 

поддържане на воден режим отводнителни и наводнителни 

канали); изкуствени съоръжения (платформи, гнезда, хранилки); 

рибни прагове и проходи; съоръжения за избягване физическото 

разделяне на вид/местообитания (вкл. зелена инфраструктура).  

   

Мярка109 Инвестиции в консервационни дейности за 

поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на 

видове и природни местообитания (дейности:опазване на 

растителни и животински видове, опазване на местообитанията – 

косене, премахеане на нежелани видове, укрепване на 

местообитанията, риск от ерозия).  

   

М3 (НПРД) Организация и провеждане на иновативни екологични 

събития (събития-паради, фестивали, конкурси, културни и арт 

практики т.е. обществена подкрепа в интерес Натура. 
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ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИЯ: 

 

2. Пол  (само един отговор) 

 

 Мъж      Жена 

 

3. Възраст (само един отговор) 

 

 до 40 години    от 40 до 50 години    над 50 години. 

 

4. Образование   (само един отговор) 

 

 Основно образование  Средно образование  Висше образование   Друго (моля  посочете) 

 

5. 

 

Позиция в социално-икономическата сфера  (само един отговор) 

 

 Представител на бизнеса - земеделски/ неземеделски                     Представител на държавна администрация  

 

 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) …………………...............        

 

 

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 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ: 

Адрес за кореспонденция: 

 

 

 

 

Телефон:  

E-mail: 

 

 

 

Благодарим Ви за отделеното време! 

 


