
 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677; www.migradomir.org; e-mail: 

mig.radomir@gmail.com 

 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
Сдружение „Местна инициативна група – Радомир – Земен“ № РД 50-48/03.05.2018 г. 

 

Д О К Л А Д 
 

OT ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ 

на отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на 

Стратегията за ВОМР с оглед оптимизиране дейността 

на „МИГ-Радомир-Земен” 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – ЗЕМЕН"  
2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677; www.migradomir.org; e-mail: 

mig.radomir@gmail.com 

 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
Сдружение „Местна инициативна група – Радомир – Земен“ № РД 50-48/03.05.2018 г. 

2 

Настоящият анализ е подготвен в изпълнение на договор за услуга със 

„СИБЕРА КОНСЛУТ“ ЕООД с предмет „Проучване и анализ на отношението 

бенефициентите към процеса на прилагане на Стратегията за ВОМР с оглед 

оптимизиране на дейността на МИГ-Радомир-Земен“. 

ИЗПОЛЗВАНА МЕТОДОЛОГИЯ/МЕТОДИКА. 

Проучването следва да обхваща всички групи заинтересовани, лица, 

участвали в разработване на, стратегията, участници в обученията, 

информационните срещи при изпълнение дейностите за информираност, 

бенефициенти, подали или подготвящи проектни предложения от всички целеви 

групи, а именно Местна власт, Земеделски производители, МСП – ИСИС, 

Микропредприятия, СНЦ,  Граждани, Малцинствени общности и уязвими групи. 

Следва да се направи цялостен анализ на информацията, получена от 

различните източници в хода на  проучването, да се обобщят резултатите и се 

извлекат изводи, които да послужат за основа за изготвяне на препоръки за 

оптимизиране дейността на „МИГ-Радомир-Земен“ при прилагане на 

стратегията по ВОМР. 

Ползвани методи: 

1. Проучване и анализ на документи от база данни от „МИГ-Радомир-

Земен“; 

2. Проучване и анализ на статистически данни от сайта на „МИГ-

Радомир-Земен“; 

3. Метод за събиране на информация, чрез анкетиране, следва да 

обхваща: 

 Извадката следва да е типологична, основана на представители от 

предварително определени сектори, включените в проучването респонденти са 

на случаен принцип. 

Обем на извадката: 100 души 

Следва да се проведат срещи и разговори и анкетиране на  място на хора 

от местната общност от територията на МИГ-Радомир-Земен, заети в различни 

сектори – туристическия бизнес, земеделски производители,  безработни, 

представители на местната власт, на неправителствения сектор и на бизнеса.   

-Участието в анкетирането е доброволно и анонимно;  
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-Участниците са избирани от различни сфери на  работа, професионална 

заетост и компетенции; 

- Участниците са избирани: 

✓ на произволен  и случаен принцип от присъствените списъци от 

проведени обучения и консултации на бенефициентите; 

✓ на произволен  и случаен принцип при посещение на институции, 

учебни заведения и бизнеса и на улиците в различните населени 

места от територията на МИГ-а. 

2.5. Обработка на данните от анкетирането. Визуализация на 

анализираните резултати: 

2.6. Изводи и препоръки 

Резултатът от обработката на информацията от анкетните карти служи 

като основа и входяща информационна база за подготовка на окончателния 

Аналитичен доклад за резултатите от проведеното проучване с изводи и 

препоръки, свързани с позитивни промени в отношението на бенефициентите 

към процеса за прилагане на Стратегията за ВОМР с оглед оптимизиране 

дейността на „МИГ-Радомир-Земен”. 

Тъй като различните подходи и методи за събиране, обработка , анализ и 

визуализиране на информацията притежават различни възможности и имат 

специфични ограничения, те ще бъдат използвани в комбинация в конкретния 

случай. В този случай е извършено съгласуване между тях, така че получените 

чрез един метод резултати да бъдат съвместими с информацията, набирана чрез 

другите методи. 

 

Източниците на информация и данни, необходими за изготвяне на 

аналитичният доклад, могат да се обобщят както следва:  

1.   База данни на МИГ – основният източник на информация, доколкото 

включва не само формалната документация на МИГ, но и информацията, набрана от 

други източници, които също под една или друга форма става част от базата данни. 

Проучване на документи, информационни източници и събеседване със 

специалистите, работещи в „МИГ-Радомир-Земен“, за анализиране на извършените 

дейности по популяризиране стратегията по ВОМР. За целта ще бъдат проучени 

документите: 

1. „Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2018 г.“; 

2. Годишен-доклад-19.2-Радомир-Земен-2018г. 
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3. „Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2019 г.“; 

4. Годишен-доклад-за-отчитане-изпълнение-на-Стратегията-за-Водено-от-

общностите-местно-развитие-2019г. 

5. За периода 01.01. – 31.05. 2020 година информацията бе получена от 

екипа на МИГ-Радомир-Земен, чрез събеседване. 

 

2.   Проучване на статистически данни от интернет сайта на  „МИГ-Радомир-

Земен“ и  анализ на интереса на посетителите към дейността на МИГ и изпълнението 

на стратегията по ВОМР. Ца целта бе предоставена статистическа информация от 

интернет сайта на МИГ: 

✓ Статистики за migradomir.org (2017) – main; 

✓ Статистики за migradomir.org (2018) – main; 

✓ Статистики за migradomir.org (2019) – main; 

✓ Статистики за migradomir.org (2020) – main. 

 

3.   Проучване, чрез анкетиране на местната общност, обхващащо:    

3.1. Проучване степента на информираност на местната общност за подхода 

ЛИДЕР и Стратегията по ВОМР на МИГ-Радомир-Земен и анализ на резултатите за 

отношението на бенефициентите към МИГ и прилаганата Стратегията по ВОМР.   

3.2. Оценка на удовлетвореността на анкетираните  от изпълнението на 

дейностите за популяризиране на  процеса за прилагане на Стратегията за ВОМР. 

3.3. Проучване и анализ на готовността за кандидатстване на бенефициентите 

с проекти в резултат на методите, средствата и подходите за информираност, 

прилагани от „МИГ-Радомир-Земен“. 

3.4. Проучване отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на 

Стратегията за ВОМР и оценка на възможностите за оптимизиране дейността на 

„МИГ-Радомир-Земен”. 

4. Обобщаване на цялата събрана и анализирана информация в изводи и 

препоръки. 
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 СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ  
 

ВОМР  Водено от общностите местно развитие  

ЕС  Европейски съюз  

МИГ  Местна инициативна група  

МЗХГ  Министерство на земеделието, храните и горите 

НПО  Неправителствени организации  

ОСП  Обща селскостопанска политика  

ОПИК  
Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“  

ОПНОИР  
Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“  

ОПОС  Оперативна програма „Околна среда“  

ОПРЧР  
Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“  

ПРСР  Програма за развитие на селските райони  

СНЦ  Сдружение с нестопанска цел  
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Задание 
 

Настоящият доклад за резултатите от извършено проучване  във връзка с 

реализирането на изпълнява Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

(Стратегия за ВОМР) по Споразумение № РД 50-48/ 03.05.2018 г., сключено с 

Управляващия орган /УО/ на ПРСР 2014-2020г., УО на ОПРЧР 2014-2020г., УО на 

ОПИК 2014-2020 ,УО на ОПНОИР 2014-2020г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР 

на „МИГ-Радомир-Земен” по  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от 

ПРСР 2014 – 2020 г, и в изпълнение на Заповед № РД 09-206 от 24.02.2020 г. на 

Заместник – министърът на земеделието, храните и горите за одобрение на дейности и 

разходи за 2020 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ 

 

Настоящият доклад анализира резултатите от извършено проучване на тема: 

„Проучване и анализ на отношението на бенефициентите към процеса на 

прилагане на Стратегията за ВОМР с оглед оптимизиране дейността на „МИГ-

Радомир-Земен”“, обхващащ общините Радомир и Земен.  

 

На база на направените проучвания ще се  систематизират пропуските и 

грешките, ще се предвидят дейности, чиято реализация ще води до утвърждаване на 

устойчиви схеми за развитие, управление и координиране на съвместни действия на 

всички заинтересовани страни за успешно усвояване на средствата от Стратегията за 

ВОМР на „МИГ-Радомир-Земен“. 

Аналитичният доклад съдържа следната информация: 

 

I. Индикативен период на проучването; 

04.05. – 15.06.2020 г. е периодът за провеждане на изследването на тема:  

„Проучване и анализ на отношението на бенефициентите към процеса 

на прилагане на Стратегията за ВОМР с оглед оптимизиране дейността на 

„МИГ-Радомир-Земен”“ 

03.05.2019г. – 31.05.2020 г. е анализираният период на изследването. 

Следва да се има предвид, че: 

 03.05.2018 г. е датата на сключване на Споразумение № РД 50-

48/03.05.2018 г. между СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и УО на ПРСР 2014-2020 г., 

УО на ОПРЧР 2014-2020 г., УО на ОПИК 2014-2020 г., УО на ОПНОИР 2014-

2020 г., за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

на МИГ – Радомир – Земен за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ по мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за 

развитие на селските райони.  

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. същото е променяно два пъти: 
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✓ Допълнително споразумение № РД 50-48 от 07.03.2019 г. към 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-48  е сключено на 03.05.2018 

г;  

✓ Допълнително споразумение № РД 50-48 от 29.08.2019 г. към 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-48 е сключено на  03.05.2018 

г.  

Периодът на изследване попада в три последователни календарни 

години, разпределени както следва: 

03.05.2018 г. – 31.12.2018г – първи изследван период 

01.01.2019 г. – 31.12.2019. – втори изследван период; 

01.01.2020 г. – 31.05.2020 г. трети изследван период. 

Видно е, че изследваните периоди не са с еднаква продължителност. 

 Освен това, те се различават по редица фактори, каквито са: 

- Популярност на  „МИГ – Радомир-Земен“ на територията на двете 

общини; 

- Подход и методи на работа на специалистите, работещи в МИГ 

към потенциалните бенефициенти; 

- Изграждащи се и/или изградени авторитет и доверие, с които се 

ползва МИГ сред местното население от територията; 

- Усложнена обстановка на работа на МИГ, поради обявена 

карантина, заради КОВИД 19,  

и редица други. 

Независимо от различните като продължителност на фиктивно 

разделените периоди от време, условия на работа на МИГ и редица други 

фактори, данните от които ще бъдат съпоставяни и анализирани от 

различните периоди, ще се очертае отношението на бенефициентите към 

процеса за прилагане на Стратегията за ВОМР и ще се дадат насоки за 

оптимизиране дейността на „МИГ-Радомир-Земен”. 

 

II. Териториален обхват на проучването: 

 

Територията на МИГ „Радомир - Земен” 

обхваща всички населени места и съвпада 

изцяло с територията на общините Радомир 

и Земен. Общия брой населени места на 

територията на двете общини е 50. На 

територията на МИГ „Радомир-Земен” са 

разположени два града – Радомир и Земен, 

които са административните центрове на 

едноименните общини и 48 села.  

Разпределението на населените места 

на териториите на двете общини е както 

следва: 
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❖ На територията на община Радомир са разположени 32 населени места; 

❖  На територията на община Земен са разположени 18 населени места. 

Населението на територията, обхваната от МИГ – Радомир –Земен, е 21459 души 

по данни на НСИ към 31.12.2016 г., 

разпределени: 

 

➢ В община Радомир – 18939 души, 

➢ В община Земен – 2520 души. 

 

 

 

 

III. Цел; 

Целта на проучването и свързаните с него анализи е установяване на точна 

картина на очакванията и настроенията на заинтересованите групи от територията на 

„МИГ-Радомир Земен“ във връзка с реализацията на Стратегия за Воденото от 

Общностите Местно Развитие. 

 

 

IV. Обект на проучването; 

Обекти на изследването са представителите от следните 

идентифицирани групи: 

Проучването обхваща всички групи заинтересовани, лица, участвали в 

разработване на, стратегията, а именно Местна власт, Земеделски 

производители, МСП – ИСИС, Микропредприятия, СНЦ,  Граждани, 

Малцинствени общности и уязвими групи.   

 

V. Задачи и анализ на резултатите от изпълнение на всяка задача; 

За изпълнението на задачите, следва: 

- да се изучат редица документи, отразяващи дейността на  „МИГ-Радомир 

Земен“ за изследвания период. 

- да бъдат изучени статистическите данни от интернет сайта на „МИГ-

Радомир Земен“, като източник на информация на потребителите; 

- Да се проведе е анкетиране на населението от територията на „МИГ-Радомир 

Земен“; 

- Да се анализират получените данни и се направят изводи за основните 

настроения и нагласи на заинтересованите групи от населението, местните 

лидери и неформални групи и си идентифицират  предложения за създаване 

на условия, водещи до подобряване на цялостната дейност на „МИГ-Радомир 

Земен“. 
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ЗАДАЧА №1 :  Проучване  на документи, информационни източници и 

събеседване със специалистите, работещи в офиса на „МИГ-Радомир-Земен“, за 

анализиране на извършените дейности по популяризиране стратегията по ВОМР. 

Една от дейностите на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е популяризиране на 

стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение, с цел провокиране  

на интереса на целевите групи за усвояване на средствата от многофондовата 

стратегията. 

Информираността на местната общност от територията на „МИГ- 

Радомир-Земен“ относно подхода ЛИДЕР, работата на МИГ,  и възможностите, 

които дава многофондовата Стратегията,  за финансиране на проекти, с 

различни по вид, обхват и насоченост дейности е от съществено значение за 

успешната работа на сдружението и изпълнение целите на Стратегия 2014-2020 

г. Степента на информираност на целевите групи зависи от методите и 

средствата за достигане на информацията от  „МИГ-Радомир-Земен“ до тях.  

За целта на настоящото изследване се проучиха  и анализираха данните 

за изпълнението на дейностите за популяризиране на стратегията по ВОМР, и 

мненията на хората от местната общност и потенциалните бенефициенти за 

изпълнението и. 

Информацията, необходима за изследването бе получена от:  

-Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир - 

Земен; 

- Годишен-доклад-19.2-Радомир-Земен-2018.; 

- Доклад-за-дейността-за-2018-г.  

- Годишен-доклад-19.2-Радомир-Земен-2019..; 

- Доклад-за-дейността-за-2019-г.; 

-Статистически данни от сайта на МИГ-Радомир-Земен.; 

 

За да се направят изводи за постигнатите резултати при изпълнение на 

дейностите за популяризиране стратегията по ВОМР, следва да се анализират 

данните от следните документи: 

1. ИЗСЛЕДВАН ПЕРИОД ПО ДАННИ ОТ :  

 „Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2018 г.“ 
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По данни от „Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2018 

г.“, изготвен на основание чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, за популяризиране на 

стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение са проведени:  

 

1 брой „Проучване на информираността относно СВОМР и мненията на 

потенциалните бенефициенти за предпочитаните начини на получаване на 

информация относно СВОМР и работата на МИГ–Радомир–Земен с оглед 

осигуряване на адекватна осведоменост и успешно изпълнение“.  

1 брой подновен хостинг на съществуващата интернет сайта на МИГ за 

2018 г.  

1 брой проведена процедура, избран изпълнител, изработени и 

разпространени на територията на „МИГ-Радомир-Земен“ рекламни и 

информационни материали във връзка с популяризиране на Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие и мерките по отделните оперативни 

програми и програмата за развитие на селските райони.  

10 броя проведени информационни срещи, на които са присъствали 144 

участника. 

10 броя консултации от служители, проведени в офиса на „МИГ-

Радомир-Земен“, и  около 110 консултации, дадени по телефона на потенциални 

бенефициенти, проявили интерес за подготовката на проектни предложения от 

територията на МИГ-Радомир-Земен. Консултациите са по ПРСР 2014-2020 г. и 

ОПИК 2014-2020 г. 

 

 

2. ИЗСЛЕДВАН ПЕРИОД ПО ДАННИ ОТ :  

„Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2019 г.“ 

По данни от „Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 

2019 г.“, изготвен на основание чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ, за популяризиране 

на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение са 

проведени: 
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1 брой „Проучване и анализ на възможностите за устойчиво и ефективно 

местно развитие чрез биологично и друго алтернативно земеделие. Практики от 

ЕС и възможности на територията на МИГ-Радомир-Земен“.  

  1 брой подновен хостинг на съществуващата интернет сайта на МИГ за 

2019 година. 

1 брой проведена процедура, избран изпълнител, изработени и 

разпространени на територията на МИГ-Радомир-Земен“ рекламни и 

информационни материали във връзка с популяризиране на Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие и мерките по отделните оперативни 

програми и програмата за развитие на селските райони.  

10 броя проведени информационни срещи, на които са присъствали 223 

участника, представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор, в 

т.ч. земеделски стопани, служители на общинска администрация, физически 

лица, търговски дружества, читалища, училища, детски градини и др. 

16 броя консултации от служители, проведени в офиса на МИГ, и над 

300 консултации, дадени по телефона на потенциални бенефициенти, проявили 

интерес за подготовката на проектни предложения от територията на МИГ-

Радомир-Земен. Консултациите са по ПРСР 2014-2020 г., ОП РЧР 2014-2020 г. и 

ОП НОИР 2014-2020 г.  

2 броя събития - МИГ-Радомир-Земен е организирал и провел годишно 

информационно събитие - Празник на МИГ-Радомир-Земен тематичен форум и 

публично събитие на открито за популяризиране на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие и МИГ.  

3. ИЗСЛЕДВАН ПЕРИОД ПО ДАННИ ОТ: 

 За периода 01.01. – 31.05. 2020 година информацията бе получена от екипа 

на МИГ-Радомир-Земен. 

Този период е значително по-кратък от предходния период. Реализацията 

на дейностите по прилагане на стратегията за ВОМР в този период е значително 

затруднена, поради обявената карантина заради Ковид 19. Поради изброените 
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причини, дейностите за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията 

на „МИГ-Радомир-Земен“ са значително по-малко от същия период от 

предходната година. 

За периода 01.01. – 31.05. 2020 година, по статистически данни  от 

„МИГ-Радомир-Земен“, :за популяризиране на стратегията за ВОМР на 

територията на нейното изпълнение са проведени: 

2 броя  Проучвания и анализи, които са в процес на изготвяне, единият е 

настоящото проучване. Проучванията са с период на изготвяне 04.05. - 30.06. 

2020 г. и са по темите: 

- „Проучване и анализ на отношението на бенефициентите към 

процеса за прилагане на Стратегията за ВОМР с оглед оптимизиране 

дейността на „МИГ-Радомир-Земен”“; 

- „Проучване и анализ на възможностите за създаване на 

организации на производителите на територията на „МИГ-Радомир-

Земен“. 

6 броя консултации от служители, проведени в офиса на МИГ, и над 

230 консултации, дадени по телефона на потенциални бенефициенти, проявили 

интерес за подготовката на проектни предложения от територията на „МИГ-

Радомир-Земен“. Консултациите са по ПРСР 2014-2020 г., ОП РЧР 2014-2020 г. и 

ОП НОИР 2014-2020 г.  

В резултат на проведеното проучване са систематизирани следните данни:
 

Таблица №1
 

Статистически данни от проведени дейности за 

популяризиране Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир - 

Земен.  2018 г. 

 

2019 г. 

01.01.-31.05. 

2020 г. 

проведени обучения на бенефициенти, екип на МИГ и 

местни лидери 11 11 0 

брой обучени 154 253 0 

проведени консултации в офиса на МИГ 10 16 6 

брой консултирани в офиса на МИГ 10 16 6 

брой консултирани по телефона 110 300 230 

брой проучвания и анализи 1 1 2* 
2* - двете проучвания ще бъдат изготвени до края на месец юни 2020 г. 
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Диаграма №1 

 

ИЗВОДИ:  

От направеното проучване на статистически данни от Докладите за 

дейността на МИГ-а за 2018 г., 2019 г. и събеседвания с екипа на МИГ за 

периода от началото на годината до месец май - 2020 година за проведените 

дейности за популяризиране Стратегията за ВОМР на „МИГ-Радомир-Земен“, 

следват изводите: 

1.На лице е активизиране на общността, потвърдено от двойно 

нарастващия брой на участниците в обученията, при еднакъв брой проведени 

обучения, както и от драстичното нарастване на броя дадени консултации по 

телефона от екипа на МИГ-а., отчетено през всеки следващ отчетен период.  

2. Независимо от предизвикателството за работа в затруднена 

обстановка, каквато е карантината заради Ковид 19, работата в „МИГ-Радомир- 

Земен“ не е спирала, като се е изменил драстично начинът на консултиране на 
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бенефициентите – от консултиране в офиса на МИГ-а е преминато към 

консултиране по телефона.  

3. По изказано мнение при събеседвания с екипа на „МИГ-Радомир-

Земен“, трябва да продължи работата по популяризиране стратегията по ВОМР 

за повишаване капацитета на бенефициентите, включително за съвместна работа 

и взаимодействие на потенциалните бенефициенти с консултанти по подготовка 

на техните проектни предложения.  

4. Наблюдават се промени в отношението на обществеността към 

методите, средствата, видът, обемът, насочеността и потребността от получаване 

на конкретна, интересуваща ги информация, предоставяна от „МИГ-Радомир-

Земен“ при изпълнение на дейностите за популяризация на стратегията по 

ВОМР.  От направеният анализ на документите, следва изводът, че голяма част 

от целевите групи проявили интерес към прилагането на стратегията по ВОМР, 

предвид проявената активност и заинтересованост, ще се превърнат в 

бенефициенти, кандидатстващи с проекти пред МИГ. 

ПРЕПОРЪКИ: 

 Видно от Диаграма № 1 и данните от приложената таблица № 1, може да 

се направи изводът, че интересът към участие в организираните  информационни 

събития расте през всеки следващ обследван период, поради което в 

затруднените условия на работа, заради обявената карантина, „МИГ-Радомир-

Земен“  трябва да видоизмени методите и средствата за предоставяне на 

информацията на целевите групи и  разнообрази формите и условията за 

информираност на широката общественост.  

 

ЗАДАЧА №2: Проучване на статистически данни от интернет сайта на  „МИГ-

Радомир-Земен“ и  анализ на интереса на посетителите към дейността на МИГ и 

изпълнението на стратегията по ВОМР. 

 

В днешно време хората се се нуждаят все повече  и ползват интернет базирани 

източници за търсене и намиране на необходимата им информация. Такъв източник на 

информация, се явява интернет сайтът  „МИГ-Радомир-Земен“ - пряко свързан 
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цялостното изпълнение на стратегията по ВОМР. Интернет сайтът е не само източник 

на информация за посетителите, но и софтуерен инструмент за комуникация, 

съхраняване и  архивиране на база данни, а също и за трансформиране, обработка и 

анализ на структурирани данни – тези, които са натрупани в системите за управление 

на бази от данни и статистически  анализ на данни, съхранявани в интернет сайтът . 

При изпълнение на стратегията по ВОМР,  за информираността на целевите групи 

в голяма и получаване на обратна връзка с тях степен се осъществява чрез използването 

на съвременните информационни, комуникационни технологии и Интернет, какъвто е 

сайтът на „МИГ-Радомир-Земен“.  

При анализ на статистическите данни ще се установи ролята на интернет сайта и 

потребността на целевите групи да ползват това съвременно средство като  възможност 

за извличане на полезна информация. Целта на проучването е да се разкрият 

възможностите за извличане на полезна информация и анализира степента на 

потребност и ползване на интернет сайта от населението на изследваната територия.   

 

Интернет сайтът на „МИГ-Радомир-Земен“ е създаден преди финансиране на 

стратегията по ВОМР, поради което ще представлява интерес да се съпоставят 

анализираните данни за целия период на съществуването и функционирането му.  

Предоставена е информация голямо количество статистическа информация за 

всяка календарна година поотделно, с различни по характер обекти и параметри на 

анализ на данните, отнасяща се до ползването на интернет сайта. 

В настоящото изследване ще се анализират само данните, отнасящи се до: 

-  Брой уникални посетители, брой посещения  и  брой посетени страници;- 

Таблица № 2, Диаграма № 2 

-  брой посетени Хита – Таблица № 3, Диаграма № 3; 

-  ползван  трафик – Таблица №… , Диаграма №. 

 

 Ще бъдат съпоставяни данните по изброените показатели за всяка година от 

създаването на сайта,13.07.2017 г. до 31.05.2020 г. 
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Таблица № 2 
 

2017г. 2018г. 2019 2020 

брой уникални  посетители 465 2760 6022 2569 

брой посещения 1088 6317 13812 5528 

брой посетени  страници 3858 21580 44771 17679 

Диаграма № 2 

 

 

Таблица № 3  
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

брой посетени хита от 1 посетител 10,11 13,09 19,38 17,35 

брой посетени страници от 1 

посетител 

3,54 3,41 2,24 3,19 

брой посещения от 1 посетител 2,33 2,88 2,29 2,15 

използван трафик GB 0,61 3,5 11,15 4,74 
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Диаграма №3 

 
 

ИЗВОДИ: 

Данните за 2020 година също показват ръст на нарастване на ползването 

на интернет сайта, независимо от показания спад в графичното изображение, 

поради факта, че изследваният период е по-кратък 01. 01. – 31 .05 2020 г..  

От данните в таблиците и графиките, ясно се вижда, че броят на 

посетителите расте, нараства значително броя на посетените страници и хитове, 

но показателно е че ползваният трафик нараства в няколко пъти при сравняване 

на анализираните периоди помежду им. Интернет сайтът дава  не само добра 

възможност за информиране на посетилите го, но е и средството за обратна 

връзка с екипа на „МИГ-Радомир-Земен“.  

Интернет сайтът се явяват  важен източник на информация. 

Информацията е разбита на групи (рубрики) по тематика, което дава възможност 

за добра ориентация и бързо намиране на информацията, от която се интересува 

посетителя. Посетителите имат възможност да напишат свое запитване или 

съобщение, което официализира връзката му с екипа на МИГ.  

Ролята на интернет сайтът нараства, и може да се определи като много 

добър и ефективен източник на информация, чрез който се осигурява 

публичност, и прозрачност при изпълнението на стратегията по ВОМР на 

„МИГ-Радомир-Земен“. 
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ЗАДАЧА №3: Проучване, чрез анкетиране на местната общност, 

обхващащо:    

За целта на изследването се проведе проучване чрез анкетиране на целевите групи 

от територията на „МИГ-Радомир-Земен“.   

 

Обем на извадката: 100 души 

 

Бяха проведени срещи,  разговори и анкетиране на  място на хора от местната 

общност от територията на „МИГ-Радомир-Земен“, заети в различни сектори – 

туристическия бизнес, земеделски производители, безработни, представители на 

местната власт, на неправителствения сектор и на бизнеса. 

 

 Извадката е типологична, основана на представители от предварително 

определени сектори., включените в проучването респонденти са на случаен принцип. 

 

 Анкетираните не са длъжни да дават мнение по всички зададени въпроси. 

При провеждане на анкетирането са спазени основните правила: 

-Участието в анкетирането е доброволно и анонимно; 

-Участниците са избирани от различни сфери на работа, професионална 

заетост и компетенции; 

- Участниците са избирани: 

✓ на произволен  и случаен принцип от присъствените списъци от 

проведени обучения и конултации на бенифициентите; 

✓ на произволен  и случаен принцип при посещение на институции, 

учебни заведения, бизнеса и на улиците в различните населени места от 

територията на „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

След провеждане на анкетирането следва обработка на данните,  визуализация 

на анализираните резултати и обобщаване на изводи и препоръки. Резултатите от 

обработката на информацията от анкетните карти служи като основа и входяща 

информационна база за подготовка на настоящия Аналитичен доклад за резултатите от 

проведеното проучване с изводи и препоръки, свързани с позитивни промени в 

отношението на бенефициентите към процеса за прилагане на Стратегията за ВОМР с 

оглед оптимизиране дейността на „МИГ-Радомир-Земен”“. 
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3.1. Проучване степента на информираност на местната общност за 

подхода ЛИДЕР и Стратегията по ВОМР на МИГ-Радомир-Земен и анализ на 

резултатите за отношението на бенефициентите към МИГ и прилаганата 

Стратегията по ВОМР.    

От степента на информираност зависи  провокиране на местната инициатива, 

нагласа и готовност на местната общност за постигане на максимално усвояване на 

средствата и ефективното реализиране на Стратегията на „МИГ-Радомир-Земен“. 

Изследването на степента на информираност на местната общност за подхода 

ЛИДЕР и Стратегията по ВОМР на „МИГ-Радомир-Земен“ се извърши чрез анкетиране 

на хората от територията на МИГ-а, илюстрирана в табличен и графичен вид, след 

анализ на дадените отговори на въпросите: 

 

Въпрос №1 от анкетата:  

 

Кога за пръв път чухте за „МИГ-Радомир-Земен“? 

С този въпрос бе потърсена информация, кога хората от местната общност за 

първи път са узнали за съществуването на „МИГ-Радомир-Земен“. При анализа на 

дадените отговори ще се проследи относителният дял на нарастване на населението до 

което е достигнала информацията за „МИГ-Радомир-Земен“ и изпълняваната стратегия 

по ВОМР.  

 

Данните от направеното проучване са представени в Таблица № 4   

 

1. Кога за пръв път чухте за МИГ-Радомир-Земен? Отговори 

% 

Преди създаване на МИГ 8 

2018 г. 28 

2019 г. 43 

2020 г. 17 

Не съм чувал за МИГ 4 
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Диаграма №4 

  
 

Резултатите показват, че само 4% от анкетираните за целият период на 

изследването, не са чували и не знаят нищо за“ МИГ-Радомир-Земен“. По-голям е 

броят на анкетираните, които пряко са участвали във форум срещите преди създаването 

на МИГ-а и имат принос за разпределяне на средствата по мерки, ОП и ПРСР. 

Показателно е нарастването на броя бенефициенти през 2019 година – 43%, което 

говори за сериозна работа на екипа на МИГ-а за информиране на местната общност по 

отношение на възможностите за финансиране на проекти, които дава многофондовата 

Стратегията. Спадът на хората, научили за съществуването на МИГ-а през 2020 година 

е обясним, поради две причини: 

 1. Голям е броят на хората, които знаят  съществуването на МИГ-а;  

2. Обявената карантина заради Ковид 19, е причина за отменяне на обученията и 

информационните срещи, планувани за 2020 г.  

ИЗВОДИ: 

От обобщаването и анализът на дадените отговори може да се направи изводът, че 

„МИГ-Радомир-Земен“ е добре разпознаваем в местната общност.  

 

Въпрос №2 от анкетата: „От къде научихте за МИГ-Радомир-Земен?“ 

С този въпрос бе потърсена информация от кого хората от местната общност са 

узнали за Стратегията и МИГ-Радомир-Земен.  
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Въпрос №2 от анкетата илюстрира източникът от който хората от местната 

общност са узнали за съществуването на МИГ-Радомир-Земен.  

Данните от направеното проучване са представени в Таблица№5  

2. От къде научихте за МИГ-Радомир-Земен? Отговори % 

От информационни, лични срещи, информационни материали и 

интернет сайта на МИГ. 

51 

От общинска администрация 23 

От медиите 11 

От колеги, близки и приятели 8 

Друго 3 

Не съм чувал 4 

Диаграма №5 

51%

[]

11%

8%

2%
4%

От информационни, лични срещи, информационни материали и интернет сайта на МИГ.

От общинска администрация

От медиите

От колеги, близки и приятели

Друго

Не съм чувал
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Резултатите показват, че само 4% от анкетираните не са чували и не знаят нищо за 

Стратегията и МИГ-Радомир-Земен. От колеги, приятели и от медиите са узнали 19% 

от населението, докато от общинските администрации  и структури са узнали 24% от 

населението. Това показва, че Местната инициативна група има голяма подкрепа от 

местните власти. Показателно е,  че хората са научили за съществуването на „МИГ- 

Радомир-Земен“ от реализираните дейности за популяризиране от самата МИГ. 

ИЗВОДИ: 

От обобщаването на дадените отговори може да се направи изводът, че основната 

работа по популяризирането на Стратегията по ВОМР е свършена от „МИГ-Радомир-

Земен“  и от общинските администрации и кметствата на двете административни  

единици в обхвата на МИГ-а. 

ПРЕПОРЪКИ: 

„МИГ-Радомир-Земен“ следва да търси  и повиши ролята на  алтернативни 

методи и средства за разпространяване на информацията за стратегията по ВОМР, за  

достигането и  до по-широк кръг хора от целевите групи. 

 

Въпрос №3 от анкетата: “ Чели ли сте и запознати ли сте със Стратегията за 

ВОМР на МИГ-Радомир - Земен?“ 

Въпрос № 3 от анкетата:  илюстрира до колко хората от проучваната територия са 

запознати със Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен. От дадените отговори, се 

вижда, че 13% от анкетираните не са чели Стратегията. За анкетираните, които са дали 

отговори, че познават отлично Стратегията – 22%, и тези, които се интересуват само от 

конкретни мерки-16%, може да се каже, че са потенциални кандидати, които са добре 

осведомени и ориентирани във възможностите, които им предоставя Стратегията за 

финансиране на техните идеи.  Отговор „Друго“ са  дали 12 % от анкетираните, като в 

дадените пояснения се обобщават две мнения –4% са отговорили -  „ Консултантът ми е 

много добре запознат със Стратегията на МИГ“ и 8% са отговорили „Чел/а съм 

резюмето на Стратегията на МИГ“, т.е. анкетираните, дали отговор „Друго“ може да се 

причислят към запознатите със Стратегията на МИГ-а. 

Данните от направеното проучване са представени в Таблица№ 6  

3.Чели ли сте и запознати ли сте със Стратегията за ВОМР на 

МИГ-Радомир - Земен? 

Отговори % 

Познавам отлично Стратегията 22 

Познавам обзорно Стратегията 37 

Чел/а съм предимно мерките които ме интересуват. 16 

Не съм чел/а Стратегията. 13 

Друго 12 
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Диаграма № 6 

Познавам 
отлично 

Стратегията

Познавам 
обзорно 

Стратегията

Чел/а съм 
предимно 

мерките които 
ме интересуват.

Не съм чел/а 
Стратегията.

Друго

 
 

ИЗВОДИ: 

 

 Малка част от анкетираните не са чели стратегията, което е 

показателно, че хората от местната общност се интересуват и са добре 

осведомени от стратегическият документ по който работи МИГ-Радомир-Земен. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

С анкетираните, дали отговор, че обзорно познават Стратегията – 37%, и 

тези, които не са чели Стратегията – 13%, следва да се поработи допълнително 

от страна на „МИГ-Радомир-Земен“. 

С анкетираните, които познават стратегията по ВОМР, трябва активно 

да се работи, за провокиране на интерес и активизиране на местната инициатива 

за кандидатстване с проектни предложения пред „МИГ-Радомир-Земен“. 

 
 

Въпрос № 4 от анкетата е: „Одобрявате ли разпределението на средствата по 

отделните мерки от многофондовата Стратегия за ВОМР на МИГ-Радомир - 

Земен?“ 

Дадените отговори са анализирани в две направления: 
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1. Доколко многофондовата Стратегия по ВОМР на „МИГ-Радомир-Земен“ 

отговаря на очакванията и потребностите на местната общност по отношение на 

разпределението на средствата по различните мерки от оперативните програми и ПРСР. 

2. Доколко анкетираните познават  стратегията и възможностите за 

кандидатстване по различните мерки на оперативните програми и мерките от ПРСР. 

 

Данните от направеното проучване са представени в Таблица № 7    

4.Одобрявате ли разпределението на средствата по отделните мерки 

от многофондовата Стратегия за ВОМР на МИГ -Радомир - Земен? 

Отговори % 

Да  70 

Не 0 

Нямам мнение 21 

Друго 9 

 

Диаграма № 7 

 
Никой от анкетираните не е отговорил отрицателно, а 21% от анкетираните нямат 

мнение по зададения въпрос. Отговорилите с  „Друго“  са 9%, като 4% са отговорили, 

че тъй като не са чували за МИГ, няма как да изкажат мнение за разпределените 

средства по меките, а 5% са изразили мнение, че след приключване на програмния 

период ще стане ясно по кои мерки са останали средства, а по кои мерки има недостиг 

на средства, което ще е показател за правилното разпределение на средствата от 

Стратегията по ВОМР, според потребностите на бенефициентите. 
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ИЗВОДИ: 

Показателно висок е процентът на отговорилите с „Да“ – 70%, от което следва 

изводът, че разпределението на средствата по отделните мерки от многофондовата 

Стратегия за ВОМР на „МИГ-Радомир-Земен“ удовлетворява бенефициентите. 

Само хората, които познават  стратегията са запознати с  възможностите за 

кандидатстване по различните мерки на оперативните програми и мерките от ПРСР, и 

те са отговорили с „Да“. От тук следва изводът, че добре осведомените, много по-лесно 

биха могли да се провокират да кандидатстват с проект пред  „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

ПРЕПОРЪКИ:  

„МИГ-Радомир-Земен“ следва да работи целенасочено и активно с добре 

осведомените хора от местната общност, в посока провокиране интерес за 

кандидатстване с проекти по мерките от многофондовата стратегия.   

 

3.2. Оценка на удовлетвореността на анкетираните от различните целеви  

групи от изпълнението на дейностите за популяризиране на и процеса за 

прилагане на Стратегията за ВОМР. 

В проведената анкета бяха предвидени въпроси, от отговорите на които ще стане 

ясно правилни ли са подходът, методите и средствата, ползвани при изпълнение на 

дейностите за популяризиране  Стратегията по ВОМР на МИГ-Радомир-Земен.  

 

Въпрос № 5 от анкетата:„Доволни ли сте от проведените  информационни 

събития и обучения, организирани от екипа на „МИГ-Радомир-Земен“?“ 

Диаграма № 8 - въпрос № 5 от анкетата илюстрира оценката на хората от 

общността от качеството на проведените информационни събития или обучения. На 

въпросът „Доволни ли сте от проведените  информационни събития и обучения, 

организирани от екипа на „МИГ-Радомир-Земен“?“ На въпросът, положително са 

отговорили 39% от анкетираните, 61% не са присъствали на проведените  

информационни събития и обучения, а 28% са изказали мнение, че биха желали да 

присъстват но поради усложнената обстановка в условията на карантина, заради Ковид 

19, е добре да се помисли за алтернативни методи за достигане на информацията до 

тях.  

Данните от направеното проучване са представени в Таблица № 8  и Диаграма №8  
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Таблица № 8   

5.Доволни ли сте от проведените  информационни събития и 

обучения, организирани от екипа на „МИГ-Радомир-Земен“? / 

може да отговорите на повече от един въпрос, да направите 

коментари и дадете предложения за подобряване работата на 

„МИГ-Радомир-Земен“/ 

Отговори 

        % 

Да  39 

Донякъде 0 

Не 0 

Не съм присъствал/а на посочените мероприятия 61 

Нямам мнение 0 

Друго / предложения/ коментари 28 

Диаграма №8 
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ИЗВОДИ и ПРЕПОРЪКИ: Хората от местната общност проявяват интерес към 

дейностите за популяризиране на Стратегията на МИГ-Радомир-Заман, загрижени са от 

усложнената ограничителна обстановка на карантина и предлагат МИГ да насочи 

повече ресурс в алтернативни инициативи за популяризиране Стратегията на ВОМР и 

своята дейност. 

 

Въпрос № 6 от анкетата „Доволни ли сте от провежданите консултации, 

давани от екипа на „МИГ-Радомир-Земен“?“, 

Диаграма № 9 - въпрос № 6 от анкетата илюстрира оценката на хората от 

общността за качеството на провеждане на консултации от екипа на МИГ-Радомир-

Земен. На въпросът „Доволни ли сте от провежданите консултации, давани от екипа на 
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„МИГ-Радомир-Земен“?“, положително са отговорили 57% от анкетираните, а 29% не 

са се възползвали от тази възможност. В отговор „ Друго“ се очертават две мнения – 5 

% отговарят, че техни консултанти са ползвали  услугите на екипа на МИГ, а 9% 

отговарят, че имат намерение да се консултират по телефона или в офиса на МИГ-а. 

Данните от направеното проучване са представени в Таблица № 9 и Диаграма № 9  

 

Диаграма №9 

6. Доволни ли сте от провежданите консултации, давани от екипа на 

„МИГ-Радомир-Земен“? / може да отговорите на повече от един въпрос, 

да направите коментари и дадете предложения за подобряване работата 

на „МИГ-Радомир-Земен“/ 

Отговори 

 % 

Да  57 

Донякъде /моля, уточнете/ 0 

Не 0 

Не съм ползвал/а консултации 29 

Друго 14 

 

Диаграма №9 
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ИЗВОДИ:  

Интерактивният подход на обучителите и консултиращите от екипа на МИГ-а, е 

допринесъл не само за разбиране и усвояване на материята, но и за сближаване на 

отношенията между обучаемите и поддържане на общия интерес на високо ниво и 

постигане на екипна ефективност. 

От направената оценка по т. 3.2. „Оценка на удовлетвореността на потенциалните 

бенефициенти от изпълнението на дейностите за популяризиране на Стратегията по 

ВОМР“ е че  процеса за прилагане на Стратегията за ВОМР е право пропорционален на 

нарастването на  авторитета , професионализма, а както подсказаха анкетираните – и от 

екипната работа на органът на  управление и екипа на МИГ-а ” 

 

 

3.3. Проучване и анализ на готовността за кандидатстване на 

бенефициентите с проекти в резултат на методите, средствата и подходите за 

информираност, прилагани от „МИГ-Радомир-Земен“. 

От проучване степента на готовност на бенефициентите да кандидатстват с 

проекти ще се направят изводи, кои фактори и идентифицирани рискове, които пречат 

и доколко те са преодолими. В резултат на това проучване ще са набележат насоките за 

работа на МИГ за преодоляване трудностите и пречките на бенефициентите да 

кандидатстват, което ще доведе  до оптимизиране на дейността на МИГ, при 

реализация на целите на стратегията по ВОМР.  

 

Въпрос №7: „Бихте ли кандидатствали с проектно предложение по мерките 

от Стратегията за ВОМР на „МИГ-Радомир-Земен“?“ 

Диаграма № 10 - въпрос № 7 от анкетата илюстрира готовността на анкетираните да 

кандидатстват с проекти пред МИГ-Радомир-Земен. Отговорите на въпроса „Бихте ли 

кандидатствали с проектно предложение по мерките от Стратегията за ВОМР на „МИГ- 

Радомир-Земен“?“, са систематизирани в няколко обобщени групи: 

 - 12% са отговорилите че са кандидатствали или имат намерение да 

кандидатстват; 

- 45% не са решили окончателно или се колебаят поради затруднения със 

събиране на необходимите документи; 

- 34% са хората, които нямат намерение да кандидатстват; 

- 9 % са дали обяснения поради какви причини не проявяват интерес да 

кандидатстват с проект пред МИГ. 

Данните от направеното проучване са представени в Таблица № 10 
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 Таблица № 10  

7.Бихте ли кандидатствали с проектно предложение по мерките 

от Стратегията за ВОМР на „МИГ-Радомир-Земен“? 

Отговори 

 % 

Да, вече съм кандидатствал/а 8 

Да, имам намерение да кандидатствам 4 

Все още се колебая 17 

Не, защото е трудно да събера исканите  документи. 9 

Не, защото не мога да осигуря финансов ресурс за реализиране на 

проекта 

19 

Нямам намерение да кандидатствам 34 

Друго / препоръки 9 

 

Диаграма№10
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КОМЕНТАРИ: 

❖ Имам желание, но нямам финансова възможност да реализирам 

проекта, а чрез вземане на кредит за реализация на проекта - кандидатстването 

се обезсмисля;  

❖ Имам желание да кандидатствам, но по предварителни проучвания 

от момента на отваряне на прием до подписване на договор за  

ПРЕПОРЪКИ от анкетираните: 

1.Да се промени начинът на финансиране на проектите, като се направят 

повече етапи за реализация на проекта. Да се дава авансово плащане на всеки 

етап и се одобряват разходите преди те да са направени;  

2. Документите, за които се изисква много време за изготвянето им от 

институциите / например Решение за водовземане, издавано от Басейнова 

Дирекция/, да се представят преди подписване на договора за финансиране а не 

по време на оценка на проекта;  

3. От момента на подаване на проекти към МИГ,  до финансиране на 

одобрените проектни предложения ще мине около 1 - 1,5 години, което е много 

дълъг период за реализиране на бизнес намерение. Препоръчам периодът от 

подаване на проектите до подписване на договорите за финансиране на 

одобрените проекти да се съкрати на 6 месеца. 

 

ИЗВОДИ: 

Дадените препоръки от анкетираните, говорят за много добро познаване на 

проблемите, които пречат на потенциалните бенефициенти да разработят и 

реализират проект пред МИГ. Идентифицираните от анкетираните проблеми, 

биха могли да се коментират с УО на всички ОП от многофондовата стратегия и 

УО на ПРСР, с цел подобряване условията  за кандидатстване пред МИГ при 

разработване на методики и условия за кандидатстване през следващият 

програмен период. 
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ПРЕПОРЪКИ: 

При анализиране на дадените от анкетираните отговори, следват изводите: 

1. МИГ-Радомир-Земен, следва да обърне внимание и поработи 

индивидуално с хората, които се  колебаят при вземане на решението си да 

кандидатстват с проект; 

2.  МИГ-Радомир-Земен, следва да продължи популяризиране на стратегията 

по ВОМР сред населението, чрез прилагане на интерактивни подходи за 

достигане на информацията до възможно най-голям брой бенефициенти, част 

от които биха проявили интерес да кандидатстват пред МИГ.  

3. Препоръките, които са дали анкетираните биха могли да се коментират от 

МИГ-Радомир-Земен с УО на ПРСР, с цел евентуални промени при изготвяне 

на Условията за кандидатстване и стратегическите документи за следващия 

програмен период и/или при изготвяне на следващата стратегия по ВОМР на 

МИГ-а. 

 

Въпрос № 8 от анкетата: „Считате ли, че информацията, която 

получавате за процедурите за кандидатстване от ИСУН2020, интернет сайта  и в 

офиса на МИГ  е лесно достъпна, ясна и достатъчна за подготовка на проектно 

предложение?“ 

 

Диаграма № 11 - въпрос № 8 от анкетата илюстрира оценката за 

информираността и възможностите на анкетираните сами да намират и работят 

с необходимата им информация. Броят на дадените отговори е по-голям от броя 

на анкетираните, защото е дадена възможност да се изразят мнения по дадените 

отговори.  

Данните от направеното проучване са представени в Таблица № 11  
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Считате ли, че информацията, която получавате за процедурите за 

кандидатстване от ИСУН2020, интернет сайта  и в офиса на МИГ  е 

лесно  достъпна, ясна и достатъчна за подготовка на проектно 

предложение? Може да посочите повече от един отговор. 

Отговори 

% 

Да 27 

Да, след като ме консултираха 43 

Не 5 

Нямам мнение 9 

Друго / препоръки 28 

Диаграма №11 

 

Отговорите на въпроса „Считате ли, че информацията, която получавате за 

процедурите за кандидатстване от ИСУН2020, интернет сайта  и в офиса на 

МИГ  е лесно  достъпна, ясна и достатъчна за подготовка на проектно 

предложение?“, са систематизирани в няколко обобщени групи:  

- 49 % от анкетираните лесно и след консултиране, намират информацията, 

която им е необходима от ИСУН2020, интернет сайта на МИГ-Радомир-

Земен и други източници. 

- 5 % от анкетираните не се справят с намирането на информация от 

електронните източници; 
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- 16% от анкетираните нямат мнение, поради липса на заинтересованост да 

търсят информация, защото нямат намерение да кандидатстват;  

- 43 % са изказали мненията: 

- 8% - След консултация в  „МИГ-Радомир-Земен“ и консултант, лесно се 

работи в ИСУН 2020. 

- 12% - Информацията за процедурите за кандидатстване е лесно  достъпна, 

ясна и достатъчна, но за подготовка на проектно предложение е 

необходимо  ползване на консултант.  

- 9% - В ИСУН 2020 и интернет сайта на МИГ не ми е трудно да се 

ориентирам и намеря информацията която ме интересува;  

- 6%- Без консултиране не можех да намирам информацията която ме 

интересува.  

- 6% -Не, защото нямам намерение да кандидатствам с проект, не ме е 

интересувало и не съм търсил/а информация от посочените източници. 

ИЗВОДИ: 

След анализа на дадените отговори от анкетираните може да се направи 

изводът, че на голяма част от анкетираните им е била необходима помощ за да се 

ориентират от къде да намират необходимата им информация. Като цяло 

степента на информираност на анкетираните е много добра.  

ПРЕПОРЪКИ: 

1. При провеждане на бъдещи обучения от МИГ, следва да се 

демонстрира пред обучаваните източниците и начинът за достъп до информация 

в интернет пространството. 

2. В интернет сайта на МИГ, следва да се продължи практиката за 

указване на ЛИНК-ове за достъп към интернет страници, съдържащи подробна 

специализирана информация за отворени приеми и друга свързана с 

подготовката на проектни предложения информация.   

Въпрос № 9 от анкетата: „Считате ли, че информацията, която 

получавате за процедурите и критериите за оценяване на проектните 

предложения е лесно  достъпна, ясна, прозрачна и достатъчна?“ 
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Диаграма № 12 - въпрос № 9 от анкетата илюстрира степента на 

информираност на анкетираните и качеството на получаваната информация за 

процедурите и критериите за оценяване на проектните предложения.  

Броят на дадените отговори е по-голям от броя на анкетираните, защото е 

дадена възможност да се изразят мнения по дадените отговори.  

Данните от направеното проучване са представени в Таблица № 12   

9.Считате ли, че информацията, която получавате за процедурите 

и критериите за оценяване на проектните предложения е лесно  

достъпна, ясна, прозрачна и достатъчна? Може да посочите 

повече от един отговор. 

Отговори  

% 

Да 33 

По-скоро Да 27 

Не 0 

По-скоро Не 0 

Нямам мнение 23 

Друго / препоръки 26 

Диаграма №12 
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От отговорите на въпроса „Считате ли, че информацията, която получавате 

за процедурите и критериите за оценяване на проектните предложения е лесно  

достъпна, ясна, прозрачна и достатъчна?“, са систематизирани в няколко 

обобщени групи: 

➢ 60 % от анкетираните лесно намират информация за от ИСУН2020, 

интернет сайта на МИГ-Радомир-Земен и други източници за процедурите 

и критериите за оценяване на проектните предложения. 

➢ 23 % от анкетираните нямат мнение за намирането на информация 

от електронните източници по зададеният въпрос; 

➢ 26% от анкетираните  изказват мнение в отговор „Друго“,  

➢ 10%  изказват мнение, че знаят от къде, но не им е било необходимо, 

затова не са търсили информация за процедурите и критериите за 

оценяване на проектните предложения;  

➢ 12% изказват мнение, от любопитство четат различна информация от 

интернет сайта на МИГ-Радомир-Земен, но не са запознати с процедурите 

и критериите за оценка на проектни предложения, защото не им е било 

необходимо; 

➢ 4% отговарят, че консултантите са им предоставили тази информация и не 

им се е налагало да я търсят в електронните източници.  

ИЗВОДИ: Като цяло степента на информираност на анкетираните е много 

добра. 

ПРЕПОРЪКИ: 

1. При провеждане на бъдещи обучения от МИГ, следва да се 

демонстрира пред обучаваните източниците и начинът за достъп до информация 

в интернет пространството. 

2. В интернет сайта на МИГ, следва да се продължи практиката за 

указване на ЛИНК-ове за достъп към интернет страници, съдържащи подробна 

специализирана информация за отворени приеми, подготовката и оценяването на 

проектни предложения.   
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3.4. Проучване отношението на бенефициентите към процеса на 

прилагане на Стратегията за ВОМР и оценка на възможностите за оптимизиране 

дейността на „МИГ-Радомир-Земен”. 

Отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на Стратегията 

за ВОМР е отражение от умението на УС и екипът на МИГ, съвместно с 

общинските ръководства на общините Радомир и Земен да провокират 

интересът на местната общност към възможностите, които предлага 

многофондовата стратегия за развитие на територията в икономически, 

социален и духовен аспект. За целите на проучването, в анкетата са включени 

въпроси, от които ва стане ясно на каква възраст, от кой пол, с какво 

образование и в каква сфера упражняват трудовата си дейност.  

След събиране и анализиране на резултатите от това проучване ще бъдат  

зададени последните въпроси обобщаващи и даващи представа  цялостно за  

отношението на бенефициентите към процеса за прилагане на Стратегията за 

ВОМР предложенията за  оптимизиране дейността на „МИГ-Радомир-Земен“. 

Въпрос № 10: „Моля, отбележете Вашите пол и възраст“. 

При анали за отговорите на въпросът „Моля, отбележете Вашите пол и 

възраст“  е констатирано, че 53 човека са мъже, а 47 са жени.  

Таблица №13 

10.Моля, отбележете Вашите пол и възраст.  Мъж  

%“ 

Жена 

% 

под 18 г. 1      0   

18-40 19 24 

41-65 31 22 

над 65 2 1 
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Диаграма:13 

 

От анкетираните мъже - 1 е на възраст под 18 години, 19 мъже са  във 

възрастовата група 18-40 години, 31 мъже са от 41-65 годишни и 2 души са над 

65 годишна възраст.  

Анкетираните жени са 47, като под 18 годишна възраст не е анкетирана 

нито една жена, от 18-40 годишна възраст са дали мнението си по въпросите на 

анкетата 24 жени, тези, които са от 41-65 години са 22 жени и само е1 е над 65 

годишна възраст. 

Интересен е фактът, че анкетираните под 18 и тези над 65 годишна възраст 

са запознати с дейностите на МИГ и изказват активно мнението си по голяма 

част от въпросите. 

От тук следва изводът, че възрастта не е определяща за провокиране на 

заинтересованост към дейността, развивана от МИГ и изпълнението на целите 

на стратегията по ВОМР. 
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Въпрос № 11: „Какво е Вашето образование?“ 

49% от анкетираните са с висше образование; 

48% от анкетираните са със средно образование; 

3% от анкетираните са с основно образование. 

Таблица № 14 

11.Какво е Вашето образование?  Отговори 

% 

Висше 49 

Средно 48 

Основно 3 

Друго 0 

 

Диаграма №14 

 

ИЗВОДИ:  

Независимо от образованието, което притежават анкетираните, при добра 

информираност, могат да бъдат активирани  и заинтересовани да кандидатстват 

с проекти пред „МИГ-Радомир-Земен“. 

Въпрос № 12: „В кой сектор упражняват трудова дейност?“
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На въпроса „В кой сектор упражняват трудова дейност?“  48% са 

отговорили, че развиват дейност в сферата на промишлеността, услугите, 

занаятчийство и земеделие. В публичният сектор са заети 17% от анкетираните, 

докато 25 % от анкетираните работят в неправителственият сектор. 

Таблица № 15 

 12. В кой сектор упражняват трудова дейност?   % 

Стопански в сферата на промишленост,  услуги, занаяти,  

земеделие, животновъдство  

58 

Публичен сектор -общински и държавни институции 17 

Неправителствен сектор 25 

 

Диаграма № 15 

 

Представителност по сектори : най-активно в анкетата са взели участие 

представители от Стопанския сектор, работещи  в сферата на промишленост, 

услуги, занаяти,  земеделие, животновъдство. 

Въпросите,  от анкетата, които следват, чиито отговори ще бъдат 

анализирани, ще дадат направлението в което е необходимо да работи УС, 
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екипът на МИГ-а и ръководствата на общините Радомир и Земен за 

оптимизиране дейността на МИГ-а. 

 

Въпрос № 13: „Считате ли, че се спазват принципите на прозрачност, 

безпристрастност, равнопоставеност и отговорно отношение на екипа на „МИГ - 

Радомир-Земен“ при работата с бенефициентите?“ 

Диаграма № 16 - въпрос № 13 от анкетата илюстрират направеното 

проучване за оценката на хората от общността за спазването на  принципите на 

прозрачност, безпристрастност, равнопоставеност и отговорно отношение на 

екипа на „МИГ-Радомир-Земен“ при работата  с бенефициентите. На въпросът 

„Считате ли, че се спазват принципите на прозрачност, безпристрастност, 

равнопоставеност и отговорно отношение на екипа на „МИГ-Радомир-Земен“ 

при работата  с бенефициентите?“,  положително са отговорили 63% от 

анкетираните,  отговор „предполагам, че се спазват“  са дали 20% от 

анкетираните, 17% нямат мнение, а нито един не е дал отрицателен отговор.  

Данните от направеното проучване са представени в Таблица № 16   

13.Считате ли, че се спазват принципите на прозрачност,  

безпристрастност, равнопоставеност и отговорно отношение на 

екипа на „МИГ-Радомир-Земен“ при работата с бенефициентите? 

Отговори 

% 

Да  68 

Предполагам, че се спазват  18 

Не 0 

Нямам мнение 14 

Друго / препоръки 0 

 

Диаграма №16 
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ИЗВОДИ:  С оглед оптимизиране дейността на МИГ-Радомир-Земен 

бяха зададени въпроси, които пряко оценяват качествата и поведението на 

членовете на УС и професионализма на специалистите, работещи в офиса на 

МИГ-а. Налага се мнението, че при своята работа, екипът и УС на МИГ- 

Радомир-Земен спазват принципите на прозрачност, безпристрастност, 

равнопоставеност и отговорно отношение към бенефициентите. 

 

Въпрос №14: Какво смятате, че е необходимо да се промени в процеса 

за прилагане на Стратегията за ВОМР на „МИГ-Радомир-Земен“? Може да 

посочите повече от един отговор. 

Диаграма № 17  въпрос № 14 от анкетата  отразява отношението на 

анкетираните към съвместната работа,  ролята и приноса на  УС, екипът на 

МИГ-а и ръководствата на общините Радомир и Земен за активизиране на 

местната инициатива при изпълняването на стратегията по ВОМР на 

територията на МИГ-Радомир-Земен. 

Данните от направеното проучване са представени в Таблица№17   
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14.Какво смятате, че е необходимо да се промени в 

процеса за прилагане на Стратегията за ВОМР на 

„МИГ-Радомир-Земен“ ? Може да посочите повече от 

един отговор. 

Да  Не Нямам 

мнение 

Да се промени структурата УС 0 84 16 

Да се сменят членовете на УС  0 84 16 

Да се сменят специалистите, работещи в „МИГ-

Радомир-Земен“  

0 87 13 

Да се промени интернет сайтът на „МИГ-Радомир-

Земен“  

6 88 6 

Да се увеличи броят на разпространяваните  

информационни материали 

31 45 24 

Да се увеличи броят на информацията, получавана по 

електронната поща  

61 34 5 

Да се увеличи броя на консултациите при подготовка 

и отчитане на проектите 

66 13 21 

Мнения и препоръки 68 20 12 

 

От отговорите на въпроса „Какво смятате, че е необходимо да се 

промени в процеса за прилагане на Стратегията за ВОМР на „МИГ-Радомир-

Земен“ ?“, са систематизирани в няколко обобщени групи:  

Масово анкетираните са  направили коментари на повече от отговорите 

си.  

➢ 84 % от анкетираните  смятат, че структурата и членовете на УС на  

„МИГ-Радомир-Земен“, не трябва да се сменят, а за специалистите, 

работещи в офиса на МИГ същото мнение са изказали 87% .  

➢ Най-голям е броят на анкетираните, които харесват интернет 

сайта на „МИГ-Радомир-Земен“, свикнали са с начинът на 

подреждане и представяне на информацията и ги 

удовлетворява обемът и качеството на публикуваната 

информация. 
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Диаграма № 17 
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➢ По отношение на информационните материали, разпространявани 

от  МИГ-Радомир-Земен,  45% смятат, че не е необходимо увеличаване, 31% 

смятат, че трябва да се увеличи количеството разпространявани 

информационни материали, а 24% нямат мнение по този въпрос. 

 Извод: надделява мнението, че информационните материали, 

разпространявани от МИГ-а са в достатъчни количества.  
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➢ 61% от анкетираните изразяват мнението, че е добре да получават 

информация по електронната поща, 34% са на обратното мнение, а 5% нямат 

мнение по въпроса дали им е необходимо да получават информация по 

електронната поща. 

➢ 66% от анкетираните изразяват мнението, че е добре да се увеличат 

броя на консултациите при подготовка и отчитане на проектите,  13% са на 

обратното мнение, а 21% от анкетираните не са дали никакъв отговор на този 

въпрос 

➢ 68 % от „Мнения и препоръки“ са написали: 

✓ 22% са изказали мнение, че не познават членовете на УС 

и/или екипа на МИГ-а, но щом работят добре, не следва да се заменят. 

Това означава,  че членовете на УС и специалистите, работещи в офиса 

на МИГ-а се ползват с голямо доверие и уважение сред хората от 

общността, дори и да не са комуникирали  лично с тази част от 

анкетираните.   

✓ 12% от анкетираните изказват мнение, че не  познават 

членовете на УС и специалистите от екипа на МИГ, поради което не 

могат да изразят мнение.  

✓ 12% предлагат "Да се намали срокът за кандидатстване".  

✓ 17% предлагат "Да се намали срокът за оценяване на 

проектните предложения".  

✓ 32% предлагат да се увеличи броят на информационните 

срещи и обучения по конкретни мерки, като най-добре е да се правят 

информационни срещи преди отваряне на всяка  мярка.  

✓ 38% са изказали мнение, че интернет сайта на „МИГ-

Радомир-Земен“  е добре структуриран, свикнали са с  тази организация 

и начин на предоставяне на информацията и не е необходимо да се 

променя. 

 

ИЗВОДИ: 
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1. Цитираните резултати потвърждават факта, че УС, екипът на МИГ, 

съвместно и с подкрепата на общините Радомир и Земен са успели да изградят 

добре функционираща структура, която работи в полза на местната общност, 

чрез цялостното изпълнение на дейностите и постигане целите на стратегията за 

ВОМР. 

2. Показателно е, че голяма част от бенефициентите предпочитат да 

получат селектирана от специалистите на МИГ информация, вместо да я търсят 

от различните източници. От тук следва извода, че анкетираните разчитат на 

коректното и професионално изпълнение на задълженията на специалистите, 

работещи в офиса на МИГ. 

 ПРЕПОРЪКИ: 

•  Не се препоръчват промени в структурата, членовете на УС и 

специалистите, работещи в МИГ-Радомир-Земен, защото са се доказали, че 

работят добре. 

•  Всяка промяна в структурата на  интернет сайта на МИГ-Радомир-Земен 

би внесла дискомфорт за известно време на голяма част от потребителите, 

поради което не се препоръчва да се правят промени. В интернет сайта на МИГ, 

следва да се продължи практиката за указване на ЛИНК-ове за достъп към 

интернет страници, съдържащи подробна специализирана информация за 

отворени приеми, подготовката и оценяването на проектни предложения.   

•  Препоръчително е да се провеждат информационни срещи  за всяка 

мярка поотделно, преди отваряне на прием на проектни предложения. 

VI. Изводи и препоръки от направеното изследване; 

Събраната по различните методи информация послужи: 

 – за проследяване  и анализиране на качеството и резултатността  на 

провежданите информационни дейности при реализиране стратегията по ВОМР, 

като  основа за сформиране на нагласата и отношението на бенефициентите към 

процеса за прилагане на Стратегията за ВОМР и изразяване на мнения за 

оптимизиране дейността на „МИГ-Радомир-Земен“. 

- за сравнение с базови данни от проучените документи за проследяване 

ефективността на дейностите по оживяване на територията  
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Ползвани бяха следните методи: 

1. Проучване и анализ на документи от база данни от „МИГ-Радомир-Земен“; 

2. Проучване и анализ на статистически данни от сайта на „МИГ-Радомир-Земен“; 

3. Метод за събиране на информация, чрез анкетиране, следва да обхваща: 

 Извадката беше типологична, основана на представители от предварително 

определени сектори, включените в проучването респонденти са на случаен 

принцип. Обем на извадката: 100 души 

4. Обработка на данните от анкетирането. Визуализация на анализираните резултати: 

5. Изводи и препоръки 

Тъй като различните подходи и методи за събиране, обработка, анализ и визуализиране 

на информацията притежават различни възможности и имат специфични ограничения, 

те бяха използвани в комбинация в конкретния случай. В този случай бе извършено 

съгласуване между тях, така че получените чрез един метод резултати да бъдат 

съвместими с информацията, набирана чрез другите методи. 

Резултатът от обработката на информацията, събрана по посочените методи послужи 

като основа и входяща информационна база при подготовка на настоящия Аналитичен 

доклад за резултатите от проведеното проучване с изводи и препоръки, свързани с 

позитивни промени в отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на 

Стратегията за ВОМР с оглед оптимизиране дейността на „МИГ-Радомир-Земен”, 

обобщени в Таблица № 18   

 

 

ИЗВОДИ ПРЕПОРЪКИ 

УС и екипът на „МИГ-

Радомир-Земен“ се ползват с висок 

авторитет и доверие сред местната 

общност. 

Структурата, членовете на УС и 

специалистите, работещи в офиса 

на „МИГ-Радомир-Земен“ работят в 

екип и не трябва да се правят 

промени. 

Интернет сайтът на „МИГ-

Радомир-Земен“  е добре известени и 

масово ползван, но въпреки това се 

очаква нарастване ролята на интернет 

сайта и превръщането му в основен и 

източник на информация за 

Потребителите харесват 

интернет сайта на „МИГ-Радомир-

Земен“, свикнали са с начинът на 

подреждане и представяне на 

информацията и ги удовлетворява 

обемът и качеството на 
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изпълнението на дейностите по 

прилагане стратегията по ВОМР.  

публикуваната информация, поради 

което не е препоръчително  да се 

правят големи промени в 

структурата му. Препоръчително е 

интернет сайтът да се превърне в 

платформа за обсъждане на 

въпроси свързани с изпълнението 

на стратегията по ВОМР. 

Ползваните от МИГ методи и 

средствата за информираност на 

целевите групи,  адекватно се 

променят на променящите се условия 

и търпят развитие. Голяма част от 

анкетираните добре се ориентират и 

лесно намират информацията която ги 

интересува, но въпреки това се налага 

всеобщото мнение, че биха искали по 

електронната поща да получават само 

информация, към която проявяват 

интерес.  

Показателно е, че голяма част 

от бенефициентите предпочитат да 

получат селектирана от специалистите 

на МИГ информация, вместо да я 

търсят от различните източници. От 

тук следва извода, че анкетираните 

разчитат на коректното и 

професионално изпълнение на 

задълженията на специалистите, 

работещи в офиса на МИГ. 

Предвид нарастващата 

информираност на целевите групи, 

то потребността им да получат 

предимно  интересуващата ги 

информация нараства. 

Препоръчително е, чрез интернет 

сайта на МИГ и под други форми, 

екипът на МИГ периодично да 

анкетира и проучва 

заинтересоваността на целевите 

групи към различните мерки от 

стратегията по ВОМР, 

систематизира резултатите от 

анкетирането, изработи база данни  

на потребителите според техните 

интереси и им изпраща 

информация за мерките, към които 

са проявили интерес.  
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Безспорна е ролята на 

провежданите информационни срещи 

и обучения за повишаване 

информираността на целевите групи и 

популяризиране дейността на МИГ. 

Високо оценена е ролята на МИГ за 

повишаване капацитета  и 

активизиране на инициатива за 

разработване и изпълнение на проекти  

от бенефициентите за усвояване на 

средства от стратегията по ВОМР.  

- Целенасочена работа на 

екипа на МИГ с 

бенефициенти, проявили 

готовност и тези, които се 

колебаят да кандидатстват с 

проекти, за  задържане и 

развитие на интересът им 

към разработване и 

кандидатстване с проект 

пред МИГ. 

- Индивидуална работа на 

екипа на МИГ с лица, 

изразили явно колебание, 

поради неясни идеи или цели 

и предоставяне на адекватна 

информация за  изясняване 

на идеята за подготовка на 

проекта. 

- Организиране на 

информационни събития за 

всяка мярка от стратегията 

по ВОМР. 

Идентифицирани са следните 

пречки, които разколебават 

бенефициентите да кандидатстват: 

-Липса на финансов ресурс за 

изпълнение на проекта и извършване 

на предварителни разходи при 

подготовката му. 

- Необходимост от обучения 

За преодоляване на 

идентифицираните пречки се 

обособиха следните предложения: 

-Да се промени начинът на 

финансиране на проектите, като се 

направят повече етапи за 

реализация на проекта. Да се дава 

авансово плащане на всеки етап и 

се одобряват разходите преди те да 
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или консултиране за работа в ИСУН 

2020. 

- Затруднения при събиране на 

изискуемите документи. 

-Дълъг период за оценяване на 

проектите. 

са направени; 

-Да се увеличи броят на 

индивидуалните консултации; 

- Документите, за които се 

изисква много време за изготвянето 

им от институциите / например 

Решение за водовземане, издавано 

от Басейнова Дирекция/, да се 

представят преди подписване на 

договора за финансиране а не по 

време на оценка на проекта;  

- Периодът от подаване на 

проектите до подписване на 

договорите за финансиране на 

одобрените проекти да се съкрати 

на 6 месеца. 

 

 

След анализиране на събраната информация бяха направени изводи 

за  отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на 

Стратегията за ВОМР с оглед оптимизиране дейността на „МИГ-Радомир-

Земен”  и дефинирани препоръки и очаквания на бенефициентите към 

процеса на прилагане на Стратегията за ВОМР и  оптимизиране дейността 

на „МИГ-Радомир-Земен”“ при ползване на нови модели,  методи и 

средства за информираност и публичност на дейността на МИГ-Радомир-

Земен в общността 

При цялостен анализ на информацията, получена в хода  на 

проучването, може да се обобщи изводът, че УС, екипът на МИГ, съвместно 

и с подкрепата на общините Радомир и Земен са успели да изградят добр е 

функционираща структура, която работи в полза на местната общност, чрез 
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цялостното изпълнение на дейностите за постигане целите на стратегията 

за ВОМР. С нарастване информираността на бенефициентите се  повишава  

активността им по отношението прилагане на Стратегията за ВОМР, и   

оптимизиране дейността на „МИГ-Радомир-Земен”“. 
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                                  /ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА/ 


