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I.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Предметът на настоящото изследване е: „Проучвания на територията 

(териториални, икономически и социални анализи и други анализи)” по 

поръчка на Местна инициативна група Троян и Априлци. Реализирането на 

дейността е в съответствие с договор между МИГ Троян и Априлци и СНЦ 

„УЕСТ”, гр.Брезник, в изпълнение на проект  по  Договор № РД 50-

139/13.10.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Mярка "Прилагане на стратегии за местно развитие" и Мярка  „Управление 

на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на 

обществена активност на съответната територия за местните инициативни 

групи, прилагащи стратегии за местно развитие”  от ПРСР за периода 2007-

2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони.  

Дейността включва осъществяване на проучвания на територията на 

МИГ Троян и Априлци чрез набиране на информация посредством 

анкетиране на местното население.  

Проучването бе осъществено през периода 02.10.2013г. – 20.10.2013г. 

Има за цел да предостави информация относно социалния статус на 

населението от територията на МИГ Троян и Априлци. 

Използван метод на осъществяване на проучването: чрез анкетиране. 

Проведеното проучване не е представителна извадка, но дава реална 

представа за социалния статус на населението от територията на МИГ Троян 

и Априлци към 2013 година. Осъщественото изследване няма пряка връзка и 

зависимост с изпълнението на Стратегията за местно развитие на МИГ 

Троян и Априлци, както не е обвързано и с подготовката за следващия 

програмен период по   прилагане на Подхода ЛИДЕР - 2014 – 2020г. Но 

получените резултати дават допълнителна представа и по-пълна 

информация за състоянието на населението, обхванато от територията на 

МИГ по отношение на изследваните показатели. 

 

 

 



II. ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО АНКЕТИРАНЕ 

 
 

Проучването бе осъществено в изпълнение на Договор, сключен на 

02.10.2013г. между Местна инициативна група Троян и Априлци и 

Сдружение с нестопанска цел „УЕСТ”, гр. Брезник.  

За целите на проучването бе разработена анкетна карта, съгласно 

посочените технически изисквания (Виж Приложение 1). 

Настоящото проучване предоставя информация относно социалния 

статус на гражданите от територията на общините Троян и Априлци. За 

целта бяха разработени въпроси, обобщени в два раздела: 

- Раздел 1 – Въпросник за домакинството, включващ описание на 

домакинството, образователно равнище, жилищни условия, разходи за 

издръжка на жилището, жилищни условия, прилежаща инфраструктура и 

др.; 

- Раздел 2 – Индивидуален въпросник, включващ област на трудова 

заетост, получени доходи през 2013 година, здравно състояние и др. 

Проучването бе осъществено чрез анкетиране на различни целеви 

групи, представителни за местната общност, в т.ч. представители на 

местните власти от територията на общините Троян и Априлци, 

представители на местния бизнес, читалищни деятели, занаятчии, 

хотелиери, неправителствени организации, пенсионери, безработни 

граждани. Изборът на анкетирани и набирането на данни и попълване на 

анкетните карти бе осъществено изцяло на случаен принцип, чрез 

посещение на място, по телефон и по E-mail, което е отразено коректно във 

всяка една от анкетните карти.  

В съответствие с техническите изисквания на поръчката по Обособена 

позиция 1, бяха събрани, обобщени и анализирани общо 250 (двеста и 

петдесет) броя анкетни карти, в т.ч. 200 броя анкети от територията на 

община Троян и 50 броя от територията на община Априлци. По последни 

данни за населението към 31.12.2012г. на НСИ, населението на община 

Троян е 31 478 жители, а на община Априлци 3 218 жители. По този начин в 

обхвата на проучването попаднаха 0.64 % от населението от територията на 

община Троян и 1.55 % от населението, населяващо територията на община 

Априлци или 1.1 % от населението, считано общо за територията на МИГ.  



В обхвата на настоящото проучване бяха включени общо 24 броя 

населени места, от които 20 броя от територията на община Троян и 4 броя 

от територията на община Априлци (Виж. Приложение 2).  

Възрастовото разпределение на анкетираните лица и разпределението 

по пол е отразено в табличен и графичен вид по-долу. 

Таблица 1 
Разпределение по възраст и по полов признак на анкетираните 

лица  
 

Община Троян Община Априлци 
Възраст Мъже  Жени Възраст Мъже  Жени 
До 25г. 2 4 До 25г. 0 3 
От 25 
до 40г. 

26 36 От 25 
до 40г. 

15 6 

От 40 
до 65г. 

56 61 От 40 
до 65г. 

16 3 

Над 65г. 7 8 Над 65г. 3 4 
Общо: 91 109  34 16 

 
 

Фигура 1 
Разпределение по възраст и по полов признак на анкетираните 

лица 
 

 
 
 
От данните в таблица 1 и от графиката е видно, че  най-висок процент – 

54% от анкетираните попадат във възрастовата граница от 40 до 65 години, 

следвани от 25  до 40 години – 33 % и т.н. С най-малък процент са 

анкетираните жители на възраст до 25 години - 4 %. Разпределението между 

мъже и жени в процентно съотношение общо за всички анкетирани е 50 % 

мъже и 50 % жени. 



При обобщаването и обработката на данните от анкетните карти бяха 

получени следните резултати: 

Към РАЗДЕЛ 1 – Въпросник за домакинството 

1. Брой членове на домакинството 

От проведеното изследване и след обобщаване на резултатите от всички 

анкетни карти бе установено, че средният брой членове на едно 

домакинство, считано общо за територията на МИГ е 3.09 човека. В 

процентно изражение броят на членовете в домакинството се движи както 

следва: 52% от всички анкетирани посочват 3 или 4 броя, 24% - 2 броя и 

11.20% посочват 5 и повече броя. Наблюдава се известна разлика между 

параметрите, посочени общо за територията на община Троян и данните, 

посочени за община Априлци. Докато от територията на община Троян 

преобладават домакинствата с по 3-4 броя членове, то за община Априлци 

преобладават с  по 4 - 5 броя. Среден брой членове на домакинството в 

Априлци 3.42, а за община Троян, съответно 3.01. В графичен вид в 

проценти разпределението на броя членове по домакинства и за двете 

общини е представено на Фиг.2 и Фиг.3. 

Фигура 2 
 

Разпределение на броя членове по домакинства – общо за 
територията на МИГ 

 
(в %) 

 

 
 
 
 



Фигура 3 
 

Разпределението в проценти за двете общини  е съответно 
 

 
 

 
 
2. Образователно равнище 

Навсякъде в анализите, свързани с прилагане на политиките за 

развитие на селските райони се отбелязва, че образователно равнище на 

населяващите селските райони е от съществено значение за изграждане на 

капацитет и повишаване на човешкия потенциал. При осъщественото 

проучване, което обхвана населените места от територията на общините 

Троян и Априлци, това твърдение се препотвърди. Резултатите от анкетните 

карти показаха, че общо за територията на МИГ най-голям процент -  45 % 

от анкетираните, посочват, че са завършили средно образование, на второ 

място се подреждат завършилите висше образование, следвани от 

завършилите полувисше образование и т.н. Графично образователното 

равнище, считано за територията на МИГ е представено на Фиг. 4. 

 

 Фигура 4 
Образователно равнище на населението – общо за територията 

на МИГ 

(в %) 

 



 
 
 

При сравнителен анализ в образователното равнище на анкетираните 

между двете общини, бяха констатирани някои различия по този показател. 

При обработката на данните за двете общини преобладават посочилите 

„средно образование” като разликите между анкетираните са незначителни. 

По-съществена разлика се наблюдава при посочилите образователна степен 

„магистър”. 35.5 % от територията на община Троян са посочили, че са 

„магистър” и 26.4 % от анкетираните от община Априлци. При посочилите 

образователна степен „бакалавър”, съотношението е обратно – по-голям 

процент от анкетираните – 17 % от община Априлци са посочили, че са 

„бакалавър” и съответно 10.1% от анкетираните от община Троян. 

Графично сравнителна диаграма като процент от анкетираните от 

община Троян и община Априлци е представена на диаграмата, посочена на 

фиг. 5. 

Фигура 5 
Сравнителна диаграма за образователното равнище за община 

Троян и община Априлци  

 



 
 
Прави впечатление, от графиката на фиг. 5, че броят на пригтежателите 

на образователна степен „магистър” е почти толкова, колкото е броят на 

завършилите средно образование. А разгледани заедно „Бакалавър”, 

„Магистър” и „Доктор” надвишават значително броя на завършилите средно 

образование. Както и незначителния процент на завършилите основно 

образование. Тези данни говорят за една сравнително висока степен на 

образованост на населението от региона. 

 
3. Жилищни условия 

Интересни данни бяха получени при обобщаване на резултатите от 

втори въпрос, третиращ жилищните условия. Както представителите от 

община Троян, така и анкетираните от територията на община Априлци 

посочват почти масово, че за жилищни цели използват собствено жилище. В 

единични случаи са посочени жилища под наем.  

Като вид жилище, най-често фигурират къща (самостоятелна или част 

от къща), следвана от апартамент и т.н. В графично изражение резултатите 

от този въпрос са представени на фиг.6.  

Фигура 6 
Сравнителна диаграма за жилищните условия за община Троян 

и община Априлци 
 (за цялата територия на МИГ) 

 

 

 



           

 

При сравнение на отговорите от териториите на двете общини бяха 

констатирани следните разлики, показани на следващата графика. 

Фигура 7 
Сравнителна диаграма за жилищните условия за община Троян 

и община Априлци 
 

 

 

При анализиране на резултатите от фиг. 7, докато от територията на 

община Троян 50% посочват, че ползват като вид жилище къща, а 34 % - 

апартамент, то от територията на община Априлци 76 % от анкетираните 

посочват като вид жилище къща и само 2 % - апартамент. Прави 

впечатление, че не бяха регистрирани отговори „общежитие” и „примитивна 

постройка”, което говори за един сравнително добър социален статус на 

населението по този показател. 



4. Разходи за жилището 

При осъщественото проучване относно разходите, свързани с 

издръжката на жилището е необходимо първо да се отбележи, че населените 

места и градовете Троян и Априлци не са газифицирани, липсва централно 

снабдяване с газ за битови цели. Основните енергиини източници за 

отопление са дървата за огрев, добивани от местни горски ресурси, въглища, 

и по-ограничено – електричеството. При направено проучване през 2012 

година относно възможностите за изграждане на ВЕИ и независими 

енергиини селища,   бе установено, че територията на МИГ разполага с висок 

потенциал за развитие на този сегмент, който към настоящия момент е 

неразвит и не се прилага в бита.  

Средномесечните разходи за издръжка на жилището, посочени от 

анкетираните се движат в твърде широки граници. От анкетираните от 

територията на община Троян този показател се движи в границите от 25 лв. 

до 1535 лв. Тези стойности за община Априлци се движат в границите от 65 

до 1146 лв. Като абсолютни величини по разходите за жилището най-високи 

стойности са разходите за електричество – средно 68 лв. на месец за община 

Троян и средно 93 лв. на месец, посочени от община Априлци. На второ 

място по средномесечен разход се подрежсат плащанията за отопление - 137 

лв. от територията на община Троян и 295 лв. от територията на община 

Априлци. (Отоплителният сезон за района обхваща периода от началото на 

месец октомври до края на месец април – първата половина на м. май, т.е. 7 

– 7,5 месеца в годината).  

От направено допитване до ВИК Троян и Априлци бе установено, че 

разходите за 1куб.м питейна вода за бита от жителите на община Троян се 

заплащат за 1.19 лв., а от жителите на община Априлци - 1.72 лв. 

Средномесечния разход за вода за жителите на община Троян e 19.00 лв., но 

като суми се движи в границите от 5.00 лв. до 250 лв. Жителите на община 

Априлци плащат  средно се по 22.00 лв на месец като тези суми се движат  

от 8.00 лв. до 90.00 лв.  

За други разходи, свързани с поддръжката на жилището има посочени 

стойности само от жителите на община Троян като те се движат в границите 

от 3 лв. до 200 лв, средно 22 лева.  



Като заключение по тези показатели може да се обобщи, че по-малките 

стойности на разходите са за обикновените домакинства, а по-високите са 

посочени от собствениците на семейи хотели, къщи за гости и др. 

Регистрираната  икономическа криза вероятно дава отражение и върху 

разходите за текуща поддръжка на жилището. От проведеното анкетиране 

бе установено, че разходите, свързани с текуща поддръжка на жилището се 

характеризират със сравнително ниски стойности. За община Троян те са в 

границите от 10 лв. до 107 лв., а за община Априлци от 10 лв. до 80 лв. 

Необходимо е да се отбележи, че един немалък процент от анкетираните не 

посочват извършени разходи за текущи ремонти, което също потвърждава 

горното твърдение. За община Троян 61 % от анкетираните не посочват 

разходи за текуща поддръжка на жилището, а от община Априлци - 58 % .  

На следващата фигура в графичен вид е представен относителният дял 

на средномесечните разходи (по видове), свързани с издръжката на 

жилището общо за територията на МИГ. 

 Фигура 8 
Относителен дял на средномесечните разходи 

 
 

На фиг. 9 е предстaвенa сравнителна диаграма като средномесечен 

разход – в %-тно съотношение по видове разходи, за двете общини. 

Фигура 9 

Относителен дял на средномесечните разходи по общини 

 



 
 
5. Социални и семейни помощи 
 
Един от важните елементи при проучване и изследване на социалия 

статус на населението от даден регион е проучване на получаваните 

средства във вид на социални/семейни помощи. Затова като сегмент на 

настоящото проучване бе да се проследят доходите, получавани от пенсии, 

стипендии и др. (предмет на четвърти въпрос от анкетната карта). 

Прави впечатление, че сравнително малък процент от анкетираните 

посочват получаването на такива доходи – общо 18.40% от всички 

анкетирани. При обобщаването на данните по този показател  най-висок % 

от всичкианкетирани са посочили доходи от пенсия за инвалидност 9.2% , 

на второ място се подреждат другите доходи /награди, работа през 

ваканцията и др.  и т.н. 81.6 %от анкетираните не посочват в своите 

отговори, че са получавали подобен вид доходи през настоящата 2013 

година. 

На фиг. 10 са отразени в процентно съотношение получаваните доходи 

от социални и семейни помощи общо за всички анкетирани лица. 

Фигура 10 

Получавани доходи от социални и семейни помощи общо за 

територията на МИГ 

 

 



         
 
6. Селскостопанска дейност 

 Един от основните показатели, който допълва социалния статус на 

населението на дадена територия е ангажираността му към развитието на 

земеделски дейности. 1По данни от ОД „Земеделие” – Ловеч, на територията 

на МИГ функционират общо 4 344 земеделски стопанства, от които 864 бр. 

са на територията на Община Априлци /с ИЗП 8161 дка/, а 3 480 бр. – на 

територията на Община Троян /с ИЗП 78 987 дка/. 

Преобладават дребните стопанства, които обработват площи с размер до 

10 дка, предимно за задоволяване на личните потребности от земеделски 

продукти. През периода 2007 – 2009 година се наблюдава тенденция към 

уедряване на стопанствата, съпроводено със закупуване и наемане на земя и 

драстично намаляване на малките стопанства, по-голяма част от които 

преустановяват дейността си. В района като обобщен анализ прави 

впечатление, че не се предлагат традиционни местни храни.  

В тази връзка една от целите на настоящото проучване бе да се 

проследи ангажираността на местното население към развитието на 

земеделския сектор и готовността на населението за производството и 

предлагането на традиционни местни хранителни продукти. 

При обработката на анкетните карти бяха получени следните резултати: 

10.5 % от анкетираните от територията на община Троян посочват, че са 

земеделски производители. За община Априлци 22 % от анкетираните 

посочват това обстоятелство. Размерът на използваната земя от едно 

домакинство в повечето случаи е до 5 дка - 17.50% от анкетираните от 
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територията на община Троян и 46 % от анкетираните от територията на 

община Априлци посочват, че обработват площи до 5 дка като 

произвежданата продукция е за лични нужди в Априлци е 62 %, а в Троян 

22.5%  произвеждат за лични нужди. При следващите отговори, т.е. 

анкетирани, които посочват площи от 5 до 50 дка и над 50 дка, в отговорите 

се казва, че част от продукцията се използва за лични нужди, но част от 

продукцията се използва и за пазара. Единични са отговорите, в които се 

посочва, че земеделската продукция се преработва в храни. 22 % от 

анкетираните от Община Априлци казват, че преработват продукцията си в 

компоти и сладка основно за лична консумация, В Община Троян 12.50% 

преработват продукцията в туршии, сладка и ракия. 

В таблица 2 в табличен вид е представен броя на лицата, посочили в 

анкетните карти, че обработват земеделска земя 

 
Таблица 2 

Стопанисвана земеделска земя  от домакинство през 2013 
година 

 
Община Троян Община Априлци 

Обработва-
на земя 

Само за 
собстве

но 
задовол
яване  

Само за 
пазара 

За 
собстве

но 
задовол
яване и 

за 
пазара 

Само 
за 

собств
ено 

задово
ляване  

Само за 
пазара 

За собствено 
задоволяване и 

за пазара 

До 5 дка 35   23   
От 5 до 50 

дка 
  6   7 

Над 50 дка   2   2 
 
 
7. Жилищни условия – използвана жилищна площ 

По следващия признак – използвана жилищна площ, прави впечатление, 

че един значителен процент от анкетираните посочват сравнително голям 

показател като използвана жилищна площ от домакинството. За 

анкетираните от територията на община Троян този показател се движи в 

границите от 15 кв. м. до 680 кв. м., а за анкетираните от община Априлци, 

съответно от 1 кв. м. до 400 кв.м. Средно за община Троян използваната 

жилищтна площ е 105 кв.м., а за община Априлци 133 кв.м. По отношение 

на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и централно отопление, 

резултатите от анкетирането са представени в табличен вид в таблица 3. 



Таблица 3 
Жилищни условия 

 
Жилищни условия Община Троян/ 

Брой анкетирани 
лица 

Община 
Априлци/ 

 Брой анкетирани 
лица 

 
Електроснабдяване 192 46 

Водоснабдяване 191 45 
Канализация 156 14 

Централно отопление 0 0 

 
Данните от таблица 3 показват, че почти всички анкетирани 

домакинства имат достъп до електроенергия и водоснабдени. Не стоят така, 

обаче, въпросите, свързани с налични канализация и централно отопление. 

Малко над ¾ от анкетираните от община Троян посочват, че имат изградена 

канализация, докато от община Априлци малко над ¼ от анкетираните дават 

положителен отговор. Достъп до централно отопление не са посочили 

анкетираните и от двете общини. Това се обяснява с обстоятелството, че 

липсата на газифициране на градовете Троян и Априлци отнема 

възможността за изграждане на централно отопление. 

8. Прилежаща инфраструктура и комуникации 

В таблица 4 са представени резултатите от наличните инфраструктура и 

комуникации, посочени от всички анкетирани лица. За по-голяма 

нагледност резултатите са представени също поотделно за двете общини. 

 
Таблица 4 

Прилежаща инфраструктура и комуникации 
 

Прилежаща 
инфраструктура и 

комуникации 
 

Община Троян/ 
Брой анкетирани 

лица 

Община 
Априлци/  

Брой анкетирани 
лица 

Изграден асфалтов път 187 42 
 

Достъп до интернет 174 40 
Достъп до телефонни услуги 174 41 

Достъп до ефирна, кабелна или 
друг вид телевизия 

183 43 

Достъп до обществен транспорт 156 29 

 

При интерпретация на данните от таблица 4 прави впечатление, че 187 

броя лица от територията на община Троян и 42 броя от територията на 



община Априлци, или 93.5 % от всички анкетирани посочват, че имат 

изграден асфалтов път.  

Сравнително висок е процентът на анкетираните относно достъпа  до 

интернет – за община Троян 87% дават положителен отговор, а за община 

Априлци - 80%.  

Развитието на телефонните услуги на територията на МИГ е също на 

високо ниво. 87% от анкетираните от община Троян и 82% от анкетираните 

от територията на община Априлци дават положителен отговор. 

По отношение на достъпа до ТВ оператор (ефирна, кабелна телевизия и 

др.), районът на МИГ е добре обезпечен. От община  Троян 91.5%  посочват, 

че ползват телевизия и  86% от територията на община Априлци. 

Общественият  транспорт в двете общини е по-слабо развит. Това е 

особено характерно за по-малките населени места като при някои от тях 

дори липсва такава услуга. Затова и процентът на анкетираните, дали 

положителен отговор  по този показател е по-малък – за община   Троян -78% 

и 58% за община Априлци.   

 

Към РАЗДЕЛ 2 – Индивидуален въпросник 

В индивидуалния въпросник към анкетната карта бяха изследвани 

въпроси, свързани с трудовата заетост на анкетираните лица, получаваните 

средномесечни доходи от стопанска дейност, пенсии и др., както и 

здравното състояние на населението. 

9.Трудова заетост 

По отношение на трудовата заетост най-висок процент от анкетираните 

(данните са общо за територията на МИГ) посочват, че са ангажирани като 

наети по трудово/служебно правоотношение - 65.70.% от всички 

анкетирани, следвани от безработни/пенсионери - 14.88% от всички 

анкетирани. На следващо място - 9.09% от анкетираните посочват, че са 

управители на фирми, а на четвърто място са посочени наетите по 

граждански договор 6.20%. С най-малък процент 4.55 % от анкетираните 

посочват, че се наемат временно като сезонни работници.  

Фигура 11 



Трудова заетост на населението  

(Общо за територията на МИГ) 

 

            
 

Разпределението на наблюдаваните показатели по тази точка между 

двете общини е представено в сравнителната диаграма по долу: 

Фигура 12 

Трудова заетост на населението по общини 

 

 
 
10. Доходи на населението 



При проследяване на средномесечните доходи, получавани от собствена 

стопанска дейност прави впечатление, че общо 74 броя или 41.34 % от 

всички анкетирани посочват доходи от 250 - 500 лв. За територията на 

община Троян  процентът отговорили по този начин е 46.27%, а за 

територията на община Априлци - 27.27 % . На второ място се подреждат 

отговорилите анкетирани, които получават доходи в границите  до 250 лв. 

По този начин са отговорили 25 бр. от анкетираните от територията на 

община Троян и 20 бр. от анкетираните от територията на община Априлци. 

Прави впечатление, обаче, че докато от анкетираните от територията на 

община Троян с най-висок процент са отговорите за доходи от 250 до 500 

лв., то от територията на община Априлци с най-висок процент са 

посочилите доходи до 250 лв. 

 

Фигура 13 

Доходи от собствена дейност на територията на МИГ 

(в %) 

 

 

 

Фигура 14 

Доходи от собствена дейност на територията на МИГ 

 

(сравнителна таблица за Троян и Априлци в %) 



  

 

Фигура 15 

Средномесечни доходи от пенсии, обезщетения и др. 

 

(За цялата територия на МИГ в %) 

 

 

Фигура 16 

Средномесечни доходи от пенсии, обезщетения и др. 

 

(Сравнителна таблица за Троян и Априлци в %) 



 

 

При сравнителна характеристика на получавните доходи на база 

обработени всички анкетни карти, прави впечатление, че най-висок процент 

от анкетираните - 71.60 % от всички анкетирани посочват получавани 

доходи от собствена стопанска дейност и от заплати, на второ място се 

подреждат получаваните доходи от пенсии -20.8% от всички анкетирани и 

на трето място – получаваните други доходи - 7.60% от всички анкетирани. 

Работещите пенсионери посочват, че получават доходи, както от стопанска 

дейност, така и от пенсии. Такъв отговор са дали общо 38% от анкетираните. 

11. Здравно състояние 

По отношение на здравния статус на населението, след обработката на 

анкетните карти бяха получени следните резултати: от всички анкетирани 

250 лица, 241 броя посочват, че са здравно осигурени, т.е. плащат редовно 

здравноосигурителни вноски. От анкетираните от община Троян са дали 

положителен отговор 192 лица или 96 % от анкетираните, съответно за 

община Априлци 49 лица, т.е. 98 % от анкетираните. 

Докато на първия въпрос сравнително голям процент от анкетираните 

дават положителен отговор. Не така стоят нещата при отговорите на втори 

въпрос – как се оценява достъпът до здравни услуги. При обработените 

анкетни карти бяха полумени следните резултати, посочени в таблица 5. 

 
Таблица 5 

Достъп до здравни услуги 
 

Достъп до Общо за двете Община Троян/   Община Априлци 



здравни услуги 
 

общини Троян и 
Априлци 

(в %) 

Анкетирани 
лица 
(в %) 

/ Анкетирани 
лица 
(в %) 

Много добро 5.09 4.06 6.12 

Добро 42.77 32.49 53.06 
Задоволително 38.16 39.59 36.73 

Незадоволително 31.97 23.86 40.08 

От таблицата е видно, че с най-висок процент са далите отговор 

„Задоволително” - 78 броя от анкетираните лица от територията на община 

Троян и 18 броя от територията на община Априлци. 

 

III.ИЗВОДИ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

Най-голяма активност по въпросите, свързани с настоящото проучване 

и съответно заявен интерес при обсъждане на социалния статус на хората се 

проявяват от жителите на средна възраст от 40 до 65 години. Младото 

поколение като цяло, не проявява особен интерес по темата. Това 

обстоятелство може да се обоснове и със сравнително малкия относителен 

дял на младите хора от територията на МИГ. По данни Националния 

статистически институт от осъществено преброяване през 2011 година във 

възрастовата граница от 15 до 24 години попадат 6.33% от населението от 

община Априлци и 8.27% от територията на община Троян. 

Преобладаваща част от анкетираните (над 85%) посочват, че живеят в 

домакинство с повече от един член. Изследването показва, че при описване 

социалния статус на населението, на територията на Троян и Априлци се 

предпочита семейния начин на съществуване или съжителстването с други 

хора, отколкото самостоятелния начин на водене на живот. Може да се 

каже, че в цялостния процес на демократизация на семейните отношения, те 

заемат основно място и често се използват като типологизиращ белег за 

тяхната класификация. При анализа на отделните типове семейства и 

семейни отношения най-важният показател, на който се обръща 

внимание, е характерът на семейната власт и свързаните с нея роли 

в семейството на съпруга, съпругата, бащата, майката, сина, 

дъщерята, брата, сестрата и други родственици. 



Данните от проучването показват, че територията на МИГ Троян и 

Априлци разполага с достатъчно образовани хора. 2Въпреки редица 

положителни промени, настъпили през последните години в селските 

райони, различията между селските и градските райони са значителни. Те 

засягат не само нивото на доходите или достъпа до обществени услуги, но 

също така и нивото на развитие на човешкия капитал, който обикновено се 

идентифицира с чертите (качествата) на индивидите - професионална 

квалификация (ниво на образование), умения, здравно състояние, жизненост 

и цивилизационни компетенции.  

В съвременните условия, когато човешкият капитал има все по-голямо 

значение за икономическия прогрес образованието на населението играе все 

по-важна роля, както в общeственото преустройство, така и за личността, 

определяйки шансовете й на пазара на труда, а също и задоволявайки 

професионалните й и културни потребности. Затова наличният потенциал на 

територията на МИГ е необходимо още по-активно да бъде привлечен в 

процесите, насочени към устойчиво развитие на територията. 

Високият процент от анкетираните, посочили че ползват като жилище 

къща или апартамент, говори за един сравнително висок социален статус на 

населението от района по този показател. Това препотвърждава тезата, че 

българите масово живеят в собствени жилища. 

Сравнително високите разходи, които са посочили анкетираните за 

заплащане на ток, вода, отопление, текуща поддръжка за жилището и др. 

говорят за належаща необходимост от инвестиции в енергоспестяващи 

технологии и производства. При осъществено проучване по поръчка на МИГ 

Троян и Априлци през 2012 година относно възможностите за изграждане на 

ВЕИ и независими енергиини селища,   бе установено, че територията на 

МИГ разполага с висок потенциал за развитие на този сегмент, който към 

настоящия момент е неразвит и не се прилага в бита.  

Развитието на сектора на възобновяемата енергия придобива все по-

важна роля за достигане политическите цели на ЕС. Районът на МИГ Троян и 

Априлци не прави изключение в това направление. Използването на ВЕИ се 

разглежда като един от основните фактори за преминаване към 

нисковъглеродни икономики, за развитие на нови високотехнологични 
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производства и осигуряване на т. нар. „зелен“ растеж и „зелени“ работни 

места. 3Директива 2009/28 за поощряване на енергията от възобновяеми 

източници постави общата рамка за развитие на сектора в ЕС, включваща 

общоевропейска цел за увеличаване дела на ВЕИ до 20% в общото крайно 

потребление на енергия до 2020 г. 

При характеризирането на социалния статус на населението от гледна 

точка на развитието на земеделския сектор, от получените резултати от 

анкетните карти може да се направи извода, че територията на МИГ Троян 

и Априлци е с ниска степен на развитие на селското стопанство. 

Същевременно наличните на територията почвено-климатични 

характеристики предразполагат за отглеждането на широк спектър от 

култури – основно трайни насаждения. А високопланинските ливади и 

пасища са изключително подходящи за развитие на животновъдството. При 

ниско ниво на развитие на селското стопанство не може да се говори и за 

развити производство и маркетинг на местни продукти. Територията 

разполага с потенциал за производство  на сушени плодове, сладка и 

конфитюри, млечни и месни продукти, напитки.  

През следващия етап от прилагане на подхода ЛИДЕР в България и по-

конкретно на територията на Троян и Априлци е необходимо да се 

осъществят интервенции в следните няколко направления: 

• Производството и маркетинга на местни продукти е един от основните 

инструменти за развитие и разнообразяване на селския туризъм, т.е. 

развитието на селския туризъм и производството на местни продукти 

са взаимно свързани и подкрепящи се елементи, които по пряк начин 

подпомагат доходите и на фермерите и на заетите в туристическия 

бранш лица; 

• Производството и пазарът на традиционни местни продукти все още 

не е достатъчно развит. Затова е необходимо е да се опростят 

изискванията, в т.ч. и от страна на държавните институции по 

производството и предлагането на пазара във вид на директни 

продажби на местни продукти; 

• Необходимо е производството на местнипродукти да се обвърше с 

тяхното предлагане в местни хотели, къщи за гости, пазари, изложения 

и други характерни за територията фолклорни събития; 
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• Процесът по производство и предлагане на традиционни местни 

продукти следва да бъде насърчен чрез ЛИДЕР подхода  през 

следващия програмен период 2014 – 2020г.] 

По данни на анкетираните жители, доходите през 2013 година се движат 

най-вече в границите от 250 до 500 лв. и под 250 лева. Доходите от 

територията на община Троян са по-високи отколкото доходите, получавани 

от населяващите община Априлци. Като обобщение, обаче, може да се каже, 

че доходите са крайно недостатъчни за поддържане на едно средно ниво на 

жителите от твете общини. Получаваните доходи от населението в 

трудоспособна възраст на дадена територия и респ. неговия социален статус 

оказват пряко влияние и са един от значимите признаци, характеризиращи 

устойчивото развитие на териториите. 4Съществуват множество 

определения за устойчива община, доколкото в тях се поставят различни 

акценти: икономически, социален и най-често екологичен. Най-общо ние 

определяме като устойчива тази селска община, чиято икономика е 

конкурентоспособна, условията на живот в нея са социално 

приемливи, а като цяло развитието й е екологично съвместимо с 

изискванията за опазване на околната среда. Това разбиране е залегнало 

и определя най-новите задачи в Общата селскостопанска политика на 

Европейския съюз: 

- повишаване на конкурентоспособността на европейското земеделие 

на световно ниво; 

- контрол над производството и прекомерното нарастване на 

бюджетните разходи; 

- осигуряване на приемлив стандарт на заетите в селското стопанство 

посредством увеличаване на доходите им; 

- опазване на околната среда. 

С последните реформи на ОСП, която  се прилага и в момента, се цели 

концентриране върху осигуряване на основна подкрепа за доходите на 

фермерите и другите жители, населяващи селските територии, които имат 

право да произвеждат и да предоставят услуги в съответствие с пазарното 

търсене. Втори стълб на ОСП е насочен в подкрепа на селските райони и 

тяхното развитие  като разглежда земеделието като източник на обществени 
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блага в резултат на неговите екологични и селски функции. 

Подобряването на качеството на живота и постигането на „жизнена 

селска среда” означава подкрепа на селските райони за поддържането и 

подобряването на социалната и икономическата структура в тях и особено в 

отдалечените селски райони, изправени пред проблема с обезлюдяването, 

както и в околоградските райони. Инвестирането в широката селска 

икономика и общности е от ключово значение за повишаване качеството на 

живота. Това е залегнало и в основните принципи на прилагане на подхода 

ЛИДЕР. 
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Приложение 1 
 

А Н К Е Т Н А    К А Р Т А (Образец) 
 
 
 
 

 

 

 
 

Раздел I. Въпростик за домакинството 
1. Настоящи членове на домакинството: 
1.1. Брой членове на домакинството - ....................бр. 
                                                             (моля, посочете) 

1.2. Състав: 

�  Глава на семейството; 

�  Съпруг/а; 

�  Син/дъщеря; 

�  Зет/снаха; 

�  Внук/ци; 

�  Други:..............................................................................; 
                                                (моля, посочете) 

1.3.Образователно равнище: 

�  Висше "Доктор"  

�  Висше "Магистър"  

�  Висше "Бакалавър 

    �  Висше "Специалист" (полувисше) "професионален бакалавър" І ст.; 

Настоящата анкетна карта е изготвена по Проект по договор № РД 50-139 от 
13.10.2011г. на МИГ Троян и Априлци.  Целта е да се  осъществят проучвания на 
територията (териториални, икономически и социални анализи чрез изследване 
на общественото мнение от населението, обхванато от територията на МИГ. 

Анкетната карта е напълно  анонимна, предназначена е единствено за 
статистически цели и за изготвяне на анализи за целите на СМР. 



�  Средно образование 

�  Основно образование 

�  Друго: ..............................................................................................; 
(Този въпрос може да съдържа повече от един отговор. Посочва се образователното 
равнище на всички членове на домакинството) 
 

2. Жилищни условия: 
2.1.Жилището е: 

� Собствено; 

� Наето; 
2.2. Вид на жилището: 

� Самостоятелна къща; 

� Част от къща; 

� Апартамент; 

� Общежитие; 

� Примитивно жилище (стопанска постройка и др.); 
 

3. Разходи за жилището  - Кои от изброените по-долу разходи, 
свързани с жилището имате и какъв е техният средномесечен 
размер? 

�  Електричество - ...........лв. 

�  Вода - ...........................лв. 

�  Отопление - ..................лв. 
�  Други разходи (асансьор, чистачка, охрана и др.) ……........лв. 

�  Текуща поддръжка на жилището..........................................лв. 
 

4. Социални и семейни помощи, получени от домакинството през 
2013 година? 

�  Пенсия от починал родител .............лв. 

�  Пенсия за инвалидност.....................лв. 

�  Стипендия.............................лв. 

� Други доходи (награди, работа през ваканцията и др. ....................лв. 

� Не са получавани социални и семейни помощи през 2013г. 
 

5. Селскостопанска дейност на домакинството през 2013 година: 
5.1.Вие или друг член от домакинството сте земеделски производител/и 

� Да 

� Не 
5.2. Земята, която обработвате е: 

� До 5 дка; 

� От 5 до 50 дка; 

� Над 50 дка; 

� Не обработвам земеделски земи. 
5.3. Продукцията, която произвеждате: 

� Е само за собствено задоволяване; 

� Е за собствено задоволяване и за пазара; 

� Е само за пазара. 
5.4. Преработвате ли в храни произвежданата земеделска продукция 

� Да .....................................................................(моля, посочете какво 
точно) 

� Не 
 

6. Жилищни условия: 



6.1. Използвана жилищна площ ........... кв.м. 
( моля, посочете използваната жилищна площ от цялото домакинство) 

� Електростабдяване; 

� Водоснабдяване; 

� Канализация; 

� Централно отопление; 
 

7. Прилежаща инфраструктура и комуникации 

� Изграден асфалтов път; 

� Достъп до интернет; 

� Достъп до телефонни услуги; 

� Достъп до ефирна, кабелна или друг вид телевизия; 

� Достъп до обществен транспорт. 
 

8. Възраст. Вие сте на: 

� До 25 години; 

� От 25 до 40 години; 

� От 40 до 65 години; 

� Над 65 години. 
 

9. Пол. Вие сте: 

� Мъж; 

� Жена. 
 

Раздел II.  Индивидуален въпросник 
 

1.Област на трудова заетост:  
          � Управител на фирма;  

� Нает по трудово/ служебно правоотношение; 

� Нает по граждански договор; 

� Сезонен работник; 

� Безработен. 
 

2. Средномесечни доходи от самостоятелна стопанска дейност 
през 2013 година: 
�  До 250 лв. 

�  От 250 до 500 лв. 

�  От 500 до 750 лв. 

�  Над 750 лв. 
 

3.  Средномесечни доходи от пенсии, обезщетения и др. 
�  До 250 лв. 

�  От 250 до 500 лв. 

�  От 500 до 750 лв. 

�  Над 750 лв. 
 

4. Доходи от собственост, инвестиции, акции, лихви и др. през 
2013г. 

(посочват се получените доходи общо за 2013 година) 

�  Годишният размер на дохода е.....................лв. 

�  Не съм получавал доходи през 2013 година. 
 

5. Здравно състояние.  
5.1. Вие сте: 



�  Здравно осигурен 

�  Здравно неосигурен 
5.2. Как най-общо оценявате достъпа до здравни услуги: 

�  Много добро 

�  Добро 

�  Задоволително 

�  Незадоволително 
 

Допитването бе извършено чрез: 

� телефон; 

� e-mail;  

� чрез посещение на място.  
 

Вашето мнение е от изключителна важност за нас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Списък на населените места, в които е проведено проучването 
 
 

№ 
по 
ред 

ВИД 
НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

НАИМЕНОВАНИЕ 

I. Община Троян 
1. Град  Троян 

2. Село Балабанско 

3. Село Балканец 

4. Село Бели Осъм 

5. Село Белиш 

6. Село Борима 

7. Село Врабево 

8. Село Голяма Желязна 

9. Село Горно Трапе 

10. Село Гумошник 

11. Село Дебнево 

12. Село Добродан 

13. Село Дълбок дол 

14. Село Калейца 

15. Село Орешак 

16. Село Старо село 

17. Село Телзийско 

18. Село Черни Осъм 

19. Село Чифлик 

20. Село Шипково 

II. Община Априлци 
1. Град  Априлци 

2. Село Скандало 

3. Село Велчово 

4. Село Драшкова поляна 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 


