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Проектът №BG05SFOP001-2.009-0066 „Бъдещето е във Ваши ръце“ на „Фондация за прозрачни регламенти“ се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. 

АНКЕТА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ -  

ГРАЖДАНИ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС 

 

Анкетата е анонимна! 

 

Настоящата анкета е инструмент за изпълнение на Дейност 1 „Извършване на проучвания и изследвания, 

свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 

регионалната политика в областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали“ по проект 

№BG05SFOP001-2.009-0066 „Бъдещето е във Ваши ръце“ на „Фондация за прозрачни регламенти“, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Проучването има за цел да изследва мнението и нагласите на заинтересованите страни по отношение на 

включването и ангажирането им в процесите по формулиране, изпълнение и наблюдение на политиката за 

регионално развитие, в разработените през програмния период 2014-2020 г. документи за управление - 

Областни стратегии за развитие, Общински планове за развитие и свързаните с тях Годишни доклади за 

наблюдение на изпълнението на Общинските планове и Междинни оценки за определяне на ефективността и 

ефикасността по отношение на постигнатите резултати спрямо поставените цели и приоритети. 

Събраната информация ще послужи за извършване на анализ и формулиране на препоръки за подобряване 

на гражданското участие в процесите на планиране, изпълнение и мониторинг на регионалната политика през 

следващия програмен период 2021-2027 г. 

 

1. ОБЩИ ВЪВЕЖДАЩИ ВЪПРОСИ 

 

1.1. Вашият пол е 

 Мъж 

 Жена 

 

1.2. Вашето положение на пазара на труда е 

 Зает (работещ на трудов или граждански договор, или по служебно правоотношение) 

 Безработен, но търсещ работа 

 Неактивен безработен, който не търси работа, учащ, пенсионер 

 

1.3. В коя възрастова категория попадате 

 До 30 години 

 Между 30 и 65 години 

 Над 65 години 

 

1.4. Моля, посочете дали попадате в една или повече от следните категории уязвими групи 

 Имигрант (лице с произход от държави извън ЕС, което се е установило сравнително наскоро с цел да си 

намери работа и/или да подобри своите условия на живот) 

 Член на малцинство (етническо, религиозно и др.) 

 Хора с увреждания 

 Други лица в неравностойно положение 

 Не попадам в нито една от горните категории 

 

1.5. Вашето ниво на завършено образование е 

 Начално 

 Основно 

 Средно 

 Професионално след средно, но не висше 

 Висше - бакалавър, магистър, доктор и др.  
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1.6. Местоживеене, регистрация на бизнеса или НПО (неправителствена организация) 

 Област Кърджали 

 Област Пазарджик 

 Област Пловдив 

 Област Смолян 

 Област Хасково 

 

1.7. Вие сте представител на 

 Бизнеса 

 НПО (неправителствена организация) 

 Представлявате себе си като гражданин 

 

2. СЪЩИНСКИ ВЪПРОСИ 

 

2.1. Знаете ли, кои са основните стратегически и планови документи за провеждане на регионалната 

политика на национално, регионално и местно ниво? 

 НЕ и не се интересувам 

 НЕ, но се интересувам 

 ДОНЯКЪДЕ 

 ДА, но не участвам в процеса на разработване, изпълнение, наблюдение, контрол и оценка 

 ДА и съм ангажиран в процеса на разработване, изпълнение, наблюдение, контрол и оценка 

 

2.2. В какви форми на участие сте били ангажирани при подготовката на Областната стратегия или 

Общинския план за развитие 2014-2020 година? 

 Анкета, публикувана на интернет страницата на администрацията 

 Анкета, оставена за попълване в Центъра за обслужване на граждани 

 Анкета, изпратена на е-мейлите на заинтересовани страни – бизнес организации и юридически лица с 

нестопанска цел 

 Анкетно проучване, проведено от анкетьор 

 Фокус групи 

 Експертни съвети 

 Публично представяне или обсъждане на проекта на документа 

 Друго  

 

2.3. В какви форми на участие бихте искали да бъдете ангажирани при подготовката на Областната 

стратегия или Общинския план за развитие за следващия програмен период 2021-2027 година? 

 Анкета, публикувана на интернет страницата на администрацията 

 Анкета, оставена за попълване в Центъра за обслужване на граждани 

 Анкета, изпратена на е-мейлите на заинтересовани страни – бизнес организации и юридически лица с 

нестопанска цел 

 Анкетно проучване, проведено от анкетьор 

 Фокус групи 

 Експертни съвети 

 Публично представяне или обсъждане на проекта на документа 

 Друго  
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2.4. По какъв начин бяхте информирани за публичното представяне или обсъждане на проекта на 

Областната стратегия или Общинския план за развитие 2014-2020 г.? 

 Обява на интернет страницата на администрацията 

 Обява на информационни табла в областния или общинския център 

 Обява на информационни табла във вашето населено място 

 Съобщение в медии  

 Получена покана  

 Публикуван проекта на документа на интернет страницата на администрацията с възможност за обратна 

връзка 

 Друго  

 

2.5. По какъв начин бихте искали да бъдете информирани за публичното представяне или обсъждане на 

проекта на Областната стратегия или Общинския план за развитие 2021-2027 г.? 

 Обява на интернет страницата на администрацията 

 Обява на информационни табла в областния или общинския център 

 Обява на информационни табла във вашето населено място 

 Съобщение в медии  

 Получена покана  

 Публикуван проекта на документа на интернет страницата на администрацията с възможност за обратна 

връзка 

 Друго  

 

2.6. Как участвате в изпълнението на Областната стратегия или Общинския план за развитие 2014-2020 

година? 

 Чрез изпълнение на частни бизнес проекти или проекти за ЮЛНЦ (юридическо лице с нестопанска цел) 

 Чрез ПЧП (публично-частно партньорство), включително концесии 

 Чрез партньорски проекти с областна или общинска администрация 

 Не участвам 

 Друго  

 

2.7. Как бихте искали да участвате в изпълнението на Областната стратегия или Общинския план за 

развитие 2021-2027 година? 

 Чрез изпълнение на частни бизнес проекти или проекти за ЮЛНЦ (юридическо лице с нестопанска цел) 

 Чрез ПЧП (публично-частно партньорство), включително концесии 

 Чрез партньорски проекти с областна или общинска администрация 

 Не искам да участвам 

 Друго  

 

2.8. В какви форми на участие сте били ангажирани при наблюдението (контрола и оценката) на 

Областната стратегия или Общинския план за развитие 2014-2020 година? 

 Анкета, публикувана на интернет страницата на администрацията 

 Анкета, оставена за попълване в Центъра за обслужване на граждани 

 Анкета, изпратена на е-мейлите на заинтересовани страни – бизнес организации и юридически лица с 

нестопанска цел 

 Анкетно проучване, проведено от анкетьор 

 Работна група за наблюдение на Областната стратегия или Общинския план за развитие 

 Друго  
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2.9. В какви форми на участие бихте искали да бъдете ангажирани при наблюдението (контрола и 

оценката) на Областната стратегия или Общинския план за развитие 2021-2027 година? 

 Анкета, публикувана на интернет страницата на администрацията 

 Анкета, оставена за попълване в Центъра за обслужване на граждани 

 Анкета, изпратена на е-мейлите на заинтересовани страни – бизнес организации и юридически лица с 

нестопанска цел 

 Анкетно проучване, проведено от анкетьор 

 Работна група за наблюдение на Областната стратегия или Общинския план за развитие 

 Друго  

 

2.10. Ако сте участвали в процеси по разработване, изпълнение и наблюдение на политиката за 

регионално развитие, Вашето мнение беше ли отчетено от страна на администрацията? 

 Да 

 Не 

 Не знам 

 Не се интересувам 

 

2.11. Вие потърсихте ли обратна връзка от администрацията дали Вашето мнение е/ще бъде отчетено? 

 Да 

 Не 

 Не се интересувам 

 

2.12. Кои направления на регионалната политика представляват най-голям интерес за Вас?  

 Неграмотността, състоянието и ефективността на образователната система 

 Състоянието на инфраструктурите и жизнената среда 

 Опазването на природата, рециклиране на отпадъците, възобновяеми енергийни източници 

 Социални неравенства и етническо противопоставяне 

 Опазване на културното наследство и местните традиции 

 Стимулиране на местната икономика, малкия бизнес и селското стопанство 

 Създаване на работни места и намаляване на миграцията и обезлюдяването на селата 

 Друго  

 

2.13. Кои аспекти на управлението на регионалната политика Ви вълнуват най-много? 

 Придържане към целите, приоритетите и мерките на стратегията или плана 

 Изпълнение на конкретните проекти 

 Качество на изпълнението 

 Начин на финансиране и отчетност 

 Спазване на сроковете 

 Друго  

 

2.14. Интересувате ли се от „правенето“ на регионална политика? 

 Не се интересувам 

 Интересувам се, но не мога да участвам 

 Интересувам се и искам да участвам, но нямам идеи и необходимите знания 

 Интересувам се, искам да участвам и имам конкретни идеи и препоръки 
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Имам конкретни идеи и препоръки в СФЕРАТА НА ЕКОЛОГИЯТА: 

 Подобряване на транспорта чрез пешеходни зони, велосипедни алеи, по-достъпен и ефективен обществен 

транспорт; мултимодални транспортни мрежи (комбинация на два или повече видове транспорт), оптимизиране 

на градската логистика 

 Стимулиране на енергийната ефективност в съществуващите сгради чрез подобряване на топлоизолацията на 

външните стени, покривите и остъкляването, повишаване на ефективността на отоплителните и другите 

инсталации 

 Подобряване на управлението на инфраструктурните мрежи в града - ВиК, електроснабдяване, управление на 

отпадъците и други 

 Насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници 

 Повторно използване на земята (градска регенерация) - възстановяване на градската среда; преустройство или 

повторно използване на изоставени, запустели или неизползвани зони; борба с „дивата урбанизация“ 

 Насърчаване на потреблението на местни зелени продукти - съкращаване на потребителските вериги; 

укрепване на местната еко икономика 

 Превенция и смекчаване на ефекта от промените в климата и защита от природни бедствия – наводнения, 

засушаване, пожари 

 Почистване сервитутите около пътищата и речните корита от пластмасови, строителни и други видове 

отпадъци 

 

Имам конкретни идеи и препоръки в СОЦИАЛНАТА СФЕРА: 

 Устойчива и качествена заетост - помощ за социално участие; подкрепа на доходите; достъп до качествени 

услуги 

 Интеграция на малцинствата - равни възможности в образованието и здравеопазването; квалификация; 

включване; достъп до услуги 

 Жилищни политики 

 Индивидуално и семейно измерение - икономическо и социално подпомагане, насочено към най-нуждаещите 

се; подобряване на услугите в областта на социалните грижи и социалното подпомагане 

 

Имам конкретни идеи и препоръки в ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА: 

 Възстановяване на градската икономика съобразено с местните условия и насочено към постигане на 

конкурентоспособност, стимулиране икономика на знанието, творчеството и иновациите 

 Изграждане, рехабилитация и модернизация на градските инфраструктури като средство за повишаване 

привлекателността на градската среда; създаване на нови работни места, привличане на инвеститори 

 Стимулиране създаването на нови местни малки и средни предприятия 

 

Имам конкретни идеи и препоръки в СФЕРАТА НА ГРАДОУСТРОЙСТВОТО, АРХИТЕКТУРАТА И 

КУЛТУРАТА: 

 Опазване на природното и културното наследство 

 Реконструкция и модернизация на съществуващия сграден фонд - преодоляване на проблемите с достъпността 

и строителните недостатъци; повишаване на архитектурното качество на сградите, тяхното многообразие и 

идентичност; премахване на самосрутващи се сгради с отпаднало предназначение или тяхната регенерация 

 Опазване и обновяване на обществените пространства - подобряване на градския пейзаж, ландшафт и 

качество на урбанизираната среда 

 

Имам конкретни идеи и препоръки в СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО: 

 Успешно изпълнение на публичните политики - съгласуване на намеренията със заинтересованите страни; 

осъществяване на публично-частни партньорства; укрепване на сътрудничеството; зачитане на взаимните 

интереси; управление на много нива 

 Максимална оптимизация на ресурсите - по-ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси 

 Стимулиране на прякото участие на гражданите - включване, ангажиране, овластяване 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Моля, посочете добри практики за включването Ви в процесите по разработване, изпълнение и 

наблюдение на политиката за регионално развитие през програмния период 2014-2020 година, в които 

сте участвал/а 
 

* В случай че желаете да излезете от анонимност по отношение на общината, в която живеете и че 

желаете да номинирате добрата/ите практика/и на общината за включване в Доклад с добри и 

иновативни практики по проекта, които ще бъдат отличени, моля посочете нейното име! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.2. Моля, дайте идеи за включването Ви в процесите по разработване, изпълнение и наблюдение на 

политиката за регионално развитие през програмния период 2021-2027 година, в които бихте желали 

да участвате 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.3. Други мнения и предложения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Благодарим Ви за отделеното време и активната гражданска позиция! 


