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Списък на използваните съкращения 
 

ЕС     Европейски съюз 

ЕФ    Европейски фондове 

ЕФРР    Европейски фонд за регионално развитие 

ЗОП    Закон за обществени поръчки 

КП    Комуникационен план 

КФ    Кохезионен фонд 

МЗ    Междинно звено 

МОСВ    Министерство на околната среда и водите 

НПО     Неправителствена организация 

ОП    Оперативна програма 

ОПАК    Оперативна програма “Административен капацитет” 

ОПОС    Оперативна програма „Околна среда” 

ОПРКБИ Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 

ОПРР    Оперативна програма “Регионално развитие” 

ОПРЧР    Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 

ОПТ    Оперативна програма “Транспорт” 

ОПТП    Оперативна програма “Техническа помощ” 

ПМС    Постановление на Министерски съвет 

СКФ    Структурни и Кохезионен фондове 

СФ    Структурни фондове 

УО    Управляващ орган 
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Методически бележки 
 

Главна цел на настоящия проект е да се оцени степента на информираност на 

основните целеви групи по отношение на оперативна програма „Околна среда 2007-

2013 г.” и напредъка в изпълнението на КП на ОПОС спрямо предварително заложени 

индикатори. За изучаването на комуникацията с целевите групи по отношение на 

оперативната програма и структурните фондове на ЕС от 2008 г. насам са проведени 

две вълни от проучвания сред различни аудитории – широка общественост и 

бенефициенти (потенциални и реални) на ОПОС. В настоящия доклад са цитирани 

данни и от двете вълни.  

 

Първата вълна е осъществена през октомври-новември 2008 г. от Сова Харис и 

включва следната методология за набиране на емпирична информация: 

 

• Провеждане на национално представително изследване сред 1000 души на 

възраст над 18 години. Използвана е двустепенна квотна извадка по признаците 

пол, възраст и тип населено място. Методът на регистрация е пряко 

стандартизирано интервю в дома на респондента. Извадковата грешка за 50-

процентен дял е ±3,1% при 95% гаранционна вероятност и размер на 

генералната съвкупност 6 365 206 души. 

 

• Провеждане на изследване сред 100 експерти на бенефициенти и потенциални 

бенефициенти по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”. Методът на 

регистрация е стандартизирано face-to-face интервю, провеждано на работното 

място на респондента.  

   

Съгласно времевия план-график на КП на ОПОС през май-юни 2010 г. Агенция ЕСТАТ 

провежда втора вълна от проучвания сред целевите групи на ОПОС. Резултатите от 

този етап са подробно представени и коментирани в настоящия доклад. Методологията 

на втората вълна до голяма степен дублира тази от края на 2008 г., а тематичният 

обхват на въпросника се доближава по някои показатели до този от предходния етап, с 

цел постигане съизмеримост на резултатите. Методологията на изследванията, 

проведени от ЕСТАТ са подробно описани по-надолу. 
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1. Национално представително изследване сред широката аудитория  

 

Общата цел на проучването е да се регистрира степента на информираност и 

нагласите на широката общественост, да се установят информационните потребности 

и канали по отношение на структурните инструменти в България. Проведеното 

проучване обхваща 1000 лица на възраст над 18 години. Използвана е двустепенна 

гнездова извадка със стартови адреси, с общо 125 гнезда. Подборът е осъществен по 

метода на Лесли Киш „Last Birthday”. Методът за регистрация е face-to-face интервю в 

дома на респондента.  

 

Генералната съвкупност, на база на която е разработена извадката, е с размер N=6 317 

651 души на възраст над 18 години, т.е. на 1% от извадката отговарят приблизително 

63 176 души. В таблицата са представени основните параметри на генералната 

съвкупност. 

 

Таблица 1 

Генерална съвкупност по пол, възраст и тип населено място към 31.12.2008 г. (в брой)1 

Възрастова група 
Тип населено място 

18-29 г. 30-39 г. 40-49 г. 50-59 г. над 60 г. 
Общо 

мъже 485 892 437 405 375 961 369 484 453 259 2 122 001 

жени 472 789 433 289 394 875 418 169 637 694 2 356 816 Град 

всичко 958 680 870 694 770 836 787 653 1 090 953 4 478 816 

мъже 155 358 141 888 141 117 147 506 311 375 897 244 

жени 136 280 125 383 123 294 143 451 413 182 941 590 Село 

всичко 291 639 267 271 264 411 290 957 724 557 1 838 835 

мъже 641 250 579 293 517 078 516 990 764 634 3 019 245 

жени 609 069 558 672 518 169 561 620 1 050 876 3 298 406 Общо 

всичко 1 250 319 1 137 965 1 035 247 1 078 610 1 815 510 6 317 651 

 

Размерът на грешката за различни относителни дялове, при генерална съвкупност от 

6317651 лица на възраст над 18 години и гаранционна вероятност 95%, е представена в 

таблица 2.  

 

Таблица 2 

Размер на грешката за избрани относителни дялове 

Относителен дял Грешка (в %) Доверителен интервал 

5-процентен дял ±1,4 от 3,6% до 6,4% 

10-процентен дял ±1,9 от 8,1% до 11,9% 

15-процентен дял ±2,2 от 12,8% до 17,2% 

30-процентен дял ±2,8 от 27,2% до 32,8% 

50-процентен дял ±3,1 от 46,9% до 53,1% 

                                            
1 Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/Population/Population.htm 
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2. Изследване сред бенефициентите и потенциалните бенефициенти на ОПОС 

 

Паралелно с изследването сред пълнолетното население на страната, агенция ЕСТАТ 

извърши и изследване сред бенефициентите и потенциалните бенефициенти на ОП 

„Околна среда”. Целта на това проучване е да се установи степента на 

информираност, нагласите и очакванията на целевата аудитория на ОПОС, да се 

анализират информационните нужди на бенефициентите на ОПОС във връзка с 

подготовката, управлението и отчитането на проекти, одобрени за финансиране по 

Приоритетни оси 1, 2, 3 и 4 на ОПОС, както и да се установят нуждите от обучение на 

бенефициентите на ОПОС.  

 

 В изследването са взели участие 206 експерти, представители на следните 

институции – общински администрации, басейнови дирекции, регионални инспекции 

по околната среда и водите (РИОСВ), дирекции на природни паркове (ДПП), дирекции 

на национални паркове (ДНП) и неправителствени организации (НПО). Подборът на 

институциите е осъществен на случаен принцип от списък с бенефициенти и 

потенциални бенефициенти, изготвен от ЕСТАТ в тясно сътрудничество Възложителя. 

Подборът на респондентите в рамките на съответната организация/ институция е 

осъществен на база на техния ресор и компетентност – лица, които към момента 

работят в сферата на екологията или са пряко обвързани с работа по ОПОС и 

европейски проекти. Методът на регистрация е телефонно интервю на работното 

място на респондента. Разпределението на ескпертите на бенефициентите 

(потенциални и реални) е следното: 

 

Таблица 3 

Разпределение на респондентите по вид организация, в която работят (представените данни са 

в брой и в процент) 

Вие сте/ работите в: 

база: n=206 

  Брой Процент 

общинска администрация 188 91,3 

Дирекция природен парк (ДПП) 7 3,4 

Дирекция национален парк (ДНП) 3 1,5 

басейнова дирекция 3 1,5 

РИОСВ 3 1,5 

Неправителствена организация (НПО) 2 1,0 

Общо 206 100,0 
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1. Отношение и информираност относно състоянието на 
околната среда и водите 

 

В световен мащаб вниманието към екологичните проблеми нараства с всяка изминала 

година. В много държави се забелязва тенденция правителствата да преразглеждат 

политиката си относно мерките за опазване на околната среда и ограничаване на 

вредните влияния върху нея, а населението им се стреми да води все по-

природосъобразен и еко-ориентиран стил на живот. Ето защо не е изненада, че и в 

България чувствителността на населнието към природната тематика нараства. Според 

данните от настоящото проучване преобладаващата част от пълнолетните жители на 

страната изразяват заинтересованост относно проблемите на околната среда и водите 

(80%). В това отношение регистрираме ръст от 6 процентни пункта спрямо предишния 

период на изследване.  

 

Като най-незаинтересовани относно изследваната проблематика, можем да определим 

по-нискостатусните групи в обществото – лицата с основно и по-ниско образование, 

живеещите на село, безработните и респондентите с по-ниски доходи. За тези групи 

хора по принцип по-приоритетни са социалните проблеми и е нормално екологичните 

да останат на по-заден план. 

 

Макар гражданите на страната да се интересуват от екологичните проблеми у нас, 

информираността им относно конкретни мерки за подобряване и опазване състоянието 

на природата и водите все още е сравнително ниска. Субективната оценка, която 

населението поставя на своите познания за опазване и възстановяване на природните 

богатства се е повишила спрямо края на 2008 г., но все още клони по-скоро към 

„среданта”, отколкото към „добрата” (3,42).  

 

Лицата, които са пряко въвлечени в проблематиката – бенефициентите и 

потенциалните бенефициенти на ОП „Околна среда” си поставят доста по-висока 

средна оценка по този показател (много добър 4,63). По-високите резултати при тази 

целева аудитория са разбираеми, още повече, че вероятно оценките на групата са 

значително по-обективни от тези при населението. Въпреки това, и при 

бенефициентите стойностите не достигат максималните равнища. Сравнителните 

данни между двете целеви аудитории на ОПОС – население и бенефициенти са 

представени в граф. 1. 
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Графика 1 
Как оценявате информираността си по отношение методите за подобряване, опазване и 

възстановяване на околната среда?  

2 - изобщо не съм информиран

3 - средно информиран

4 - добре информиран

5 - много добре информиран

6- напълно съм информиран

не знам/не мога да преценя

22,4%

28,0%

36,0%

8,4%

3,9%

1,3%

1,0%

3,9%

36,9%

47,6%

10,7%

0,0%

Население (n=1000)
Средна оценка: 3,42

Бенефициенти (n=206)
Средна оценка: 4,63

 
 

Сравнителните данни от настоящото проучване и изследването, проведено преди две 

години са сигнал, че интересът на населението към екологичната тема нараства, както 

нараства и информираността относно начините за съхраняване богатствата на 

околната среда и водите. Положителните резултати обаче съвсем не означават, че 

усилията в посока повишаване информираността на гражданите трябва да бъдат 

прекратени, напротив. Налице е ясна нужда от допълнително популяризиране на 

проблематиката и възможностите за ограничаване на негативните ефекти върху 

природата както сред широката общественост, така и сред бенефициентите и 

потенциалните бенефициенти на ОПОС.     
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2. Основни проблеми на околната среда и водите у нас 

 

Ако насочим поглед към конкретните проблеми на околната среда, които в най-голяма 

степен притесняват населението на страната, установяваме, че „маловажни” 

проблеми няма. Всички възможни отговори са с висок процент на посочване – над 15%, 

а делът на лицата, които се затрудняват да определят кой проблем е най-тежък за 

страната ни е пренебрежимо малък. Респондентите са категорични, че факторът, на 

който трябва да се обърне най-сериозно внимание е замърсеният въздух. Тези 

резултати са напълно обясними от гледна точка на факта, че населението на страната 

е съсредоточено основно в градовете, където и качеството на въздуха е влошено 

поради натрупването на различни неблагоприятни фактори - автомобили, заводи и т.н.  

Нека видим каква е класацията на най-сериозните и спешни за разрешаване проблеми 

на околната среда в страната, според пълнолетните й граждани. 

 

Графика 2 
Според вас кои от изброените са най-сериозните екологични проблеми за България?  

(Сумата от процентите надхвърля 100%, тъй като интервюираните са посочвали до три отговора) 

53,6%

45,7%

43,3%

32,9%

27,6%

25,5%

22,9%

22,4%

17,1%

0,7%

замърсен въздух

застрашен горски фонд

липса на чистота в градовете

нерегламентирани сметища

презастрояване на Черноморския бряг

липса на пречистване на водите в градовете

бракониерство

загуба на плодородна почва

загуба на биоразнообразие

не мога да преценя

 

При директния въпрос „Кой е най-големият екологичен проблем на вашето населено 

място?” населението продължава да поддържа мнението, че качеството на въздуха е 

най-притеснителният фактор. Най-силни изразители на тезата, са жителите на 

столицата. За столичаните вторият по важност проблем се явява лошата поддръжка на 

зелените площи и междублоковите пространства. Занемарените зелени площи са 

основен проблем и за жителите на областните градове. Основното оплакване в по-

малките градове на страната идва от мръсотията по улиците и некачественото 

почистване. Селското население на страната страда най-вече от влошеното качество 

на питейната вода, което е и третият по важност проблем за населението като цяло.  
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Графика 3 
Кой е най-големият екологичен проблем във вашето населено място?  

(национална база n=1000) 

19,6%

32,9%

20,9% 17,5% 13,7%

19,1%

12,9%

16,8% 27,4%

17,5%

15,3% 2,1%
10,8%

17,9%

24,4%

13,9%
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11,1%

3,8%

13,2%
18,6%

7,0%
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5,5%
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4,3%
3,8% 3,2%
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липса на достатъчно зелени 
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нередовно събиране и 
извозване на отпадъците

занемарени зелени площи и 
междублокови пространства

лошо качество на питейната 
вода

недобро почистване на улиците

замърсен въздух

 

 

Широката общественост е по-скоро критична към работата на местната власт по 

отношение създаването и поддръжката на специфичен вид инфраструктура – 

канализация и съоръжения за пречистване на питейните води, депа за отпадъците и 

съоръжения за разделното им събиране и рециклиране. Всеки четвърти интервюиран 

споделя, че в неговото населено място няма изградена система за разделно събиране 

на отпадъци. Състоянието на този сектор е най-ниско оценен от участниците в 

изследването (среден 2,96). Изградените депа за отпадъци, там където ги има, не 

получават много по-обнадеждаващи оценки. Населението и тук изразява 

неодобрението си с оценка от среден 3,02. Канализационната инфраструктура и 

пречиствателните станции за питейна вода получават най-високата средна оценка от 

трите изследвани показателя (добър 3,80). Тези резултати са сигнал, че усилията на 

администрацията, насочени към изграждане и поддръжка на инфраструктура за 

третиране на отпадъци и за управление на води или не са достатъчни, или остават 

напълно незабелязани и недооценени от населението като си позволяваме да се 

доверим по-скоро на първата хипотеза.  
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Таблица 4 

Оценка на инфраструктурата за третиране на отпадъци и управление на води 

(Средната оценка се формира единствено на база посочилите оценка в интервала „слаб” 2 – 

„отличен” 6., национална база n=1000) 

5. Как оценявате състоянието на следните сектори във вашето населено място? 

  

слаб среден добър 
много 
добър 

отличен 

няма 
изградена 

такава 
инфр. в 

общината 

не мога 
да 

преценя 
Общо 

Средна 
оценка 

изграждане на канал. 
и пречистване на 
отпадъчни води 

10,7% 15,1% 26,4% 10,8% 5,9% 17,0% 14,1% 100,0% 3,80 

разделно събиране и 
рециклиране на 
отпадъци 

31,4% 16,9% 11,2% 5,0% 2,6% 25,3% 7,7% 100,0% 2,96 

изграждане на депа 
за отпадъци 

23,3% 15,3% 11,1% 3,5% 2,1% 22,4% 22,2% 100,0% 3,02 

 

Ниската удовлетвореност от състоянието на съоръженията за отпадъци и води в 

допълнение с декларирания интерес към проблемите на околната среда и водите са 

сигнал, че е необходимо държавните и общински институции да започнат да 

реализират повече инфраструктурни проекти, за които може да се очаква високо 

стартово одобрение и подкрепа от страна на населението.  

 

Въпреки по-добрата оценка на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, 

проблемът със замърсената вода е един от тежките за българските граждани – 

посочен на трето място в класацията на локалните проблеми от населението като цяло 

и на първо място от селското население. Нека видим обаче, до каква степен жителите 

на страната са склонни да се включат в разрешаването на проблема чрез 

инвестирането на финансови средства от личния и семейния бюджет.  

 

Повече от половината интервюирани (57%) не смятат за необходимо да отделят от 

личните си средства за пречистване на отпадните води от битови отпадъци. Тези 

резултати ни дават основание да смятаме, че решението на проблема не е толкова 

належащо за населението и то се опитва да прехвърли решението му върху 

„държавата”.  

 

Около една трета от пълнолетното население потенциално би се включила в подобна 

инициатива, но представителите на тази група не желят или не могат да се ангажират 

с посочването на конкретна месечна сума, която са склонни да заплащат, за да станат 

по-чисти реките на страната. 22 на сто от респондентите изразяват по-категорична 

готовност да подкрепят начинанието като подходящата месечна сума според тях е 

средно 9,75 лв. за цялото домакинство. Според данни на НСИ, средният брой лица в 
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едно домакинство е 2,7 души, което означава, че базирайки се на отговорите на тази 

група, таксата, която трябва да се пада на глава от населението, за пречистване на 

отпадните води от битови отпадъци, е приблизително 3,61 лв. на месец.  

 

Важно е да споменем, че делът на селското население, готово да се обвърже с 

конкретна месечна сума за пречистване на водите е по-малък от този на градското 

население (селско население – 8,8%, градско население – 13,5%, общо – 12% от 

населението). Освен това, всеизвестен факт е, че доходите на селското население са 

по-ниски от тези на лицата, живеещи в градовете. Въпреки изтъкнатите наблюдения 

обаче средната сума, която лицата, живеещи на село, са готови да платят за 

удобството да разполагат с чиста вода е по-висока от тази, посочена от гражданите. 

Това ни дава основание да смятаме, че за селските райони проблемът с водната 

инфраструктура е наистина сериозен. Сравнителните данни за градското и селското 

население са представени в граф. 4. 

 
Графика 4 

Средна месечна сума, която са склони да плащат домакинствата за пречистване на 
отпадъчните води от битови отпадъци 

(данните са в лева; средните суми са изчислени на база посочилите конкретна сума n=119) 

17,79

8,18

5,84

9,51

10,70

9,75

София

областен град

друг град

общо за градското население

село

общо за страната
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3. Интерес, познаваемост и информираност за 
фондовете на ЕС и оперативните програми  

 

Данните, получени от изследването сред бенефициентите и потенциалните 

бенефициенти на ОП „Околна среда”, свидетелстват за доста добра осведоменост 

относно фондовете на ЕС и оперативните програми, по които в момента се реализират 

проекти. Познаваемостта на тази целева аудитория по изследваната тематика достига 

възможния максимум – 100% от интервюираните са чували за СКФ и ЕФРР. 

Познаваемостта на отделните оперативни програми сред групата на бенефициентите 

също достига почти максимални размери като за ОПОС тя е абсолютна2.  

 

Графика 5 
Как бихте оценили вашата информираност по отношение на:  

(данните се отнасят за бенефициентите (потенциални и реални) на ОПОС база: n=206) 

5,21

4,88

4,83

4,66

Оперативни програми

Структурни фондове на ЕС

ЕФФР

КФ на ЕС

 
 

Макар експертите да са чували за всички оперативни програми, информираността им в 

различните сфери варира. Бенефициентите на ОПОС са много добре запознати както с 

програмата, по която работят, така и с ОП „Регионално развитие”. Извън сферата на 

конкретната си дейност обаче показват по-слаби резултати, особено по отношение 

ОПРКБИ и ОПТ. При ОПТ самооценката за познатостта на общините се доближава до 

тази на широката общественост. Данните са сигнал, че лицата, изпълняващи проекти 

по определени оперативни програми са тясно специализирани и нямат много дълбок 

поглед върху работата на своите колеги.  

 

За широката общественост оперативите програми също са сравнително позната тема. 

Около две трети от пълнолетните български граждани знаят за съществуването на 

поне една оперативна програма. Обобщените резултати показват, че населението е 

чувало средно за четири от седемте изследвани програми. ОП „Околна среда” се 

радва на най-висока познатост и сред тази аудитория (57%).  

                                            
2 Методиката на изследването сред бенефициентите предполага интервютата да се 
осъществяват с експерти по екологични теми и лица, изпълняващи проекти по ОПОС. 
Съответно, делът на чувалите за ОПОС е завишен, тъй като пълната запознатост е условие, 
заложено в самия инструментариум.  
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Графика 6 
Познаваемост на различните ОП сред широката общественост  

(данните са за населението, база: n=1000) 

56.5%

44.2%

41.5%

30.4%

28.5%

24.3%

23.2%

43.5%

55.8%

58.5%

69.6%

71.5%

75.7%

76.8%

ОПОС

ОПРЧР

ОПРР

ОПТ

ОПРКПБИ

ОПАК

ОПТП

За кои от следните оперативни програми (ОП) сте чували?

чувал съм не съм чувал

  
 

Фактът, че преобладаващата част от населението е чувала за различните оперативни 

програми, съвсем не означава, че е добре информирана по темата. Очаквано е 

резултатите при широката общественост да са значително по-ниски от тези при 

експертите, но самооценките на интервюираните ни дават основание да заключим, че 

населението е еднакво неинформирано по всички оперативни програми. Средните 

резултати варират в много малка степен от 3,49 до 3,313. Това, наред с данните, 

получени от бенефициентите на ОПОС подсказва, че е необходимо темата „оперативни 

програми” да бъде по-детайлно и масово популяризирана както сред населението, 

така и сред работещите по европейски проекти експерти. 

 

Графика 7 
Как бихте оценили вашата информираност относно следните оперативни програми:  

(сравнителни данни от бенефициентите на ОПОС и широката общественост) 

5,245,10

4,434,384,29

3,673,51

3,473,423,49
3,313,473,463,40

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

ОПОСОПРРОПРЧРОПАКОПТПОПРКБИОПТ

Как бихте оценили вашата информираност относно следните оперативни 
програми (по скала от 2 до 6)?

бенефициенти (n=206)

население (n=1000)

 
                                            
3 Средните оценки са формирани единствено на база лицата, посочили, че са чували за 
конкретната програма. 
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4. Интерес, познаваемост и информираност за ОПОС 
сред широката общественост 

 

Както вече споменахме по-рано в доклада, ОП „Околна среда” е най-познатата за 

българското население оперативна програма – 57% от пълнолетните граждани са 

чували за нея. Положителните резултати от прилагането на КП на ОПОС обаче не 

свършват до тук. Информираността на населението на страната относно ОПОС е сред 

най-високите, заедно с тази за ОПРЧР и ОПТП. Освен това, средната оценка, която 

широката общественост сама дава на запознатостта си с програмата, е нарастнала 

значително. На въпроса „Как бихте оценили вашите познания относно ОП „Околна 

среда”?” през 2008 населението се е самоценило със слаб 2,24, докато през 2010 

оценката вече клони към добрата – 3,47.  

 

И по този показател може да се каже, че интересът към ОПОС и по-задълбочените 

познания са приоритет на по-високостатусните групи. Оценки над средните откриваме 

при висшистите, лицата с по-високи доходи, населението в активна трудова възраст 

(30-39 г.), живеещите в градовете (въпреки че при столичани оценката е по-ниска от 

средната) и разбира се, посочилите, че се интересуват от проблемите, свързани с 

околната среда и водите.  

 

Въпреки че осведомеността на населението е нарастнала, а и темата изисква 

специфичен тип социална ангажираност, си позволяваме да твърдим, че нивата на 

измерените показатели все още не са достигнали своя потенциален максимум. 

Резултатите индикират, че има обществени групи, на които трябва да се обърне по-

специално внимание, с цел да се провокира интерес към темата и при лицата, които 

по принцип разполагат с по-малък информационен капитал.    

 

За нуждата от допълнително популяризиране на темата „оперативни програми” и по-

конкретно темата „ОПОС” свидететлстват и резултатите, получени на въпроса „Знаете 

ли кои са източниците на финансиране на Оперативна програма „Околна среда 2007-

2013 г.”?” 40 на сто от пълнолетните български граждани нямат представа от къде се 

финансира ОПОС, което ни дава основание да смятаме, че не са съвсем наясно и със 

структурните фондове на ЕС и финансирането на оперативни програми по принцип. 

Едва 23 на сто от широката аудитория знаят, че проектите по ОПОС се финансират 

съвместно от европейските фондове и държавния бюджет като и тук по-добре 

осведомени са по-високо образованите представители на населението и лицата, 

работещи на управленска длъжност във фирми и организации, които вероятно се 

срещат с темата в трудовата си практика. (Останалата част от респондентите посочват 

поне един източник на финансиране – или ЕФ, или държавен бюджет и поради тази 
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причина не ги причисляваме нито към групата на „незнаещите”, нито към тази на 

„осведомените”).  

 

9 от всеки 10 интервюирани не могат да посочат спонтанно конкретен проект, 

финансиран и реализиран от ОП „Околна среда”. Тъй като темата изисква по-

специална подготовка и познатостта на отделни проекти не е приоритет, заложен в КП 

на ОПОС, тези резултати съвсем не трябва да се приемат с притеснение, напротив. 

Фактът, че 10% от пълнолетните български граждани (≈631 760 души) се сещат поне за 

местност или направление, в което се изпълняват проекти по ОП „Околна среда” ни 

позволява да направим два много важни извода. Първо, сред населението съществува 

група, колкото и малка да е тя, която е запозната в детайли с приложението на 

програмата и ефектите от изпълнението на нейните проекти. Второ, възможно е 

популярността на оперативната програма и финансовите структури, които стоят зад 

нейното изпълнение да нарастне косвено – чрез разпространяване на повече 

информация относно успешно изпълнени проекти, които са се отразили благоприятно 

върху околната среда и условията на живот на населението. 
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5. Интерес, познаваемост и информираност за ОПОС 
сред бенефициентите на програмата 

 

От казаното по-напред в доклада стана ясно, че експертите на бенефициентите на 

ОПОС са изключително добре запознати с програмата, по която работят – самооценяват 

знанията си със средна оценка от 5,24. По-детайлният поглед показва, че най-силната 

сфера за бенефициентите е Приоритетна ос 1 - Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Тези резултати вероятно могат да се 

обяснят с факта, че изследваните институции имат най-голям опит в подготовката и 

изпълнението на проекти именно по тази ос.  

 

Въпреки високата си обща информираност по ОПОС, преобладаващата част от 

бенефициентите признават, че се нуждаят от допълнително обучение поне по една от 

трите приоритетни оси4 и най-често това е ос 3 - Опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие. Все пак не малка част от експертите (29%) са напълно 

наясно с различните аспекти на програмата и имат добър поглед върху всичките й 

приоритетни оси.  

 

Графика 8 
Брой приоритетни оси, за които бенефициентите са посочили, че се нуждаят от 

допълнителна информация  

(данни за бенефициентите на ОПОС n=206) 

за нито 
една

28,6%

за една
32,5%

за две
14,6%

и за трите
24,3%

 
 

Обобщените данни сочат още, че без значение с коя ос са запознати, бенефициентите 

се нуждаят от инфромация и за трите оси в сравнително еднаква степен. Нека 

онагледим този извод графично.  

 

                                            
4 Приоритетна ос 4 – „Техническа помощ” умишлено е изключена от въпросника и от анализа, тъй като 
допустимите по нея бенефициенти не са обект на настоящото проучване. 
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Схема 1 

Запознатите с 
Приоритетна ос 1 –
води имат нужда от 

обучение по:

Ос 1 
41,0%

Ос 2 
44,6%

Ос 3 
49,7%

Запознатите с 
Приоритетна ос 2 –
отпадъци имат 

нужда от обучение 
по:

Ос 1 
41,6%

Ос 2 
44,7%

Ос 3 
50,5%

Запознатите с 
Приоритетна ос 3 –
биоразнообразие 
имат нужда от 
обучение по:

Ос 1 
40,1%

Ос 2 
40,7%

Ос 3 
51,2%

 
 

   

Какво казват резултатите за това доколко запознати са бенефициентите с отделните 

аспекти на ОПОС и проектите, които се изпълняват по програмата? Като цяло, 

експертите твърдят, че познават детайлите на работата си, но самооценката им е 

донякъде уклончива. Регистрираме високи дялове на посочилите „по-скоро запознат” 

при някои аспекти. Най-добра подготовка бенефициентите имат по отношение 

критериите и изискуемите документи за кандидатстване по програмата. Вероятно това 

се дължи на специализирани обучения в началния етап на изпълнение на ОПОС, когато 

работата е била основно на ниво подготовка на проект.  

 
Таблица 5 

8. Моля посочете доколко сте запознат със следните аспекти, свързани с ОПОС:  

(данни за бенефициентите n=206) 

8. Моля посочете доколко сте запознат със следните аспекти, свързани с ОПОС: 

  
напълно 
запознат 

по-скоро 
запознат 

по-скоро 
незапознат 

изобщо не 
съм запознат 

Общо 

проекти по ОПОС, които в момента 
се подготвят и изпълняват (текущи 
проекти) 

40,3% 49,5% 8,7% 1,5% 100,0% 

отворени процедури за набиране 
на проектни предложения 

44,7% 40,8% 13,6% 1,0% 100,0% 

методика за изработване на 
проекти за финансиране от ОПОС 

46,6% 42,7% 9,2% 1,5% 100,0% 

критерии за кандидатстване по 
ОПОС 

56,8% 37,4% 4,9% 1,0% 100,0% 

необходими документи за 
кандидатстване по ОПОС 

57,8% 35,9% 4,9% 1,5% 100,05 

методика за оценяване на 
проектите по ОПОС 

47,1% 37,9% 12,6% 2,4% 100,05 

 

 

Непосредствена нужда от обучение или предоставяне на допълнителна информация 

срещаме при по-слабо познатите аспекти – методиките за изработване и оценяване на 

проектите по ОПОС. Резултатите не са толкова изненадващи, имайки предвид, че  

повечето от текущите проекти по програмата са именно в стадий „изпълнение”, който 

е съпътстван и от стадий „оценяване”.   
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Графика 9 

 

36,4%

39,3%

44,2%

37,4%

35,9%

44,2%

4,4%

63,6%

60,7%

55,8%

62,6%

64,1%

55,8%

95,6%

Текущи проекти по ОПОС

отворени процедури 

методика за изработване на проекти 

критерии за кандидатстване

документи за кандидатстване 

методика за оценяване на проектите 

друго

9. За кой/ кои от тези аспекти имате нужда от допълнителна информация?

имам нужда нямам нужда

 
 

Трябва да отбележим, че откриваме силна зависимост между запознатостта на 

бенефициентите с отделните аспекти на оперативната програма и нуждата от 

обучение, която изразяват. Колкото по-неинформирани са експертите по даден аспект, 

толкова по-силна е нуждата им от допълнителна информация, свързана с него. Това 

наблюдение не е изненадващо и говори, че бенефициентите са наясно със слабите си 

страни и желаят да увеличат капацитета и познанията си. Всичко казано до тук е 

валидно за експертите посочили отговори от „напълно запознат” до „по-скоро 

незапознат”. Интересно е обаче да видим какво става в групата на посочилите крайно 

отрицателен отговор – „напълно незапознат”. Прави впечатление, че сред тази малка 

съвкупност лицата, които признават, че са напълно неинформирани в дадена сфера, 

не изразяват желание да подобрят подготовката си. Напротив, делът на посочилите, 

че имат нужда от допълнителна информация в групата често е по-нисък отколкото 

сред тези, които са напълно запознати с конкретната тема. Натрупванията в тази група 

обаче са твърде незначителни от статистическа гледна точка и резултатите са 

обременени с голям риск от грешка, затова си позволяваме да оставим данните без 

категоричен извод. 
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6. Информационни източници и необходимост от 
информация за ОПОС  

 

Близо две трети от пълнолетното население на страната изразяват желание да 

повишат информираността си относно ОП „Околна среда”. По-детайлният поглед 

върху данните ни дава основание да смятаме, че нуждата от допълнителна 

информация не се дължи на непознаване на темата, напротив, провокирана е от 

интерес към екологичната сфера. Твърдим това на база профилните резултати на 

респондентите – колкото по-висок интерес към природната тема декларират 

участниците в проучването и колкото по-добре информирани са за методите за 

опазване на околната среда, толкова по-силна е и нуждата им от допълнителна 

информация за ОПОС. Можем да очакваме, че в групата на интересуващите се 

познанията за ОПОС вероятно могат да надхвърлят базовата информираност, свързана 

с финансиране и обхват на програмта както и че тези хора ще се заинтересоват и от 

конкретни проекти, оказващи ефект върху заобикалящата ни среда. Повишаването на 

информираността на тези групи би могло да доведе до по-активен граждански контрол 

при реализация на проектите, което, от своя страна, ще ги направи по-ефективни. 

 

Същия извод можем да направим и за групата на онези, които твърдят, че нямат нужда 

от допълнителна информация, свързана с ОПОС (около една четвърт от пълнолетното 

население на страната). Отговорът на тази група е провокиран не от широките 

познания, които притежават по темата, а от на липсата на цялостен интерес към 

изследваната сфера.  

 

Лицата, които заявяват необходимост от по-изчерпателна информация относно 

различните приоритетни оси на ОПОС изразяват най-силен интерес по отношение на 

водния сектор. Вероятно това се дължи на факта, че качеството на питейната вода е 

изключително важен за ежедневието аспект, докато отпадъците и особено 

биологичното разнообразие са проблеми, които по-лесно можем да пренебрегнем в 

бита си. Въпреки това, преобладаващата част от населението (около 60%) изразява 

желание да подобри информираността си и по тези теми.  

 

Регистрираният интерес сред населението на страната е предпоставка за успешното 

изпълнение на КП на ОПОС и в бъдеще, особено, ако информацията бъде поднесена в 

подходяща за широката общественост форма. Нека видим кои биха били най-

успешните медии при разпространението на информация за оперативната програма, 

нейното финансиране и проектите, които се реализират благодарение на нея. 

 

Интервюираните лица изразяват предпочитание средно към две медии, посредством 

които биха желали да получват допълнителна информация за ОПОС. Без съмнение за 

населелението на страната телевизията се явява основният информационен източник, 
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от който искат да черпят знания за случващото се по програмата. Тези данни не се 

отнасят само до конкретната тема. Опитът на ЕСТАТ позаква, че телевизията все още е 

най-работещият комуникационен канал за повечето продукти и услуги. Вторият 

предпочитан източник отново се явява една от класическите медии – вестниците. На 

специализираните информационни канали – интернет страницата на МОСВ и тази на 

ОПОС населението не отделя такова внимание, което в известна степен е и очакван 

резултат. Данните са сигнал, че широката общественост е настроена по-скоро пасивно 

по отношение участието в процеса на информиране за ОПОС. Малцина са тези, които 

специално биха търсили информация по темата в интернет, по-голямата част разчитат, 

че „ще дочуят” нещо от телевизора.  

 

Графика 10 
Забележка: сумата от процентите надхвърля 100%, тъй като интервюираните са давали 

повече от един отговор 

77,3%

26,5%

22,2%

17,1%

14,4%

13,0%

8,3%

8,0%

6,8%

3,6%

2,4%

1,3%

12,0%

от телевизията

от вестниците

от интернет

от радиото

от брошури/листовки

от приятели/познати

от www.moew.government.bg

от www.ope.moew.government.bg

от  РИОСВ

от литература/официални документи

от Дните на отворени врати

от друго място

нямам предпочитание 

11. Откъде бихте желали да се информирате по въпросите, свързани със 
структурните фондове на ЕС и тяхното усвояване?

 
 

Нека видим как стоят нещата при бенефициентите на програмата, когато говорим за 

информационни канали и нужда от информация. На въпроса „Смятате ли, че имате 

нужда от повече/допълнителна информация за целите, възможностите за 

финансиране и добрите практики, свързани с ОПОС?” почти всички запитани експерти 

(87%) отговарят утвърдително. За разлика от населението обаче, нуждата от 

информация сред тази група е свързана с много по-конкретни и детайлни аспекти на 

програмата. Високият дял не трябва да се тълкува като некомпетентност, напротив, 

той е сигнал, че тематиката е сложна и обширна и бенефициентите имат нужда от по-

добра подготовка, особено при работата по проекти.  

 

Медийните канали, чрез които новостите около ОПОС достигат до бенефициентите, са 

напълно противоположни на тези, които населенеито предпочита. Естествено, 
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експертите желят да се информират от официалните източници на програмата – 

интернет страницата на ОПОС и сайта на министерството, отговорно за програмата.  На 

класическите медии са отредени последните места в класацията, което е и очаквано. 

Бенефициентите не само са активна страна в търсенето на информация за ОПОС, но и 

не ограничават използваните източници само до официалните сайтове в интернет, 

напротив. Обобщените данни показват, че експертите използват средно 5 

комуникационни канала, за да се информират за ОПОС и при това ползват различните 

медии изключително интензивно, в повечето случаи - ежеседмично. 

 

Тук е мястото да кажем няколко думи и за алтернативната възможност за черпене на 

информация за ОПОС – директната комуникация със структурите в МОСВ, които 

отговарят за изпълнението на програмата. Този източник на информация е не по-

малко важен за бенефициентите от медиите, дори напротив. Бенефициентите 

изразяват предпочитание средно към четири от осемте изследвани варианта за 

придобиване на информация от УО и МЗ на ОПОС. Като най-важни са оценени 

работните срещи на място (72% от бенефициентите предпочитат тази форма на 

работа). С много висок процент на посочване са и електроната поща, телефонът и 

семинарите. Месечните срещи в МОСВ и срещите в приемната на ОПОС са посочвани 

по-рядко, което е очаквано, имайки предвид, че основната част от бенефициентите са 

общински администрации, физически отдалечени от столицата и този вид комуникация 

предполага много повече ресурс свързан с време, пътуване, разходи и т.н. За 

проблемите, свързани с информационното обслужване от страна на структурите, 

отговорни за ОПОС ще говорим по-надолу в анализа. 

 
Графика 11 

(Сумата от процентите надхвърля 100%, тъй като интервюираните са давали повече от 
един отговор) 

72,3%

68,0%

59,7%

57,8%

49,5%

49,0%

43,2%

34,5%

1,5%

0,5%

работни срещи на място

електронна поща

телефон

семинари

официална поща

месечни срещи в МОСВ

срещи в приемната на ОПОС

дискусионни форуми

друго

нямам предпочитан канал

13. Кои са предпочитаните от вас канали за комуникация с 
дирекциите, отговорни за управлението на ОПОС в МОСВ?

  База: всички, N=206 
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7. Капацитет на бенефициентите (реални и потенциални). 
Необходимост от обучение  

 

Данните, получени от експертите на бенефициентите на ОПОС (реални и потенциални) 

свидетелстват, че МОСВ изпълняват успешно задачите, заложени в Комуникационния 

план за повишаване осведомеността на институциите, работещи по проекти на 

програмата. Преобладаващата част от интервюираните са участвали в обучителни 

семинари, свързани с ОПОС и при това оценяват обучението високо (със средна оценка 

много добър 4.87). Това означава, че УО на ОПОС не само са извършили необходимите 

дейности, заложени в Плана, но са постигнали основната цел качествено – повишили са 

капацитета на бенефициентите за работа по програмата. 

   

Задачите на отговорните за програмата лица в министерството на околната среда и 

водите обаче не свършват дотук. Осем от десет експерта заявяват нуждата си от 

конкретно обучение, свързано с работата по ОПОС.  Това е разбираемо от гледна точка 

на факта, че проектите са твърде обхватни и продължителни във времето и всеки етап 

изисква специфична подготовка.  Нека видим точно в кои сфери трябва УО на ОПОС да 

съсредоточи усилията си в бъдеще.  

Таблица 6 

 (Сумата от процентите надхвърля 100%, тъй като интервюираните са давали до три 
отговора; база: n=175, посочили, че имат нужда от обучение) 

17. От какво обучение/обучения смятате, че имате нужда? (Обобщени данни) 

Мониторинг и отчитане на изпълнението на проекти, съфинансирани по ОПОС 48,0% 

Управление на проектния цикъл 46,9% 

Подготовка на инфраструктурни проекти за кандидатстване за безвъзмездна 
финансова помощ по ОПОС 

40,0% 

Прилагане на Закона за обществените поръчки 37,7% 

Специфична нормативна база, свързана със сектор води 26,3% 

Финансово-счетоводни въпроси, свързани с плащанията и изпълнението на 
проекти, съфинансирани по ОПОС 

26,3% 

Анализ "Разходи-ползи" 24,0% 

Специфична нормативна база, свързана със сектор твърди битови отпадъци 22,3% 

Специфична нормативна база, свързана със сектор биоразнообразие 10,9% 

Информация и публичност 2,3% 

Друго 1,1% 

Общо 285,7% 

 
 

Конкретните теми, които вълнуват бенефициентите (свободно посочени от самите тях) 

са доста разнообразни и широки като обхават. При това едва половината от 

интервюираните бенефициенти са успели да формулират специфична област, в която 

имат нужда от обучение, останалите не са съумяли да конкретизират нуждите си. 

Поради тази причина процентните натрупвания при отделните теми са доста малки и е 

трудно да откроим такива, които биха били от полза за всички.  Все пак данните дават 

известни насоки, които УО на ОПОС могат да следват при планирането на следващите 
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обучителни кампании. На първо място бенефициентите имат нужда от разясняване и 

обогатяване на знанията си по отношение на нормативната уредба, касаеща ОПОС като 

в това число включваме и необходимостта от информация по работата със Закона за 

обществените поръчки. 

 

Следващата по-обхватна тема, която вълнува бенефициентите е тази за управлението 

на текущите проекти. Тази сфера обаче е твърде мащабна и предвид трите оси, които 

предполагат качествено различни като дейност проекти, е видно, че администрацията 

на МОСВ ще трябва да проучи по-детайлно този аспект, за да е максимално полезна на 

бенефициентите си.  

 

С над 5% посочване са и още две теми – подготвката и бюджетирането на проекти 

(включително и на етап кандидатстване), което ще е полезно и за потенциалните 

бенефициенти, на които тепърва им предстои да започват работа по програмата, както 

и добрите практики и проблемите, които вече част от бенефициентите са срещали в 

опита си. Тази тема също не трябва да се подценява, доколкото тя има по-скоро 

превантивни функции, а и спестява усилия и време, предлагайки креативни решения.     

 

Нека да кажем няколко думи за конкретния опит, който бенефициентите имат с ОПОС, 

техния капацитет за изпълнение на проектите и проблемите, които срещат при 

взаимодействието си с администрацията. 

 

Почти всички от изследваните експерти имат опит с кандидатстването по проекти, 

финансирани от ОПОС или изразяват намерение да кандидатстват в бъдеще. Едва 1% 

от бенефициентите (потенциални и реални) споделят, че не са кандидатствали по нито 

един проект и не възнамеряват да се занимават с това и в бъдеще. 

 
Графика 12 

да, и пак 
ще 
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81,6%

да, но няма 
да 

кандидат-
стваме в 
бъдеще

5,3%

не, но 
имаме 

намерение 
9,2%

не и 
нямаме 

намерение 
1,0%

не знам/не 
желая да 
отговоря

2,9%

19. Кандидатствали ли сте по 
процедура/и, финансирана/и от ОПОС?

 
 База: всички, N=206 
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Институциите, които имат опит с кандидатстването по ОПОС са участвали средно в две 

процедури на програмата. Повечето бенефициенти са спечелили един или два 

конкурса, което говори за доста добра подготовка на проектите – почти всички 

кандидати имат спечелен проект. Забелязваме, че броят кандидатствания е в обратна 

зависимост с броя на спечелените процедури – в колкото повече конкурси е учствал 

даден бенефициент, толкова по-малък е средният брой спечелени от него проекти.  

 

Нека видим кои са силните и кои са слабите страни на бенефициентите при 

подготовката на проекти за участие в процедурите на ОПОС. Бенефициентите оценяват 

капацитета на организацията си за кандидатстване като много добри (това се отнася за 

почти всички изследвани показатели). Най-слабо са оценени финасовият ресурс (3,68) 

и човешкият ресурс (4,41) с които разполагат организациите. От друга страна, тези 

минуси се компенсират с добри идеи (средна оценка 5,13), опит при работа с проекти 

(4,87) и добро познаване на тематиката (4,86). Така получените данни свидететлстват, 

че затрудненията на бенефициентите са следствие по-скоро от 

вътрешноорганизационни недостатъци,  а не толкова от липса на умения и знания, 

които да се вложат в изработването на проектите.  

 

Към момента на изследването 62 на сто от интервюираните експерти са заети с 

изпълнението на проект/и по ОПОС. Преобладаващата част от тях са доволни от 

взаимодействието с администрацията и споделят, че са получили съдействие от 

органите на МОСВ, отговорни за управлението и изпълнението на програмата.   

 

Графика 13 
База: n=127, посочили, че изпълняват проект по ОПОС в момента 

оказаха ми 
пълно 

съдействие

55,1%

оказаха ми 
частично 

съдействие

38,6%

не ми 
оказаха 

съдействие

2,4%

не мога да 
преценя

3,9%

23. Как оценявате взаимодействието с 
администрацията във връзка с изпълнението 
на проекта/проектите и финансирането му/им?

 
 

Високите резултати по този показател обаче не означават, че бенефициентите са 

доволни от всички аспекти на съвместната с УО и МЗ на ОПОС работа. Най-често 

споменаваният проблем при взаимодействието с администрацията е забавянето 
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процеса на работа в почти всички етапи по изпълнението на проектите и съответно 

невъзможността на институциите да спазват договорените срокове. Ако работата с 

администрацията трябва да бъде описана с една дума, тя несъмнено е „бавна”.   

 

По-конкретният анализ на данните показва, че най-проблемното звено се явява 

комуникацията с органите, отговорни за управлението на ОПОС и експертите от МОСВ.  

Според бенефициентите, въпреки съвременните методи за обмен на информация 

отговорите на отправните от тях запитвания идват късно или изобщо не идват, което 

възпрепятства изпълнението на текущите им дейности. В същото време координацията 

в самото министерство е затруднена, ограничен е достапът до експертите, налице е 

бюрокрация. Освен това бенефициентите определят самите процедури като тежки и 

тромави, натоварени с излищна документация.  

 

Препоръките на бенефициентите към органите на ОПОС са именно в посока 

преодоляване на описаните проблеми. На първо място те се нуждаят от повече 

работни срещи за решаване на конкретни въпроси възникнали в процеса на работа. А 

по отношение на общите проблеми експертите се надяват основно на по-съкратени 

процедури, по-качествена комуникация и по-експедитивни действия от страна на 

администрацията. С оглед на получените резултати можем да заключим, че е важно да 

се съзададт работни екипи между бенефициентите и Министерството, в които да е 

ясно кои са отговорните за различните дейности лица и по този начин комуникацията 

да се оптимизира. По-подробното описание на проблемите и препоръките, които 

бенефициентите на ОПОС споменават могат да бъдат видяни в приложенията към 

доклада. 
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Заключения и препоръки 
 

Интересът на населението към екологичната тема нараства, както нараства и 

информираността относно начините за съхраняване богатствата на околната среда и 

водите.  

 

Налице е ясна нужда от допълнително популяризиране на природната проблематика и 

възможностите за ограничаване на негативните ефекти върху околната както сред 

широката общественост, така и сред бенефициентите и потенциалните бенефициенти 

на ОПОС.     

 

Прегледът на конкретните проблеми на околнта среда показва, че според населението 

трябва да се обърне най-сериозно внимание на замърсяването на въздуха. 

  

Широката общественост е по-скоро критична към работата на местната власт по 

отношение създаването и поддръжката на специфичен вид инфраструктура – 

канализация и съоръжения за пречистване на питейните води, депа за отпадъците и 

съоръжения за разделното им събиране и рециклиране.  

 

Данните сочат, че е необходимо държавните и общински институции да започнат да 

реализират повече инфраструктурни проекти, за които може да се очаква високо 

стартово одобрение и подкрепа от страна на населението.  

 

За експертите както и за широката общественост темата „оперативни програми” е 

сравнително добре позната. Оценката на информираността обаче свидететлства, че е 

необходимо по-детайлно популяризиране както сред популацията, така и сред 

работещите по европейски проекти експерти. 

 

ОП „Околна среда” е най-познатата за българското население оперативна програма. 

Средната оценка, която широката общественост сама дава на запознатостта си с 

програмата, е нарастнала значително спрямо 2008 – от 2,24 на 3,47.  

 

Експертите на бенефициентите на ОПОС са изключително добре запознати с 

програмата, по която работят – самооценяват знанията си със средна оценка от 5,24. 

Най-силната сфера за бенефициентите е Приоритетна ос 1 - Подобряване и развитие 

на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.  

 

Въпреки високата си обща информираност по ОПОС, преобладаващата част от 

бенефициентите признават, че се нуждаят от допълнително обучение поне по една от 

трите приоритетни оси и най-често това е ос 3 - Опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие.  
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40% от пълнолетното население не знаят, кои са източниците на финансиране на 

ОПОС. По-добре осведомени по темата са по-високо образованите представители на 

населението и лицата, заемащи управленски постове във фирми и организации. 

 

За населелението на страната телевизията се явява основният информационен канал, 

от който искат да черпят знания за ОПОС. Вторият предпочитан източник са 

вестниците.  

 

Експертите желят да се информират от официалните източници на програмата – 

интернет страницата на ОПОС и сайта на МОСВ. Бенефициентите използват средно 5 

комуникационни канала, за да се информират за ОПОС и при това ползват различните 

медии изключително интензивно – в повечето случаи ежеседмично. 

 

Директната комуникация със структурите в МОСВ, които отговарят за изпълнението на 

програмата също се явява много важен източник на информация за бенефициентите. 

Като най-важни са оценени работните срещи на място (72% от бенефициентите 

предпочитат тази форма на работа). С много висок процент на посочване са и 

електроната поща, телефонът и семинарите.  

 

МОСВ изпълняват успешно задачите, заложени в Комуникационния план за повишаване 

осведомеността на институциите, работещи по проекти на програмата. 

Преобладаващата част от интервюираните са участвали в обучителни семинари, 

свързани с ОПОС и при това оценяват обучението високо (със средна оценка много 

добър 4.87). 

 

Повечето от интервюираните бенефициенти са доволни от взаимодействието с 

администрацията и споделят, че са получили съдействие от органите на МОСВ, 

отговорни за управлението и изпълнението на програмата. 

 

Проблемните страни в работата на администрацията се характеризират с това, че тя е 

бавна и тромава. Най-неудовлетворени са бенефициентите от следните звена: 

комуникацията с органите, отговорни за управлението на ОПОС и експертите от МОСВ, 

бюрокрацията и утежнените процедури. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДАННИ ЗА ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ 
 

ПРОЦЕНТНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОФИЛИ ПО ОСНОВНИ ВЪПРОСИ 
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ИНТЕРЕС И ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
 

 
Графика 14 
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1. Доколко сте заинтересован/а от проблемите, свързани 
с околната среда и водите?

 
База: всички, N=1000 

 

Таблица 7 
1. Доколко сте заинтересован/а от проблемите, свързани с околната  среда и водите? 

1. Доколко сте заинтересован/а от проблемите, 
свързани с околната  среда и водите? 

Пол: 
заинтересован 

незаинтере-
сован 

не знам/ не 
мога да преценя 

Общо 

мъж 77,6% 16,1% 6,3% 100,0% 

жена 81,6% 13,0% 5,4% 100,0% 

 
1. Доколко сте заинтересован/а от проблемите, 

свързани с околната  среда и водите? 
Възрастова група: 

заинтересован 
незаинтере-

сован 
не знам/ не 

мога да преценя 

Общо 

от 18 до 29 г. 79,7% 15,2% 5,1% 100,0% 

от 30 до 39 г. 81,8% 13,3% 5,0% 100,0% 

от 40 до 49 г. 78,8% 16,4% 4,8% 100,0% 

от 50 до 59 г. 81,9% 12,3% 5,8% 100,0% 

над 60 г. 77,8% 14,9% 7,3% 100,0% 

 
1. Доколко сте заинтересован/а от проблемите, 

свързани с околната  среда и водите? 
Каква е вашата най-висока 
степен на завършено 
образование? заинтересован 

незаинтере-
сован 

не знам/ не 
мога да преценя 

Общо 

висше 88,4% 9,6% 2,0% 100,0% 

средно 82,9% 13,1% 4,0% 100,0% 

основно и по-ниско 64,9% 21,9% 13,2% 100,0% 

 
1. Доколко сте заинтересован/а от проблемите, 

свързани с околната  среда и водите? 
Тип населено място: 

заинтересован 
незаинтере-

сован 
не знам/ не 

мога да преценя 

Общо 

София 85,0% 8,6% 6,4% 100,0% 

областен град 81,0% 14,6% 4,4% 100,0% 

друг град 78,3% 14,2% 7,5% 100,0% 

село 77,6% 17,2% 5,2% 100,0% 
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1. Доколко сте заинтересован/а от проблемите, 
свързани с околната  среда и водите? 

Вие сте: 
заинтересован 

незаинтере-
сован 

не знам/ не 
мога да преценя 

Общо 

учащ 80,7% 14,5% 4,8% 100,0% 

(съ-)собственик/ управител 
на фирма 

87,1% 9,7% 3,2% 100,0% 

на ръководна длъжност 86,3% 7,8% 5,9% 100,0% 

на изпълнителска длъжност 83,9% 11,6% 4,5% 100,0% 

безработен 68,7% 24,5% 6,7% 100,0% 

пенсионер 77,9% 14,8% 7,2% 100,0% 

домакиня/ по майчинство 86,2% 6,9% 6,9% 100,0% 

 

1. Доколко сте заинтересован/а от проблемите, 
свързани с околната  среда и водите? 

В коя група попада чистият 
месечен доход на вашето 
домакинството? заинтересован 

незаинтере-
сован 

не знам/ не 
мога да преценя 

Общо 

до 300 лв. 74,5% 18,6% 6,9% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 81,1% 12,1% 6,8% 100,0% 

нед 500 лв. 84,2% 11,2% 4,5% 100,0% 

не знам/не желая да 
отговоря 

77,7% 16,7% 5,6% 100,0% 

 

1. Доколко сте заинтересован/а от проблемите, 
свързани с околната  среда и водите? В коя група попада чистият 

ви личен месечен доход? 
заинтересован 

незаинтере-
сован 

не знам/ не 
мога да преценя 

Общо 

няма доход 66,5% 26,5% 7,1% 100,0% 

до 200 лв. 78,6% 13,2% 8,2% 100,0% 

от 201 до 300 лв. 76,9% 14,8% 8,2% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 85,7% 12,0% 2,3% 100,0% 

над 500 лв. 89,8% 6,3% 3,9% 100,0% 

не желая да отговоря 82,6% 13,5% 3,9% 100,0% 

 

Графика 15 

22,4%

28,0%

36,0%

8,4%

3,9%

1,3%

2 - не съм информиран

3 - средно информиран

4 - добре информиран

5 - мн. добре информиран

6 - напълно информиран

не мога да преценя

2. Как оценявате информираността си по отношение методите за 
подобряване, опазване и възстановяване на околната среда? 

 
База: всички, N=1000 
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Таблица 8 
2. Как оценявате информираността си по отношение методите за подобряване, опазване и 

възстановяване на околната среда? Моля да оценете по скала от 2 до 6 

Пол: 
2. Как оценявате информираността 

си по отношение методите за 
опазване на околната среда? 

Средна 3,44 

База 476 мъж 

Отклонение ±1,088 

Средна 3,41 

База 511 жена 

Отклонение ±1,017 

 

 

Възрастова група: 
2. Как оценявате информираността 

си по отношение методите за 
опазване на околната среда? 

Средна 3,40 

База 195 от 18 до 29 г. 

Отклонение ±0,941 

Средна 3,62 

База 176 от 30 до 39 г. 

Отклонение ±1,139 

Средна 3,30 

База 163 от 40 до 49 г. 

Отклонение ±1,025 

Средна 3,51 

База 170 от 50 до 59 г. 

Отклонение ±0,991 

Средна 3,34 

База 284 над 60 г. 

Отклонение ±1,103 

 

 

Каква е вашата най-висока 
степен на завършено 
образование? 

2. Как оценявате информираността 
си по отношение методите за 
опазване на околната среда? 

Средна 3,82 

База 195 висше 

Отклонение ±1,057 

Средна 3,49 

База 566 средно 

Отклонение ±1,028 

Средна 2,92 

База 226 основно и по-ниско 

Отклонение ±0,912 
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Вие сте: 
2. Как оценявате информираността си 
по отношение методите за опазване 

на околната среда? 

Средна 3,48 

База 81 учащ 

Отклонение ±0,790 

Средна 3,82 

База 31 
(съ-)собственик/ управител 
на фирма 

Отклонение ±1,343 

Средна 3,59 

База 51 
работещ на ръководна 
длъжност 

Отклонение ±0,903 

Средна 3,50 

База 349 
работещ на изпълнителска 
длъжност 

Отклонение ±1,019 

Средна 3,17 

База 162 безработен 

Отклонение ±1,081 

Средна 3,36 

База 286 пенсионер 

Отклонение ±1,080 

Средна 3,74 

База 28 домакиня/ по майчинство 

Отклонение ±1,255 

 

 

В коя група попада чистият 
месечен доход на вашето 
домакинството? 

2. Как оценявате информираността си 
по отношение методите за опазване 

на околната среда? 

Средна 3,11 

База 230 до 300 лв. 

Отклонение ±1,032 

Средна 3,44 

База 204 от 301 до 500 лв. 

Отклонение ±1,038 

Средна 3,58 

База 328 нед 500 лв. 

Отклонение ±1,006 

Средна 3,52 

База 225 
не знам/не желая да 
отговоря 

Отклонение ±1,085 
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В коя група попада чистият 
ви личен месечен доход? 

2. Как оценявате информираността си 
по отношение методите за опазване 

на околната среда? 

Средна 3,22 

База 154 няма доход 

Отклонение ±1,022 

Средна 3,22 

База 181 до 200 лв. 

Отклонение ±1,009 

Средна 3,46 

База 180 от 201 до 300 лв. 

Отклонение ±1,068 

Средна 3,44 

База 175 от 301 до 500 лв. 

Отклонение ±1,026 

Средна 3,81 

База 128 над 500 лв. 

Отклонение ±1,022 

Средна 3,48 

База 169 не желая да отговоря 

Отклонение ±1,075 

 

 

Тип населено място: 
2. Как оценявате информираността си 
по отношение методите за опазване 

на околната среда?  

Средна 3,57 

База 137 София 

Отклонение ±1,038 

Средна 3,60 

База 308 областен град 

Отклонение ±1,066 

Средна 3,33 

База 253 друг град 

Отклонение ±1,012 

Средна 3,25 

База 289 село 

Отклонение ±1,045 
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Графика 16 
Забележка: данните са обощени; сумата от процентите надхвърля 100%, тъй като 

запитаните са давали повече от един отговор 

53,6%

45,7%

43,3%

32,9%

27,6%

25,5%

22,9%

22,4%

17,1%

0,7%

замърсен въздух

застрашен горски фонд

липса на чистота в градовете

нерегламентирани сметища

презастрояване на Черноморския бряг

липса на пречистване на водите в градовете

бракониерство

загуба на плодородна почва

загуба на биоразнообразие

не знам/ не мога да преценя

3. Според вас кои от изброените са трите най-сериозните екологични 
проблеми за България?

 
 База: всички, N=1000 

 

 

Графика 17 

19,6%

19,1%

15,4%

13,9%

13,3%

9,2%

3,9%

5,6%

замърсен въздух

недобро почистване на улиците

лошо качество на питейната вода

занемарени зелени площи 

нередовно събиране на отпадъците

липса на достатъчно зелени площи 

високи нива на шум

не знам/ не мога да преценя

4. Кой е най-големият екологичен проблем във вашето населено място?

 
База: всички, N=1000 
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Таблица 9 
4. Кой е най-големият екологичен проблем във вашето населено място? 

4. Кой е най-големият екологичен проблем във вашето населено място? 

Пол: замърсен 
въздух 

недобро 
почистване 
на улиците 

нередовно 
събиране и 

извозване на 
отпадъците 

липса на 
достатъчно 

зелени 
площи 

занемарени 
зелени 
площи  

лошо 
качество на 
питейната 

вода 

високи 
нива на 

шум 

не знам/ не 
мога да 
преценя 

Общо 

мъж 18,0% 19,9% 14,6% 9,4% 14,0% 15,1% 4,4% 4,6% 100,0% 

жена 21,1% 18,4% 12,1% 9,2% 13,8% 15,7% 3,3% 6,5% 100,0% 

 

 

4. Кой е най-големият екологичен проблем във вашето населено място? 

Възрастова група: замърсен 
въздух 

недобро 
почистване 
на улиците 

нередовно 
събиране и 

извозване на 
отпадъците 

липса на 
достатъчно 

зелени 
площи 

занемарени 
зелени 
площи  

лошо 
качество на 
питейната 

вода 

високи 
нива на 

шум 

не знам/ не 
мога да 
преценя 

Общо 

от 18 до 29 г. 19,8% 16,2% 13,2% 12,7% 17,3% 13,2% 3,0% 4,6% 100,0% 

от 30 до 39 г. 19,3% 16,0% 15,5% 12,7% 18,2% 12,7% 2,2% 3,3% 100,0% 

от 40 до 49 г. 25,5% 19,4% 9,7% 9,1% 12,1% 15,8% 4,8% 3,6% 100,0% 

от 50 до 59 г. 16,4% 24,6% 12,9% 9,4% 13,5% 15,2% 4,1% 4,1% 100,0% 

над 60 г. 17,8% 19,6% 14,0% 4,9% 10,5% 18,5% 4,5% 10,1% 100,0% 

 

 

4. Кой е най-големият екологичен проблем във вашето населено място? 
Каква е вашата най-висока 
степен на завършено 
образование? 

замърсен 
въздух 

недобро 
почистване 
на улиците 

нередовно 
събиране и 

извозване на 
отпадъците 

липса на 
достатъчно 

зелени 
площи 

занемарени 
зелени 
площи  

лошо 
качество на 
питейната 

вода 

високи 
нива на 

шум 

не знам/ не 
мога да 
преценя 

Общо 

висше 23,7% 13,1% 14,1% 10,6% 21,7% 12,1% 3,0% 1,5% 100,0% 

средно 23,3% 20,8% 11,4% 9,1% 13,8% 13,5% 4,5% 3,7% 100,0% 

основно и по-ниско 6,6% 20,1% 17,5% 8,3% 7,4% 22,7% 3,1% 14,4% 100,0% 
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4. Кой е най-големият екологичен проблем във вашето населено място? 

Вие сте: замърсен 
въздух 

недобро 
почистване 
на улиците 

нередовно 
събиране и 

извозване на 
отпадъците 

липса на 
достатъчно 

зелени 
площи 

занемарени 
зелени 
площи  

лошо 
качество на 
питейната 

вода 

високи 
нива на 

шум 

не знам/ не 
мога да 
преценя 

Общо 

учащ 17,9% 17,9% 13,1% 13,1% 15,5% 10,7% 7,1% 4,8% 100,0% 

(съ-)собственик/ управител 
на фирма 

32,3% 12,9% 25,8% 6,5% 12,9% 6,5% 3,2%  100,0% 

работещ на ръководна 
длъжност 

37,3% 17,6% 11,8% 7,8% 15,7% 7,8% 2,0%  100,0% 

работещ на изпълнителска 
длъжност 

22,4% 17,3% 11,9% 11,0% 17,6% 13,9% 3,7% 2,3% 100,0% 

безработен 13,6% 25,3% 12,3% 10,5% 7,4% 20,4% 1,9% 8,6% 100,0% 

пенсионер 16,3% 20,1% 13,8% 5,2% 11,1% 19,0% 5,2% 9,3% 100,0% 

домакиня/ по майчинство 17,2% 10,3% 17,2% 13,8% 27,6% 6,9%  6,9% 100,0% 

 

 

4. Кой е най-големият екологичен проблем във вашето населено място? 
В коя група попада чистият 
месечен доход на вашето 
домакинството? 

замърсен 
въздух 

недобро 
почистване 
на улиците 

нередовно 
събиране и 

извозване на 
отпадъците 

липса на 
достатъчно 

зелени 
площи 

занемарени 
зелени 
площи  

лошо 
качество на 
питейната 

вода 

високи 
нива на 

шум 

не знам/ не 
мога да 
преценя 

Общо 

до 300 лв. 9,6% 22,2% 17,4% 7,4% 11,7% 17,4% 3,0% 11,3% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 16,5% 20,4% 15,5% 7,3% 9,7% 20,9% 4,9% 4,9% 100,0% 

нед 500 лв. 23,3% 15,2% 10,9% 10,3% 19,1% 14,5% 4,2% 2,4% 100,0% 

не знам/не желая да 
отговоря 

27,0% 20,6% 10,7% 11,2% 12,4% 9,4% 3,4% 5,2% 100,0% 
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4. Кой е най-големият екологичен проблем във вашето населено място? 

В коя група попада чистият 
ви личен месечен доход? замърсен 

въздух 

недобро 
почистване 
на улиците 

нередовно 
събиране и 

извозване на 
отпадъците 

липса на 
достатъчно 

зелени 
площи 

занемарени 
зелени 
площи  

лошо 
качество на 
питейната 

вода 

високи 
нива на 

шум 

не знам/ не 
мога да 
преценя 

Общо 

няма доход 11,0% 29,2% 11,0% 11,7% 9,7% 17,5% 3,9% 5,8% 100,0% 

до 200 лв. 15,4% 20,3% 13,7% 4,4% 7,7% 22,5% 3,8% 12,1% 100,0% 

от 201 до 300 лв. 15,8% 16,4% 13,1% 8,2% 18,6% 15,8% 4,4% 7,7% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 19,4% 16,6% 16,0% 11,4% 15,4% 16,6% 2,9% 1,7% 100,0% 

над 500 лв. 33,6% 12,5% 14,8% 9,4% 17,2% 8,6% 3,9%  100,0% 

не желая да отговоря 25,3% 19,1% 11,2% 10,7% 15,2% 9,6% 3,9% 5,1% 100,0% 

 

 

4. Кой е най-големият екологичен проблем във вашето населено място? 

Тип населено място: замърсен 
въздух 

недобро 
почистване 
на улиците 

нередовно 
събиране и 

извозване на 
отпадъците 

липса на 
достатъчно 

зелени 
площи 

занемарени 
зелени 
площи  

лошо 
качество на 
питейната 

вода 

високи 
нива на 

шум 

не знам/ не 
мога да 
преценя 

Общо 

София 32,9% 12,9% 18,6% 7,9% 21,4% 2,1% 4,3%  100,0% 

областен град 20,9% 16,8% 7,0% 14,9% 22,2% 10,8% 3,8% 3,8% 100,0% 

друг град 17,5% 27,4% 11,9% 7,5% 11,1% 17,9% 3,2% 3,6% 100,0% 

село 13,7% 17,5% 18,6% 5,5% 3,8% 24,4% 4,5% 12,0% 100,0% 
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Графика 18 
Забележка: средните оценки са изчислени на база респондентите, посочили оценка от 

„слаб” 2 до „отличен” 6.   

10.7%

15.1%

26.4%

10.8%

5.9%

17.0%

14.1%

31.4%

16.9%

11.2%

5.0%

2.6%

25.3%

7.7%

23.3%

15.3%

11.1%

3.5%

2.1%

22.4%

22.2%

слаб

среден

добър

много добър

отличен

няма такава 
инфрастр. в общината

не мога да преценя

5. Как оценявате състоянието на следните сектори във вашето населено 
място? (Моля оценете по скала от “слаб” 2 до “отличен” 6)

изграждане на канализация и пречистване на отпадъчни води - средна оценка: 3,80

разделно събиране и рециклиране на отпадъци - средна оценка: 2,96

изграждане на депа за отпадъци - средна оценка: 3,02
 

База: всички, N=1000 

 

 

Таблица 10 
5. Как оценявате състоянието на следните сектори във вашето населено място? (Моля 

посочете оценка от „слаб” 2 до „отличен” 6) 

5. Как оценявате състоянието на следните сектори 
във вашето населено място? 

Пол:   Изграждане на 
канализация и 
пречистване на 
отпадъчни води 

Разделно 
събиране и 

рециклиране 
на отпадъци 

Изграждане на 
депа за 

отпадъци 

Средна 3,79 2,98 3,07 

База 345 330 293 мъж 

Отклонение ±1,173 ±1,124 ±1,147 

Средна 3,81 2,95 2,96 

База 344 340 261 жена 

Отклонение ±1,112 ±1,141 ±1,051 
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5. Как оценявате състоянието на следните сектори 
във вашето населено място? 

Възрастова група:   Изграждане на 
канализация и 
пречистване на 
отпадъчни води 

Разделно 
събиране и 

рециклиране 
на отпадъци 

Изграждане на 
депа за 

отпадъци 

Средна 3,74 3,03 3,06 

База 137 153 114 от 18 до 29 г. 

Отклонение ±1,174 ±1,284 ±1,175 

Средна 3,83 2,97 3,03 

База 136 131 118 от 30 до 39 г. 

Отклонение ±1,216 ±1,143 ±1,099 

Средна 3,74 2,92 2,95 

База 120 119 98 от 40 до 49 г. 

Отклонение ±1,037 ±1,098 ±0,963 

Средна 3,59 2,87 2,86 

База 115 108 89 от 50 до 59 г. 

Отклонение ±1,143 ±1,020 ±0,931 

Средна 3,99 2,99 3,12 

База 182 159 136 над 60 г. 

Отклонение ±1,107 ±1,071 ±1,236 

 

 

5. Как оценявате състоянието на следните сектори 
във вашето населено място? Каква е вашата най-висока 

степен на завършено 

образование? 

  Изграждане на 
канализация и 
пречистване на 
отпадъчни води 

Разделно 
събиране и 

рециклиране 
на отпадъци 

Изграждане на 
депа за 

отпадъци 

Средна 3,64 2,89 2,92 

База 154 153 129 висше 

Отклонение ±1,009 ±1,122 ±1,052 

Средна 3,79 3,07 3,01 

База 410 400 341 средно 

Отклонение ±1,177 ±1,169 ±1,125 

Средна 4,01 2,68 3,20 

База 126 117 84 основно и по-ниско 

Отклонение ±1,153 ±0,954 ±1,083 
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5. Как оценявате състоянието на следните сектори 
във вашето населено място? 

Вие сте:   Изграждане на 
канализация и 
пречистване на 
отпадъчни води 

Разделно 
събиране и 

рециклиране 
на отпадъци 

Изграждане на 
депа за 

отпадъци 

Средна 4,11 3,21 3,17 

База 56 67 48 учащ 

Отклонение ±1,188 ±1,348 ±1,299 

Средна 3,42 3,14 2,65 

База 26 26 21 
(съ-)собственик/ управител 
на фирма 

Отклонение ±0,964 ±1,048 ±0,812 

Средна 3,64 2,78 2,85 

База 46 44 38 
работещ на ръководна 
длъжност 

Отклонение ±1,089 ±1,056 ±1,133 

Средна 3,63 2,98 2,95 

База 257 247 210 
работещ на изпълнителска 
длъжност 

Отклонение ±1,113 ±1,125 ±1,038 

Средна 3,95 2,79 3,05 

База 102 105 88 безработен 

Отклонение ±1,196 ±1,143 ±0,953 

Средна 3,96 2,93 3,12 

База 184 163 134 пенсионер 

Отклонение ±1,120 ±1,020 ±1,226 

Средна 3,77 3,31 3,45 

База 19 19 15 домакиня/ по майчинство 

Отклонение ±1,251 ±1,408 ±1,166 

 

 

5. Как оценявате състоянието на следните сектори 
във вашето населено място? В коя група попада чистият 

месечен доход на вашето 

домакинството? 

  Изграждане на 
канализация и 
пречистване на 
отпадъчни води 

Разделно 
събиране и 

рециклиране 
на отпадъци 

Изграждане на 
депа за 

отпадъци 

Средна 3,96 2,87 3,04 

База 132 130 109 до 300 лв. 

Отклонение ±1,155 ±1,101 ±1,066 

Средна 3,75 2,90 2,96 

База 129 125 100 от 301 до 500 лв. 

Отклонение ±1,106 ±1,030 ±1,039 

Средна 3,81 3,01 3,14 

База 259 239 207 нед 500 лв. 

Отклонение ±1,098 ±1,214 ±1,217 

Средна 3,69 3,02 2,87 

База 170 176 137 
не знам/не желая да 
отговоря 

Отклонение ±1,217 ±1,111 ±0,982 
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5. Как оценявате състоянието на следните сектори 
във вашето населено място? 

В коя група попада чистият 

ви личен месечен доход? 
  Изграждане на 

канализация и 
пречистване на 
отпадъчни води 

Разделно 
събиране и 

рециклиране 
на отпадъци 

Изграждане на 
депа за 

отпадъци 

Средна 3,92 2,91 3,16 

База 102 111 80 няма доход 

Отклонение ±1,168 ±1,241 ±1,139 

Средна 3,86 3,01 3,18 

База 109 94 73 до 200 лв. 

Отклонение ±1,164 ±1,140 ±1,150 

Средна 4,08 3,18 3,13 

База 126 111 98 от 201 до 300 лв. 

Отклонение ±1,168 ±1,213 ±1,161 

Средна 3,59 2,87 3,04 

База 119 117 93 от 301 до 500 лв. 

Отклонение ±1,059 ±1,099 ±1,126 

Средна 3,66 2,81 2,90 

База 108 103 92 над 500 лв. 

Отклонение ±1,050 ±1,020 ±1,085 

Средна 3,68 3,00 2,80 

База 124 134 118 не желая да отговоря 

Отклонение ±1,174 ±1,062 ±0,967 

 

 

5. Как оценявате състоянието на следните сектори 
във вашето населено място? 

Тип населено място:   Изграждане на 
канализация и 
пречистване на 
отпадъчни води 

Разделно 
събиране и 

рециклиране 
на отпадъци 

Изграждане на 
депа за 

отпадъци 

Средна 3,43 3,12 2,51 

База 113 126 123 София 

Отклонение ±1,133 ±1,087 ±0,741 

Средна 3,84 2,95 3,16 

База 266 268 195 областен град 

Отклонение ±1,008 ±1,111 ±1,144 

Средна 3,98 3,10 3,25 

База 197 175 135 друг град 

Отклонение ±1,110 ±1,255 ±1,191 

Средна 3,75 2,55 3,05 

База 113 101 101 село 

Отклонение ±1,401 ±0,905 ±1,090 
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Таблица 11 
6. Една от важните предпоставки, за да бъдат реките ни чисти, е да се пречистват 

отпадъчните води от битови източници. Каква сума е склонно да плаща Вашето 
домакинство на месец за тази дейност?  

(База: N=1000) 

  Процент 

до 10 лв. 9,7 

над 10 лв. 2,3 

не смятам, че трябва да плащам за тази дейност 56,5 

не знам/ не мога да преценя 31,5 

Общо 100,0 

Минимална стойност 1,0 

Максимална стойност 60,0 

Средна сума 9,75 

Брой респонденти, посочили сума 119 

 

 

ПОЗНАВАЕМОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО ОП И СКФ 
 

 

Графика 19 
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7. За кои от следните оперативни програми (ОП) сте чували?

чувал съм не съм чувал

 
База: всички, N=1000 

 
Таблица 12 

7.2. Чували ли сте за ОП “Околна среда”? 

7.2. Чували ли сте за ОПОС? 
Пол: 

чувал съм не съм чувал 
Общо 

мъж 60,0% 40,0% 100,0% 

жена 53,3% 46,7% 100,0% 

 
7.2. Чували ли сте за ОПОС? 

Възрастова група: 
чувал съм не съм чувал 

Общо 

от 18 до 29 г. 57,1% 42,9% 100,0% 

от 30 до 39 г. 62,2% 37,8% 100,0% 

от 40 до 49 г. 67,1% 32,9% 100,0% 

от 50 до 59 г. 54,7% 45,3% 100,0% 

над 60 г. 47,7% 52,3% 100,0% 
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7.2. Чували ли сте за ОПОС? Каква е вашата най-висока 
степен на завършено 
образование? чувал съм не съм чувал 

Общо 

висше 72,2% 27,8% 100,0% 

средно 60,8% 39,2% 100,0% 

основно и по-ниско 31,9% 68,1% 100,0% 

 

7.2. Чували ли сте за ОПОС? 
Вие сте: 

чувал съм не съм чувал 
Общо 

учащ 57,8% 42,2% 100,0% 

(съ-)собственик/ управител 
на фирма 

64,5% 35,5% 100,0% 

работещ на ръководна 
длъжност 

72,5% 27,5% 100,0% 

работещ на изпълнителска 
длъжност 

63,3% 36,7% 100,0% 

безработен 47,5% 52,5% 100,0% 

пенсионер 49,5% 50,5% 100,0% 

домакиня/ по майчинство 51,7% 48,3% 100,0% 

 

7.2. Чували ли сте за ОПОС? В коя група попада чистият 
месечен доход на вашето 
домакинството? чувал съм не съм чувал 

Общо 

до 300 лв. 41,1% 58,9% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 60,2% 39,8% 100,0% 

нед 500 лв. 66,4% 33,6% 100,0% 

не знам/не желая да 
отговоря 

54,5% 45,5% 100,0% 

 

7.2. Чували ли сте за ОПОС? В коя група попада чистият 
ви личен месечен доход? чувал съм не съм чувал 

Общо 

няма доход 48,4% 51,6% 100,0% 

до 200 лв. 47,3% 52,7% 100,0% 

от 201 до 300 лв. 54,1% 45,9% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 64,0% 36,0% 100,0% 

над 500 лв. 70,1% 29,9% 100,0% 

не желая да отговоря 57,9% 42,1% 100,0% 

 

7.2. Чували ли сте за ОПОС? 
Тип населено място: 

чувал съм не съм чувал 
Общо 

София 71,6% 28,4% 100,0% 

областен град 55,2% 44,8% 100,0% 

друг град 59,3% 40,7% 100,0% 

село 48,1% 51,9% 100,0% 
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Графика 20 
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29,8%

39,0% 38,8% 36,5% 37,3% 40,2% 37,9%
44,3%

13,2% 13,0% 14,2% 14,9% 14,3% 15,7% 16,7%

ОПРЧР ОПТП ОПОС ОПРКБИ ОПРР ОПТП ОПАК

8. Как бихте оценили вашата информираност относно следните оперативни 
програми (по скала от 2 до 6)?

2 - изобщо не съм информиран

3 - средно информиран

4 - добре информиран

5 - много добре инфромиран

6 -напълно информиран съм

не мога да преценя

 
База: всички, N=1000 

 
 

Графика 21 
Средните оценки се формират на база посочилите оценка от „слаб” 2 до „отличен” 6.  
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8. Как бихте оценили вашата информираност относно следните 
оперативни програми (по скала от 2 до 6)?
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Таблица 13 
8.2. Как бихте оценили вашата информираност за ОП “Околна среда”, по скала от 2 до 6? 

Пол: 
8.2. Как бихте оценили вашата 

информираност относно ОП “Околна 
среда”? 

Средна 3,49 

База 273 мъж 

Отклонение ±0,956 

Средна 3,44 

База 269 жена 

Отклонение ±0,938 

 

 

Възрастова група: 
 8.2. Как бихте оценили вашата 

информираност относно ОП “Околна 
среда”? 

Средна 3,48 

База 110 от 18 до 29 г. 

Отклонение ±1,003 

Средна 3,64 

База 104 от 30 до 39 г. 

Отклонение ±1,030 

Средна 3,36 

База 103 от 40 до 49 г. 

Отклонение ±0,931 

Средна 3,50 

База 89 от 50 до 59 г. 

Отклонение ±0,862 

Средна 3,39 

База 135 над 60 г. 

Отклонение ±0,889 

 

 

Каква е вашата най-висока 
степен на завършено 
образование? 

 8.2. Как бихте оценили вашата 
информираност относно ОП “Околна 

среда”? 

Средна 3,64 

База 136 висше 

Отклонение ±1,012 

Средна 3,42 

База 336 средно 

Отклонение ±0,938 

Средна 3,38 

База 70 основно и по-ниско 

Отклонение ±0,818 
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Вие сте: 
8.2. Как бихте оценили вашата 

информираност относно ОП “Околна 
среда”? 

Средна 3,51 

База 45 учащ 

Отклонение ±0,851 

Средна 3,30 

База 18 
(съ-)собственик/ управител 
на фирма 

Отклонение ±0,882 

Средна 3,83 

База 35 
работещ на ръководна 
длъжност 

Отклонение ±0,797 

Средна 3,43 

База 214 
работещ на изпълнителска 
длъжност 

Отклонение ±1,021 

Средна 3,41 

База 75 безработен 

Отклонение ±1,040 

Средна 3,43 

База 141 пенсионер 

Отклонение ±0,822 

Средна 3,93 

База 14 домакиня/ по майчинство 

Отклонение ±0,967 

 

 

В коя група попада чистият 
месечен доход на вашето 
домакинството? 

8.2. Как бихте оценили вашата 
информираност относно ОП “Околна 

среда”? 

Средна 3,30 

База 89 до 300 лв. 

Отклонение ±0,777 

Средна 3,53 

База 114 от 301 до 500 лв. 

Отклонение ±0,984 

Средна 3,54 

База 213 нед 500 лв. 

Отклонение ±0,992 

Средна 3,41 

База 126 
не знам/не желая да 
отговоря 

Отклонение ±0,934 
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В коя група попада чистият 
ви личен месечен доход? 

 8.2. Как бихте оценили вашата 
информираност относно ОП “Околна 

среда”? 

Средна 3,52 

База 74 няма доход 

Отклонение ±1,114 

Средна 3,42 

База 80 до 200 лв. 

Отклонение ±0,823 

Средна 3,52 

База 91 от 201 до 300 лв. 

Отклонение ±0,853 

Средна 3,36 

База 110 от 301 до 500 лв. 

Отклонение ±0,918 

Средна 3,63 

База 86 над 500 лв. 

Отклонение ±1,058 

Средна 3,40 

База 101 не желая да отговоря 

Отклонение ±0,915 

 

 

Тип населено място: 
8.2. Как бихте оценили вашата 

информираност относно ОП “Околна 
среда”? 

Средна 3,29 

База 101 София 

Отклонение ±0,918 

Средна 3,67 

База 167 областен град 

Отклонение ±0,878 

Средна 3,43 

База 142 друг град 

Отклонение ±0,910 

Средна 3,38 

База 133 село 

Отклонение ±1,050 
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Графика 22 

ЕФ
31,8%

държ. 
бюджет

5,0%

ЕФ и 
държ. 
бюджет 
22,9%

друго
0,5%

не знам
39,8%

9. Знаете ли кои са източниците на 
финансиране на ОПОС?

 
База: всички, N=1000 

 
Таблица 14 

10. Чували ли сте за конкретни проекти, финансирани от ОПОС?  
Забележка: сумата от процентите надхвърля 100%, тъй като интервюираните са давали 

повече от един отговор; база: N=1000 

  Процент 

Опазване и възстановяване на биологичното равновесие 2,3 

Пречиствателни станции за отпадни води 1,9 

Рециклиране на отпадъци и разделното събиране 1,6 

Натура 2000 1,2 

Ремонт на пътища и паркове 0,5 

Красива България 0,4 

Инфраструктура 0,4 

Еко пътеки 0,3 

Регламентирани сметища 0,3 

Рила 0,3 

Защитени територии в Родопите 0,2 

Водопроводи в малките населени места 0,2 

Водохващания в Рила 0,2 

Административно обслужване 0,2 

Иракли 0,2 

Земеделие 0,2 

Странджа 0,1 

Соц. политика 0,1 

Водно огледало в Кърджали 0,1 

Ветрогенератори 0,1 

Техническа помощ за сектор "Отпадъци" 0,1 

Проекти за информираност на гражданите 0,1 

Изграждане на инспекторат в София 0,1 

Техническа помощ за сектор "Води" 0,1 

Замерване замърсеността на въздуха 0,1 

Туризъм 0,1 

Проект по ИСПА 0,1 

не се сещам за нито един 89,7 

Общо 101,2 
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ОПОС - ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ И НУЖДИ  
 

 
Графика 23 

Забележка: сумата от процентите надхвърля 100%, тъй като интервюираните са давали 
повече от един отговор 

77,3%
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8,0%

6,8%

3,6%

2,4%

1,3%

12,0%

от телевизията

от вестниците

от интернет

от радиото

от брошури/листовки

от приятели/познати

от www.moew.government.bg

от www.ope.moew.government.bg

от  РИОСВ

от литература/официални документи

от Дните на отворени врати

от друго място

нямам предпочитание 

11. Откъде бихте желали да се информирате по въпросите, свързани със 
структурните фондове на ЕС и тяхното усвояване?

 
База: всички, N=1000 

 

 

Графика 24 
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35,0%
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11,0%

11,6%

определено да
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не мога да преценя

12. Смятате ли, че имате нужда от повече/ допълнителна 
информация за целите, финансирането и резултатите от 
ОП „Околна среда 2007 – 2013”?

 
База: всички, N=1000 
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Таблица 15 
12. Смятате ли, че имате нужда от повече/ допълнителна информация за целите, 

финансирането и резултатите от ОП „Околна среда 2007 – 2013”? 
12. Смятате ли, че имате нужда от повече/ 

допълнителна информация за целите, 
финансирането и резултатите от ОПОС?  Пол: 

да не 
не знам/ не мога 

да преценя 

Общо 

мъж 64,4% 25,7% 9,8% 100,0% 

жена 62,8% 23,9% 13,2% 100,0% 

 

 

12. Смятате ли, че имате нужда от повече/ 
допълнителна информация за целите, 

финансирането и резултатите от ОПОС? Възрастова група: 

да не 
не знам/ не мога 

да преценя 

Общо 

от 18 до 29 г. 70,1% 21,3% 8,6% 100,0% 

от 30 до 39 г. 65,0% 25,0% 10,0% 100,0% 

от 40 до 49 г. 65,9% 24,4% 9,8% 100,0% 

от 50 до 59 г. 73,5% 18,8% 7,6% 100,0% 

над 60 г. 51,6% 30,7% 17,8% 100,0% 

 

 

12. Смятате ли, че имате нужда от повече/ 
допълнителна информация за целите, 

финансирането и резултатите от ОПОС? 
Каква е вашата най-висока 
степен на завършено 
образование? 

да не 
не знам/ не мога 

да преценя 

Общо 

висше 64,0% 28,5% 7,5% 100,0% 

средно 68,6% 22,5% 8,9% 100,0% 

основно и по-ниско 50,4% 27,4% 22,2% 100,0% 

 

 

12. Смятате ли, че имате нужда от повече/ 
допълнителна информация за целите, 

финансирането и резултатите от ОПОС? Вие сте: 

да не 
не знам/ не мога 

да преценя 

Общо 

учащ 69,0% 25,0% 6,0% 100,0% 

(съ-)собственик/ управител 
на фирма 

77,4% 12,9% 9,7% 100,0% 

работещ на ръководна 
длъжност 

74,0% 22,0% 4,0% 100,0% 

работещ на изпълнителска 
длъжност 

68,4% 23,4% 8,2% 100,0% 

безработен 62,6% 20,9% 16,6% 100,0% 

пенсионер 53,3% 30,4% 16,3% 100,0% 

домакиня/ по майчинство 62,1% 27,6% 10,3% 100,0% 
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12. Смятате ли, че имате нужда от повече/ 
допълнителна информация за целите, 

финансирането и резултатите от ОПОС? 
В коя група попада чистият 
месечен доход на вашето 
домакинството? 

да не 
не знам/ не мога 

да преценя 

Общо 

до 300 лв. 54,5% 27,3% 18,2% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 64,6% 25,2% 10,2% 100,0% 

нед 500 лв. 72,1% 20,9% 7,0% 100,0% 

не знам/не желая да 
отговоря 

59,2% 27,9% 12,9% 100,0% 

 

12. Смятате ли, че имате нужда от повече/ 
допълнителна информация за целите, 

финансирането и резултатите от ОПОС? 
В коя група попада чистият 
ви личен месечен доход? 

да не 
не знам/ не мога 

да преценя 

Общо 

няма доход 63,6% 23,4% 13,0% 100,0% 

до 200 лв. 53,6% 27,3% 19,1% 100,0% 

от 201 до 300 лв. 60,4% 28,6% 11,0% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 76,1% 21,6% 2,3% 100,0% 

над 500 лв. 71,9% 17,2% 10,9% 100,0% 

не желая да отговоря 58,4% 28,1% 13,5% 100,0% 

 

12. Смятате ли, че имате нужда от повече/ 
допълнителна информация за целите, 

финансирането и резултатите от ОПОС? Тип населено място: 

да не 
не знам/ не мога 

да преценя 

Общо 

София 65,2% 22,0% 12,8% 100,0% 

областен град 65,4% 22,9% 11,7% 100,0% 

друг град 64,4% 24,1% 11,5% 100,0% 

село 60,3% 28,6% 11,0% 100,0% 

 

 

Графика 25 

11,7% 13,7% 14,0%

13,7% 13,0% 13,8%
11,6% 12,7% 12,0%

33,5% 33,2% 32,4%

29,5% 27,4% 27,8%

Ос 1: Води Ос 2: Отпадъци Ос 3: Био 
разнообразие

13. Смятате ли, че имате нужда от повече информация за 
целите, финансирането и резултатите от ОП ОС?

определено да

по-скоро да

по-скоро не 

определено не 

не знам

 
База: всички, N=1000 
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Таблица 16 
13.1. Нуждаете ли се от допълнителна информация за Приоритетна ос 1 – води? 

13.1. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 1 – води? 

Пол: 
нуждая се не се нуждая 

не мога да 
преценя 

Общо 

мъж 64,1% 25,7% 10,2% 100,0% 

жена 61,9% 24,9% 13,2% 100,0% 

 

13.1. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 1 – води? 

Възрастова група: 
нуждая се не се нуждая 

не знам/ не 
мога да 
преценя 

Общо 

от 18 до 29 г. 59,9% 31,0% 9,1% 100,0% 

от 30 до 39 г. 64,1% 22,1% 13,8% 100,0% 

от 40 до 49 г. 64,6% 22,0% 13,4% 100,0% 

от 50 до 59 г. 67,8% 22,2% 9,9% 100,0% 

над 60 г. 60,4% 27,1% 12,5% 100,0% 

 

13.1. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 1 – води? 

Каква е вашата най-висока 
степен на завършено 
образование? нуждая се не се нуждая 

не мога да 
преценя 

Общо 

висше 68,7% 21,7% 9,6% 100,0% 

средно 66,3% 24,1% 9,6% 100,0% 

основно и по-ниско 50,0% 30,9% 19,1% 100,0% 

 

13.1. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 1 – води? 

Вие сте: 
нуждая се не се нуждая 

не мога да 
преценя 

Общо 

учащ 65,1% 30,1% 4,8% 100,0% 

(съ-)собственик/ управител 
на фирма 

77,4% 12,9% 9,7% 100,0% 

работещ на ръководна 
длъжност 

74,5% 21,6% 3,9% 100,0% 

работещ на изпълнителска 
длъжност 

65,3% 23,7% 11,0% 100,0% 

безработен 52,1% 30,1% 17,8% 100,0% 

пенсионер 62,3% 26,0% 11,8% 100,0% 

домакиня/ по майчинство 58,6% 17,2% 24,1% 100,0% 

 

13.1. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 1 – води? 

В коя група попада чистият 
месечен доход на вашето 
домакинството? нуждая се не се нуждая 

не мога да 
преценя 

Общо 

до 300 лв. 53,7% 32,9% 13,4% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 69,9% 19,9% 10,2% 100,0% 

нед 500 лв. 70,6% 21,5% 7,9% 100,0% 

не знам/не желая да 
отговоря 

55,4% 27,5% 17,2% 100,0% 
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13.1. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 1 – води? В коя група попада чистият 

ви личен месечен доход? 
нуждая се не се нуждая 

не мога да 
преценя 

Общо 

няма доход 58,7% 31,0% 10,3% 100,0% 

до 200 лв. 61,5% 25,3% 13,2% 100,0% 

от 201 до 300 лв. 63,7% 25,8% 10,4% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 69,1% 23,4% 7,4% 100,0% 

над 500 лв. 70,3% 24,2% 5,5% 100,0% 

не желая да отговоря 56,5% 22,6% 20,9% 100,0% 

 

13.1. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 1 – води? 

Тип населено място: 
нуждая се не се нуждая 

не мога да 
преценя 

Общо 

София 66,7% 19,9% 13,5% 100,0% 

областен град 59,7% 31,7% 8,6% 100,0% 

друг град 65,0% 21,3% 13,8% 100,0% 

село 62,7% 24,7% 12,7% 100,0% 

 

Таблица 17 
13.2. Нуждаете ли се от допълнителна информация за Приоритетна ос 2 – отпадъци? 

13.2. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 2 – отпадъци? 

Пол: 
нуждая се не се нуждая 

не мога да 
преценя 

Общо 

мъж 59,8% 28,5% 11,7% 100,0% 

жена 61,3% 23,0% 15,7% 100,0% 

 

13.2. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 2 – отпадъци? 

Възрастова група: 
нуждая се не се нуждая 

не мога да 
преценя 

Общо 

от 18 до 29 г. 57,6% 28,3% 14,1% 100,0% 

от 30 до 39 г. 66,1% 20,6% 13,3% 100,0% 

от 40 до 49 г. 64,6% 21,3% 14,0% 100,0% 

от 50 до 59 г. 61,8% 26,5% 11,8% 100,0% 

над 60 г. 56,4% 28,9% 14,6% 100,0% 

 

13.2. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 2 – отпадъци? 

Каква е вашата най-висока 
степен на завършено 
образование? нуждая се не се нуждая 

не мога да 
преценя 

Общо 

висше 66,8% 21,1% 12,1% 100,0% 

средно 63,8% 25,5% 10,7% 100,0% 

основно и по-ниско 47,4% 29,6% 23,0% 100,0% 
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13.2. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 2 – отпадъци? 

Вие сте: 
нуждая се не се нуждая 

не мога да 
преценя 

Общо 

учащ 65,1% 27,7% 7,2% 100,0% 

(съ-)собственик/ управител 
на фирма 

75,0% 15,6% 9,4% 100,0% 

работещ на ръководна 
длъжност 

68,0% 24,0% 8,0% 100,0% 

работещ на изпълнителска 
длъжност 

64,7% 22,9% 12,4% 100,0% 

безработен 50,0% 30,2% 19,8% 100,0% 

пенсионер 57,1% 28,7% 14,2% 100,0% 

домакиня/ по майчинство 62,1% 13,8% 24,1% 100,0% 

 

13.2. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 2 – отпадъци? 

В коя група попада чистият 
месечен доход на вашето 
домакинството? нуждая се не се нуждая 

не мога да 
преценя 

Общо 

до 300 лв. 51,3% 33,5% 15,2% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 67,0% 20,4% 12,6% 100,0% 

нед 500 лв. 68,2% 23,3% 8,5% 100,0% 

не знам/не желая да 
отговоря 

53,4% 26,1% 20,5% 100,0% 

 

13.2. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 2 – отпадъци? В коя група попада чистият 

ви личен месечен доход? 
нуждая се не се нуждая 

не мога да 
преценя 

Общо 

няма доход 52,9% 32,9% 14,2% 100,0% 

до 200 лв. 56,0% 28,6% 15,4% 100,0% 

от 201 до 300 лв. 61,5% 28,0% 10,4% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 69,0% 23,0% 8,0% 100,0% 

над 500 лв. 70,9% 20,5% 8,7% 100,0% 

не желая да отговоря 55,9% 20,3% 23,7% 100,0% 

 

13.2. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 2 – отпадъци? 

Тип населено място: 
нуждая се не се нуждая 

не мога да 
преценя 

Общо 

София 67,4% 18,4% 14,2% 100,0% 

областен град 57,1% 32,1% 10,8% 100,0% 

друг град 64,4% 18,2% 17,4% 100,0% 

село 57,7% 28,9% 13,4% 100,0% 
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Таблица 18 
13.3. Нуждаете ли се от допълнителна информация за Приоритетна ос 3: опазване на 

биологичното разнообразие? 

13.3. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 3: опазване на 

биологичното разнообразие?  Пол: 

нуждая се не се нуждая 
не мога да 
преценя 

Общо 

мъж 61,0% 28,7% 10,3% 100,0% 

жена 59,6% 23,2% 17,2% 100,0% 

 

13.3. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 3: опазване на 

биологичното разнообразие? Възрастова група: 

нуждая се не се нуждая 
не мога да 
преценя 

Общо 

от 18 до 29 г. 57,1% 29,8% 13,1% 100,0% 

от 30 до 39 г. 64,1% 22,1% 13,8% 100,0% 

от 40 до 49 г. 59,8% 27,4% 12,8% 100,0% 

от 50 до 59 г. 66,7% 20,5% 12,9% 100,0% 

над 60 г. 56,1% 27,9% 16,0% 100,0% 

 

13.3. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 3: опазване на 

биологичното разнообразие? 
Каква е вашата най-висока 
степен на завършено 
образование? 

нуждая се не се нуждая 
не мога да 
преценя 

Общо 

висше 64,6% 23,7% 11,6% 100,0% 

средно 64,9% 24,5% 10,7% 100,0% 

основно и по-ниско 45,0% 31,0% 24,0% 100,0% 

 

13.3. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 3: опазване на 

биологичното разнообразие? Вие сте: 

нуждая се не се нуждая 
не мога да 
преценя 

Общо 

учащ 65,1% 27,7% 7,2% 100,0% 

(съ-)собственик/ управител 
на фирма 

77,4% 16,1% 6,5% 100,0% 

работещ на ръководна 
длъжност 

62,7% 29,4% 7,8% 100,0% 

работещ на изпълнителска 
длъжност 

63,0% 24,0% 13,0% 100,0% 

безработен 51,5% 30,7% 17,8% 100,0% 

пенсионер 57,4% 27,0% 15,6% 100,0% 

домакиня/ по майчинство 62,1% 10,3% 27,6% 100,0% 
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13.3. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 3: опазване на 

биологичното разнообразие? 
В коя група попада чистият 
месечен доход на вашето 
домакинството? 

нуждая се не се нуждая 
не мога да 
преценя 

Общо 

до 300 лв. 49,1% 34,3% 16,5% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 65,9% 23,4% 10,7% 100,0% 

нед 500 лв. 68,9% 22,7% 8,5% 100,0% 

не знам/не желая да 
отговоря 

54,1% 24,0% 21,9% 100,0% 

 

13.3. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 3: опазване на 

биологичното разнообразие? 
В коя група попада чистият 
ви личен месечен доход? 

нуждая се не се нуждая 
не мога да 
преценя 

Общо 

няма доход 56,8% 31,0% 12,3% 100,0% 

до 200 лв. 57,1% 27,5% 15,4% 100,0% 

от 201 до 300 лв. 64,6% 23,8% 11,6% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 67,0% 25,6% 7,4% 100,0% 

над 500 лв. 65,4% 27,6% 7,1% 100,0% 

не желая да отговоря 51,7% 20,8% 27,5% 100,0% 

 

13.3. Нуждаете ли се от допълнителна 
информация за Приоритетна ос 3: опазване на 

биологичното разнообразие? Тип населено място: 

нуждая се не се нуждая 
не мога да 
преценя 

Общо 

София 64,5% 21,3% 14,2% 100,0% 

областен град 54,9% 33,3% 11,7% 100,0% 

друг град 62,1% 22,5% 15,4% 100,0% 

село 62,2% 23,0% 14,8% 100,0% 
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ДЕМОГРАФИЯ  
 

 

Графика 26 

мъж

47,8%

жена

52,2%

Пол:

 
 База: всички, N=1000 

 

Графика 27 

18 - 29 г.
19,8%

30 - 39 г.
18,0%

40 - 49 г.
16,4%50 - 59 г.

17,1%

над 60 г.
28,7%

Възрастова група:

 
 База: всички, N=1000 

 

Графика 28 

3,5%

16,3%

3,7%

36,0%

17,5%

22,9%

висше (доктор, професор)

висше (магистър, бакалавър)

полувисше, колеж

средно специално

средно общо

основно и по-ниско

Каква е вашата най-висока степен на завършено образование?

 
База: всички, N=1000 
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Графика 29 

8,3%

3,1%

5,1%

35,4%

16,3%

28,9%

2,9%

учащ

(съ-)собственик/ управител 

на ръководна длъжност

на изпълнителска длъжност

безработен

пенсионер

домакиня/ по майчинство

Вие сте?

 
База: всички, N=1000 

 

Графика 30 

до 300 лв.
23,1%

301-500 лв.
20,6%

нед 500 лв.
33,0%

не знам/не 
желая да 
отговоря

23,3%

Чист месечен доход на домакинството:

 
База: всички, N=1000 

 
Графика 31 

нямам 
доход

15,5%

до 200 лв.
18,3%

201-300 лв.
18,2% 301-500 лв.

17,5%

над 500 лв.
12,8%

не желая 
да отговоря

17,8%

Чист личен месечен доход:

 
База: всички, N=1000 
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Графика 32 

българин
83,4%

българин 
мохаме-
данин
1,0%

турчин
10,4%

ром
4,7%

друг етнос
0,5%

Етнос:

 
 База: всички, N=1000 

 
 

Графика 33 

София
14,1% областен 

град
31,5%

друг град
25,3%

село
29,1%

Тип населено място:

 
 База: всички, N=1000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПОС 
 

ПРОЦЕНТНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ  
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ОЦЕНКА НА ИНТЕРЕСА И ОБЩАТА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС 
 

 

Графика 34 

1,0%

3,9%

36,9%

47,6%

10,7%

2 - не съм информиран

3 - средно информиран

4 - добре информиран

5 - мн. добре информиран

6 - напълно информиран

1. Как оценявате информираността си по отношение методите за 
подобряване, опазване и възстановяване на околната среда?

Средна оценка: 4,63

 
База: всички, N=206 

 

 

Таблица 19 

2. Чували ли сте за: 
(База: N=206) 

  чувал съм не съм чувал Общо 

Структурни фондове на ЕС за България 100,0 - 100,0 

Кохезионен фонд на ЕС (КФ) 99,5 0,5 100,0 

Европейски фонд за регионално 
развитие (ЕФФР) 

100,0 - 100,0 

Оперативни програми 100,0 - 100,0 

 

 

Графика 35 

5.3%

11.7%

7.3%

1.9%

22.3%

26.8%

21.8%

12.1%

47.6%

41.5%

43.2%

49.0%

23.8%

19.0%

25.7%

36.9%

СФ на ЕС за 
България

КФ на ЕС 

ЕФФР

Оперативни 
програми

3. Как бихте оценили вашата информираност по отношение на:

2 - изобщо неинформиран 3 - средно информиран 4 - добре информиран
5 - мн. добре информиран 6 - напълно информиран 

Ср. оценка: 4,88

Ср. оценка: 4,66

Ср. оценка: 4,83

Ср. оценка: 5,21

 
 База: всички, N=206 
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ПОЗНАВАЕМОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 
 

 
Таблица 20 

4. За кои от следните оперативни програми (ОП) сте чували? 
 (База: всички, N=206) 

  чувал съм не съм чувал Общо 

ОП “Административен капацитет” 99,5 0,5 100,0 

ОП “Околна среда” 100,0 - 100,0 

ОП “Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 

96,1 3,9 100,0 

ОП “Развитие на човешките ресурси” 99,5 0,5 100,0 

ОП “Регионално развитие” 99,5 0,5 100,0 

ОП „Техническа помощ” 97,1 2,9 100,0 

ОП “Транспорт” 95,1 4,9 100,0 

  
Графика 36 

Средните оценки се формират на база посочилите, че са сучавил съответната програма 

5.9%

2.4%

8.5%

14.1%

20.4%

1.9%

6.8%

15.6%

16.1%

18.0%

33.3%

32.1%

16.0%

15.6%

28.8%

40.0%

28.0%

31.3%

30.1%

36.4%

36.1%

28.8%

24.4%

27.0%

13.6%

11.2%

45.1%

41.0%

21.0%

17.1%

18.5%

7.6%

6.1%

ОПОС

ОПРР

ОПРЧР

ОПАК

ОПТП

ОПРКБИ

ОПТ

5. Как бихте оценили вашата информираност по отношение на:

2 - изобщо не съм информиран 3 - средно информиран 4 - добре информиран

5 - много добре информиран 6 - напълно информиран 

Ср. оценка: 5,24

Ср. оценка: 5,10

Ср. оценка: 4,43

Ср. оценка: 4,38

Ср. оценка: 4,29

Ср. оценка: 3,67

Ср. оценка: 3,51

 
 
СТЕПЕН НА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ОПОС 

 

 
Графика 37 

55,8%

47,6%

34,0%

38,8%

44,7%

44,7%

3,9%

5,8%

16,0% 3,9%

Води

Отпадъци

Био 
разнообразие

6.  Моля посочете доколко сте запознат с приоритетните оси на ОПОС?

напълно запознат по-скоро запознат по-скоро незапознат

изобщо не съм запознат не мога да преценя

 
 База: всички, N=206 
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Графика 38 

41,3%

43,7%

49,5%

58,7%

56,3%

50,5%

Води

Отпадъци

Био разнообразие

7. За коя/ кои от приоритетните оси имате нужда от 
допълнителна информация?

имам нужда нямам нужда

 
 База: всички, N=206 

 

Графика 39 

89,8%

85,4%

89,3%

94,2%

93,7%

85,0%

10,2%

14,6%

10,7%

5,8%

6,3%

15,0%

текущи проекти

отворени процедури 

методика за изработване на проекти

критерии за кандидатстване 

необходими документи за кандид.

методика за оценяване на проектите 

8. Моля посочете доколко сте запознат със следните аспекти, свързани 
с ОПОС:

запознат съм не съм запознат

 
 База: всички, N=206 

 

Графика 40 

36,4%

39,3%

44,2%

37,4%

35,9%

44,2%

4,4%

63,6%

60,7%

55,8%

62,6%

64,1%

55,8%

95,6%

Текущи проекти по ОПОС

отворени процедури 

методика за изработване на проекти 

критерии за кандидатстване

документи за кандидатстване 

методика за оценяване на проектите 

друго

9. За кой/ кои от тези аспекти имате нужда от допълнителна информация?

имам нужда нямам нужда

 
 База: всички, N=206 
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ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ОПОС 
 

 
Графика 41 

 (Сумата от процентите надхвърля 100%, тъй като интервюираните са давали повече от 

един отговор) 

94,2%

90,8%

66,0%

57,8%

35,0%

33,5%

25,7%

17,5%

9,7%

8,7%

5,3%

4,4%

10,7%

www.ope.moew.government.bg

www.moew.government.bg

семинари обучения

интернет

специализ. л-ра/офиц. документи

УО на ОПОС 

РИОСВ

брошури/листовки

телевизията

вестниците

приятели/познати

радиото

друго място

10. Кои са предпочитаните от вас информационни канали, от които се 
информирате за ОП „Околна среда”?

 
 База: всички, N=206 
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Таблица 21 
11. Колко често се информирате за ОПОС от всеки от следните източниците, които споменахте?  

  

всяка 
седмица 

няколко 
пъти 

месечно 

веднъж 
месечно 

веднъж 
на 

няколко 
месеца 

1-2 пъти 
годишно 

при 
необходи-
мост/кога

то има  

по-рядко 
от 

веднъж 
годишно 

не 
знам/не 

отговорил 
Общо База 

от телевизията 80,0 15,0 - - - - - 5,0 100,0 20 

от радиото 88,9 11,1 - - - - - - 100,0 9 

от вестниците 83,3 11,1 5,6 - - - - - 100,0 18 

от интернет 87,4 10,1 - - - - - 2,5 100,0 119 

от интернет страницата на МОСВ 
www.moew.government.bg 

90,9 8,0 - - - - - 1,1 100,0 187 

от интернет страницата на ОПОС  
www.ope.moew.government.bg 

90,7 7,7 1,0 - - - - 0,5 100,0 194 

от приятели/познати 63,6 9,1 - 27,3 - - - - 100,0 11 

от брошури/листовки 25,0 11,1 33,3 16,7 2,8 11,1 - - 100,0 36 

от специализирана 
литература/официални документи 

27,8 27,8 30,6 6,9 1,4 1,4 - 4,2 100,0 72 

от семинари обучения 4,4 2,9 28,7 55,1 2,9 3,7 - 2,2 100,0 136 

от РИОСВ 22,6 18,9 28,3 15,1 9,4 1,9 - 3,8 100,0 53 

от Приемната на ОПОС за 
бенефициенти със сключен договор 

10,1 8,7 29,0 27,5 14,5 1,4 2,9 5,8 100,0 69 

от друго място 27,3 18,2 31,8 - - 13,6 - 9,1 100,0 22 



ИНФОРМАЦИОННИ НУЖДИ 
 

 
Графика 42 

53,4%

33,5%

7,3%

4,4%

1,5%

определено да

по-скоро да

по-скоро не

определено не

не мога да преценя

12. Смятате ли, че имате нужда от повече/допълнителна 
информация за целите, възможностите за финансиране 
и добрите практики, свързани с ОПОС?

 
 База: всички, N=206 

 

Графика 43 
(Сумата от процентите надхвърля 100%, тъй като интервюираните са давали повече от 

един отговор) 

72,3%

68,0%

59,7%

57,8%

49,5%

49,0%

43,2%

34,5%

1,5%

0,5%

работни срещи на място

електронна поща

телефон

семинари

официална поща

месечни срещи в МОСВ

срещи в приемната на ОПОС

дискусионни форуми

друго

нямам предпочитан канал

13. Кои са предпочитаните от вас канали за комуникация с 
дирекциите, отговорни за управлението на ОПОС в МОСВ?

 
 База: всички, N=206 

Графика 44 

да, аз 
лично 
75,7%

да, мои 
колеги 
16,0%

не

8,3%

14. Вие лично или ваши колеги участвали ли 
сте в обучения, свързани с ОПОС?

 
 База: всички, N=206 
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Графика 45 
(База: n=156, участвали лично в обучения/семинари) 

0,6%

3,2%

28,2%

44,9%

23,1%

2 - много ниска 

3 - ниска 

4 - средна 

5 - висока 

6 - много висока 

15. Моля да оцените полезността на обучението по 
шестобалната система.

Средна оценка: 4,87

 
 База: всички, N=206 

 
Графика 46 

53,4%

31,6%

8,3%

5,3%

1,5%

определено да

по-скоро да

по-скоро не

определено не

не мога да преценя

16. Смятате ли, че имате нужда от допълнително 
обучение, във връзка с ОПОС?

 
 База: всички, N=206 

 
Графика 47 

(Сумата от процентите надхвърля 100%, тъй като интервюираните са давали повече от 
един отговор) 

48,0%

46,9%

40,0%

37,7%

26,3%

26,3%

24,0%

22,3%

10,9%

2,3%

1,1%

Мониторинг 

Управл. на проектния цикъл

Кандидатстване за безвъзм. фин.помощ 

Прилагане на ЗОП

Специф. норм.база (с-р води)

Финансово-счетоводни въпроси

Анализ "Разходи-ползи"

Специф. норм.база (с-р битови отпадъци)

Специф. норм. база (с-р биоразнообразие)

Информация и публичност

Друго

17. От какво обучение/обучения смятате, че имате нужда? (Обобщени данни)

 
База: n=175, отговорили положително (код 1 и 2) на въпрос 16 
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Таблица 22 
18. Каква по-конкретно информация смятате, че ви е необходима във връзка с 
подготовката и изпълнението на проекти по ОП „Околна среда 2007 – 2013”? 

(База: n=175, отговорили положително (код 1 и 2) на въпрос 16; сумата от процентите 
надхвърля 100%, тъй като интервюираните са давали повече от един отговор) 

  Процент 

нормативната уредба, вкл. ЗОП и ПМС - обучение, информиране при 
актуализация и т.н. 

8,0 

управление на проекти, финансирани от ОПОС 7,4 

подготовка и бюджетиране на проекти и кандидатстване 6,3 

добри практики, иновационни практики, опит на други бенефициенти, грешки 
и проблеми 

5,7 

методика за оценяване, критерии за оценка на проекти 3,4 

информация за отворените програми и за предстоящите такива 3,4 

информация за финансирането - дали ще има и т.н. 2,9 

подготовка на документация - попълване на формуляри, предоствяне на 
темплейти на документи и т.н. 

2,9 

за отчитането, попълване на отчети, критерии за техическите отчети и 
верифициране на разходи 

2,9 

за административно-счетоводни процедури, финансово отчитане, допустимост 
на разходи 

2,9 

информация за тръжните процедури за избор на изпълнител; критерии за 
подбор при отворени процедури и т.н. 

2,9 

инфромация относно отделните сектори - води, отпадъци и биоразнообразие 
(за управление на отпадните води, на съпъстстващата инфраструктура и на 
отпадъците)                                                                                                                                              

2,3 

информация за настъпили промени, нововъведения 2,3 

плащанията по проектите, попълване на формуляри за плащания 1,7 

информация от текущ порядък, при текущо изпълнение на проекта 1,7 

мониторинг и контрол 1,7 

информация за срокове (напр. за подаване, отваряне и т.н. на документи) 1,7 

методическа и техническа помощ 1,7 

отчитането на проектите 1,1 

актуална информация 1,1 

за попълването на доклади 1,1 

информация за текущи проекти и програми 0,6 

помощ при подготовка на документация при кандидатстване 0,6 

приоритети на УО 0,6 

информация за населени места между 3 и 10 хил. жители 0,6 

друго 3,4 

няма такава/нищо конкретно 18,3 

не знам/не мога да преценя 32,0 

Общо 121,1 
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ОЦЕНКА НА КАПАЦИТЕТА НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ ПО ОПОС 
 

 

Графика 48 

да, и пак 
ще 

кандидат-
стваме

81,6%

да, но няма 
да 

кандидат-
стваме в 
бъдеще

5,3%

не, но 
имаме 

намерение 
9,2%

не и 
нямаме 

намерение 
1,0%

не знам/не 
желая да 
отговоря

2,9%

19. Кандидатствали ли сте по 
процедура/и, финансирана/и от ОПОС?

 
 База: всички, N=206 

 

Графика 49 

33,5%

30,7%

19,0%

4,5%

8,9%

2,8%

0,6%

една

две

три

четири

пет и повече 

не мога да преценя

не желая да отговоря

20.1. Моля посочете броя процедури, свързани с 
ОПОС, по които сте кандидатствали

Среден брой: 2,28

 
база: n=179, посочили, че са кандидатствали по процедура на ОПОС (код 1 и 2 на въпр. 19) 

 
Графика 50 

19,0%

38,5%

24,6%

11,2%

2,8%

3,9%

нито един

един

два

три и повече

не мога да преценя

не желая да отговоря

20.2. Моля посочете броя проекти, които сте 
спечелили

Среден брой: 1,74

 
база: n=179, посочили, че са кандидатствали по процедура на ОПОС (код 1 и 2 на въпр. 19) 
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Графика 51 

11,8%

12,3%

31,4%

5,4%

3,4%

4,4%

40,2%

35,8%

39,2%

24,0%

22,1%

16,7%

34,8%

12,3%

38,2%

52,0%

52,5%

46,6%

10,3%

5,9%

14,2%

18,6%

19,1%

32,8%

човешки ресурс 
(персонал)

финансови 
ресурси

технически 
възможности

познания по 
темата

опит в работа по 
проекти

идеи

21. Как оценявате капацитета на организацията Ви за кандидатстване по 
процедури, финансирани от ОПОС, по следните критерии?

2 - слаб 3 - среден 4 - добър 5 - много добър 6 -отличен не знам/не мога да преценя

 
База: N=204 

 

 
 

Графика 52 
(Забележка: средните оценки се формират на база посочилите оценка от „слаб” 2 до 

„отличен” 6 за съответния критерий) 

4,41

3,68

4,59

4,86

4,87

5,13

човешки ресурс

финансови ресурси

техн. възможности

познания по темата

опит в работа по проекти

идеи

21. Как оценявате капацитета на организацията Ви за 
кандидатстване по процедури, финансирани от ОПОС, по 
следните критерии?
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Графика 53 

да

62,3%

не

37,7%

22. Изпълнявате ли проект/и по ОП 
„Околна среда” в момента?

 
 База: N=204 

 
 

Графика 54 

оказаха ми 
пълно 

съдействие

55,1%

оказаха ми 
частично 

съдействие

38,6%

не ми 
оказаха 

съдействие

2,4%

не мога да 
преценя

3,9%

23. Как оценявате взаимодействието с 
администрацията във връзка с изпълнението 
на проекта/проектите и финансирането му/им?

 
База: n=127, посочили, че изпълняват проект по ОПОС в момента 
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Таблица 23 
24. Кои са основните проблеми, които сте срещал при взаимодействието си с 

администрацията, във връзка с изпълнението и финансирането на проект/и по ОПОС? 
 (База: n=127, посочили, че изпълняват проект по ОПОС в момента (код 1 на въпр. 22); 

сумата от процентите надхвърля 100%, тъй като интервюираните са давали повече от 
един отговор) 

  Процент 

комуникацията тече бавно, администрацията забавя отговорите (напр.  на 
писмени запитвания) 

11,8 

затруднена комуникация, трудно разпространение на информация м/у различни 
структури, трудно се установяват връзки с експертите 

8,7 

бавна работа, бюрократизъм, липса на координация в самото МОСВ 8,7 

забавяне при верифицирането на разходите и на плащанията/междинните 
плащания 

7,1 

бавно разглеждане, обработка и издаване на документи (разрешителни, 
одобрения, становища и т.н.) 

7,1 

голяма бумащина - документация, копия; има твърде много излищни процеси 6,3 

съгласуването на процедури става бавно 5,5 

липса на административен капацитет, което забавя работата, администрацията не 
е достатъчно информирана, липсват служители 

5,5 

проблеми с предварителния контрол - твърде бавен и продължителен и т.н. 5,5 

ненавременно съдействие - неспазване и забавяне на срокове и забавяне при 
решаването на проблеми 

4,7 

липса на обратна връзка/запитвания остват без отговор 4,7 

процедурите са бавни и тежки (за избор на изпълнител, за извършване на 
плащания и т.н.) 

3,9 

проблем при самите бенефициенти - непознаване работата на администрацията, 
тромавост при взимане на решения и т.н. 

2,4 

проблеми при възстановяване на средствата 1,6 

смяна на правилата в процеса на работа 1,6 

смяна на механизмите за кандидатстване 1,6 

дълги срокове за анексиране на договорите 1,6 

съфинансирането е голяма спирачка пред малките общини 1,6 

сроковете са кратки/изискване за бързи срокове 1,6 

липса на финансов ресурс за оборотни средства 0,8 

забавяне при подготовката на проектите 0,8 

неизпълнение на договорните задължения 0,8 

честа смяна на критериите и правилата за отчитане 0,8 

дава се противоречива информация от различните отдели 0,8 

начисляването на ДДС 0,8 

промени в приоритетите на ОПОС 0,8 

промяна в законодоателството за сектор "отпадъци" 0,8 

липса на отговорност 0,8 

прекратяването на процедури, включително по време на изпълнението на проекти 0,8 

не съм срещал проблеми 31,5 

не желая да отговоря 4,7 

Общо 135,4 
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Таблица 24 

25. Накрая ще ви помоля да дадете някакви препоръки към МОСВ по отношение 
управлението на ОПОС, с цел да се подобри взаимодействието между институциите. 
(База: n=127, посочили, че изпълняват проект по ОПОС в момента (код 1 на въпр. 22); 

сумата от процентите надхвърля 100%, тъй като интервюираните са давали повече от 
един отговор) 

  Процент 

да се организират по често работни срещи за решаване на конкретни въпроси 
възникнали в процеса на работа 

10,2 

да се опростят и скъсят процедурите, да се олекоти системата 9,4 

да се подобри координацията и комуникацията м/у бенефициентите и 
администрацията, да се въведат повече комуникационни канали, по-чести 
контакти, по-голяма достъпност 

9,4 

да се оптимизира работния процес, да се работи по-бързо по принцип 8,7 

да се намали документацията, да се намали бумащината и да се облекчат 
процесите по подготовка и подаване на документи 

8,7 

да се въведат конкретни срокове, които да се спазват и от двете страни 7,9 

да се осигури повече и по-актуална/навременна информация (на сайта, по e-mail, 
информационни дни и т.н.) 

7,9 

по-бързо да се отговаря на запитвания 7,1 

верификацията на разходите и плащанията да стават по-бързо и лесно, да се 
спазват сроковете 

7,1 

въвеждане на по-къси срокове 5,5 

да има повече мониторинг и проверки, да се осъществява контрол на 
изпълнението на проектите от експерти и да има обратна връзка 

5,5 

по-бързо да се обработват документите и информацията 3,9 

повишаване квалификацията и административния капацитет 3,9 

да има конкретни правила и критерии за изпълнение на проектите, да не се 
сменят условията в хода на работа 

3,9 

да се намалят структурите и отделните лица, с които трябва да се комуникира 3,9 

повишаване на отзивчивостта и кооперативността, да се съдейства навреме 3,1 

по-добра организация и вътрешна комуникация/съгласуваност между отделите в 
МОСВ, МЗ и УО 

3,1 

да се дават ясни и конкретни насоки и отговори на запитвания 3,1 

равнопоставеност между проектите/да се отделя внимание на всички проекти, 
без значение колко са мащабни или по коя приоритетна ос са 

1,6 

да има повече обучения 1,6 

да увеличат процента на авансовото плащане 1,6 

да се осигурява повече методическа помощ, дори като отделно звено 1,6 

уеднаквяване на формулярите/документите 0,8 

да се премахнат допълнителните правила за малките предприятия 0,8 

сроковете да не са фиксирани 0,8 

отдел предварителен контрол да бъде по-отворен към бенефициентите 0,8 

нямам препоръки 17,3 

не знам/не мога да преценя 8,7 

Общо 148,0 
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ОПИСАНИЕ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ 
 

 

Графика 55 

общинска 
админи-
страция

91,3%

басейнова 
дирекция

1,5%
РИОСВ

1,5%
ДПП

3,4%

ДНП

1,5%

НПО

1,0%

26. Вие сте/ работите в:

 
 База: всички, N=206 

 
Графика 56 

до 10 
души

3,4%

11-50 
души

31,1%

51-100 
души

40,8%
101-250 
души

19,4%

над 251 
души

5,3%

27. Какъв е броят на заетите лица във 
вашата организация?

 
 База: всички, N=206 

 
Графика 57 

0,5%

2,4%

7,3%

10,7%

11,2%

нито един

от 1 до 5

от 6 до 10

над 10

не желая да отговоря

28. Какъв е броят на лицата във вашата 
организация, които се занимават с европейски проекти?

Среден брой: 7,82

 
 База: всички, N=206 
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Графика 58 

58,7%

58,3%

36,4%

31,1%

4,9%

10,7%

при работа с Европроекти

при работа с проекти по ОПОС

30. Каква е вашата позиция:

експертна ръководна не работя по такива проекти

 
 База: всички, N=206 

 

 

Графика 59 

6,8%

35,9%

39,8%

17,5%

по-малко от година

от 1-2 години

от 3-5 години

повече от 5 години

31. От колко време работите по проекти, финансирани от 
Структурните фондове на ЕС и/или Кохезионния фонд?

Среден брой: 3,63

 
 База: всички, N=206 
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1. Кратко представяне на КП на ОПОС 
 

В съответствие с изискванията на Регламент №1083/2006, касаещ общите разпоредби 

за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 

Кохезионния фонд на ЕС и Регламент 1828/2006 на ЕК, свързан с мерките за 

информация и публичност, Управляващият орган на Оперативна програма „Околна 

среда” 2007-2013 г., изработва седемгодишен Комуникационен план - неразделна част 

от работата по оперативната програма. Комуникационният план на ОПОС е съобразен с 

насоките на Комуникационна стратегия на Националната стратегическа референтна 

рамка (НСРР).  

 

Комуникационният план на ОПТП е одобрен от Европейската комисия на 7 май 2008 г. 

 

Общите цели на Комуникационния план за периода 2007-2013 г. са: 

• Повишаване на осведомеността сред широката общественост за ОП “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” и за приноса на СКФ на ЕС в България; 

• Осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за всички 

идентифицирани целеви групи в рамките на Комуникационния план. 

 

Специфичните цели на Комуникационния план са: 

• Повишаване на осведомеността на широката общественост и съдействие за по-

голямо разбиране на обхвата, целите и резултатите на ОПОС и Структурните и 

Кохезионния фондове в България; 

• Осигуряване на запознатост на потенциалните бенефициенти за възможностите 

за получаване на финансиране от ОПОС, с цел да бъдат поощрени при 

подготовката на проектни предложения; 

• Запознаване на бенефициентите с техните отговорности при изпълнението на 

операции по ОПОС, включително и с техните отговорности свързани с 

осигуряване на информация и публичност.  

 

В Комуникационния план на ОПТП са дефинирани три основни целеви групи, които 

предопределят избора на комуникационни канали и инструменти. Целевите групи са:  

• Широка общественост (граждани) –  ЦГ 1 

• Потенциални бенефициенти на ОПОС –  ЦГ 2 

- Общински администрации;  

- Регионални асоциации/сдружения на общини; 

- ВиК дружества; 

- Басейнови дирекции; 

- Дирекции в рамките на Министерство на околната среда и водите и 

Министерство на земеделието и продоволствието, които отговарят за 
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управлението, съответно, на националните и природните паркове, както 

и други структурни звена в рамките на тези две ведомства, които 

участват в/отговарят за управлението на местата от НАТУРА 2000 и на 

защитените територии;   

- администрации управляващи НАТУРА 2000;  

- неправителствени организации.    

• Бенефициенти на ОПОС – ЦГ 3 

 

Комуникационният план на ОПОС е изграден върху следните основни принципи: 

• Прозрачност; 

• Партньорство;  

• Комуникация на “местно ниво”. 

 

Спазвайки тези принципи и с цел постигане на целите на КП, мерките за публичност от 

страна на УО са планирани на две основни нива – на ниво програма и на ниво мярка.  

 

На ниво програма дейностите по информация и публичност се изпълняват от или от 

името на УО. Целта на мерките на това ниво е да се подчертае ролята на ОПОС като 

средство за управление, наблюдение, оценка и докладване на изпълнението на 

приоритетните оси на ОПОС.  

 

Комуникационните дейности на ниво мярка съдържат подробна и изчерпателна 

информация за възможностите за финансиране и изискванията към специфичните 

приоритетни оси и мерки, насочени към потенциалните и действителни 

бенефициенти. На това ниво – в ежедневната работа с бенефициентите, важна роля 

играе Междинното звено. То изпълнява програмата “на място” и има директни 

контакти с потенциалните и действителни бенефициенти. 

 

Специфична особеност на КП е използването на комуникационни партньори 

(мултипликатори) – това дава възможност на УО да достигне до по-широк брой от 

членове на първата (широката общественост), втората (потенциални бенефициенти) и 

третата (бенефициентите) целеви групи чрез използване на техните вече създадени 

мрежи и канали. Сред комуникационните партньори са: 

• Електрони и печатни медии; 

• Търговски организации и бизнес кръгове; 

• Икономически и социални партньори, и др. 

 

Дейностите, които се изпълняват са групирани в следните мерки за информация и 

публичност. За всяка от мерките са предвидени конкретни инструменти:  

• Кампании и публикации в печатни и електронни медии – за ЦГ1 и ЦГ2; 

- инструменти за комуникация: телевизия, радио и печатна медия 

(включително и на местно ниво), интернет; 
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• Печатни и аудиовизуални материали  - за ЦГ1 и ЦГ2; 

- инструменти за комуникация: печатни материали - флаери или 

диплянки, брошури, стандартни презентации; 

• Информационни събития – обучения, семинари, дискусии, пресконференции и 

др. - за ЦГ2 и ЦГ3; 

- инструменти за комуникация: информационни събития – най-малко 

една по-мащабна информационна дейност годишно, представяща 

постиженията по ОПОС; пресконференции, брифинги, семинари и други 

дейности за обучение, дискусии, кръгли маси и т.н., издигане на флага 

на ЕС пред сградата на УО в продължение на една седмица след датата 9 

май. 

 

За изпълнението на КП на ОПОС е предвиден следният бюджет (табл.1): 

Таблица 25. Бюджет на КП на ОПОС 

Вид финансиране 
Етап 

ЕС Национално 
Общо 

Първи етап: 2007 - 2008 г. 1 557 738,05 274 894,95 1 832 633,00 

Втори етап: 2009 – 2013 г. 7 138 185,25 1 259 679,75 8 397 865,00 

Трети етап: 2014 – 2015 г. 804 986,55 142 056,45 947 043,00 

ОБЩО: 9 500 909,85 1 676 631,15 11 177 541,00 

 

 

2. Оценка на напредъка по КП на ОПОС 

2.1. Изпълнение на задължителните изисквания 

 

Информацията за изпълнението на задължителните изисквания по информация и 

публичност, съгласно член 7 от Регламент 1828/2006 на ЕК, е описана в таблица 2 по-

долу. 

 

Таблица 26. Изпълнение на задължителните изисквания 

Задължителни изисквания Изпълнение 

Едно голямо публично събитие, 
популяризиращо старта на оперативната 
програма 

Изискването е изпълнено през 2007 г. На 5 
декември 2007 г., веднага след подписването на 
програмата на 27 ноември 2007 г. в Брюксел, е 
проведена конференция със 150 официални 
гости. 

Поне едно голямо публично събитие на 
година, както е заложено в 
комуникационния план, което да представя 
постиженията на оперативната програма 

Изискването е изпълнено през декември 2009 г. 
На 3 декември 2009 г., в зала „София-1” на 
Кемпински Хотел Зографски, е проведен форум 
за представяне изпълнението на ОПОС за 2009 г. 

Развяване на знамето на Европейския съюз 
на 9 май за една седмица пред 
помещенията на УО 

Изискването е изпълнено през май 2009 г. 

 

Публикуване, електронно или по друг Изискването е изпълнено. Информацията е 
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Задължителни изисквания Изпълнение 

начин, на списъка с бенефициенти, 
наименованията на дейностите и 
стойността на публично финансиране, 
определено за дейностите 

публикувана на единния информационен портал 
и на сайта на ОПОС на адреси: 
http://www.eufunds.bg/bg/page/102 и 
http://ope.moew.government.bg/bg/projects  

 

2.2. Изпълнение на целите на КП на ОПТП 

 

Данните от проучването показват, че е постигната висока степен на изпълнение 

общите и специфични цели на КП на ОПОС. Подобрена е информираността за СКФ като 

цяло и за популярността на ОП „Околна среда”, в частност. 

 

По-конкретна информация за постигнатите през 2009 г. резултати е поместена в табл.3 

по-долу. 

 

Таблица 27. Степен на изпълнение на общите и специфични цели на КП на ОПОС за 2009 г. 

Общи цели 
Очаквани 
резултати 

Постижения, 2009 г. 

Повишаване на 
осведомеността сред 
широката общественост за 
ОП “Околна среда 2007 – 
2013 г.” и за приноса на 
СКФ на ЕС в България 

� Повишена осведоменост 
за ОПОС и за 
дейностите, които се 
финансират по нея; 

� Дял на информираните за 
СКФ сред широката 
общественост – 64,1%5 

� Дял на информираните за 
СКФ сред бенефициентите и 
потенциалните бенефициенти 
– 100,0% 

� Дял на чувалите за ОПОС сред 
широката аудитория – 56,5% 

� Сред чувалите за ОПОС 
(широка аудитория) – дял на 
добре, много добре и отлично 
информираните – 45,3% 

� Дял на чувалите за конкретен 
проект по ОПОС сред 
широката аудитория – 10,3% 

� Самооценка за информира-
ността на широката аудитория 
(от слаб 2 до отл.6) – нараства 
от 2,24 (2008 г.) до 3,47 (2009 
г.) 

Осигуряване на прозрачност 
и информация от 
практическо значение за 
всички идентифицирани 
целеви групи в рамките на 
КП 

� Осигурена прозрачност 
и информация от 
практическо значение за 
ЦГ 

� Средна оценка на 
информираността на 
бенефициентите и 
потенциалните бенефициенти 
за ОП (общо, от слаб 2 до 
отличен 6): 5,21; 

� Средна оценка на 
информираността на 
бенефициентите и 
потенциалните бенефициенти 

                                            
5 Източник: www.eufunds.bg/bg/page/47, Шесто официално заседание на КН на ОПТП, Оценка на 
изпълнението на КП на ОПТП за 2009 г. 
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Общи цели 
Очаквани 
резултати 

Постижения, 2009 г. 

за ОПОС (от слаб 2 до отличен 
6): 5,24; 

� Брой изработени печатни 
материали (кумулативно) – 
70000 бр. при цел за 2009 г. 
3000 бр. 

� Брой разпространени печатни 
материали – 22300 бр. при цел 
за 2009 г. 3000 бр. 

Специфични цели 
Очаквани 
резултати 

Постижения, 2009 г. 

Повишаване на 
осведомеността на 
широката общественост и 
съдействие за по-голямо 
разбиране на обхвата, 
целите и резултатите на 
ОПОС и СКФ в България 

� Повишена осведоменост 
за ОПОС и за 
дейностите, които се 
финансират по нея – 
тяхното успешно 
изпълнение и приносът 
им за подобряване на 
качеството на живот в 
страната; 

� Повишена осведоменост 
за ролята на ЕС, по-
специално на КФ и ЕФРР 
и техният принос за 
развитието на България; 

� Повишена увереност във 
финансовите 
инструменти на ЕС. 

� Дял на чувалите за ОПОС сред 
широката аудитория – 56,5% 

� Сред чувалите за ОПОС 
(широка аудитория) – дял на 
добре, много добре и отлично 
информираните – 45,3% 

� Дял на чувалите за конкретен 
проект по ОПОС сред 
широката аудитория – 10,3% 

Осигуряване на запозна-
тост на потенциалните 
бенефициенти за въз-
можностите за получаване 
на финансиране от ОПОС, с 
цел да бъдат поощрени при 
подготовката на проектни 
предложения 

� По-добро разбиране на 
процедурите за 
кандидатстване за 
финансиране по ОПОС; 

� Увеличен брой проектни 
предложения за 
финансиране по ОПОС с 
по-добро качество.  

 

� Запознатост на бенефициен-
тите и потенц. бенефициенти 
с: текущите проекти - 90%; 
отворените процедури – 85%;  
методика за изработване на 
проекти – 89%; критерии за 
кандидатстване – 94%; 
документи за кандидатстване 
– 94%; методика за оценяване 
на проектите – 85% 

� Брой подадени проектни 
предложения (2007-2009 г., 
кумулативно) – 646; 

� Брой одобрени проектни 
предложения (2007-2009 г., 
кумулативно) – 246; 

Запознаване на 
бенефициентите с техните 
отговорности при 
изпълнението на проекти по 
ОПОС, вкл. с техните 
отговорности, свързани с 
осигуряване на информация 
и публичност  

� По-добро съответствие 
на проектите, които се 
изпълняват с всички 
изисквания на 
Европейската комисия. 

� Брой подадени проектни 
предложения (2007-2009 г., 
кумулативно) – 646; 

� Брой одобрени проектни 
предложения (2007-2009 г., 
кумулативно) – 246; 
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2.3. Изпълнение на индикаторите на КП на ОПОС 

 

В таблица 4 по-долу е представена информация за физическия напредък за всеки количествено измерим индикатор (за 2007, 2008 и 

2009 отчетни години, както и с натрупване) по КП на ОПОС. Използвани са данни, предоставени от УО на ОПОС. 

Таблица 28. Изпълнение на индикаторите по КП на ОПОС 

Комуника-
ционни 
инструменти 

Индикатори за 
изпълнение 

Целева 
стойност6 

2009 г. 
(кумула-
тивно) 

Индикатори за 
резултат 

Целева 
стойност 

2009 г. 
(кумула-
тивно) 

Източник на 
информация  

Телевизия и 
радио 
(национални/
местни) 

� Брой видеоклипове 
за информация и 
публичност, 
изработени за целите 
на ОПОС; 

� Брой аудиоклипове 
за информация и пуб-
личност, изработени 
за целите на ОПОС; 

� Брой репортажи/ 
предавания, 
организирани за 
целите на ОПОС 

� 2 
видеоклипа 

� 2 
аудиоклипа 

� 25 
предавания 
/репортажа 

� 0 
видеоклипа 

� 0 
аудиоклипа 

� 6 
предавания 
/ репортажа 

� Брой видеоклипове 
за информация и 
публичност, свързани 
с ОПОС, излъчени по 
телевизията; 

� Брой аудиоклипове 
за информация и 
публичност, свързани 
с ОПОС, излъчени по 
радиото; 

� Брой излъчени 
репортажи/предаван
ия 

� 2 
видеоклипа 

� 2 
аудиоклипа 

� 20 излъчени 
предавания 
/репортажи 

� 0 
видеоклипа 

� 0 
аудиоклипа 

� 6 
предавания 
/ репортажа 

� договори с 
национални 
радио/ 
телевизионни 
медии 

� медиа 
мониторинг 

� данни на УО 
на ОПОС 

Печатни 
медии 
(национални/
местни) 

� Брой подготвени 
прессъобщения в 
национални/ местни 
вестници/ списания, 
фокусирани върху 
изпълнението на 
ОПОС; 
� Брой подготвени 
интервюта. 

� 1 500 
статии; 
� 200 
интервюта 

� 810 
статии; 
� 6 
интервюта 

� Брой отпечатани 
статии/ прессъобще-
ния в национални/ 
местни вестници/ 
списания, фокуси-
рани върху изпълне-
нието на ОПОС; 
� Брой публикувани 
интервюта 

� 1 200 
статии/ 
прессъобщения 
� 150 
интервюта 

� 810 
статии; 
� 6 
интервюта 

� медиа 
мониторинг 
� данни на УО 
на ОПОС 

Печатни 
материали 

� Брой 
разпространени 

� 3 000 
материала 

� 22 300 
материала 

� Брой хора, 
получили печатни 

� 3 000 души � 22 300 
материала 

� Присъствени 
списъци от 

                                            
6 Отнася се до крайна целева стойност – за 2015 година. Базовата стойност през 2007 г. се приема за 0. 
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Комуника-
ционни 
инструменти 

Индикатори за 
изпълнение 

Целева 
стойност6 

2009 г. 
(кумула-
тивно) 

Индикатори за 
резултат 

Целева 
стойност 

2009 г. 
(кумула-
тивно) 

Източник на 
информация  

печатни материали. материали на 
организирани 
информационни дни, 
срещи, обучения за 
Бенефициенти, и др. 
събития; 

събитията 
� данни на УО 
на ОПОС 

Интернет 
страница на 
ОПОС 

� Брой създадени 
секции; 
� Брой създадени 
страници; 
 

� 15 
секции; 
� 500 
страници. 

� 15 
секции и 25 
под-секции; 
� n.a. 

� Брой посетители 
на интернет сайта; 
� Брой посетени 
страници от сайта; 

� 450 000 
посетители 
� 1 000 000 
страници 

� n.a. � Google 
Analytics; 
� Интернет 
страница на 
оперативна 
програма 
„Околна среда 
2007-2013”;  

Информацион
ни събития 

� Брой проведени 
информационни 
събития; 
� Брой изпратени 
покани; 
 

� 30 
събития; 
� 3 000 
покани. 

� 65 
събития; 
� 2180 
покани. 

� Брой участници 
спрямо брой 
поканени в %; 
� Брой статии, 
публикувани като 
резултат от  
информационните 
събития. 

� 90 % 
� 300 статии 

� 1982 
присъства-
ли – 90% от 
поканените; 
� 259 
присъства-
ли медии 
� 192 пуб-
ликации/ 
излъчвания 

� Присъствен 
лист от 
събитието; 
� Медия 
мониторинг на 
национални/мест
ни медии; 
� данни на УО 
на ОПОС 

 

 

Данните показват, че е реализиран напредък почти по всички индикатори, с изключение на видео и аудио-клиповете. Риск 

представлява изпълнението на целта по отношение на броя подготвени и публикувани интервюта – за периода до 2015 година са 

планирани 200, а към края на 2009 г. са реализирани едва 6. 
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В допълнение следва да се отбележи, че за периода 2007-2009 г.  са изработени 8090 

промоционални материали и разпространени 7075 от тях. Проведено е 1 обучение 

(семинар с обучителен характер) в страната и 2 – в чужбина. Общият брой обучени е 57 

души. Проведени са 10 работни срещи.   

 

2.4. Напредък във връзка с усвояването на бюджета на КП на ОПОС 

 

Данните за реализирания напредък във връзка с усвояването на бюджета на КП на 

ОПОС са представени в табл.5. 

 

Таблица 29. Изпълнение на индикаторите по КП на ОПОС (в евро) 

Показател Сума / процент 

Общ бюджет по КП на ОП 11 177 541,00 евро 

Планиран бюджет за периода 2007-2009 г. 3 315 202,00 евро 

Контрактуван бюджет за периода 2007-2009 г. 420 479,54 евро 

Разплатен бюджет за периода 2007-2009 г. 112 739,09 евро 

Бюджет 2007-2009 г. към общия бюджет по КП 29,7% 

Контрактувани средства към края на 2009 г. към бюджет по КП на ОПОС 3,8% 

Контрактувани средства към края на 2009 г. към бюджет 2007-2009 г. 12,7% 

Разплатени към края на 2009 г. средства към общ бюджет по КП  1,0% 

Разплатени към края на 2009 г. средства към бюджет 2007-2009 г. 3,4% 

Разплатени към контрактувани за 2007-2009 г. средства 26,8% 

 

 

Общият дял на контрактуваните средства към бюджет 2007-2009 г. е 12,7%, а към 

общия бюджет по КП – 3,8 на сто. От контрактуваните средства са разплатени 26,8%.  

 

В сравнение с останалите оперативни програми7, контрактуваните средства по ОПОС -  

420 479,54 евро, са ограничени – ОПОС е на предпоследно място, следвана единствено 

от ОПРКБИ. ОП „Околна среда” попада в рискова по отношение на усвояването група, 

поради факта, че разполага с голям бюджет за комуникации (над 11 млн.евро), а е 

разплатила едва 1% от бюджета на КП, което представлява 3,4% от алокирания ресурс 

за периода 2007-2009 г. 

 

Препоръчително е изпълнението на мерките по комуникация и публичност да се 

форсира с оглед постигане на по-висока усвояемост на средствата. 

                                            
7 Източник: Оценка на изпълнението на КС на НСРР за 2009 г., изготвена от Консорциум „Рисърч и ПР 
Юниън”, в състав ЕСТАТ ООД и КиМ Комюникейшънс ЕООД. 
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3. Изводи и препоръки 
 

Обобщените данни от проведеното проучване и оценката на изпълнението на КП на 

ОПОС позволяват да бъдат направени следните изводи и препоръки. 

3.1. Изводи 

• Изпълнени са всички задължителни изисквания, съгласно Регламент 1828; 

• Постигната висока степен на изпълнение общите и специфични цели на КП на 

ОПОС; 

• Подобрена е информираността за СКФ като цяло; 

• Нараства информираността на целевите групи – населението, потенциалните 

бенефициенти и бенефициентите за ОПОС. ОПОС се представя най-добре по 

отношение на познаваемостта сред всички оперативни програми; 

• Успешно е сътрудничеството на УО на ОПОС с бенефициентите. Оценките за 

обученията и работата с администрацията са високи; 

• Реализиран е напредък почти по всички индикатори, с изключение на видео и 

аудио-клиповете и подготвените и публикувани интервюта – 6 при планирани 

200 за периода до 2015 година; 

• Общият дял на контрактуваните средства към бюджет 2007-2009 г. е 12,7%, а 

към общия бюджет по КП – 3,8 на сто. От контрактуваните средства са 

разплатени 26,8%; 

• В сравнение с останалите оперативни програми, контрактуваните средства по 

ОПОС са ограничени – програмата е на предпоследно място, следвана 

единствено от ОПРКБИ; 

• ОП „Околна среда” попада в рискова по отношение на усвояването група, 

поради факта, че разполага с голям бюджет за комуникации (над 11 

млн.евро), а е разплатила едва 1% от бюджета на КП, което представлява 3,4% 

от алокирания ресурс за периода 2007-2009 г. 

3.2. Препоръки 

• Препоръчително е изпълнението на мерките по комуникация и публичност да 

се форсира с оглед постигане на по-висока усвояемост на средствата; 

• Необходимо е провеждането на допълнителни обучения на бенефициентите и 

потенциалните бенефициенти, особено по Приоритетна ос 3 - Опазване и 

възстановяване на биологичното разнообразие; 

• Препоръчително е да се обърне внимание на проблематиката, свързана с 

възможностите за ограничаване на негативните ефекти върху околната както 

сред широката общественост, така и сред бенефициентите и потенциалните 

бенефициенти на ОПОС; 

• Добре би било да се обърне повече внимание на телевизията като основен и 

предпочитан информационен източник за широката аудитория и интернет – 
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като основен и предпочитан информационен източник за потенциалните и 

реалните бенефициенти на програмата. От особена важност остава прекия 

контакт с администрацията под формата на работни срещи, телефонни 

разговори, комуникация по електронна поща; 

• Необходимо е да се работи в посока улесняване и опростяване на 

процедурите, което би повишило ефективността на взаимодействието между 

бенефициентите и администрацията. 

 

 

 

 

 

 


