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I. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 

 

Главна цел на настоящия проект бе 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 аналитичния доклад са цитирани 

данни и от двете вълни.  

 

Първата вълна е осъществена през октомври-ноември 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 

проведе втората вълна от проучвания сред целевите групи на ОПОС. 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 е подробно описана по-надолу.  
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II. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 
 

 

За изпълнение на формулираните по-горе цели и задачи и в изпълнение на 

договорените с Възложителя изпълнихме следния набор от проучвания:  

 

• Проучване сред широката общественост - измерването на информираността и 

нагласите на широката общественост да бъде осъществено на база на 

национално представително изследване сред пълнолетното население на 

страната по метода на прякото стандартизирано интервю в дома на 

респондента. 

 

• Проучване сред бенефициентите (потенциални и реални) на ОПОС - 

информираността и нагласите на бенефициентите ще бъдат изучени чрез 

представително изследване по метода на телефонното интервю на работното 

място на респондента. 
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III. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ 
 

 

1. ПРОУЧВАНЕ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО 

 

1.1. Описание на проучването сред широката общественост: 

 

Общата цел на проучването бе 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. Според 

предварително планираните дейности, в периода 12-30 май бе проведено национално 

представително проучване сред 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. Изследването е представително за пълнолетното 

население на страната по признаците: пол, възраст, тип населено място. 

 

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.  

 

                                                      
1 Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/Population/Population.htm 
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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% 

 

1.2. Провеждане на теренната работа 

 

След одобрение на въпросника и методологията за провеждане на изследването от 

Възложителя, Агенция ЕСТАТ проведе пилотно проучване сред 10 души, жители на 

столицата, с цел да се изпробва въпросника и методологията. След като проблеми в 

инструментариума за събиране на информацията не бяха регистрирани, екипът на 

ЕСТАТ премина към изпълнението на същинското набиране на информация. 

Резултатите от 10-те пилотни интервюта са включени към основния обем данни. 

Извършените дейности по набиране на същинската информация са подробно описани 

по-надолу. 

 

1. Оформление (страниране) и печат на въпросниците; 

2. Изготвяне на писмена инструкция към интервюерите; 

3. Изготвяне на извадка, със стартови адреси, на база на които да се извършат 

посещенията и подборът на респондентите; 

4. Изготвяне на обходен лист, в който се описват всички посетени адреси и 

резултатите от посещението – проведено интервю/отказ/отсъствие на 

респондент и т.н.; 

5. Комплектоване и изпращане на материалите. 

 

Преди стартирането на полевата работа регионалните ръководители и интервюерите 

преминаха обучение, в рамките на което бяха подробно запознати с целите и 

методологията на изследването, с графика и начина на работа, с въпросника. 

Предоставени им бяха и изрични писмени инструкции за методиката на обхода и 

специфики при попълването на въпросника.  

 

Набирането на същинската информация бе извършена от подбрани екипи от 

интервюери на ЕСТАТ ООД, под прякото ръководство на Ключов експерт по 

количествени методи за събиране на данните.  

 

Всички интервюери бяха задължени да спазват установените професионални 

стандарти според принципите на ESOMAR. Всички интервюери подписаха декларации, в 

които заявяват, че са провели интервюто, спазвайки схемата за подбор с непознато за 

тях лице; че са задали на лицето всички въпроси във въпросника, следвайки 

указанията за попълване и инструкцията; че са наясно, че за всички нарушения 

подлежат на санкция. 
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1.3. Контрол на теренната работа 

 

След приключване на теренната работа ЕСТАТ осъществи проверка на достоверността 

на получената информация чрез повторен контакт с 18% от интервюираните (182 

души). Контролът бе извършен по следната схема:  

- проверка на минимум 2 интервюта от всяко гнездо;  

- при регистриране на нередност в някое от интервютата се проверява цялото 

гнездо и интервюта на съответния интервюер в други гнезда (ако има такива); 

- отстраняване на некоректно попълнените въпросници от общия обем 

информация;  

- замяна на отстранените поради нередности интервюта (замяната се извършва в 

същото гнездо, при спазване на същите критерии за подбор). 

 

След осъществения контрол, бяха регистрирани нередности при 12 случая. Тези 

интервюта бяха анулирани и преработени, а на анкетьорите бе наложена парична 

санкция.  

 

1.4. Обработка на данните 

 

След контрола и набирането на желания обем интервюта (1000), ЕСТАТ извърши 

следната обработка на данните: 

 

1. логически оглед на 100% от интервютата; 

2. кодиране на информацията от отворените и полу-отворените въпроси според 

предварително изработен класификатор; 

3. въвеждане на информацията в специализиран за обработка на данни софтуер; 

4. извършване на повторен логически оглед, чрез софтуер; 

5. отстраняване на грешки от въвеждане; 

6. статистическа обработка на данните.  

 

 

2. ПРОУЧВАНЕ СРЕД БЕНФИЦИЕНТИТЕ (ПОТЕНЦИАЛНИ И РЕАЛНИ) НА ОПОС 

 

2.1. Описание на проучването сред бенефициентите: 

 

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 бе 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.  
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Проучването бе проведено на база разработената от ЕСТАТ и одобрената от 

Възложителя методология. 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 експертите 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 

 

 

2.2. Провеждане на теренната работа 

 

След одобрение на въпросника и методологията за провеждане на изследването от 

Възложителя, Агенция ЕСТАТ проведе пилотно проучване сред 2 експерта, с цел да се 

изпробва въпросника и методологията. След като проблеми в инструментариума за 

събиране на информацията не бяха регистрирани, екипът на ЕСТАТ премина към 

изпълнението на същинското набиране на информация. Резултатите от 2-те пилотни 

интервюта са включени към основния обем данни. Извършените дейности по набиране 

на същинската информация са подробно описани по-надолу. 

 

1. Програмиране на въпросниците в специален софтуер, пригоден за електронна 

регистрация на данните; 

2. Изготвяне на писмена инструкция към интервюерите; 

3. Изготвяне на извадка, по типове организации и телефонен номер за контакт 

със съответната институция. 
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Преди стартирането на полевата работа на интервюерите бе направено обучение на 

място, в рамките на което всички бяха подробно запознати с целите и методологията 

на изследването, с графика и начина на работа, с въпросника. Предоставени им бяха и 

изрични писмени инструкции за методиката на подбор на респондентите и специфики 

при попълването на въпросника.  

 

Набирането на същинската информация бе извършена от интервюери на ЕСТАТ ООД, с 

дългогодишен опит в провеждането на телефонни проучвания сред различни целеви 

групи, под постоянното ръководство и наблюдение на супервайзър.  

 

 

2.3. Контрол на теренната работа 

 

Контролът на качеството на данните бе перманентен. Сътрудник на ЕСТАТ следеше за 

стриктното провеждане на интервютата в специално създаденото за целта телефонно 

студио и подпомагаше интервюерите в тяхната работа. Като допълнителна мярка, 

ЕСТАТ направи аудио запис на 100% от интервютата. След приключване набирането на 

данните бяха прослушани по 3 случайно избрани интервюта на всеки от 6-те 

интервюера, участвали в проекта (общо 18 интервюта). Нередности не бяха открити и 

всички 206 интервюта бяха включени при крайната обработка на резултатите.  

 

2.4. Обработка на данните 

 

След контрола и набирането на желания обем интервюта (206), ЕСТАТ извърши 

следната обработка на данните: 

 

1. логически оглед на 100% от интервютата; 

2. отстраняване на грешки, възникнали при регистрирането на информацията; 

3. кодиране на информацията от отворените и полу-отворените въпроси според 

предварително изработен класификатор; 

4. въвеждане на информацията в специализиран за обработка на данни софтуер; 

5. статистическа обработка на данните;  
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IV. ФИНАЛНА СТРУКТУРА НА ВЪПРОСНИЦИТЕ  
 

 

1. ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО (ОСНОВНИ БЛОКОВЕ И ИНДИКАТОРИ) 

 

Блок 1. Оценка на общия интерес и информираността по отношение на проблемите, 

свързани с околната среда и водите: 

• Интерес към проблемите на околната среда и водите; 

• Информираност по отношение методите за опазване на околната среда; 

• Основни проблеми на околната среда в страната; 

• Най-голям екологичен проблем на конкретни населени места; 

• Оценка на специфичната инфраструктура в конкретни населени места; 

• Отношение към мерките за пречистване на питейната вода. 

 

Блок 2. Познаваемост и информираност за оперативните програми: 

• Обща запознатост с отделните оперативни програми и по-конкретно ОПОС; 

• Информираност за отделните оперативни програми и по-конкретно ОПОС; 

• Информираност относно източниците на финансиране на ОПОС; 

• Запознатост с конкретни проекти по ОПОС. 

 

Блок 3. Информационни източници за ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”: 

• Предпочитани информационни канали. 

 

Блок 4. Информационни нужди: 

• Нужда от информация за ОПОС като цяло; 

• Нужда от информация за отделните приоритетни оси на програмата. 

 

Блок 5. Социално-демографска информация: 

• Пол; 

• Възраст; 

• Образование; 

• Етнос; 

• Заетост; 

• Доходи; 

• Тип населено място, в което живее респондентът. 
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2. ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ (ОСНОВНИ БЛОКОВЕ И ИНДИКАТОРИ) 

 

Блок 1. Оценка на интереса и информираност за фондовете на ЕС: 

• Интерес към проблемите на околната среда и водите; 

• Обща информираност по отношение на СКФ и ОП; 

• Информираност относно СКФ и ОП. 

 

Блок 2. Познаваемост и информираност за оперативните програми: 

• Обща запознатост с отделните оперативни програми; 

• Информираност за отделните оперативни програми. 

 

Блок 3. Степен на информираност за ОПОС: 

• Информираност относно конкретните приоритетни оси, проекти и процедури по 

ОПОС; 

• Информационни нужди във връзка с различните аспекти на Програмата. 

 

Блок 4. Информационни източници за ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”: 

• Предпочитани информационни канали; 

• Интензивност на ползването на комуникационните канали. 

 

Блок 5. Информационни нужди: 

• Нужда от информация за ОПОС като цяло; 

• Предпочитани канали за комуникация с дирекциите на МОСВ; 

• Преминато обучение; 

• Оценка на обучението; 

• Нужда от допълнително обучение; 

• Конкретни теми, по които е необходима допълнителна информация и обучение. 

 

Блок 6. Оценка на капацитета на бенефициентите за участие в проекти по ОПОС: 

• Опит при кандидатстване; 

• Спечелени процедури; 

• Оценка на капацитета на организациите; 

• Оценка на взаимодействието с администрацията; 

• Проблеми при взаимодействието с администрацията; 

• Препоръки. 

 

Блок 7. Описание на експертите: 

• Име на институцията; 

• Брой на заетите лица в институцията; 

• Брой на заетите по европейски проекти лица; 

• Длъжност;  

• Позиция; 

• Трудов опит при работа с проекти. 
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V. СТРУКТУРА НА АНАЛИТИЧНИЯ ДОКЛАД 
 

 

I. Степен на информираност и информационни нужди на целевите 

аудитории на ОПОС.  

 

Списък на използваните съкращения 

 

Методически бележки 

 

1. Отношение и информираност относно състоянието на околната среда и водите 

 

2. Основни проблеми на околната среда и водите у нас  

 

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

програми  

 

4. Интерес, познаваемост и информираност за ОПОС сред широката общественост 

 

5. Интерес, познаваемост и информираност за ОПОС сред бенефициентите на 

програмата  

 

6. Информационни източници и необходимост от информация за ОПОС 

 

7. Капацитет на бенефициентите (реални и потенциални). Необходимост от 

обучение  

 

Заключения и препоръки  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ДАННИ ЗА ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПОС 
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II. Оценка на Комуникационния план на ОПОС. 

 

1. Кратко представяне на КП на ОПОС 

 

2. Оценка на напредъка по КП на ОПОС 

2.1. Изпълнение на задължителните изисквания 

2.2. Изпълнение на целите на КП на ОПТП 

2.3. Изпълнение на индикаторите на КП на ОПОС 

2.4. Напредък във връзка с усвояването на бюджета на КП на ОПОС 

 

3. Изводи и препоръки 

3.1. Изводи 

3.2. Препоръки 
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VI.  СТРУКТУРА НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА 
 

 

1. Проучване сред населението 

 

2. Проучване сред бенефициентите 

 

3. Информираност относно състоянието на околната среда 

 

4. Проблеми на околната среда и водите 

 

5. Информираност за фондовете на ЕС и оперативните програми 

 

6. Информираност за ОПОС 

 

7. Информационни източници 

 

8. Комуникация с МОСВ 

 

9. Обучение 

 

10. Необходимост от обучение 

 

11. Взаимодействие с МОСВ 

 

12. Основни изводи и заключения 
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VII. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА  
 

 

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 околната 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 свидетелства, 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 нараснала 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 
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трите приоритетни оси и най-често това е ос 3 - Опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие.  

 

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 населението на страната телевизията се явява основният информационен канал, от 

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

 

Експертите желаят 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 

електронната 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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VIII. ДОКЛАДВАНЕ 
 

 

В рамките на проекта Възложителят получи и одобри следните продукти: 

 

Първи етап: 

1. Встъпителен доклад, съдържащ: 

a. описание на проекта – цел, задачи, работни хипотези; 

b. методология за изпълнение на проекта; 

c. описание на проучванията; 

d. примерна структура на въпросниците; 

e. подробен работен план и времеви график; 

 

Втори етап: 

1. Окончателни въпросници за провеждане на проучванията, изготвени от ЕСТАТ: 

a. въпросник за изследване на информираността на широката 

общественост  

b. въпросник за изследване на информираността сред бенефициентите на 

ОПОС. 

Копия на финалните въпросници (след тяхното одобрение) са предоставени на 

Възложителя в два екземпляра на хартиен носител; 

 

Трети етап: 

1. Аналитичен доклад в MS Word формат с графични и таблични приложения за 

проучванията сред широката общественост (пълнолетното население на 

страната) и бенефициентите (потенциални и реални) на ОП „Околна среда 2007 

– 2013 г.”, както и оценка на комуникационния план на ОПОС.  

2. Презентация в MS Power Point формат, отразяваща основните изводи и 

резултати от проведените проучвания.  

 

Четвърти етап: 

1. Участие в публично събитие, организирано от УО на ОПОС за представяне на 

резултатите от изследването. На събитието присъстваха представители на УО и 

МЗ на ОПОС както и служители от различни отдели на МОСВ.  Представянето на 

резултатите бе извършено от експерт от екипа на ЕСТАТ.  

 

Пети етап: 

1. Настоящият окончателен доклад, съдържащ: 

b. описание на реализирания проект; 

c. методология; 

d. описание на извършените проучвания; 

e. финална структура на въпросниците; 
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f. структура на аналитичния доклад; 

g. структура на презентацията; 

h. обобщена информация и анализ на резултатите от реализирането на 

проекта; 

i. подробен времеви график на изпълнените задачи. 

 

Всички доклади бяха предоставени на Възложителя на български език, в 2 (два) 

екземпляра на хартия, както и на СD/DVD. Копията на електронен носител са във 

версия на MS Office 97-2003 и MS Office 2007. При оформлението на докладите, както и 

на всички печатни материали по проекта, бяха спазени изискванията за визуализация, 

посочени в Документацията. 

 

 



 

 

IX. АКТУАЛИЗИРАН ВРЕМЕВИ ПЛАН-ГРАФИК НА ПРОЕКТА 
 

 

 

Схема 1  теренна работа 
Актуализиран времеви график на проекта  анализ, предоставяне на резултатите 

 

 

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА (от 29 април до 30 юни) ПРЕДСТАВЕН В СЕДМИЦИ 

МАЙ ЮНИ ДЕЙНОСТ   

3-7 10-14 17-21 24-28 31-4 7-11 14-18 21-25 28-30 

Встъпителен доклад           

Въпросници            

Пилотно проучване сред 
бенефициентите 

          

Пилотно проучване сред 
населението 

          

Проучване сред 
бенефициентите - терен 

         

Проучване сред 
бенефициентите - обработка 

         

Проучване сред населението - 
терен 

         

Проучване сред населението - 
обработка 

         

Аналитичен доклад           

Презентация           

Публично представяне           

Окончателен доклад           



 

 

 


