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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 

Настоящият доклад е разработен в изпълнение на договор BG05SFOP001-
2.025-0044-С01 по проект BG05SFOP001-2.025-0044 „МОСТ- Младежки 
Омбудсмански Съвет Тунджа - повишаване активното участие на младежите в 
местното развитие“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален 
фонд. 

Договорът е сключен в изпълнение на Дейност 1 от проекта, която включва 
извършване на проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени 
консултации на територията на община Тунджа, свързани с формирането, 
изпълнението и мониторинга на политики на общинско ниво и механизми за 
отразяване на мнението на младите хора и подобряване на тяхното гражданското 
участие в тези процеси. 

Проучванията са насочени към областни и общински администрации, 
граждани, НПО (неправителствени организации) и представители на бизнеса от 
Община Тунджа, за да се изследва мнението и нагласите им по отношение 
включването и ангажирането на гражданите в процесите по разработване, 
изпълнение и наблюдение на политиката за регионално развитие, в разработените 
през програмния период 2014-2020 година Областни стратегии за развитие, 
Общински планове за развитие и свързаните с тях Годишни отчети за наблюдение на 
изпълнението на Общинските планове и Междинни оценки за определяне на 
ефективността и ефикасността по отношение на постигнатите резултати спрямо 
поставените цели. 

 
 В основата на посоченото проучване е да се изследва какви подходи прилага 
Община Тунджа, за да ангажира гражданите и по-конкретно младите хора, за да 
участват в разработването, изпълнението и наблюдението Плана за интегрирано 
развитие на Община Тунджа и свързаните с него годишни доклади за наблюдение на 
изпълнението, както и междинни оценки за определяне на ефективността и 
ефикасността на постигнатите резултати спрямо поставените цели и приоритети. 
Проучването има за цел да събере и мненията на служителите в администрацията на 
Община Тунджа, относно това какви подходи прилагат, за да ангажират гражданите и 
по-конкретно младите хора, за да участват в процесите на разработване и изпълнение 
на общинската политика, посочвайки какви механизми и подходи прилагат към момента 
и има ли достатъчна прозрачност и ефективност. Ще бъдат изследвани и нагласите на 
заинтересованите страни – младежи, младежки НПО и др., които ще посочат какви са 
техните очаквания в посока за повишаване на участието им в тези процеси. 

 
Проучването е направено в периода Септември-Ноември 2022 г., на 

територията на Община Тунджа и включва  178  представители на администрацията 
на Общината и 67 представители на граждани ( предимно млади хора), бизнес, НПО 
сектор. 
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общество и бизнеса. 
Процедура - BG05SFOP001-2.025 - Повишаване на гражданското участие в процесите на 
изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. 
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В одобреното проектно предложение с наименование 
„МОСТ - Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа - 
повишаване активното участие на младежите в 
местното развитие“ по Процедура BG05SFOP001-2.025 
на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) с 
партньори Сдружение „Евроклуб  ЖЕНА“ гр. Ямбол и 
Община Тунджа е предвидено да бъде изпълнена 
Дейност 1: „Проучване на настоящите процеси за 

провеждане на обществени консултации    свързани с формирането, изпълнението и 
мониторинга на политики на общинско ниво и   механизми за отразяване на мнението на 
младите хора и подобряване на тяхното гражданското участие в тези процеси“. 

I .  Въведение в съдържанието на проектното предложение:  
 

Публичните политики на местно равнище и гражданското участие в процесите на 
вземане на решения за формирането на тези политики е важно измерение в 
отношенията между местните власти и гражданите. Все по-често и по-силно се налага и 
прилага разбирането, че гражданите имат право да бъдат постоянен и самостоятелен 
участник в създаването на тези политики, тъй като те определят рамките на средата в 
която живеят хората. Mладите хора са силно чувствителни към всички важни теми, които 
определят тяхното настояще и бъдеще - качеството на образованието, което ги подготвя 
за конкуренцията на пазара на труда, доброволчество като средство за допълнително 
развиване на знания и компетентности, младежки пространства като среда за 
креативност и придобиване на умения, кариерно ориентиране като практика въведена 
още в средното образование, социално предприемачество и стартиране на нов бизнес.  
В много от случаите младежите често се чувстват недостатъчно разбрани, изолирани 
или недостатъчно добре включени и овластени в процеса на вземане на решения 
свързани с развитието на общността на общинско равнище, както и в последващите 
дейности за изпълнението на тези решения, особенно в по-малките населени места в 
България. Все по-често се изразява становището за необходимост от развиване на 
стратегии и политики и тяхното прилагане за активизиране и въвличане на младите хора 
в процесите на вземане на решения. Участието на млади хора в управлението на 
местно, областно и национално ниво все още не е стуктурно и правно регламентирано, 
като обикновенно се случва непоследователно и инцидентно. Наложително е да се 
подобри по-организираното и ефективното участието на младите хора в мониторинга и 
изпълнението на прилаганите политики на общинско и областно ниво, както и да се 
увеличи комуникацията между младежите и местните власти, засилвайки участието на 
различни младежки организации в обществения живот. Това произтича от факта, че 
хоризонта на активен обществен живот на младите хора тепърва предстои и неговата 
продължителност определя характеристиките на социално-икономическата среда в 
която те ще живеят и работят.  
В този аспект проектът цели постигане на партньорско взаимодействие между местната 
власт (община Тунджа), гражданите (особено младежите) и бизнеса, както и 
подобряване на социално-икономическата среда в Община Тунджа, чрез стимулиране 
активността на младежите при формулирането, изпълнението и мониторинга на 
държавни и местни политики и законодателство на местно ниво, за определяне на 
приоритети за развитие на Общината в различни обществени сфери и вземане на 
решения и провеждане на политики, отговарящи на обществените потребности. 
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Наличието на гражданско общество и неговата 
зрялост предполагат повишаване на активното 
включване на гражданите в процеса на вземане на 
политически решения и свързания с това активен 
интерес към различни форми на тяхното участие. 
Основно право на всеки европейски гражданин е 
правото на добро административно обслужване и 
добро управление на ресурсите на общността. 
Общоприето е да се разбира, че доброто 
управление включва следните елементи - 
прозрачност и ефективност в работата на 

администрацията, както и участие на гражданите в процесите на взимане на решения по 
публичните политики. Участието на младите хора в обществения живот както на местно, 
така и на национално ниво е от съществено значение, защото младите хора са важен 
ресурс, определящ рамката на политическото и социално икономическо бъдеще на 
регионите и държавата. Активността на младите хора и участието им в обществения 
живот са от ключово значение, поради което техните интереси, виждания и мнения 
следва да бъдат предстaвяни и вземани предвид при формулирането на публични 
политики и вземане на решения. Участието на младите хора е една от предпоставките 
за засилване на демокрацията и социалното сближаване, осигуряване на добро 
управление и гарантиране на политическата стабилност. Местните и регионални власти, 
които са най-близо до младите хора, имат много важна роля за насърчаване на 
младежкото участие. Като изпълняват тази своя роля, местните и регионални власти 
могат не само да постигнат информиране и придобиване на знания за демокрацията и 
гражданството от младите хора, но и да им предоставят възможности за тяхното 
прилагане на практика.  

В съответствие с тази роля на младите хора, проектът си поставя за цел да проучи, 
обсъди, създаде и приложи нови и утвърдени качествени механизми за участие и 
представителство на младежите и създаване на партньорство между органите и лицата, 
които упражняват и прилагат административната и политическа власт и младите хора и 
младежките организации, с оглед на партньорско формулиране на решенията, които 
влияят върху живота им.  

В проекта е заложено създаването и прилагането на нови форми за стимулиране 
активността на младежите при формулирането, изпълнението и мониторинга на 
държавни и местни политики и законодателство на местно ниво, водещо до повишаване 
на взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса. Като резултат от 
проекта е заложено да бъдат формулирани препоръки за подобряване на 
административното обслужване, за по-добра регулаторна среда, за спазване на 
етичните норми от държавните служители и партньорството с младите хора от 
Общината. В проекта е предвидено извършване на проучване, което да послужи за 
изготвяне на доклад с резултати относно настоящето състояние на включването на 
младите хора при формиране местни политики, проучване и събиране на добри практики 
от страната и Европа приложими на местно равнище, анализ за повишаване на 
гражданското участие, наръчник за партньорство между НПО сектора и общинската 
администрация, пилотна младежки ориентирана комисия „МОСТ – Младежски 
Омбудсмански Съвет Тунджа“  и провеждане на три общински целеви сесии с участието 
на младежи. Предвидено е след реализирането на тази последователност от дейности 
да бъде изготвен документ с препоръки към администрациите за ефективно повишаване 
на гражданското участие на младите хора и предложения за инструменти за обратна 
връзка в диалога между тях.  

 



 Проектът № BG05SFOP001-2.025-0044, „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ 

АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ “ се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
7 

За постигане на целите на 
проекта е предвидено 
изпълнение на проектна 
дейност с наименование: 
„Проучване на настоящите 
процеси за провеждане на 
обществени консултации, 
свързани с формирането, 
изпълнението и 
мониторинга на политики на 
общинско ниво и механизми 

за отразяване на мнението на младите хора и подобряване на тяхното гражданско 
участие в тези процеси“ 
 
Описание, цел и задачи на проектната дейност:  
 
В основата на посоченото проучване е да се изследва какви подходи прилага Община 
Тунджа, за да ангажира гражданите и по-конкретно младите хора, за да участват в 
разработването, изпълнението и наблюдението на Плана за интегрирано развитие на 
Община Тунджа и свързаните с него годишни доклади за наблюдение на изпълнението, 
както и междинни оценки за определяне на ефективността и ефикасността на 
постигнатите резултати спрямо поставените цели и приоритети. Проучването има за цел 
да събере и мненията на служителите в администрацията на Община Тунджа, относно 
това какви подходи прилагат, за да ангажират гражданите и по-конкретно младите хора, 
за да участват в процесите на разработване и изпълнение на общинската политика, 
посочвайки какви механизми и подходи прилагат към момента и има ли достатъчна 
прозрачност и ефективност. Ще бъдат изследвани и нагласите на заинтересованите 
страни – младежи, младежки НПО и др., които ще посочат какви са техните очаквания в 
посока за повишаване на участието им в тези процеси. 

Проучването има за цел оценка на гражданското участие в политиките за общинско 
развитие през погледа на гражданите, младежите и общинската администрация на 
Община Тунджа, очертавайки настоящето състояние, което да бъде анализирано по 
отношение на възможностите за повишаване участието на младите хора във 
формулирането и изпълнението на общинските политики. Събраната и обобщена 
информация ще послужи за ориентация в управленските действия на органите на 
местната власт в община Тунджа. 

За реализирането на проучването е избран външен изпълнител, който с подкрепата на 
партньорите  реализира проучването. Предвидено е експерт местно развитие от екипа 
на Община Тунджа да координира изпълнението на тази дейности с подизпълнителя, за 
постигане на максимално добри резултати. 

С възлагането на проучването е предвидено да бъдат изготвени подходящи 
инструменти и извършени следните дейности: 

 Създаване на методология за извършване на проучването и съгласуване с 
представители на Община Тунджа  

 Създаване на анкетна карта за извършване на проучването и формулиране на 
насоки за провеждане на дълбочинните интервюта. 

 Определяне на източниците на информация и група на анкетираните. 

 Анкетиране на участниците в анкетното проучване.  

 Извършване на обработка със софтуер на попълнените анкетни карти и извеждане 
на резултати по различни критерии.  

 Подготовка на доклад с резултатите от обработените анкетни карти и проведените 
интервюта за формулиране на констатации и препоръки. 
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Предвидено е анкетното проучване да бъде 
реализирано чрез два инструмента 

 Анкетна карта – анкетиране на поне 50 
служители от администрацията на Община 
Тунджа и 150 жители от Община Тунджа  

 Дълбочинни интервюта с 15 служители 
от администрацията на Община Тунджа и 15 
младежи от Община Тунджа  

 

В резултат на проучването е предвидено да 
се направят оценки на прилаганите методи и 

предлаганите възможност за включване на гражданите при формиране на общинските 
политики до момента от администрацията на Община Тунджа и нивото на активност на 
младите хора, като се откроят слабите страни и проблемите, с цел да се набележат и 
приложат различни мерки, които да доведат до работа в сътрудничество между Община 
Тунджа и младежите в общинското управление.  

Целеви групи на изследването е предвидено да бъдат: общинското ръководство, 
специалисти, отговарящи за младежки дейности и политики за заетост на младите хора, 
граждански организации – младежки и работещи с младежи НПО, други релевантни 
организации  (областна администрация, специализирани териториални администрации 
в различни области – образование, здравеопазване, сигурност и пр.) 

Предвидено е подизпълнителят, чрез своите анкетьори да реализира анкетирането на 
определените целеви групи и да обобщи събраната информация. Информацията от 
обработените анкетните карти, ще бъде предоставена под формата на доклад, в който 
да бъдат изведени тенденции, характерни отговори и набелязани слабите страни и 
проблемите, с цел да се набележат и приложат различни мерки, които да доведат до 
работа в сътрудничество между администрацията и заинтересованите страни в 
общинското управление.  

Като резултат от проучването е предвидено да се направи оценка на настоящите 
процеси на формиране, изпълнението и мониторинга на политиките на общинско ниво и 
да измери как се взима предвид мнението и предложенията на младите хора.  
 
Проучването ще послужи като информационна база за разработване на идеен модел за 
паралелно младежко гражданско участие в процесите на формиране, изпълнението и 
мониторинга на младежки политиките и мерки за задържане и привличане на младите 
хора в община Тунджа, чрез създаване на Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа 
/МОСТ/. 

Събраната и обобщена информация ще послужи за извършване на анализ и 
формулиране на препоръки за подобряване на гражданското участие ( особенно това на 
младите хора) в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг и актуализиране 
на Плана за интегрирано развитие на община Тунджа за програмния период 2021-2027 
г. 

Проученото състояние и нагласи на анализираната тема ще представят реалността, 
която ще предопредели бъдещи действия между Общината и граждани / младежите за 
активното им участие и работа с Общинската администрация в областта на общинското 
развитие. 
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Осигуряване на 
представителност и 
достоверност на резултатите от 
анкетно -информационното 
проучване. 
 
Брой на анкетираните :     

 В това проучване е 
предвидено да бъдат 
анкетирани, чрез анкетна 
карта индивидуално поне 50 

служители от администрацията на Община Тунджа и 150 жители от Община 
Тунджа. 

 Дълбочинни интервюта с 15 служители от администрацията на Община 
Тунджа и 15 младежи от Община Тунджа 
 

Очакванията са, че на територията на Община Тунджа от избраната целева група 
заинтересована и компетентна да изрази мнение по темата на проекта има поне около 
2 000 – 3 000 души, които имат подходяща подготовка и мотивация да изкажат 
компетентно мнение по спецификата на изследваните въпроси. Чрез посочения брой 
анкетирани ще се осигури представителност на резултатите в проучването съгласно 
нормите за представителност в социологическите проучвания и изследвания. 
 
Подбор и извадка на анкетираните  
 
- Целева група - в целевата група ще бъдат включени представители от средите на 
гражданите, публичния сектор, образователната система, неправителствените 
организации и предприемачите, които имат отношение и ангажимент към темата за 
формиране и управление на общинските политики и дейности. 
 
В методиката на изследването се предвижда извадката от лицата за анкетиране да бъде 
определена от  партньорите по проекта Община Тунджа и Сдружение „Евроклуб ЖЕНА“  
на базата на предварително проучване и правила определени от изпълнителя на 
дейността, осигуряващи представителност на групата анкетирани. По същия начин ще 
се използват и базите от данни в двете организации, а също и от публичните институции. 
За извадката на лицата за анкетиране ще бъдат използвани и регистрите на членовете 
на сдруженията на партньорите по проекта в Община Тунджа. Това ще стане на 
основата на предварително съгласуване с изпълнителя на дейността и правила, 
осигуряващи представителност в групата. 
 

- Пол на анкетираните – предвид спазване на изискването за равнопоставеност на 
половете, предварително няма да се поставят изисквания и квоти по полов признак. 

 
- Възраст на анкетираните  – пълнолетни граждани от територията на община Тунджа 

в активна възраст, като не се поставя ограничение и квоти за възраст. Единствено 
условие е анкетираните и подбраните в целевите групи да са пълнолетни.  

 
- Образование и квалификация на анкетираните - Водещо в случая е липсата на 

изисквания за необходим образователен ценз. В съответствие с предвидените  
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дейности, форми на провеждане и тематика 
на дейностите по проекта е необходима 
стартова базова подготовка и образование, 
поради което са наложителни следните 
изисквания и приоритети при подбора на 
участниците в проучването чрез анкетиране: 
-  

 минимално общо образование – поне 
основно 

 приоритет ползват завършилите 
професионално образование и такова със   

специфика в секторите свързани с общинските политики и Плана за интегрирано 
развитие на Община Тунджа 

 с висок приоритет се ползват завършилите висше образование и придобили 
степен бакалавър или магистър. 

При всички случаи в подбора, основополагащи ще бъдат общоприетите критерии и 
изисквания, разработени от социологически агенции, за подбора на участници в 
анкетиране.  
 

II . Инструментариум на проучването  

1. Анкетна карта 

Основен инструмент на проучването е целево разработената и отпечатана за целта 
анкетна карта на хартиен носител. Анкетирането се организира и извършва от лица 
анкетьори определени от изпълнителя на дейността  след предварително договорен ден 
и час за интервюто между анкетьор и анкетиран. Картата се попълва след разяснения и 
указания дадени от анкетьора. Анкетьорът подпомага и улеснява интервюто, но не 
влияе по никакъв начин на отговорите на анкетирания. Анкетните карти се получават и 
предават от анкетьорите на изпълнителя на дейността. 
 
За целта на проучването, поради спецификата в позицията и положението на двете 
страни в процеса на подготовката и прилагане общинските политики /две целеви групи - 
общинска администрация и редови граждани/  ще бъде изготвена отделна анкетна карта 
за анкетиране на граждани / младежи от Община Тунджа и отделна анкетна карта за 
анкетиране на служители от администрацията. Двете анкетни карти ще бъдат с обща 
основа отразяваща темата на проекта и специфична част отразяваща целевата група.  
 
Ще бъде разработен и използван и допълнителен, трети/четвърти инструмент за 
провеждането на проучването - Карта за интервю за провеждане на дълбочинно 
интервю с граждани /младежи/, представители на неправителствени организации и 
бизнеса от Община Тунджа, чрез който да се получи по-обширна и специфична 
информация от интервюираните за състоянието на социално-икономическия климат в 
общината, формалните и неформални канали за разпространение на публична 
информация, психологическите настроения и отношението на хората към състоянието и 
бъдещето в социално-икономическото развитие на общината, извеждане на 
количествени и качествени оценки за състоянието на младежката активност и участие в 
процесите на  управлението на общината. 
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2. Анкетьори 
 
Анкетьорите са лица, определени от изпълнителя на дейността и съгласувани заедно с 
водещата организация по проекта и партньора. Анкетьорите преминават 
информационно обучителен инструктаж, който се провежда от изпълнителя на 
дейността. 
 

3. Източници на предварителна информация за подбор на представители на   
целевите групи за анкетиране. 

За подпомагане на процеса на провеждане на проучването предварително съвместно с 
изпълнителя и партньорите ще бъде обсъдена схема за покритие на голяма част от 
територията на общината, включваща населените места, публичните институции, 
неправителствените организации и бизнес сектора. 

 Нестопанските организации и регистрите на Община Тунджа. Използват 
се регистрите на сдруженията на територията на общината, както и 
административните й регистри. Препоръчително е подбраните лица от 
целевата група за анкетиране и включване във формите и дейностите по 
проекта да бъдат съгласувани с ръководния или управителния орган на 
сдруженията . 

 Публични  и общински служби – регистри. 
 
4. Извадки на лица за анкетиране 
Извадките на лицата за анкетиране се съгласуват между изпълнителя на дейността и  
Възложителя на дейността, както и експерта местно развитие, който оказва съдействие 
за  разпределение между целевите групи.  
 
5. Анкетиране  
Анкетирането се извършва от анкетьори, определени от изпълнителя на дейността и 
съгласувани с Възложителя на дейността, както и експерта местно развитие. 
Анкетьорите извършват анкетирането в срокове и по ред определен от изпълнителя на 
дейността и в съответствие с проведен инструктаж. Попълнените анкетни карти се 
събират от представител на изпълнителя на дейността за последваща обработка. 
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6. Шифриране на резултатите в анкетните карти 
Шифрирането на резултатите в анкетните карти се извършва за целите на 
компютърната обработка на резултатите и с цел класифициране на свободните отговори 
в анкетните карти. Това става в срокове и по ред, определен от  изпълнителя. 

 

7. Обработка на данните от анкетните карти 
Данните от анкетните карти се обработват и обобщават чрез специализиран 
компютърен софтуер, отговарящ на изискванията за обработка на данни от 
информационно-социологически изследвания. След компютърната обработка и 
обобщаването на данните се извеждат таблици по определени критерии с обобщени 
резултати и графики. 

 

III . АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОТО ПРОУЧВАНЕ 

 
Анализът на резултатите от анкетно – 
информационното проучване се 
извършва от специализиран експертен 
екип на изпълнителя на дейността.  
 
На основата на целите и задачите на 
изследването, както и на основа на 
получените резултати от обработка на 
данните в анкетните карти, в анализа се 
правят изводи и препоръки, които да 
подпомагат екипа по проекта да приеме 

правилните и подходящи решения при включване на участници в дейностите, за 
организиране и функциониране на предвидените в проекта работни групи от експерти и 
за правилен подбор на тематиката и програмите на дейностите и събитията, които ще 
се провеждат. 
 
Анализът на резултатите от анкетно – информационното изследване в крайна сметка 
ще изведе възможност за формулиране на изводи и препоръки отнасящи се до темата 
и целите на проекта, които да бъдат насочени и представени на вниманието на 
общинската администрация и публичните институции, които функционират на 
територията на общината, а също и на неправителствения сектор и бизнеса за 
подпомагане на тяхното участие и решаване на проблеми, спъващи или пречещи на 
развитието на младежката активност и партньорство в местното самоуправление. 

 
1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 
Обект на изследването и анализа са мненията и становищата на представители на 
целева група включваща граждани, общински служители, младежи, представители на 
НПО, производители, предприемачи и други представители на бизнеса, представители 
на институции и на местните публични власти, представители на гражданското 
общество, общественици, неформални лидери, активни граждани живеещи на 
територията на Община Тунджа, които биха внесли своя капацитет и знания за развитие 
на модела на публично управление и самоуправление в общината. 

 
Предмет на изследването и анализа са субективните преценки на хората за тяхното 
актуалното мнение и отношени към начина на подготовка, организиране и изпълнение 
на стратегически общински политики, тяхното съгласуване и отчитане пред гражданите 
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и възможностите за подобряване на гражданския диалог с акцент върху активизирането 
в този процес на младите хора. 
 
Анализът е необходимо да се основава на следните компоненти на социално 
икономическото състояние на региона и състоянието на човешкия ресурс в общината: 

 Ресурси свързани с формирането на общинските политики. 

 Човешки ресурси имащи отношение към процесите на подготовка, 
изпълнение и мониторинг на Плана за интегрирано развитие на община 
Тунджа.  

 Социалноикономическо състояние на региона и неговото бъдещо 
развитие. 

 Човешки ресурс и  капацитет в изследвания сектор – активизиране на 
младежкото участие при формиране и прилагане на общинското 
управление. 

 Възможности и перспективи за развитие на проблематиката в 
общинското управление. 

 Социална среда и нейната връзка с изследвания сектор. 

 
Оценката на състоянието и възможностите за развитие на социално икономическата 
среда и партньорството, основано на извеждането на идеи за ускорено развитие се 
получава въз основа на проучване на три вида променливи: 

 Несравнителни оценки. 

 Ретроспективни сравнителни оценки. 

 Проективни сравнителни оценки (очаквания). 

За целите на разгръщането на анализа освен тези три типа оценки в подхода са 
включени оценки и на някои от основните характеристики на средата, в която до сега са 
били представителите на целевата група.  
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2. РАБОТНИ ХИПОТЕЗИ 
 

 В проучването и анализа предварително са формулирани следните работни хипотези: 

 Територията на Община Тунджа се  нуждае  от ускорено социално – икономическо 
и интегрирано развитие като основно средство за икономически просперитет. 

 Представителите на целевата група с по-високо образованите и вече придобили 
професионален опит, оценяват средата и възможностите както ретроспективно, 
така и проективно по-благоприятна, отколкото останалите. 

 
Извадката е необходимо да се формирана така, че да се търси мнението на 
представители на различни обществени групи. Като основен социологически инструмент 
в настоящото изследване е подготвени и използвани анкетна карти, с които да бъде  
извършено анкетиране на около 230 представители на целевата група, за да се проучат  
разнообразни мнения на анкетираните, което отразява спецификата в оценката и 
определянето на изследваните проблеми. Обработката на данните е предвидено да се 
извърши с възможност за проследяване на мненията и становищата на анкетираните 
според пола, възрастта и социалния статус , на анкетираните. Обработката на данните 
е предвидено да се извърши със специализиран софтуер и  компютърни програми, 
даваща възможност да се получат едномерни и двумерни статистически таблици, 
отразяващи освен основните резултати от проучването, също и други специфични 
коефициенти, които да бъдат взети предвид при подготовката на настоящия анализ.  
 
Водещо начало за екипа разработил проекта е било извеждането на необходимостта от 
създаването на нова политика по отношение на гражданското участие в управлението 
на общинските политики с акцент на младежкото участие в него, като приоритет които 
произтича и от хоризонталните политики провеждани и спазвани в Европейски съюз. 
Настоящият проект и включените в него изследване и анализ би могло да се разглеждат 
като част от тази политика на развитие.  Този подход е и в основата на логиката на 
управление развитието на общинската територия – включително и с активното участие 
младите хора като се имат в предвид техните представи, очаквания и идеи за бъдещето. 
 

 
 

 
3. ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
 

Процесът на провеждането на изследването и подготовката на анализа включва 
следните  подготвителни  дейности:  
 

•   Проучване  и анализ на натрупания опит  

Към момента в Община Тунджа няма натрупан съществен опит по отношение на 
изготвяне на стратегия за развитие на общинското управление с акцент на младежкото 
участие в него. Има традиции с партньорство на общинската администрация с младежки 
НПО, но това не е оформено и обезпечено с по-комплексни правила за неговото 
прилагане, провеждане и форми на осъществяване. В това отношение проучването и 
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анализа ще дадат възможност за развиването, усъвършенстването и 
разпространението на придобития практически опит. 

 
  •   Преглед и проучване на полезен опит и практики свързани с включването на 
младежкото участие в управлението и мониторинга на общински политики в други 
общини в страната и държавите на ЕС с възможност за прилагане в Община Тунджа. 
 
• Преглед и проучване на резултатите от изпълнени към момента проекти, свързани с 
младежко участие в местното самоуправление на общините.  
 

4. SWOT-АНАЛИЗ 

Това е стандартен анализ съгласно структурата и изискванията за оформяне на  swot - 
анализ включващ силните и слабите страни на обекта, субекта и съпътстващите 
фактори включени в системата и структурата на изследвания обект. SWOT - анализа се 
подготвя и оформя в таблична форма към съдържанието на анализа. 
 
IV. ОСНОВНИ ПОДХОДИ И ИЗИСКАВНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО И 
ПОДГОТОВКАТА НА ДОКЛАДА 
 

1. ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ И 
ОБЩИНА ТУНДЖА В АСПЕКТА НА МЛАДЕЖКАТА АКТИВНОСТ И 
ПАРТНЬОРСТВО В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

 
За нуждите на изследването и анализа е необходимо да бъде събрана информация , на 
основата на която да се оцени социално-икономическата средата в България и по-
конкретно в Община Тунджа в аспекта и на младежката активност и партньорството в 
местното самоуправление. Това е необходимо да стане чрез преглед на статистически 
данни за социално-икономическото състояние и развитие на общината през последните 
15-20 години, периодичните отчети за изпълнение на плановете за интегрирано 
развитие, както и конкретните оценки и преценки на анкетираните чрез провеждане на 
дълбочинно интервю с граждани /младежи/, представители на неправителствени 
организации и бизнеса от Община Тунджа. 
 
В изследването и анализа следва да се отрази характерната особеност за Община 
Тунджа, която продължава да търпи последствията от политическите и икономически 
промени след 90-те години на миналия век, по време на които страната премина през 
бърз преход от централно планирана към пазарна икономика, ситуация при която са 
затворени много технически остарели промишлени предприятия, а много от 
кооперациите в селското стопанство – разтурени и ликвидирани.  
 
Друга особеност е връщането на земята на старите им собственици, което доведе както 
до възстановени права в реални граници на имотите, така и с разпокъсаност на 
възстановените парцели и обработка на земята най вече от арендатори без стриктно 
очертаване на реалните граници на имотите на собствениците.  
 
Друго обстоятелство свързано с темата на проекта е процеса на адаптиране на 
законодателството към общоевропейското, което осигурява по-добра стабилност в 
политическите условия и стопанските отношения. Необходимо е да се отрази доколко 
икономическите условия свързани с преобладаващото селскостопанско производство  и 
моно-структурна промишленост в периферията на областните центрове, заедно със 
сравнително по-комплексната промишленост в по-развития областен и градски център 
Ямбол оказват влияние на тенденциите на развитието и възможностите за осигуряване 
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на благоприятна среда за живот и работа на млади хора в Община Тунджа и тяхното по-
активно включване в публичния живот на общината.  

Изследването и анализа следва да отразят, 
доколко специфичните условия на живот в 
общината са съобразени и отговарят на 
представите и изискванията на младите хора и 
по какъв начин те биха могли да участват в 
планирането и управлението на публичния 
живот. Това е необходимо за да бъде очертан  
достатъчно дълъг жизнен хоризонт за тяхното 
образователно, професионално, семейно и 
кариерно развитие на територията на общината. 
 

Като цяло, изследването на тази обща социално-икономическа характеристика на 
територията на общината е важна по отношение на темата и целите на проекта. 
 

2. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 
АКТИВНО МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА ОБЩИНАТА 

 
Сравнение на мнението и становищата  на различните целеви групи в проучването  
по темата и целите на проекта  
 

 
Като резултат от проучването, в анализа е 
предвидено  да се направи оценка на 
настоящите процеси на формиране, 
изпълнението и мониторинга на политиките на 
общинско ниво и да измери как се взима 
предвид мнението и предложенията на 
младите хора.  
 
Анализът следва да отрази какви подходи 
прилага Община Тунджа, за да ангажира 

гражданите и по-конкретно младите хора, за да участват в разработването, 
изпълнението и наблюдението на Плана за интегрирано развитие на Община Тунджа и 
свързаните с него годишни доклади за наблюдение на изпълнението, както и междинни 
оценки за определяне на ефективността и ефикасността на постигнатите резултати 
спрямо поставените цели и приоритети. В анализа е необходимо да бъдат обобщени 
мненията на служителите в администрацията на Община Тунджа относно това какви 
подходи прилагат, за да ангажират гражданите и по-конкретно младите хора за да 
участват в процесите на разработване и изпълнение на общинската политика, 
посочвайки какви механизми и подходи прилагат към момента и има ли достатъчна 
прозрачност и ефективност. В анализа ще бъдат отразени и нагласите на 
заинтересованите страни – младежи, младежки НПО, бизнес, граждани и др., които ще 
посочат какви са техните очаквания в посока за повишаване на участието им в тези 
процеси. 
 
Изследването и анализа следва да отразят какво е равнището и доколко са характерни 
и достатъчни досега прилаганите форми, инструменти и средства за широко участие на 
гражданите и по-конкретно на младите хора при формиране на социално-
икономическите политики и тяхното успешно включване в управленската програма на 
общината.  
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В съответствие с важната роля на младите хора, в анализа е необходимо да се откроят 
мненията и становищата които са събрани в проучването, което ще позволи да се 
обсъдят, създадът и приложат нови, неизползвани досега или нови утвърдени 
качествени механизми за участие и представителство на младежите и за създаване на 
партньорство между органите и лицата, които упражняват и прилагат 
административната и политическа власт. Анализът е необходимо да отрази доколко 
младите хора и младежките организации успешно участват и как биха могли да 
приложат нови форми на партньорство с местната власт с оглед на формулиране на 
решенията, които влияят върху живота на младите хора.  
 
Анализът също е необходимо да отрази амбицията, готовността и капацитета на 
младите хора, на техните сдужения и неформални групи за участието им при 
формулирането, изпълнението и мониторинга на държавни и местни политики и 
законодателство на местно ниво, водещо до повишаване на взаимодействието между 
администрацията и гражданите и бизнеса. В анализа е необходимо да бъдат отразени 
и формулирани препоръки изразени от анкетираните за подобряване на 
административното обслужване, за по-добра регулаторна среда, за спазване на 
етичните норми от държавните служители и партньорството с младите хора от 
Общината.  
 
Важна част от изследването и анализа е обобщаването на проучени и събрани и 
предложени добри практики от страната и Европа, които са приложими на местно 
равнище, открояване на добри примери за партньорство между НПО сектора и 
общинската администрация. Това до голяма степен ще подпомогне заложената за 
създаване в проекта пилотна младежки ориентирана комисия „МОСТ – Младежски 
Омбудсмански Съвет Тунджа“  и провеждане на поредица от обществени целеви сесии 
с участието на младежи. Това ще бъде и в съответствие с предвиденото в проекта 
изготвяне на документ с препоръки към администрациите за ефективно повишаване на 
гражданското участие на младите хора и предложения за инструменти за обратна 
връзка в диалога между тях. 

В анализа е 
необходимо да се 
откроят слабите страни 
и проблемите, с цел да 
се набележат и 
приложат различни 
мерки, които да 
доведат до работа в 
сътрудничество между 

Община Тунджа и младежите в общинското управление.  
 
Проучването и анализа ще послужат като информационна база за разработване на 
идеен модел за паралелно младежко гражданско участие в процесите на формиране, 
изпълнението и мониторинга на младежки политиките и мерки за задържане и 
привличане на младите хора в община Тунджа. 
 
 

3.  ОСНОВНИ  МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ ВКЛЮЧЕНИ В НАСТОЯЩОТО ПРОУЧВАНЕ 
СА: 

      ▪ Подготовка на аналитичен доклад на основата на резултатите от обработката на 
мненията в анкетни карти,  и преглед на актуални вторични информационни източници 
имащи отношение към изследването. 
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      ▪ Подготовка на SWOT анализ на основата на резултатите от обработката на 
събраната информация; 
 
В резултат на извършeното  анкетно-информационното проучване  и анализа на 
данните, е необходимо да бъдат изведени от експертния екип на изпълнителя на 
дейността следните резултати: 
 
         ▪ Количествена и качествена оценка на параметрите на съществуващото 
състояние в изследваната област на територията на Община Тунджа 
         ▪   Наблюдаваните тенденции в развитието на конкретни процеси в сектора на 
основните социално-икономически политики в общината и мястото на младите хора при 
тяхното формиране, изпълнение и мониторинг; 
         ▪ Основните проблеми и причинно - следствените връзки за това и  препоръки за 
тяхното решаване; 
         ▪   Изводи и препоръки към органите и лицата, които които упражняват и прилагат 
административната и политическа власт  

▪ Изводи и препоръки за активно участие и представителство на младежите и за 
създаване на партньорство  

 
Проучването и свързаният с него анализ на резултатите 
са насочени не само към съществуващото състояние, 
проблемите и нуждите на страните в гражданския 
диалог, но е необходимо да включват и ангажиментите и 
намеренията на местните власти, неправителствените 
организации, бизнеса и други заинтересовани страни 
участващи в цялостния обществен процес. 

 
Като цяло, изготвянето на анализа се основава на изследване и проучване на  мнението 
и становището на включените в анкетирането представители на  различни социални 
общности и групи свързани с проблематиката на проекта.Тези мнения, преценки и 
очаквания конструират една субективна реалност, която до голяма степен предопределя 
бъдещите действия на тези общности и групи, а оттам и развитието на социалните и 
икономическите процеси  на територията. В този смисъл изучаването на тази 
специфична субективна реалност е важна познавателна задача на проучването и 
анализа.   
В теорията и практиката на социологията, традиционният подход в социално-
икономическия анализ е прието да се свежда до схемата въз основа на обективната 
информация, да се предсказват обективни събития. Философията на подхода в тази 
разработка съдържа и друго по различно отношение - това е въз основа на субективна 
информация (оценките, очакванията и намеренията на хората от целевата група), да се 
предсказва обективния ход на икономическия и социален живот и конкретната 
изследвана област – развитието на сектора на публичната дейност и общинското 
управление - с известна степен на вероятност. В този смисъл за теоретична основа, от 
която се изхожда в анализа е известната за всички социологически среди постановка 
която гласи, че ако хората определят дадени ситуации като реални, то те са реални и в 
своите последствия.  
 
Два аспекта на тази постановка трябва да бъдат откроени, за да бъде разбран смисъла 
на подхода и в настоящото изследване и анализ.  
 

 Първият подход се състои от убеждението, че хората реагират не само на 
обективните характеристики на една ситуация, но и на смисъла, който тази ситуация 
има за тях. След като са определили някакъв смисъл на ситуацията, тяхното 
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поведение и последиците от него са предопределени от този смисъл. Ако 
анкетираните представители на основните социални групи на територията на 
Община Тунджа, представители на местни и държавни институции, представители 
на бизнес организации, на граждани и неправителствения сектор, дефинират 
ситуацията в социалния живот и икономиката на района като цяло и по отделни 
сектори на развитие в частност като подобряваща се, то те биха действали в 
ежедневната си дейност адекватно на тази негова дефиниция. 
 

 Вторият аспект се състои в това, че обществените дефиниции на дадена ситуация 
обиктовенно стават съставна част от ситуацията и по този начин влияят върху 
следващите събития – при това без значение дали тези дефиниции първоначално 
са били истина или не. Този втори аспект е познат като принцип на самосбъдващото 
се предположение. 

 
В този смисъл целите на анализа се свеждат до получаване и формулиране на оценка 
за актуалното състояние на развитие на социалния и икономическия живот и по-
конкретно – на обществените процеси които протичат на  територията на Община 
Тунджа в аспекта на темата на проекта и проучването. 

   

Заедно с това, анализа на 
събраните данни от проучването 
си поставя за цел също да се 
установят нагласите на 
представителите на различните 
общности и хората, стоящи на 
ключови позиции по отношение на 
правилното и перспективно 
развитие на сектора на 

самоуправлението и условията за живот  в общината, и най вече тези хора да участват 
с нови подходи и средства основани на възможностите породени от общоевропейската 
политика за развитие на регионите.  
Допълнително, чрез анализа е предвидено да се помогне да се установят обхвата, 
желаните форми и обема на необходимата подготовка на подходящите представители 
на целевите групи по проекта за стартиране на нови идеи и участието в тях. 
Анализът на резултатите от изследването също така трябва да подпомогне и насочи до 
голяма степен както самите участниците в изследването, така и  колективните 
управителни органи на организациите на партньорите по проекта, оперативните екипи 
на сдруженията,  представителите на местните и регионални власти, институции и 
организации да се ориентират в динамично развиващите се процеси на територията и 
възможностите за въздействие върху тях чрез интеграция на техните ресурси и 
капацитет.  
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Приложение1: Анкетна карта за провеждане на проучване сред граждани, 
представители на неправителствени организации и бизнеса от Община Тунджа 
 

          
 

АНКЕТНА КАРТА 
 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ СРЕД ГРАЖДАНИ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И  БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА ТУНДЖА 
 

 
ПРОУЧВАНЕТО Е ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ: 

„МОСТ- Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа - повишаване активното участие 
на младежите в местното развитие“, № BG05SFOP001-2.025-0044   

 

Дейност 1: „Проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени 
консултации, свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на 

политики на общинско ниво и механизми за отразяване мнението на младите 
хора и подобряване на тяхното гражданско участие в тези процеси “ 

 

 

Оперативна програма:  „Добро управление“ 

Приоритетна ос: Ефективно и професионално управление в партньорство с 
гражданското общество и бизнеса 

Процедура:  Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 

  
 

2022 година 
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Уважаеми анкетирани, 

Община Тунджа в партньорство със Сдружение „Евроклуб  ЖЕНА“ – Ямбол, 

изпълняват европейски проект „МОСТ- Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа 

- повишаване активното участие на младежите в местното развитие“, № 

BG05SFOP001-2.025-0044, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 

(ОПДУ).  

В проекта е предвидено да бъде изпълнена Дейност 1: „Проучване на 

настоящите процеси за провеждане на обществени консултации    свързани с 

формирането, изпълнението и мониторинга на политики на общинско ниво и 

механизми за отразяване на мнението на младите хора и подобряване на 

тяхното гражданското участие в тези процеси“. 

Проектът цели постигане на партньорско управление между местната власт 

(община Тунджа), гражданите (особено младежите) и бизнеса, както и 

подобряване на социално-икономическата среда в Община Тунджа, чрез 

стимулиране активността на младежите, при формулирането, изпълнението 

и мониторинга на държавни и местни политики и законодателство на местно 

ниво, за определяне на приоритети за развитие на Общината, в различни 

обществени сфери и вземане на решения и провеждане на политики, 

отговарящи на обществените потребности. 

Проектът включва широк спектър от дейности - проучване с доклад за 

резултати относно настоящето състояние на включването на младите хора 

при формиране местни политики, проучване и събиране на добри практики от 

страната и Европа, анализ за повишаване на гражданското участие, наръчник 

за партньорство между НПО сектора и общинската администрация, пилотна 

младежки ориентирана комисия МОСТ и 3 сесии с участието на младежи. След 

реализирането на тази последователност от дейности, ще бъде изготвен 

документ с препоръки към администрациите за ефективно повишаване на 

гражданското участие на младите хора и предложения за инструменти за 

обратна връзка. 

Екипът за реализация на проекта разчита особено на Вашата отзивчивост и 

готовност откровено и компетентно да изкажете Вашето мнение чрез 

отговорите в анкетата. По този начин Вие ще помогнете за набиране на 

необходимата информация за развитие на проекта и за подбора на хората, 

които ще бъдат включени в дейностите за да работят заедно по включването 

на младите хора при формиране местни политики. 

 

 С уважение,  

Екип на проект МОСТ 
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АНКЕТНА КАРТА 
 

За улеснение  препоръчваме първо да прочетете въпроса и всички отговори към 
него и след това да отбележите само предпочитаните отговори  
 

Раздел І.   ВЪПРОСИ ПО ТЕМАТА НА АНКЕТАТА 
 
 

№ ВЪПРОС ОТГОВОРИ 
 

 
1. 

 
Въпрос 1:     Знаете ли, 
кои са основните 
стратегически и 
планови документи за 
провеждане на 
общинската политика 
на местно ниво? 
 
 

1. НЕ и не се интересувам 

2.  НЕ, но се интересувам 

3. Донякъде 

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

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

6. Друго мнение ........................................ 

 
2. 

 
Въпрос 2:     В какви 

форми на участие сте 

били ангажирани при 

подготовката на Плана 

за интегрирано 

развитие на Община 

„Тунджа“ 2021-2027 г.? 

(моля посочете до 3 най-
характерни отговори) 

1. Анкета, публикувана на интернет страницата на 
администрацията 

2.  Анкета, оставена за попълване в Центъра за 
обслужване на граждани 

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

4. Анкетно проучване, проведено от анкетьор 

5.  Фокус групи 

6.  Експертни съвети 

7.  Публично представяне или обсъждане на проекта на 
документа 

8. Не съм бил ангажиран 

9. Друго..................................................  

 

3. 

 

Въпрос  3:     Чрез какви 
форми на участие 

бихте искали да 

бъдете ангажирани при 

1. Анкета, публикувана на интернет страницата на 
администрацията 

 2.  Анкета, оставена за попълване в Центъра за 
обслужване на граждани 
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мониторинга, 
допълнението и 
изпълнението на Плана 
за интегрирано 
развитие на Община 
„Тунджа“ 2021-2027 г.? 

 

(моля посочете до 3 най-
характерни отговори) 

 

 3.  Анкета, изпратена на е-мейлите на заинтересованите  

 4.  Анкетно проучване, проведено от анкетьор 

5.  Фокус групи 

6.  Експертни съвети 

 7.  Публично представяне или обсъждане на документа 

 8.  Не искам да бъда ангажиран 

 9.  Друго по-различно мнение, моля опишете 

 
4. 

 
Въпрос 4:     По какъв 

начин бяхте 
информирани за 

публичното 
представяне или 
обсъждане на 
проекта на Плана за 
интегрирано развитие 
на Община „Тунджа“ 
2021-2027 г.? 
 
(моля посочете до 3 най-
характерни отговори) 

1.  Обява на интернет страницата на администрацията 

2.  Обява на информационни табла в общинския център 

3.   Обява на информационни табла във вашето 
населено място 

4.   Съобщение в медии 

5.   Получена покана 

6.   Публикуван проекта на документа в интернет  

7.   Не бях информиран 

8.  Друго …………………………. 

 

 

5. Въпрос 5:     По какъв 

начин бихте искали да 

бъдете информирани за 
публичното 
представяне или 
обсъждане на напредъка 
на Плана за интегрирано 
развитие на Община 
„Тунджа“ 2021-2027 г.? 
(моля посочете до 3 най-
характерни отговори) 

1. Обява на интернет страницата на администрацията 

2. Обява на информационни табла в  общинския център 

3. Обява на инфо. табла във вашето населено място 

4. Съобщение в медии 

5.  Получена покана 

6. Публикуван проекта на документа в интернет  

7.  Не искам да бъда информиран 

8.  Друго ...................................................................... 

 

6. Въпрос 6:     Как 

участвахте досега в 

изпълнението на Плана 
за интегрирано 

1. Изпълнение на частни бизнес проекти или проекти 
за юридическо лице с нестопанска цел 

2.  Чрез ПЧП (публично-частно партньорство), 
включително концесии 
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развитие на Община 
„Тунджа“ 2021-2027 г.? 
 
(посочете не повече от 3 
отговора) 
 
 

3.  Чрез партньорски проекти с общинска администрация 

4. Инвестиции на граждани 

 5. С чуждестранни инвестиции 

6. С Европейски проекти 

7. Не мога да преценя 

8.  Не съм участвал 

9.  Друго ..................................................... 

7. Въпрос 7: Как бихте 
искали да участвате в 

изпълнението на Плана 
за интегрирано 
развитие на Община 
„Тунджа“ 2021-2027 г.? 
 
(посочете не повече от 3 
отговора) 

1. Изпълнение на частни бизнес проекти или проекти 
за юридическо лице с нестопанска цел 

2.  Чрез ПЧП (публично-частно партньорство), 
включително концесии 

3.  Чрез партньорски проекти с общинска администрация 

4. Инвестиции на граждани 

5. С чуждестранни инвестиции 

6. С Европейски проекти 

7. Не мога да преценя 

8.  Не съм участвал 

9.  Друго ..................................................... 

 
8. 

 
Въпрос 8:  В какви форми 
на участие сте били 
ангажирани при 

наблюдението 
(контрола и 
оценката) на Плана за 

интегрирано развитие 
на Община „Тунджа“ 
2021-2027 г., до този 
момент? 
 
(посочете не повече от 3 
отговора) 
 

1. Анкета, публикувана на интернет страницата на 
администрацията  

2. Анкета, оставена за попълване в Центъра за 
обслужване на граждани 

3. Анкета, изпратена на е-мейлите  

4. Анкетно проучване, проведено от анкетьор 

5. Работна група за наблюдение Общинския план  

6.  Не съм бил ангажиран 

7. Друго ............................................. 

 
9. 

 
Въпрос 9:     В какви 
форми на участие 

бихте искали да 

1. Анкета, публикувана на интернет страницата на 
администрацията 

2.  Анкета, оставена за попълване в Центъра за 
обслужване на граждани 
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бъдете ангажирани при 
наблюдението 
(контрола и оценката) 
на Плана за интегрирано 
развитие на Община 
„Тунджа“ 2021-2027 г.? 
 
(посочете не повече от 3 
отговора) 
 

3.  Анкета, изпратена на е-мейлите  

4.  Анкетно проучване, проведено от анкетьор 

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

6. Не искам да бъда ангажиран 

7.   Друго какво ? – напишете тук ………………………….. 

 

10
. 

Въпрос 10:     
Считате ли, че 
Вашето мнение е 
било отчетено от 
Община „Тунджа“ при 
изпълнение и 
наблюдение на 
политиката за 
общинско развитие ? 

1. Да 

2. Не 

3. Не знам 

4. Не се интересувам 

5.  Друго …………………………………  

11
. 

Въпрос 11:     Вие 
потърсихте ли 
обратна връзка от 
администрацията 
дали Вашето мнение 
е било 
отчетено? 

1. Да 

2. Не 

3. Не се интересувам 

4. Друго:…………………………………………….. 

 
12
. 

 
Въпрос 12:     Кои 
направления на 
общинската 
политика 
представляват най-
голям интерес за 
Вас? 
 
(посочете до 3 
отговора) 

1. Неграмотността, състоянието и ефективността на 
образователната система 

2.  Състоянието на инфраструктурите и жизнената среда 

3.  Опазването на природата, рециклиране на отпадъците, 
възобновяеми енергийни източници 

4.  Социални неравенства и етническо противопоставяне 

5.  Опазване на културното наследство и традиции 

6.  Стимулиране на местната икономика, малкия бизнес  

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

8.  Нито едно направление 

 9.  Друго ……………………………………………. 
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13

. 

 
Въпрос 13:      Кои 
аспекти на 
провеждането и 
управлението на 
общинската 
политика Ви 
вълнуват най-
много? 
 
(посочете до 3 
отговора) 

1. Придържане към целите, приоритетите и мерките на 
Общинския план за интегрирано развитие на Община Тунджа  

2.  Изпълнение на конкретните проекти, предвидени в 
Общинския план за интегрирано развитие на Община Тунджа  

3.  Качество на изпълнението на Общинския план за 
интегрирано развитие на Община Тунджа 2021-2027 г., 

4.  Начин на финансиране и отчетност на дейностите по 
Общинския план за интегрирано развитие на Община Тунджа  

5.  Спазване на сроковете за изпълнение на дейностите по 
Общинския план за интегрирано развитие на Община Тунджа  

6.  Не се интересувам от изпълнението  на  Общинска политика 

7.  Друго ………………………………………… 

 
14

. 

 
Въпрос 14:     
Интересувате ли 
се от активно 
участие в общинска 
политика? 
/посочи 1 отговор/ 

1. Не се интересувам 

2.  Интересувам се, но не мога да участвам 

3.  Интересувам се и искам да участвам, но нямам идеи  

4.  Интересувам се, искам да участвам и имам идеи и препоръки 

5.  Друго ………………………………………………… 

 
15

. 

 
Въпрос 15:    Кои 
конкретни идеи и 
препоръки в 
СФЕРАТА НА 
ЕКОЛОГИЯТА ви 
допадат, харесват 
и препоръчвате? 
 
(моля посочете до 3 
най-характерни 
отговори) 

1. Подобряване на транспорта чрез пешеходни зони, 
велосипедни алеи, по-достъпен и ефективен обществен 
транспорт; укрепване на местната еко икономика 

2.  Стимулиране на енергийната ефективност в съществуващите 
сгради чрез подобряване на топлоизолацията на външните 
стени, покривите и остъкляването, повишаване на 
ефективността на отоплителните и другите инсталации 

3.  Подобряване на управлението на инфраструктурните мрежи - 
ВиК, електроснабдяване, управление на отпадъците и други 

4.  Насърчаване използване на енерго възобновяеми източници 

5.  Повторно използване на земята (регенерация) - 
преустройство или повторно използване на изоставени, 
запустели или неизползвани зони; 

6.  Насърчаване на потреблението на местни зелени продукти  

7.  Превенция и смекчаване на ефекта от промените в климата и 
защита от природни бедствия –наводнения, засушаване, пожари 

8.  Други………………………………… 
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16
. 

 
Въпрос 16:  Кои 
конкретни идеи и 
препоръки  в 
СОЦИАЛНАТА 
СФЕРА ви допадат, 
харесват и 
препоръчвате? 
 
(моля посочете до 3 
най-характерни 
отговори) 

1. Устойчива и качествена заетост с подкрепа на доходите;  

2. Интеграция на малцинствата - равни възможности в 
образованието и здравеопазването, квалификацията, 
включване; достъп до услуги 

3.   Жилищни политики 

4.  Индивидуално и семейно измерение - икономическо и 
социално подпомагане, насочено към най-нуждаещите се; 
подобряване на услугите в областта на социалните грижи и 
социалното подпомагане 

5. Друго……………………………………….. 

 

 

 
17

. 

 
Въпрос 17: Кои 
конкретни идеи и 
препоръки в 
ИКОНОМИЧЕСКАТА 
СФЕРА Ви харесват, 
допадат и бихте 
препоръчали? 
 
/посочи 1 отговор/ 

1. Възстановяване на  икономика съобразено с местните 
условия и насочено към постигане на конкурентоспособност, 
стимулиране икономика на знанието, творчеството и иновациите 

2.  Изграждане, рехабилитация и модернизация на 
инфраструктури като средство за добра бизнес среда,създаване 
на нови работни места, привличане на инвеститори 

3.  Стимулиране създаването на нови местни малки и средни 
предприятия 

4.  Друго ………………………………………… 

 

 

 
 
18

. 

 
 
Въпрос 18: Кои 
конкретни идеи и 
препоръки в 
СФЕРАТА НА 
ТЕРИТОРИАЛНО 
СЕЛИЩНО 
УСТРОЙСТВО, 
АРХИТЕКТУРАТА И 
КУЛТУРАТА Ви 
допадат и бихте 
препоръчали? 
 
(моля посочете до 3 
най-характерни 
отговори) 

1. Опазване на природното и културното наследство 

и достъпността до него;  

2.  Реконструкция и модернизация на съществуващия сграден 
фонд - преодоляване на проблемите 

3. Опазване и обновяване на обществените пространства - 
подобряване на жилищния пейзаж, ландшафт и качество на 
урбанизираната среда 

4. Повишаване на архитектурното качество на сградите, тяхното 
многообразие и идентичност; премахване на самосрутващи се 
сгради с отпаднало предназначение или тяхната регенерация 

5. Организиране на традиционни празници и обреди 

6.Друго напишете/  ………………………………………………… 
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19

.

. 

 
Въпрос 19: Кои 
конкретни идеи и 
препоръки в 
СФЕРАТА НА 
УПРАВЛЕНИЕТО Ви 
допадат и бихте 
препоръчали? 
 
(посочете до 3 
отговора) 

1. Успешно изпълнение на публичните политики чрез 
съгласуване на намеренията със заинтересованите страни  

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

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

4. Зачитане на взаимните интереси 

5. Управление на много нива и децентрализация 

6. Осъществяване на публично-частни партньорства 

7. Укрепване на сътрудничеството 

8.  Други ………………………………… 

 
Раздел ІІ. ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

 
23. 

 
Вашето положение 
на пазара на труда 
 

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

2. Самонает 

3. Безработен, но търсещ работа 

4. Неактивен безработен, който не търси работа 

5. Учащ 

6. Пенсионер, неработещ 

5. Домакиня или майка отглеждаща дете 
 

 
20. 

 
 Вашето 
образование? 
  
(  само 1  отговор – 
най-високото) 

1.    Без образование 

2.    С основно образование 

3.    Средно общо и/или професионално 

4.    Висше образование 

 
21. 

 
Вашият пол  

1.    Мъж 

2   Жена 

 
22. 

 
Възраст 

1.    до 29 години 

2.    30 – 60 години  

3.    над 60 години 
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24. 

 
В анкетата Вие сте 
представител на? 

1. Бизнеса 

2. НПО (неправителствена организация) 

3.  Представлявате себе си като граждани 

 
25. 

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

1. Член на малцинство (етническо, религиозно и др.) 

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

2.  Хора с увреждания 

3.  Други лица в неравностойно положение 

4.  Имигрант (лице с произход от държави извън ЕС, което 
се е установило сравнително наскоро 

5.  Не попадам в нито една от горните категории 

 
 

Раздел ІІI.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕМАТА НА АНКЕТАТА 
 
Въпрос 26:  Моля, дайте ИДЕИ за включването Ви в процесите по разработване, 
изпълнение и наблюдение на политиката за регионално развитие през програмния 
период 2021-2027 година, в които бихте желали да участвате 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Въпрос 27: Други мнения и предложения 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Настоящата анкета е анонимна и не е свързана с обработка на лични данни. 

 
Ако Вие желаете да бъдете  включени  в дейностите по проекта, моля свържете се 

с екипите по управление на проекта  на партньорите. 
 

Благодарим Ви за отделеното време и активната гражданска позиция! 
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Приложение 2: Анкетна карта за провеждане на проучване сред служители и 
администрацията на Община Тунджа 
 

                                                                  

АНКЕТНА КАРТА 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ СРЕД СЛУЖИТЕЛИ И 

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА 
 
 

ПРОУЧВАНЕТО Е ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ 

„МОСТ- Младежски Омбудсмански Съвет Тунджа - повишаване активното участие 
на младежите в местното развитие“, № BG05SFOP001-2.025-0044   

 

Дейност 1: „Проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени 
консултации, свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на 

политики на общинско ниво и механизми за отразяване мнението на младите 
хора и подобряване на тяхното гражданско участие в тези процеси “ 

 

 

Оперативна програма:  „Добро управление“ 

Приоритетна ос: Ефективно и професионално управление в партньорство с 
гражданското общество и бизнеса 

Процедура:  Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 

  
2022 година 
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Уважаеми анкетирани, 

Община Тунджа в партньорство със Сдружение „Евроклуб  ЖЕНА“ - Ямбол 

изпълняват европейски проект „МОСТ- Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа 

- повишаване активното участие на младежите в местното развитие“ по 

Процедура BG05SFOP001-2.025 на Оперативна програма „Добро управление“ 

(ОПДУ). В проекта е предвидено да бъде изпълнена Дейност 1: „Проучване на 

настоящите процеси за провеждане на обществени консултации,    свързани с 

формирането, изпълнението и мониторинга на политики на общинско ниво и 

механизми за отразяване на мнението на младите хора и подобряване на 

тяхното гражданското участие в тези процеси“. 

Проектът цели постигане на партньорско управление между местната власт 

(община Тунджа), гражданите (особено младежите) и бизнеса, както и 

подобряване на социално-икономическата среда в Община Тунджа, чрез 

стимулиране активността на младежите, при формулирането, изпълнението 

и мониторинга на държавни и местни политики и законодателство на местно 

ниво, за определяне на приоритети за развитие на Общината, в различни 

обществени сфери и вземане на решения и провеждане на политики, 

отговарящи на обществените потребности. 

Проектът ще включи проучване с доклад - резултати относно настоящето 

състояние на включването на младите хора при формиране местни политики, 

проучване и събиране на добри практики от страната и Европа, анализ за 

повишаване на гражданското участие, наръчник за партньорство между НПО 

сектора и общинската администрация, пилотна младежки ориентирана 

комисия МОСТ и 3 сесии с участието на младежи. След реализирането на тази 

последователност от дейности, ще бъде изготвен документ с препоръки към 

администрациите за ефективно повишаване на гражданското участие на 

младите хора и предложения за инструменти за обратна връзка. 

Екипът за реализация на проекта разчита особено на Вашата отзивчивост и 

готовност откровено и компетентно да изкажете Вашето мнение чрез 

отговорите в анкетата. По този начин Вие ще помогнете за набиране на 

необходимата информация за развитие на проекта и за подбора на хората, 

които ще бъдат включени в дейностите, за да работят заедно по 

включването на младите хора при формиране местни политики. 

 

        От екипа за изпълнение на проекта 
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  АНКЕТНА КАРТА 
 

Раздел І.   ВЪПРОСИ ПО ТЕМАТА НА АНКЕТАТА 
 

№ ВЪПРОС ОТГОВОРИ 
 

 
1. 

Каква е формата и отношението на 
Вашата заетост, спрямо социално-
икономическия и обществен живот 
в Община Тунджа? 

1. Служител в общинската администрация и 
нейните административни звена в населените 
места на общината 

2.  Член от общински съвет Тунджа. 

 
2. 

В какви форми на участие общината 

е  ангажирала гражданите, /НПО/ 

и бизнеса  при подготовката на 

Плана за интегрирано развитие на 

Община „Тунджа“ 2021-2027 година? 

(можете да посочите до 3 от 
отговорите - най съществените 
според Вас) 

1. Анкета, публикувана на интернет страницата на 
общината 

2.  Анкета, оставена за попълване в Центъра за 
обслужване на граждани 

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

4. Анкетно проучване, проведено от анкетьор 

5.  Фокус групи 

6.  Експертни съвети 

7.  Публично представяне или обсъждане на 
проекта на документа 

8. Друго..................................................  

 
3. 

По какъв начин общината 

информира гражданите, /НПО/, 

бизнеса за публичното представяне 
и обсъждане на 
проекта на Плана за интегрирано 
развитие на Община „Тунджа“ 2021-
2027 година? 
 
(посочете не повече от 3 отговора – 
най-характерните) 
 

1. Обява на интернет страницата на общината 

 2.  Обява на информационни табла в общинския 
център 

 3.  Обява на информационни табла в населените 
места на общината 

4.  Съобщение в медии 

5.  Изпратена покана 

6.  Публикуван проекта на документа на интернет 
страницата на администрацията с възможност за 
обратна връзка 

 7.  Не сме информирали 

 8.  Друго............................................... 
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4. 

 
Посочете, коя от посочените групи 

от хора приоритетно 
участваха в публичното 

представяне/обсъждане на Плана за 
интегрирано развитие на Община 
„Тунджа“ 2021-2027 година? 
 
(посочете не повече от 3 отговора – 
най-характерните) 

1. Представители на общинската 
администрация 

2. Граждани представляващи себе си 

3. Представители на НПО 

4. Представители на бизнеса   

5.   Младежи 

6.   Медии  

7. Пенсионери 

8. Хора с увреждания 

9.   Не знам 

 
  5.  

Публикуван ли беше проекта на 
Плана за интегрирано развитие на 
Община „Тунджа“ 2021-2027 г., на 
интернет страницата на 
администрацията ?  

1. Да 

2. Не 

3. Не знам 

 
 
 

  6.  
 

Как Вие определяте характера на 
получените отзиви  на  проекта на 
Плана за интегрирано развитие на 
Община „Тунджа“ 2021-2027 година?  
/ до 3 отговора/ 

1. Одобрителни 

2. Конструктивни, с добри насоки 

3. Деградивни, с забележки 

4. Не сме получавали отзиви 

 
7. 

Кои форми на участие на граждани, 
/НПО/ и бизнес в изпълнението на 
Общинския план за развитие на 
Община „Тунджа“ 2014-2020, считате 
за най-ефективни и ползотворни? 
 
(посочете не повече от 3 отговора) 

1. Изпълнение на частни бизнес проекти или 
проекти за юридическо лице с нестопанска цел 

2. ПЧП, включително концесии 

3. Инвестиции на граждани 

4.  Партньорски проекти с общ. администрация 

5.  Чуждестранни инвестиции 

6.  Европейски проекти 

7. Не мога да преценя 

8. Друго …………………………………….. 

 
8. 

В какви форми на участие сте 
ангажирали  граждани, /НПО/ и 
бизнеса при наблюдението 
(контрола и 
оценката) на Общинския план за 
развитие на Община Тунджа за  
2014-2020? 
 
(посочете не повече от 3 отговора) 
 

1. Анкета, на интернет страницата на администрация 

2. Анкета в Центъра за обслужване на граждани 

3. Анкета, на заинтересовани страни – бизнес и НПО 

4. Анкетно проучване, проведено от анкетьор 

5. Работна група за наблюдение Общинския план  

6.  Не знам дали са били ангажирани 

7. Друго............................................. 
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9. Отчетохте ли мнението на 
граждани/НПО/ 
бизнеса  при изпълнение на 
политиката за общинско развитие  
на Община Тунджа за периода 2014-
2020? 

1. Да 

2. Не 

3. Не знам 

 
10. 

 
Кои направления на общинската 
политика представляват най-голям 
интерес за граждантите 
/НПО/бизнеса, според Вас? 
 
(посочете до 3 отговора) 

1. Неграмотността, състоянието и ефективността на 
образователната система 

2.  Състояние на инфраструктура и жизнена среда 

3.  Опазването на природата, рециклиране на 
отпадъците, възобновяеми енергийни източници 

4.  Социални неравенства и етническо 
противопоставяне 

5.  Опазване на културното наследство и традиции 

 6.  Стимулиране на местната икономика и бизнес  

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

8.  Нито едно направление 

9.  Друго……………………………………………. 

 
11. 

Интересуват ли се от активно 
участие в Общинска политика 
гражданите/НПО/бизнеса, според 
Вас ? 
 
(посочете до 3 отговора) 

1. Не се интересуват 

2.  Интересуват се, но не могат да участват 

3.  Интересуват се  да участват, но нямат идеи  

4.  Интересуват се, искат да участват и имат 
конкретни идеи и препоръки 

5.  Друго ………………………………………………… 

 
12. 

В какво се изразява тяхната 
активност, базирайки се на опита от 
заеманата от Вас длъжност ? 
 
(посочете до 3 отговора) 

1. Споделяне на мнения (критики, похвали, 
предложения, оценки) по време на приемните дни 
на администрацията 

2 Споделяне на мнения (критики, похвали, 
предложения, оценки) по време на срещите за 
обществено обсъждане 

3. Споделяне на мнения (критики, похвали, 
предложения, оценки) в социалните мрежи 

4.  Публикации от граждански организации или 
физически лица на критични материали и 
предложения в местните медии 

5.  Друго.................. 



 Проектът № BG05SFOP001-2.025-0044, „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ 

АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ “ се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
35 

13.  Базирайки се на заеманата от Вас 
длъжност и опит, имат ли афинитет 
младите хора (до 29 години) към 
активно участие в Общинска 
политика на Община Тунджа 

1. Да 

2. Не 

3. Не мога да определя 

 
14. 

Базирайки се на длъжността, която 
заемате и Вашия опит, кои аспекти от 
местната политика, предизвикват 
най-голям граждански интерес? 
 
(посочете до 3 отговора) 

1. Състоянието на инфраструктурите и жизнената 
среда 

2. Опазването на природата, рециклиране на 
отпадъците, възобновяеми енергийни източници 

3.   Социални неравенства и етническо 
противопоставяне 

4.  Опазване на културното наследство и местните 
традиции 

5. Стимулиране на местната икономика, малкия 
бизнес и селското стопанство 

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

7. Друго.... 

 
15. 

 
Базирайки се на длъжността, която 
заемате и Вашия опит , в коя сфера 
на обществения живот гражданите 
проявяват най-голям интерес и 
правят 
най-много предложения във фазата 
на подготовка на общинските 
политики? 
 
(посочете до 3 отговора) 
 
 
 

1. Икономическо развитие 

2. Социална сфера 

3. Околна среда 

4. Спорт, култура, наследство, традиции, 

5. Управление 

6. Друго....................... 

 
 
16. 

Създадени ли са реални 
предпоставки за информация на 
гражданите и заинтересованите 
страни за резултатите от 
изпълнението на Общинския план 
за развитие на Община Тунджа 2014-
2020? 
 
 
(посочете до 3 отговора) 
 
 
 

1. Стратегия  за информираност 

2. Инструменти за обратна връзка 

3. Събития за публична отчетност 

4. Адекватни мерки за отстраняване на грешки и 
пропуски в изпълнението и популяризиране на 
успешни практики 

5. Друго …………........................... 
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Раздел ІI.   ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

 
     22. 

 
Местоживеенето 
Ви 
 

1.От населено място в Община Тунджа 

2.От населено място в друга община на област Ямбол 

3.От населено място извън област Ямбол 

 

Настоящата анкета е анонимна и не е свързана с обработка на лични данни. 
Ако Вие желаете да бъдете  включени  в дейностите по проекта, моля свържете се 

с екипите по управление на проекта  на партньорите. 
Благодарим Ви за отделеното време и активната гражданска позиция 

 
 
 

 
17. 

Към момента, има ли Работна група 
за наблюдение изпълнението  на 
Плана за интегрирано развитие на 
Община „Тунджа“ 2021-2027 г.? 
 
 
 
 
 
 
 

1. Не и няма предвидена такава група 

2.  Има предвидена такава група,но тя не е 
сформирана и не работи 

3. Има предвидена такава група,сформирана е, но 
не работи 

4. Има предвидена такава група,сформирана е и 
работи 

5. Не мога да отговоря 

  
18. 

Заложено ли е междинната 
оценка/Годишният доклад за 
наблюдение на изпълнението на 
Плана за интегрирано развитие 
2021-2027 на Община „Тунджа“, да 
бъдат публикувани на интернет 
страницата на 
администрацията за информация и 
публичност 

1. Да 

2. Не 

3. Не знам 

 
19. 

 
 Вашето 
образование? 
  
 

5.    Без образование 

6.    С основно образование 

7.    Средно общо и/или професионално 

8.    Висше образование 

 
20. 

 
Вашият пол  

1.    Мъж 

3   Жена 

 
21. 

 
Възраст 

4.    до 30 години 

5.    31 – 60 години  

6.    над 60 години 



 Проектът № BG05SFOP001-2.025-0044, „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ 

АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ “ се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
37 

Приложение 3: Карта за интервю за провеждане на дълбочинно интервю с граждани 
/младежи/, представители на неправителствени организации и бизнеса от Община 
Тунджа 

                              

 

КАРТА ЗА ИНТЕРВЮ 
за провеждане на дълбочинно интервю с граждани 

(младежи), представители на неправителствени организации 
и бизнеса от Община Тунджа 

 
 

ПРОУЧВАНЕТО  Е ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ 

„МОСТ- Младежски Омбудсмански Съвет Тунджа - повишаване активното участие 
на младежите в местното развитие“, № BG05SFOP001-2.025-0044   

 

Дейност 1: „Проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени 
консултации, свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на 

политики на общинско ниво и механизми за отразяване мнението на младите 
хора и подобряване на тяхното гражданско участие в тези процеси “ 

 

 

Оперативна програма:  „Добро управление“ 

Приоритетна ос: Ефективно и професионално управление в партньорство с 
гражданското общество и бизнеса 

Процедура:  Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 
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Уважаеми интервюирани, 

Община Тунджа в партньорство със Сдружение „Евроклуб  ЖЕНА“ - Ямбол 

изпълняват европейски проект „МОСТ- Младежски Омбудсмански Съвет 

Тунджа - повишаване активното участие на младежите в местното развитие“ 

по Процедура BG05SFOP001-2.025 на Оперативна програма „Добро управление“ 

(ОПДУ). В проекта е предвидено да бъде изпълнена Дейност 1: „Проучване на 

настоящите процеси за провеждане на обществени консултации,    свързани с 

формирането, изпълнението и мониторинга на политики на общинско ниво и 

механизми за отразяване на мнението на младите хора и подобряване на 

тяхното гражданското участие в тези процеси“. 

Проектът цели постигане на партньорско управление между местната власт 

(община Тунджа), гражданите (особено младежите) и бизнеса, както и 

подобряване на социално-икономическата среда в Община Тунджа, чрез 

стимулиране активността на младежите, при формулирането, изпълнението 

и мониторинга на държавни и местни политики и законодателство на местно 

ниво, за определяне на приоритети за развитие на Общината, в различни 

обществени сфери и вземане на решения и провеждане на политики, 

отговарящи на обществените потребности. 

Проектът ще включи проучване с доклад - резултати относно настоящето 

състояние на включването на младите хора при формиране местни политики, 

проучване и събиране на добри практики от страната и Европа, анализ за 

повишаване на гражданското участие, наръчник за партньорство между НПО 

сектора и общинската администрация, пилотна младежки ориентирана 

комисия МОСТ и 3 сесии с участието на младежи. След реализирането на тази 

последователност от дейности, ще бъде изготвен документ с препоръки към 

администрациите за ефективно повишаване на гражданското участие на 

младите хора и предложения за инструменти за обратна връзка. 

Екипът за реализация на проекта разчита особено на Вашата отзивчивост и 

готовност откровено и компетентно да изкажете Вашето мнение чрез 

отговорите в анкетата. По този начин Вие ще помогнете за набиране на 

необходимата информация за развитие на проекта и за подбора на хората, 

които ще бъдат включени в дейностите, за да работят заедно по 

включването на младите хора при формиране местни политики. 

 

От екипа за изпълнение на проекта 
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 КАРТА ЗА ИНТЕРВЮ 
 

 
 

РАЗДЕЛ І.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНТЕРВЮИРАНИЯ: 
 
Въпрос 1:  
В коя възрастова категория попадате (-До 30 години -Между 30 и 65 години - Над 65 години) 

....................................................................................................................................................

..... 
 
Въпрос 2: Моля, посочет Вашето положение на пазара на труда и представител на какво 
сте? (  Бизнеса    -  НПО      - Представлявате себе си като гражданин) 

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

 
 

РАЗДЕЛ IІ.  ВЪПРОСИ ПО ТЕМАТА НА ИНТЕРВЮТО 
 
Въпрос 3:  
Интересувате ли се от „правенето“ на местна политика?Ако ДА, защото е важно за Вас, да 
бъдете част от тези процеси и да ги проследявате? 

……………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................
....... 
 

 
Въпрос 4:  
Познавате ли етапите за разработване и прилагане на основните стратегически и планови 
документи за провеждане на политики на местно ниво и до сега участвали ли сте по 
някакъв начин в тези процеси? 

……………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................
....... 
 
Въпрос 5:  
Кои сфери от местната политика, прилагана на територията на Община Тунджа, 
представляват най-голям интерес за Вас? Следите ли как тези сфери от живота биват 
подкрепяни,чрез провеждането на местна политика? 

 

……………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................
....... 
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Въпрос 6: Участвахте ли по някакъв начин при подготовката на Плана за интегрирано 
развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027? Участвате ли по някиакъв начин във фазата на 
последващ мониторинг и контрол на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 
2021-2027? 

 
 

……………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................
....... 
 
 
 
Въпрос 7: Считате ли, че инструментите и начините за провеждане на обществени 
консултации, които Община Тунджа използва при подготовка, мониторинг и контрол на 
стратегически документи, като „ Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-
2027“ са достатъчно ефективни? Имате ли предложения за други такива инструменти за 
събиране на мнения и обратна връзка от гражданите, бизнеса и НПО сектора? 
 
 

……………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................
....... 
 
Въпрос 8:  
Получавате ли обратна връзка от общинската администрация за предприети действия, 
относно направените от Вас предложения към стратегическите документи и процеси, за 
създаване и реализация на местни политки? Как проследявате дали са предприети 
мерки/действия относно поставени от Вас предложения? 
 

……………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................
....... 
 

 
Въпрос 9:  
Има ли необходимост, според Вас, да се предприемат действия за изграждане на 
капацитет за участие на гражданите (особенно младите хора на възрст между 18 и 29 
години), представители на бизнеса и НПО секторите, в процесите на взаимодействие с 
местната администрацията? 
 

……………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................
....... 
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Въпрос 10:  
Проявявате ли интерес за участие във формални/неформални органи към общинска 
администрация, които имат консултативни правомощия и в тях участват представители 
на гражданите (младежи)/ НПО / бизнеса? 
Бихте ли участвали активно в работата на Консултативен съвет към Общината, във 
връзка с формулирането, изпълнението и мониторинга на местните политики? 

……………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................
....... 
 

Настоящото интервю е анонимно и не е свързано с обработка на лични данни. 
Ако Вие желаете да бъдете  включени  в дейностите по проекта, моля свържете се 

с екипите по управление на проекта  на партньорите. 
 
 

Благодарим Ви за отделеното време и активната гражданска позиция! 
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Приложение 4: Карта за интервю за провеждане на дълбочинно интервю сред 
служители и администрацията на община Тунджа 
 

                                  

 

 КАРТА ЗА ИНТЕРВЮ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪЛБОЧИННО ИНТЕРВЮ СРЕД 

СЛУЖИТЕЛИ И АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА 
 
 
 

ПРОУЧВАНЕТО Е ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ 

„МОСТ- Младежски Омбудсмански Съвет Тунджа - повишаване активното участие 
на младежите в местното развитие“, № BG05SFOP001-2.025-0044   

 

Дейност 1: „Проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени 
консултации, свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на 

политики на общинско ниво и механизми за отразяване мнението на младите 
хора и подобряване на тяхното гражданско участие в тези процеси “ 

 

 

Оперативна програма:  „Добро управление“ 

Приоритетна ос: Ефективно и професионално управление в партньорство с 
гражданското общество и бизнеса 

Процедура:  Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 

  
 

2022 година 
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Уважаеми интервюирани, 

Община Тунджа в партньорство със Сдружение „Евроклуб  ЖЕНА“ - Ямбол 

изпълняват европейски проект „МОСТ- Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа 

- повишаване активното участие на младежите в местното развитие“ по 

Процедура BG05SFOP001-2.025 на Оперативна програма „Добро управление“ 

(ОПДУ). В проекта е предвидено да бъде изпълнена Дейност 1: „Проучване на 

настоящите процеси за провеждане на обществени консултации,    свързани с 

формирането, изпълнението и мониторинга на политики на общинско ниво и 

механизми за отразяване на мнението на младите хора и подобряване на 

тяхното гражданското участие в тези процеси“. 

Проектът цели постигане на партньорско управление между местната власт 

(община Тунджа), гражданите (особено младежите) и бизнеса, както и 

подобряване на социално-икономическата среда в Община Тунджа, чрез 

стимулиране активността на младежите, при формулирането, изпълнението 

и мониторинга на държавни и местни политики и законодателство на местно 

ниво, за определяне на приоритети за развитие на Общината, в различни 

обществени сфери и вземане на решения и провеждане на политики, 

отговарящи на обществените потребности. 

Проектът ще включи проучване с доклад - резултати относно настоящето 

състояние на включването на младите хора при формиране местни политики, 

проучване и събиране на добри практики от страната и Европа, анализ за 

повишаване на гражданското участие, наръчник за партньорство между НПО 

сектора и общинската администрация, пилотна младежки ориентирана 

комисия МОСТ и 3 сесии с участието на младежи. След реализирането на тази 

последователност от дейности, ще бъде изготвен документ с препоръки към 

администрациите за ефективно повишаване на гражданското участие на 

младите хора и предложения за инструменти за обратна връзка. 

Екипът за реализация на проекта разчита особено на Вашата отзивчивост и 

готовност откровено и компетентно да изкажете Вашето мнение чрез 

отговорите в анкетата. По този начин Вие ще помогнете за набиране на 

необходимата информация за развитие на проекта и за подбора на хората, 

които ще бъдат включени в дейностите, за да работят заедно по 

включването на младите хора при формиране местни политики. 

 

От екипа за изпълнение на проекта 

  



 Проектът № BG05SFOP001-2.025-0044, „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ 

АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ “ се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
44 

  КАРТА ЗА ИНТЕРВЮ 
 
 

РАЗДЕЛ І.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНТЕРВЮИРАНИЯ: 
 
Въпрос 1: 
Вие сте представител на: Община Тунджа или на администрацията на някои от 
44-те населени места от Общината? 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Въпрос 2: 
Каква е Вашата позиция, като част от администрацията на Община Тунджа? Какви 
са Вашите отговорности?  

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

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

 

РАЗДЕЛ IІ.  ВЪПРОСИ ПО ТЕМАТА НА ИНТЕРВЮТО 
 
Въпрос 3: Знаете ли, какви инструменти е използвала Община Тунджа, за да 
ангажира  гражданите и техните организации/предприятия при подготовката на 
Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 година? Кои от тях 
считате за най-подходящи, що се отнася до ангажиране вниманието, конкретно на 
младите хора от Община Тунджа ( 18-29 г.) 

…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................  

 
Въпрос 4: Считате ли,че информацията за подготовката на Плана за интегрирано 
развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 е достигнала до максимално много 
граждани и организации от Община Тунджа и техните препоръки и идеи са 
отразени в настоящата форма на документа? 
 

…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................................................... 
 
Въпрос 5: Считате ли,че Община Тунджа използва подходящи инструменти за 
информация на гражданите и заинтересованите страни за резултатите от 
изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 
във фазата на последващ мониторинг и контрол? Имате ли предложения за други 
форми? 
 

…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................................................... 
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Въпрос 6: Считате ли,че  гражданите на Община Тунджа са активни в провеждането 
на местната политика? А по-конкретно, младите хора- активни ли са те в 
предоставянето на идеи и предложения, които да залегнат в местната политика? 
Според Вас кои са най-често срещаните начин на изразяване на активността на 
гражданите и по-конкретно на малдите хора? 
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................................................... 
 
 

Въпрос 7: Основавайки се на вашата работа и опит, можете ли да посочите, кои 
сфери от местната политика, предизвикават активността на младите хора от 
Община Тунджа? 
 

…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................................................... 
 

 
Въпрос 8: Срещате ли проблеми, когато Община Тунджа се опитва да стимулира 
прякото участие на гражданите, относно включване, ангажиране, овластяване при 
провеждането на местна политика? Тези проблеми различни ли са, що се отнася 
до ангажиране на младите хора (18-29 год.) и що се отнася до останалата част от  
населението? 
 

…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................................................... 

 
Въпрос 9: Считате ли,че има необходимост да бъде създаден съвет към Община 
Тунджа, който да обединява представители на младежите и младежките 
сдружения от Община Тунджа  и по този начин, да се провокира тяхната активност 
относно местното управление? 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................... 
 

 
Въпрос 10: Считате ли, че младите хора и младежките сдружения от Община 
Тунджа имат нужда от разнообразни форми на обучения и подкрепа,за да 
развията своята активна позиция, що се отнася до формулирането, мониторинга 
и изпълнението на местнатите политики на територията на Община Тунджа? 

 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................................................... 

Настоящото интервю е анонимно и не е свързано с обработка на лични данни. 
Ако Вие желаете да бъдете  включени  в дейностите по проекта, моля свържете се 

с екипите по управление на проекта  на партньорите. 
 

Благодарим Ви за отделеното време и активната гражданска позиция 



 Проектът № BG05SFOP001-2.025-0044, „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ 

АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ “ се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
46 

                                                      

 
 
 
 

 

 

 

 

ПРОУЧВАНЕТО Е ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ 

„МОСТ- Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа - повишаване активното участие 
на младежите в местното развитие“, № BG05SFOP001-2.025-0044   

 
Дейност 1: „Проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени 

консултации, свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на 
политики на общинско ниво и механизми за отразяване мнението на младите 

хора и подобряване на тяхното гражданско участие в тези процеси “ 
 

 

www.eufunds.bg 

Оперативна програма:  „Добро управление“ 

Приоритетна ос: Ефективно и професионално управление в партньорство с 
гражданското общество и бизнеса 

Процедура:  Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 

  
 

2022 година 

 

ДОКЛАД  
с изведени тенденции, характерни отговори и 

набелязани слаби страни и проблеми 
от обработката на анкетните данни от 

проведено проучване сред граждани, 
представители на неправителствени 

организации и  бизнеса от община Тунджа 
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Обща Информация: 

Сдружение „Евроклуб  ЖЕНА“ гр. Ямбол и Община Тунджа изпълняват одобреното 

проектно предложение с наименование „МОСТ - Младежки Омбудсмански Съвет 

Тунджа - повишаване активното участие на младежите в местното развитие“ по 

Процедура BG05SFOP001-2.025 на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). 

В проекта е предвидено да бъде изпълнена Дейност 1: „Проучване на настоящите 

процеси за провеждане на обществени консултации свързани с формирането, 

изпълнението и мониторинга на политики на общинско ниво и   механизми за 

отразяване на мнението на младите хора и подобряване на тяхното гражданското 

участие в тези процеси“. 

 

Публичните политики на местно равнище и гражданското участие в 

процесите на вземане на решения за формирането на тези политики  е важно 

измерение в отношенията между местните власти и граждание. Все по-често 

и по-силно се налага и прилага разбирането, че гражданите имат право да 

бъдат постоянен и самостоятелен участник в създаването на тези политики, 

тъй като те определят рамките на средата в която живеят хората. Mладите 

хора са силно чувствителни към всички важни теми които определят тяхното 

настояще и бъдеще - качеството на образованието което ги подготвя за 

конкуренцията на пазара на труда, доброволчество като средство за 

допълнително развиване на знания и компетентности, младежки 

пространства като среда за креативност и придобиване на умения, кариерно 

ориентиране като практика въведена още в средното образование, социално 

предприемачество и стартиране на нов бизнес.  

Все по-често се изразява становището за необходимост от развиване на 

стратегии и политики и тяхното прилагане за активизиране и въвличане на 

младите хора в процесите на вземане на решения. Участието на млади хора в 

управлението на местно, областно и национално ниво все още не е стуктурно 

и правно регламентирано, като обикновенно се случва непоследователно и 

инцидентно. Наложително е да се подобри по-организираното и ефективното 

участието на младите хора в мониторинга и изпълнението на прилаганите 

политики на общинско и областно ниво, както и да се увеличи комуникацията 

между младежите и местните власти, засилвайки участието на различни 

младежки организации в обществения живот. Това произтича от факта, че 

хоризонта на активен обществен живот на младите хора тепърва предстои и 
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неговата продължителност определя характеристиките на социално-

икономическата среда в която те ще живеят и работят. В този аспект 

проектът цели постигане на партньорско взаимодействие между местната 

власт (община Тунджа), гражданите (особено младежите) и бизнеса, както и 

подобряване на социално-икономическата среда в Община Тунджа, чрез 

стимулиране активността на младежите при формулирането, изпълнението 

и мониторинга на държавни и местни политики и законодателство на местно 

ниво, за определяне на приоритети за развитие на Общината в различни 

обществени сфери и вземане на решения и провеждане на политики, 

отговарящи на обществените потребности. 

Общоприето е да се разбира, че доброто управление включва следните 

елементи - прозрачност и ефективност в работата на администрацията, 

както и участие на гражданите в процесите на вземане на решения по 

публичните политики. Участието на младите хора в обществения живот 

както на местно, така и на национално ниво е от съществено значение, защото 

младите хора са важен ресурс определящ рамката на политическото и 

социално икономическо бъдеще на регионите и  държавата. Активността на 

младите хора и участието им в обществения живот са от ключово значение, 

поради което техните интереси, виждания и мнения следва да бъдат 

предстaвяни и вземани предвид при формулирането на публични политики и 

вземане на решения. Участието на младите хора е една от предпоставките за 

засилване на демокрацията и социалното сближаване, осигуряване на добро 

управление и гарантиране на политическата стабилност. Местните и 

регионални власти, които са най-близо до младите хора, имат много важна 

роля за насърчаване на младежкото участие. Като изпълняват тази своя роля, 

местните и регионални власти могат не само да постигнат информиране и 

придобиване на знания за демокрацията и гражданството от младите хора, но 

и да им предоставят възможности за тяхното прилагане на практика.  

В съответствие с тази роля на младите хора, проектът си поставя за цел да 

проучи, обсъди, създаде и приложи нови и утвърдени качествени механизми за 

участие и представителство на младежите и за създаване на партньорство 

между органите и лицата, които упражняват и прилагат административната 

и политическа власт и младите хора и младежките организации, с оглед на 

партньорско формулиране на решенията, които влияят върху живота на 

младите хора.  
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В проекта е заложено създаването и прилагането на нови форми за 

стимулиране активността на младежите при формулирането, изпълнението 

и мониторинга на държавни и местни политики и законодателство на местно 

ниво, водещо до повишаване на взаимодействието между администрацията и 

гражданите и бизнеса. Като резултат от проекта е заложено да бъдат 

формулирани препоръки за подобряване на административното обслужване, за 

по-добра регулаторна среда, за спазване на етичните норми от държавните 

служители и партньорството с младите хора от Общината. В проекта е 

предвидено извършване на проучване, което да послужи за изготвяне на доклад 

с резултати относно настоящето състояние на включването на младите 

хора при формиране местни политики, проучване и събиране на добри практики 

от страната и Европа приложими на местно равнище, анализ за повишаване на 

гражданското участие, наръчник за партньорство между НПО сектора и 

общинската администрация, пилотна младежки ориентирана комисия „МОСТ – 

Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа“  и провеждане на три обществени 

целеви сесии с участието на младежи. Предвидено е след реализирането на 

тази последователност от дейности да бъде изготвен документ с препоръки 

към администрациите за ефективно повишаване на гражданското участие на 

младите хора и предложения за инструменти за обратна връзка в диалога 

между тях.  

За постигането на посочените по-горе резултати е възложено на външен 

изпълнител да проведе анкетно проучване чрез което да се съберат и 

обработят отделно мненията, становищата и препоръките на служителите 

в общинската администрация и отделно на гражданите в това число и 

младежи, като две различни страни при реализиране на общинските политики. 

За тази цел е изготвена методика за провеждане на проучването, отделни 

специфични анкетни карти за анкетиране отделно на общински служители и 

отделно на граждани, включително и младежи. Изготвени са и два отделни 

типа карти за провеждане на анкетна беседа със служители и отделно с 

младежи. Резултатите от проведените анкети са обработени и представени 

в отделни таблици с числови данни за отбелязаните отговори от 

анкетираните. 
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В заключение на целия този процес е предвидено да се изготви доклад с 

изведени тенденции, характерни отговори и набелязани слаби страни и 

проблеми от обработката на анкетните данни от проведено проучване сред 

граждани, представители на неправителствени организации и  бизнеса от 

община Тунджа. 

В проекта е предвидено горе посочения доклад да послужи за подготовка на 

АНАЛИЗ и формулиране на препоръки за подобряване на гражданското участие 

( особенно това на младите хора) в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг и актуализиране на Плана за интегрирано развитие на община 

Тунджа за програмния период 2021-2027 г. 

 

Проучването има за цел да даде оценка на гражданското участие в политиките 

за общинско развитие през погледа на гражданите, младежите и общинската 

администрация на Община Тунджа, очертавайки настоящето състояние, 

което да бъде анализирано по отношение на възможностите за повишаване 

участието на младите хора във формулирането и изпълнението на 

общинските политики. Събраната и обобщена информация ще послужи за 

ориентация в управленските действия на органите на местната власт в 

община Тунджа. 
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ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

Образование 

 

В проучването са изведени резултати след обработката на  отговорите на анкетираните, 

които показват едно оптимално съотношение в извадката на участниците по отношение 

на тяхното образование в община Тунджа. Получения резултат отговаря на 

средностатистическите данни за образователното равнище в общината като цяло. 

Резултата показва, че повечето от анкетираните – 56.58% са със средно общо или 

специално образование, което е характерно за селския район на общината. Не са малко 

и анкетираните с основно образование – 26.32%, но тук трябва да се има в предвид, че 

много от тях и в момента са учащи. Включените в анкетата граждани с висше 

образование са 15.13 %, което също отговаря на средните статистически данни за 

гражданите в общината. Попадналите в анкетата с основно или без образование от 

извадката са само трима. Така получената извадка по образованието на анкетираните 

предполага достатъчно компетентни и достоверни отговори, както и предложения на 

анкетираните. 

Пол  
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В анкетата по отношение на пола на анкетираните са попаднали съответно около 53% 

към 40% процента в превес на жените спрямо мъжете. Това съотношение на 

анкетираните предполага балансирани и равнопоставени отговори и предложения по 

темата на проекта. 

Възраст 

 

 

Три са възрастовите групи представени сред анкетираните граждани на Община Тунджа 

– младежи до 30 години, представители в зряла, активна възраст между 31 и 60 години 

и представители над 60 години. Тук анкетираните младежи са с най-висок процент 

защото всъщност за целите и идеите на проекта е заложено преди всичко проучване на 

вижданията и визията на младите хора за сегашното и бъдещо социално икономическо 

развитие на общината и възможностите по-активно включване на това поколение в 

управлението, в управленските практики, а също и в изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г.  

В анкетирането също са попаднали една стабилна група от граждани /27.55% от 

анкетираните/ в зряла и активна възраст между 30 и 60 години, които всъщност са 

основна група която реализира своя трудов и обществен живот в близкото минало, които 

са заели позиции по отношение на утвърждаване на своето семейство, в бизнеса и 

обществения живот и управленските структури на общината.  

В проучването са попаднали също и група от граждани /17.32%/, които са над 60 години. 

Това също е благоприятно за проучването по темите на проекта, защото техните 

отговори, мнения и препоръки ще допренесат за зрялост и умереност в изводите, които 

ще се търсят по темата на проекта. 

 
22. 

 
Възраст 

1.    до 29 години 86 55.13 

2.    30 – 60 години  43 27.55 

3.    над 60 години 27 17.32 
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Категории уязвими групи 

 

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

1. Член на малцинство (етническо, религиозно и др.) 15 9,62 

2.  Хора с увреждания 4 2,56 

3.  Други лица в неравностойно положение 3 1,92 

4.  Имигрант (лице с произход от държави извън ЕС, 
което се е установило сравнително наскоро 

0 0 

5.  Не попадам в нито една от горните категории 134 85,9 

 

В профила на анкетираните е заложено да бъдат включени и да се проследи мнението 

на гражданите според тяхната принадлежност към някоя от категориите уязвими групи. 

Това произтича от факта, че мнението и интереса на гражданите до голяма степен се 

определя или зависи от позицията, в която са поставени като уязвими и 

неравнопоставени групи. Обработката на данните от анкетните данни показва, че по-

голямата част от анкетираните граждани /около 86%/ са отговорили, че не попадат в 

нито една от категориите на уязвимост. В проучването са попаднали около 10% 

анкетирани, които са отговорили, че принадлежат към етническо или религиозно и друго 

такова малцинство. Това обикновено са роми и този процент е съпоставим към процента 

от роми, които живеят на територията на общината.  

В анкетирането не са попаднали мигранти (лица с произход от държави извън ЕС, които 

са се установили сравнително наскоро на територията на общината, като това няма да 

се отрази по някакъв начин на резултатите от проучването. 

Като цяло представителността на уязвими групи в анкетата ще отчете тяхното 

специфично мнение и препоръки по темата на изследването и проекта като цяло. 

1. Член на 
малцинство 
(етническо, 

религиозно и 
др.)

2.  Хора с 
увреждания

3.  Други лица в 
неравностойно 

положение

4.  Имигрант 
(лице с 

произход от 
държави извън 
ЕС, което се е 
установило 

сравнително 
наскоро

5.  Не попадам в 
нито една от 

горните 
категории

Брой отговорили 15 4 3 0 134

% 9,62 2,56 1,92 0 85,9
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В анкетата Вие сте представител на? 

 

 
В анкетата Вие сте 
представител на? 

1. Бизнеса 10 6,41 

2. НПО (неправителствена организация) 11 7,05 

3.  Представлявате себе си като 
граждани 

135 86,54 

 

В проучването е потърсен отговор за профила на анкетираните според позицията от 

която изразяват своето мнение по отношение на положението си в гражданското 

общество т.е. като граждани които преставляват само и единствено себе си, като 

представители на бизнеса или представители на неправителствена организация. В 

анкетирането най-вече са попаднали и изразили мнение граждани които преставляват 

само и единствено себе си /86.54%/, което предполага една съвкупност от лични 

субективни мнения, виждания и препоръки, които обобщени ще предадат една 

обективна и представителна оценка върху параметрите които са цел на изследването и 

проекта. В анкетирането също са попаднали и макр не голям процент от представители 

на НПО (неправителствена организация) – 7.05% и бизнеса – 6.41%, което предполага, 

че това ще изведе мнения и препоръки, които ще изразят специфичните интереси и 

преценки на тези граждански общности. 

Така постигнатото разпределение на анкетираните и техните отговори в анкетата 

предполагат постигането но добра представителност и достоверност на обобщените 

резултати по отношение на положението им в гражданското общество т.е. като граждани 

които преставляват само и единствено себе си, като представители на бизнеса или 

представители на неправителствена организация. 

10 11

135

1. Бизнеса

2. НПО (неправителствена 
организация)

3.  Представлявате себе си 
като граждани
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Вашето положение на пазара на труда  

 

 
Вашето 
положение 
на пазара 
на труда 
 

1. Зает по трудов договор 58 37,18 

2. Самонает 13 8,33 

3. Безработен, но търсещ работа 20 12,82 

4. Неактивен безработен, който не търси работа 0 0 

5. Учащ 50 32,05 

6. Пенсионер, неработещ 11 7,05 

7. Домакиня или майка отглеждаща дете 4 2,56 

За да се поттърси мнението на анкетираните от позицията на тяхната основна заетост в 

изследването е зададен въпрос за определяне на тяхното положение по отношение на 

пазара на труда. Като цяло в проучването най-висок процент анкетирани /37.18%/ са 

попаднали от тези които работят и са заети по трудов договор. Това обикновенно са 

млади хора или на средна възраст, активни и отдадени на своята професия. Като се има 

впредвид, че проучването има за цел да изследва отношението на младите хора в 

реализирането на общинските политики свързани със социално-икономическото 

развитие и тяхното активно включване в общинското управление, благоприятно е, че 

също един голям процент от анкетираните /32.05%/ са учащи, основно младежи и 

девойки учащи в професионални гимназии и студенти в университети. В проучването 

също са попаднали и един подобаващ процент от самонаети, обикновено това са млади 

предприемачи и земеделски производители - 8.33%, и пенсионери – още 7.05% от 

анкетираните. Сред анкетираните има и 4 домакини или майки които отглеждат своите 

деца. 

Попадналите безработни, които активно търсят рабата в анкетата са 12.8%, което 

отразява приблизително и процента на безработицата в общината. Това разпределение 

на анкетираните предполага получаването на обективни и достоверни мнения и 

препоръки как да се реализират в бъдеще общинските политики и свързаните с това 

принципи на общинско управление и самоуправление. 
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Раздел І.   ВЪПРОСИ ПО ТЕМАТА НА АНКЕТАТА И РЕЗУЛТАТИ 

Въпрос 1:  Знаете ли, кои са основните стратегически и планови документи за провеждане 

на общинската политика на местно ниво? 

 

№ ВЪПРОС ОТГОВОРИ Бр. % 

 
1. 

Въпрос 1:     
Знаете ли, кои 
са основните 
стратегическ
и и планови 
документи за 
провеждане на 
общинската 
политика на 
местно ниво? 

1. НЕ и не се интересувам 27 17.31 

2.  НЕ, но се интересувам 56 35.90 

3. Донякъде 44 28.21 

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

29 18.59 

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

0 0 

За да има активно и полезно включване на хората живеещи на територията на Община 

Тунджа в общинското управление, е необходимо преди всичко друго те да познават 

добре основните стратегически и планови документи за провеждане на общинската 

политика на местно ниво. Обработката на информацията от попълнените анкетни карти 

показва, че най-голям процент 35.90% от анкетираните не знаят кои са основните 

стратегически и планови документи за провеждане на общинската политика на местно 

ниво, но се интересуват от това. На второ място е група от граждани /28.21%/, които 

смятат, че донякъде са запознати с тези документи. Още 18.59% от анкетираните 

твърдят, че познават основните стратегически и планови документи на общината но не 

участват в процеса на тяхното разработване, изпълнение, наблюдение, контрол и 

оценка поради различни причини. Други 17.31% от анкетираните пък изобщо не познават 

и не се интересуват от политиките и управлението на общината. Нито един от 

попадналите в анкетата гражданин не е потвърдил, че е запознат с основните 

стратегически и планови документи на общината и е бил ангажиран в процеса на 

разработване, изпълнение, наблюдение, контрол и оценка. Така получените отговори са 

много добра основа за набелязване на мерки, дейности и инструменти за по-активно 

включване на гражданите и особено на младите хора в общинското развитие. За целта 

е необходимо да бъдат идентифицирани съответните групи от хора с различно 

отношение, като спрямо тях бъдат приложени подходящи информационни, обучителни 

и насърчаващи дейности. 
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Въпрос 2:  В какви форми на участие сте били ангажирани при подготовката на Плана за 

интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г.? 

 

 
2. 

Въпрос 2:     В 

какви форми 

на участие 

сте били 

ангажирани 

при 

подготовка 

на Плана за 

интегрирано 

развитие на 

Община 

„Тунджа“ 

2021-2027 г. 

1. Анкета на интернет страницата на администрацията 14 7,53 

2.  Анкета, оставена за попълване в Центъра за 
обслужване на граждани 

14 7,53 

3. Анкета, изпратена на е-мейлите на заинтересовани 
страни – бизнес организации и НПО 

4 2,15 

4. Анкетно проучване, проведено от анкетьор 27 14,52 

5.  Фокус групи 4 2,15 

6.  Експертни съвети 0 0 

7.  Публично представяне или обсъждане на документа 19 10,22 

8. Не съм бил ангажиран 103 55,38 

В проучването с този въпрос е направен опит да се разбере в какви форми на участие 

са били ангажирани гражданите при подготовката на Плана за интегрирано развитие на 

Община „Тунджа“ 2021-2027 г., като основен стратегически и планов документ. 

Обработката на информацията получена в проучването показва, че един много голям 

процент от гражданите на общината /55.38/ не са били ангажирани в този важен процес. 

Само 10.22% от анкетираните са участвали в публично представяне или обсъждане на 

проекта на документа. Само още няколко граждани са участвали във фокус групи, няма 

от тяхна страна участие в експертни съвети. Като активна форма за проучването на 

предложения от гражданите са използвани анкети, които са били доста широко 

разпространени, като за тях знаят общо около 32% от гражданите на общината. И тук 

получените отговори са много добра основа за набелязване на мерки, дейности и 

инструменти за по-активно включване на гражданите и особено на младите хора в 

общинското развитие и подготовката на неговите планови документи. За целта е 

необходимо да бъдат идентифицирани съответните групи от хора с различно 

отношение, като спрямо тях бъдат приложени подходящи информационни, обучителни 

и насърчаващи дейности. 
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Брой отговорили 14 14 4 27 4 0 19 103 1

% 7,53 7,53 2,15 14,52 2,15 0 10,22 55,38 0,54
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Въпрос  3:   Чрез какви форми на участие бихте искали да бъдете ангажирани при 

мониторинга, допълнението и изпълнението на Плана за интегрирано развитие на 

Община „Тунджа“ 2021-2027 г.? 

 

В методиката на изследването е поставена задача да се проучи какви са предпочитаните 

от гражданите форми на участие и ангажиране при мониторинга, допълнението и 

изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г.  

Обработените отговори в анкетата показват, че гражданите най-масово предпочитат да 

изкажат своето мнение в целеви анкети насочени към основните раздели и приоритети 

заложени в Плана за интегрирано развитие на общината. Общо такива отговори са дали 

над 52% от анкетираните. Тук обаче за разлика от досегашното включване, вече близо 

12% от анкетираните са заявили своето желание на бъдат включени при бъдещи 

разработки на планови документи във фокус групи и експертни съвети. Ясно е очертано 

желанието на гражданите в бъдеще да бъдат включени и да участват в публично 

представяне и обсъждане на плановите документи /16.31%/. За разлика от досега, когато 

над 50% от гражданите не са били ангажирани в този важен процес, сега само 17.17% 

от тях не желаят да бъдат ангажирани.  

Отговорите на този въпрос категорично показват значителен потенциал и желание за 

активно включване и присъствие на гражданите в процесите на формиране и 

изпълнение на общинското развитие, което предполага разработване и прилагане на 

нови, лесно приложими и ефективни форми и инструменти за участие. 
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Брой отговорили 45 31 26 22 13 15 38 40 3

% 19,31 13,3 11,16 9,44 5,58 6,44 16,31 17,17 1,29
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Въпрос 4:    По какъв начин бяхте информирани за публичното представяне или обсъждане 

на проекта на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г.? 

 

Разбираемо е, че за да бъдат включени гражданите в публичното представяне или 

обсъждане на проекта на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 

г., те трябва надлежно да бъдат информирани за това. С този въпрос в анкетата е 

поставена целта да се проучи как до сега информацията за подготовка на основния 

планов документ на общината е достигнала до тях, или ако не са били информирани, то 

каква е причината за това.  

Прави впечатление, че близо една трета от гражданите /около 30%/ не са били 

информирани за подготовката, обсъждането и приемането на този важен и основен 

общински планов документ. По-голямата част обаче / около 70% общо/ по някакъв ред и 

път са били били информирани за хода и съдържанието на процеса по подготовката на 

плана. Оформени са три групи от граждани със сравнително еднакъв процент, средно 

от по около 14-15% от гражданите, които са получили информацията от съобщения в 

медиите, или чрез песонална покана за участие и публикуването на проекта за план на 

интернет страницата на общината. Друга обща група от граждани която формира общо 

близо 30% от анкетираните са получили информация по въпроса от обяви на таблата 

на общинската администрация, на таблата в кметствата на селата или обявата на 

интернет страницата на общшната. 

Получените отговори на гражданите по този въпрос, ще помогнат да бъдат изведени и 

оценени в анализа на каналите по които до сега гражданите са информирани, доколко 

масово и подходящо са обхванати, за прилагане на нови форми на информиране, които 

са ефективни, все по често и масово се прилагат и са достъпни за големи групи от хора, 

като например в социалните медии, местните радиостанции и регионални телевизии 

които са масово гледани и слушани от гражданите на общината. 

 

20

14

26

32
28

16

57

3

10,2
7,14

13,27
16,13 14,29

8,16

29,08

1,53

0

10

20

30

40

50

60

Брой отговорили %



 Проектът № BG05SFOP001-2.025-0044, „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ 

АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ “ се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
60 

Въпрос 5: По какъв начин бихте искали да бъдете информирани за публичното представяне 

или обсъждане на напредъка на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-

2027 г.? 

 

Разликата в мненията и препоръките на гражданите между това, как до сега те са били 

информирани при подготовката на основните и важни стратегически и краткосрочни 

планове на общината и техните предпочитания, как това би било най-добре да става в 

бъдеще, може да помогне  общинската администрация да подобри социалния диалог с 

гражданското общество. С тази цел е включен в анкетата този въпрос, за да се получи 

необходимата информация, която да залегне в анализа по темата на проучването и 

проекта. Прави впечатление, че най-много хора от анкетираните /22.4%/, изразяват 

предпочитание да получат информация от таблата на кметството в селата в които 

живеят. Това е логично и се обосновава от факта, че община Тунджа е съставена от 44 

села, териториално разпръснати на голяма територия и отдалечени на десетки 

километри. Също можем да приемем, че почти всички живеещи в малките населени 

места ежедневно посещават центъра на селото за покупки и услуги, които обикновено 

са в центъра, около сградата на кметството. По-малко са предпочитанията за обява в 

общинския център /7.2%/, защото той е отдалечен на много километри и по-рядко се 

посещава. Предпочитани канали за информиране по общинските въпроси са най-вече 

обявите и съобщенията на интернет страницата на общината - /20.8%/ от отговорилите 

в анкетата/ и съобщения в електронните медии и социалните мрежи - /16.8%/. Тези 

отговори показват също, че населението макар и разпръснато в тези 44 села на голяма 

територия, вече разполага с необходимата добра информационна култура, успешно се 

справя и използва цифрови устройства – смарт телефони, таблети и компютри с което 

пести време за достъп до информация. 

Отговорността и готовността на гражданите да участват в публичното представяне или 

обсъждане на напредъка на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-

2027 г. проличава и от факта, че 17.6% от анкетираните желаят да получат персонални 

покани и да се включат в този процес. 
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Въпрос 6: Как участвахте досега в изпълнението на Плана за интегрирано развитие на 

Община „Тунджа“ 2021-2027 г.? 

 

Въпрос 6:     Как 
участвахте 
досега в 
изпълнението 
на Плана за 
интегрирано 
развитие на 
Община 
„Тунджа“ 2021-
2027 г.? 

Отговор Бр. % 

1. Изпълнение на частни бизнес проекти или проекти 
за юридическо лице с нестопанска цел 

5 2,86 

2.  Чрез публично-частно партньорство, концесии 0 0 

3.  Чрез партньорски проекти с общинска администрация 8 4,57 

4. Инвестиции на граждани 5 2,86 

 5. С чуждестранни инвестиции 1 0,57 

6. С Европейски проекти 16 9,14 

7. Не мога да преценя 31 17,71 

8.  Не съм участвал 107 61,14 

 

Този въпрос е включен в изследването за да се прецени доколко гражданите на 

общината осъзнават важността на своето място и принос в изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г. Отговорите показват, че 

повечето от тях не смятат, че те самите са в основата на изпълнението на този план, 

макар че реализирания брутен вътрешен продук на общината е в резултат на тяхната 

трудова и инвестиционна активност. Вероятно и затова най-масовия отговор – 61.14% е, 

че не са участвали. Други 17.71 % от отговорилите не могат да преценят за техния 

принос. Тези отговори показват, че е необходимо по-активно да се формира у 

гражданите по-осъзната социална, икономическа и бизнес култура, особено сред 

младите хора, които се очаква скоро да застанат на ключови позиции в общинското 

управление и социално-икономическото развитие на общината. Все пак в отговорите се 

усеща афинитет към участие в европейски проекти, партньорски проекти с общината и 

реализация на публично частно партньорство. 
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Въпрос 7: Как бихте искали да участвате в изпълнението на Плана за интегрирано 

развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г.? 

 

Въпрос 7: Как 
бихте 
искали да 
участвате в 
изпълнението 
на Плана за 
интегрирано 
развитие на 
Община 
„Тунджа“ 
2021-2027 г.? 

1. Изпълнение на частни бизнес проекти или проекти 
за юридическо лице с нестопанска цел 

13 6,19 

2.  Чрез ПЧП (публично-частно партньорство), 
включително концесии 

5 2,38 

3.  Чрез партньорски проекти с общинска администрация 28 13,33 

4. Инвестиции на граждани 19 9,05 

5. С чуждестранни инвестиции 13 6,19 

6. С Европейски проекти 38 18,10 

7. Не мога да преценя 60 28,57 

8.  Не съм участвал 32 15,24 

Към анкетираните е зададен отново същия въпрос, но вече с акцент на техните желания 

и предпочитания за участие в изпълнението на Плана за интегрирано развитие на 

Община „Тунджа“ 2021-2027 г.  В получените отговори се вижда, че има различие в 

нагласите на гражданите спрямо досегашното им участие и желаните форми за 

включване в бъдеще. Тук се вижда, че двоино повече граждани желаят да участват с 

изпълнение на частни бизнес проекти или с европейски проекти и инвестиции на 

граждани. Тройно повече са желаещите да приложат своето участие чрез  партньорски 

проекти с общинска администрация или с чуждестранни инвестиции. 

Смущаващо в отговорите на анкетираните е, че твърде голяма група от граждани 

/28.57%/, не могат да преценят формата или вида на своето участие и още 15.24% които 

са отговорили, че изобщо не виждат и предвиждат свое участие. Тези резултати 

насочват към разработка на инструменти за подпомагане на тази група чрез 

информиране и оказване на подходяща помощ за тяхното ориентиране и мястото им в 

процесите на участие в изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община 

„Тунджа“ 2021-2027 г. 
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Въпрос 8:  В какви форми на участие сте били ангажирани при наблюдението (контрола и 

оценката) на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г., до този 

момент? 

 

 
Въпрос 8:  В какви 
форми на участие 
сте били 
ангажирани при 
наблюдението 
(контрола и 
оценката) на Плана 
за интегрирано 
развитие на Община 
„Тунджа“ 2021-2027 
г., до този момент? 

1. Анкета, публикувана на интернет страницата на 
администрацията  

10 5,75 

2. Анкета, оставена за попълване в Центъра за 
обслужване  

10 5,75 

3. Анкета, изпратена на е-мейлите на 
заинтересовани страни  

8 4,60 

4. Анкетно проучване, проведено от анкетьор 19 10,92 

5. Работна група за наблюдение Общинския план  7 4,02 

6.  Не съм бил ангажиран 120 68,97 

Друга важна форма на гражданско участие в изпълнение на общинските политики е  

участието и ангажирането на гражданите при наблюдението (контрола и оценката) на 

Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г. С този въпрос е 

потърсено тяхното мнение как и доколко е упражнено това тяхно право до този момент. 

От обработените отговори в анкетните карти се откроява отговора на близо 69% от 

анкетираните, които твърдят, че нито са били ангажирани и не са приложили някаква 

форма на участие в този процес. Общо около 15% от анкетираните все пак са участвали 

чрез попълване на анкета изготвена и предложена от общинската администрация. Само 

около 4% от анкетираните граждани /7 от 156 общо анкетирани/ са заявили, че са 

участвали в работна група за наблюдение Общинския план.   

Получените резултати водят до извода, че  е необходима намеса от общинската 

администрация, а също и усилия от самите граждани да търсят и прилагат подходящи 

форми за широко включване на гражданите и особено на младите хора в процеса на 

наблюдението (контрола и оценката) на Плана за интегрирано развитие на Община 

„Тунджа“ 2021-2027 г. 
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Въпрос 9:   В какви форми на участие бихте искали да бъдете ангажирани при 

наблюдението (контрола и оценката) на Плана за интегрирано развитие на Община 

„Тунджа“ 2021-2027 г.? 

 

 
Въпрос 9:     В 
какви форми на 
участие бихте 
искали да бъдете 
ангажирани при 
наблюдението 
(контрола и 
оценката) на 
Плана за 
интегрирано 
развитие на 
Община „Тунджа“ 
2021-2027 г.? 

1. Анкета, публикувана на интернет страницата на 
администрацията 

39 19,02 

2.  Анкета, оставена за попълване в Центъра за 
обслужване на граждани 

18 8,78 

3.  Анкета, изпратена на е-мейлите на заинтересовани 
страни –  бизнес организации и юридически 

16 7,80 

4.  Анкетно проучване с анкетьор 38 18,54 

5.  Работна група за наблюдение на Общинския план 
за развитие 

40 19,51 

6. Не искам да бъда ангажиран 51 24,88 

 

Същият въпрос зададен в анкетата, но вече фокусиран върху предпочитаните от 

гражданите форми за ангажиране при наблюдението (контрола и оценката) на Плана за 

интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г. показва по различна картина и 

резултат. Тези отговори могат да подпомогнат и обосноват прилагането на нови форми 

и инструменти за активно участие на гражданите в процеса съобразено с техните 

предпочитания и повишаване на тяхната активност. Ако до сега една голяма част от 

гражданите /68.97%/ не са се включвали в контрола и наблюдението на изпълнението 

на плана, то тук вече само 24.88% изразяват нежелание да се включат в бъдеще. Висока 

е популярността на използването и предлагането на анкети по подходящ начин в които 

гражданите да изразяват своето мнение. Учудващо голям е броя на анкетираните които 

са заявили желание за включване в работна група за наблюдение на Общинския план 

за развитие / 40 от анкетираните – 19.51%/, което показва завишено чувство за 

равнопоставеност и справедливост при наблюдението (контрола и оценката) на Плана 

за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г. 
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7.   
Друго 

какво ?

Брой отговорили 39 18 16 38 40 51 3
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Въпрос 10: Считате ли, че Вашето мнение е било отчетено от Община „Тунджа“ при 

изпълнение и наблюдение на политиката за общинско развитие 

 

Въпрос 11:   Вие потърсихте ли обратна връзка от администрацията дали Вашето мнение 

е било отчетено? 

 

Отговорите на тези два въпроса в анкетата имат за цел да проверят правата и обратна 

връзка между общинската администрация и гражданите по отношение на тяхното 

партньорство, свързано с изпълнение, наблюдение и контрол на политиката за 

общинско развитие.  

Обезпокоително е, че основната група от анкетираните / 55.48%/ не знаят дали тяхното 

мнение е отчетено при наблюдението и контрола на изпълнението на плана, а още 

повече от тях /67%/, не са потърсили обратна връзка  от администрацията дали тяхното 

мнение е било отчетено. Само 16.27% от анкетираните считат, че тяхното мнение е било 

отчетено от Община „Тунджа“ при изпълнение и наблюдение на политиката за общинско 

развитие, а само 10% са потърсили обратна връзка от администрацията дали мнението 

им е било отчетено. Обезпокоително е също, че между 10 и 22 процента от анкетираните 

изобщо не се интересуват от правата и обратна връзка между тях и общинската 

администрация по отношение на изпълнение и наблюдение на политиката за общинско 

развитие. 

Тук се налага извода за набелязване и прилагане на мерки за по тесни и ползотворни 

контакти между гражданите и общинската администрация на община Тунджа. 
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Въпрос 12:  Кои направления на общинската политика представляват най-голям интерес 

за Вас? 

 

 
Въпрос 12:     
Кои 
направления 
на 
общинската 
политика 
представляв
ат най-голям 
интерес за 
Вас? 
 
 

1. Неграмотността, състоянието и ефективността на 
образователната система 

53 15,87 

2.  Състоянието на инфраструктурите и жизнената среда 59 17,66 

3.  Опазването на природата, рециклиране на отпадъците, 
възобновяеми енергийни източници 

32 9,58 

4.  Социални неравенства и етническо противопоставяне 4 1,20 

5.  Опазване на културното наследство и традиции 62 18,56 

6.  Стимулиране на местната икономика, малкия бизнес  45 13,47 

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

66 19,76 

8.  Нито едно направление 11 3,29 

 

Интересите на гражданите по отношение на направленията на общинските политики 

включени в интегрирания план за развитие са важен ориентир при управление на 

неговото изпълнение и постигането на заложените резултати. Получените и обработени 

отговори на анкетираните показват като цяло засилен интерес към почти всички основни 

направления заложени в плана, като малък превес имат създаването на работни места, 

намаляване на миграцията и обезлюдяването на селата, опазване на културното 

наследство и традиции, като и състоянието на инфраструктурата и жизнената среда. 

Подобаваща подкрепа има за справяне с неграмотността, състоянието и ефективността 

на образователната система, както и за стимулиране на местната икономика и малкия 

бизнес. Очудващо малко е вниманието към социалните неравенства и етническо 

противопоставяне като проблем за решаване на територията на общината. 
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Брой отговорили 53 59 32 4 62 45 66 11 2
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Въпрос 13:   Кои аспекти на провеждането и управлението на общинската политика Ви 

вълнуват най-много? 

 

 
Въпрос 13:      
Кои аспекти 
на 
провеждането 
и 
управлението 
на 
общинската 
политика Ви 
вълнуват най-
много? 
 
 

1. Придържане към целите, приоритетите и мерките на 
Общинския план за интегрирано развитие  

32 13,39 

2.  Изпълнение на конкретните проекти, предвидени в 
Общинския план за интегрирано развитие на Общината  

50 20,92 

3.  Качество на изпълнението на Общинския план за 
интегрирано развитие на Община Тунджа 2021-2027  

44 18,41 

4.  Начин на финансиране и отчетност на дейностите по 
Общинския план за интегрирано развитие на Общината 

31 12,97 

5.  Спазване на сроковете за изпълнение на дейностите 
по Общинския план за интегрирано развитие  

36 15,06 

6.  Не се интересувам от Общинската политика 43 17,99 

Отговорите в анкетата на този въпрос по отношение на посочени аспекти в 

провеждането на управлението на общинската политика са разпределени сравнително 

близко един спрямо друг, което показва интегрирана отговорност и свързаност между 

тях. Все пак в отговорите се откроява леко завишен интерес на гражданите към 

осигуряване на  изпълнение на конкретните проекти, предвидени в Общинския план за 

интегрирано развитие /20.92% от отговорилите/,  Качество на изпълнението на 

Общинския план за интегрирано развитие на Община Тунджа 2021-2027 /18.41%/ и 

Спазване на сроковете за изпълнение на дейностите по Общинския план за интегрирано 

развитие /15.06%/. Със съвсем малка разлика в отговорите се усеща и загрижеността и 

важността към придържане към целите, приоритетите и мерките на Общинския план за 

интегрирано развитие и начина на финансиране и отчетност на дейностите по 

Общинския план.  

Около 18% от анкетираните заявяват, че не се интересуват от управлението на 

Общинската политика. 
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Въпрос 14:   Интересувате ли се от активно участие в общинска политика? 

 

 
Въпрос 14:     
Интересувате 
ли се от 
активно 
участие в 
общинска 
политика? 
 

1. Не се интересувам 59 38,06 

2.  Интересувам се, но не мога да участвам по различни 
причини 

59 38,06 

3.  Интересувам се и искам да участвам, но нямам идеи  20 12,90 

4.  Интересувам се, искам да участвам и имам идеи и 
препоръки 

15 9,60 

 

С този въпрос в анкетата е потърсен в отговорите на анкетираните наличния потенциал 

на гражданите и формирания у тях интерес за активно участие в общинска политика. Тук 

заслужава сравнение между тези от анкетираните граждани, които са отговорили, че не 

се интересуват от участие при управление и изпълнение на общинските политики 

/38,06%/ и тези които са потвърдили, че се интересуват, искат да участват и имат идеи 

и препоръки – съответно - 9.60%. Тези цифри показват, че гражданския потенциала на 

мотивираните и заинтересовани за активно участие в процесите на реализиране на 

общинските политики е четири пъти по малък от незаинтересованите граждани. 

Благоприятно за общитата би било тези цифри и проценти да се обърнат, което 

предполага подготовка и прилагане на форми за информиране и въздействие върху 

незаинтересованите, което да ги мотивира за подходящо участие. По подобен начин е 

необходимо да се работи и с тази голяма група от граждани – 38.06%, които са 

отговорили, че се интересуват, но не мога да участват по различни причини. Спрямо 

тези които са отговорили в анкетата, че се интересуват и искат да участват, но нямат 

идеи /12.90%/, е необходимо да се проведе информационна кампания, чрез която да се 

изясни как това с което се занимават може да бъде облечино и канализирано към 

изпълнение на общинския план за интегрирано развитие. 
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Въпрос 15:  Кои конкретни идеи и препоръки в СФЕРАТА НА ЕКОЛОГИЯТА ви допадат, 

харесват и препоръчвате? 

 

 
Въпрос 15:    
Кои конкретни 
идеи и 
препоръки в 
СФЕРАТА НА 
ЕКОЛОГИЯТА 
ви допадат, 
харесват и 
препоръчвате
? 
 
 

1. Подобряване на транспорта чрез пешеходни зони, 
велосипедни алеи, по-достъпен и ефективен обществен 
транспорт; укрепване на местната еко икономика 

81 26,62 

2.  Стимулиране на енергийната ефективност в сградите чрез 
подобряване на топлоизолацията, повишаване на 
ефективността на отоплителните и другите инсталации 

54 17,06 

3.  Подобряване на управлението на инфраструктурата - ВиК, 
електроснабдяване, управление на отпадъците и други 

77 25,50 

4.  Използване на енерговъзобновяеми източници 19 6,29 

5.  Повторно използване на земята (регенерация), повторно 
използване на изоставени, запустели или неизползвани зони; 

20 6,62 

6.  Насърчаване на потреблението на местни зелени продукти  31 10,26 

7.  Превенция и смекчаване на ефекта от промените в климата 
и защита от  бедствия –наводнения, засушаване, пожари 

17 5,63 

Чрез този въпрос в анкетата са потърсени приоритетите на гражданите при реализиране 

на общинската политика в областта на екологията, където тяхната намеса с 

предложения и препоръки би била най-подходяща. Обработените отговори показват два 

основни приоритета посочени от гражданите - Подобряване на транспорта чрез 

пешеходни зони, велосипедни алеи, по-достъпен и ефективен обществен транспорт; 

укрепване на местната еко икономика /26.62%/ и Подобряване на управлението на 

инфраструктурата - ВиК, електроснабдяване, управление на отпадъците и други такива 

-/25.50%/. С третия по важност приоритет посочен от гражданите - Стимулиране на 

енергийната ефективност в сградите чрез подобряване на топлоизолацията, 

повишаване на ефективността на отоплителните и другите инсталации, който събира 

още 17.06% от анкетираните се оформя триъгълника около който се обединяват 

анкетираните при провеждане на общинската политика в областта на еколотията. 

Внимание е обърнато също и на опазване на земеделската земя, използване на ВЕИ, 

както и прилагане на мерки смекчаващи климатичните промени. 
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Брой отговорили 81 54 77 19 20 31 17 3

% 26,62 17,06 25,5 6,29 6,62 10,26 5,63 0,99
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Въпрос 16:  Кои конкретни идеи и препоръки  в СОЦИАЛНАТА СФЕРА ви допадат, харесват и 

препоръчвате? 

 

 
Въпрос 16:  
Кои конкретни 
идеи и 
препоръки  в 
СОЦИАЛНАТА 
СФЕРА ви 
допадат, 
харесват и 
препоръчвате
? 
 

1. Устойчива и качествена заетост с подкрепа на доходите;  93 40,43 

2. Интеграция на малцинствата, равни възможности в 
образованието и здравеопазването, достъп до услуги 

19 8,26 

3.   Жилищни политики 25 10,87 

4.  Индивидуално и семейно измерение - икономическо и 
социално подпомагане, насочено към най-нуждаещите се; 
подобряване на услугите в областта на социалните грижи 
и социалното подпомагане 

87 37,83 

 

Чрез този въпрос в анкетата са потърсени приоритетите на гражданите при реализиране 

на общинската политика в социалната сфера, където тяхната намеса с предложения и 

препоръки би била най-подходяща. Обработените отговори показват два основни 

приоритета посочени от гражданите, като най-важни за тях: Пъвия е устойчива и 

качествена заетост с подкрепа на доходите - 40,43% от отговорилите в анкетата и 

втората - индивидуалното и семейно измерение - икономическо и социално 

подпомагане, насочено към най-нуждаещите се; подобряване на услугите в областта на 

социалните грижи и социалното подпомагане – 37.83%. Очевидно безработицата, 

заетостта и възможностите за добри доходи сред населението са проблемни въпроси, 

около които ще се търси решение чрез заложените мерки в плана за интегрирано 

развитие на общината и търсенето на активен диалог между общинската администрация 

и гражданите е наложителна. Този подход е важен, защото той е пряко свързан и с 

развитието на социалната среда на гражданите – семейното планиране, социалната 

солидарност и съпричастност, достъпа до здравни, социални и административни услуги. 

Макар и на по-заден план, гражданите желаят въздействие чрез мерките заложени в 

общинския план към подобряване на жилищната политика и интеграция на 

малцинствата, които трайно присъстват на територията, за равни възможности в 

образованието и здравеопазването, квалификацията, включване и достъп до услуги. 



 Проектът № BG05SFOP001-2.025-0044, „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ 

АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ “ се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
71 

Въпрос 17: Кои конкретни идеи и препоръки в ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА Ви харесват, 

допадат и бихте препоръчали? 

 

 

 
Въпрос 17: Кои 
конкретни идеи и 
препоръки в 
ИКОНОМИЧЕСКАТА 
СФЕРА Ви харесват, 
допадат и бихте 
препоръчали? 
 
 

1. Възстановяване на  икономика съобразено с 
местните условия и конкурентоспособност, 
стимулиране икономика на знанието и иновациите 

43 24,02 

2.  Изграждане, рехабилитация и модернизация на 
добра бизнес среда,създаване на нови работни 
места, привличане на инвеститори 

65 36,31 

3.  Стимулиране създаването на нови местни малки 
и средни предприятия 

65 36,31 

4.  Друго  6 3,35 

 

Чрез този въпрос в анкетата са потърсени приоритетите на гражданите при реализиране 

на общинската политика в икономическата сфера, където тяхната намеса с предложения 

и препоръки би била най-подходяща. Обработените отговори показват два основни 

приоритета посочени от гражданите, като най-важни за тях:  Изграждане, рехабилитация 

и модернизация на добра бизнес среда, влючително с малки индустриални зони, 

създаване на нови работни места, привличане на инвеститори /36,31%/ от отговорилите 

и Стимулиране създаването на нови местни малки и средни предприятия – още 36,31% 

от анкетираните. Това е важно за тях, защото пряко кореспондира със сравнително по-

високата безработица в общината и възможностите на хората да генерират по-високи 

доходи от трудова и предприемаческа дейност. Макар и на по-заден план, гражданите 

желаят въздействие чрез мерките заложени в общинския план към формиране на 

общинска икономика съобразена с местните условия и конкурентоспособност, 

стимулиране икономика на знанието и иновациите. 
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Въпрос 18: Кои конкретни идеи и препоръки в СФЕРАТА НА ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО 

УСТРОЙСТВО, АРХИТЕКТУРАТА И КУЛТУРАТА Ви допадат и бихте препоръчали? 

 

 
 
Въпрос 18: Кои 
конкретни идеи и 
препоръки в 
СФЕРАТА НА 
ТЕРИТОРИАЛНО 
СЕЛИЩНО 
УСТРОЙСТВО, 
АРХИТЕКТУРАТА 
И КУЛТУРАТА Ви 
допадат и бихте 
препоръчали? 
 
 

1. Опазване на природното и културното наследство и 
достъпността до него;  

77 25,58 

2.  Реконструкция и модернизация на съществуващия 
сграден фонд - преодоляване на проблемите 

51 16,94 

3. Опазване и обновяване на обществените 
пространства - подобряване на жилищния пейзаж, 
ландшафт и качество на социалната среда 

52 17,28 

4. Повишаване на архитектурното качество на сградите, 
тяхното многообразие и идентичност; премахване на 
самосрутващи се  

36 11,96 

5. Организиране на традиционни празници и обреди 84 27,91 

 

С този въпрос в анкетата са потърсени приоритетите на гражданите при реализиране на 

общинската политика в сферата на териториално селищното устройство, архитектурата 

и културата, където тяхната намеса с предложения и препоръки би била най-подходяща. 

Обработените отговори показват два основни приоритета посочени от гражданите, като 

най-важни за тях се очертават: Организиране на традиционни празници и обреди и 

Опазване на природното и културното наследство и достъпността до него. Това е 

логично предпочитание за хората живеещи в селските райони, където достъпа до 

събития свързани с културно – развлекателни събития като изложби, театри, концерти, 

презентации и представяния са рядко явление. Широко са застъпени също мненията и 

препоръките за опазване и обновяване на обществените пространства, подобряване на 

жилищния пейзаж, ландшафт и качество на социалната среда, както и реконструкция и 

модернизация на съществуващия сграден фонд, особено този свързан с обществения и 

социален живот на хората от населените места в общината.  

 

1. Опазване на 
природното и 

културното 
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достъпността 

до него;

2.  
Реконструкци

я и 
модернизаци

я на 
съществуващи

я сграден 
фонд -…

3. Опазване и 
обновяване на 
обществените 
пространства -
подобряване 
на жилищния 

пейзаж, 
ландшафт и …

4. 
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на 
архитектурнот
о качество на 
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многообраз…

5. 
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Брой отговорили 77 51 52 36 84

% 25,58 16,94 17,28 11,96 27,91
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Въпрос 19: Кои конкретни идеи и препоръки в СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО Ви допадат и 

бихте препоръчали? 

 

Чрез този въпрос в анкетата са потърсени мненията на гражданите за предпочитаните 

форми и принципи при реализиране на управлението на общинската политика, където 

тяхната намеса с предложения и препоръки би била най-подходяща и би довела до по-

добри резултати като цяло от изпълнението на общинския план за интегрирано 

развитие. Обработените отговори показват два основни приоритета посочени от 

гражданите, като най-важни за тях: Стимулиране на прякото участие на гражданите - 

включване, ангажиране, овластяване и Зачитане на взаимните интереси. Също със 

силна подкрепа са съответно мненията за: Успешно изпълнение на публичните политики 

чрез съгласуване на намеренията със заинтересованите страни и Максимална 

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

ресурси. Най-малко внимание гражданите са обърнали на прилагане на управление на 

много нива и децентрализация в ръководството. 

 
Въпрос 19: Кои 
конкретни идеи и 
препоръки в 
СФЕРАТА НА 
УПРАВЛЕНИЕТО 
Ви допадат и 
бихте 
препоръчали? 
 
 

1. Успешно изпълнение на публичните политики чрез 
съгласуване на намеренията със заинтересованите 
страни  

38 14,67 

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

31 11,97 

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

69 26,64 

4. Зачитане на взаимните интереси 61 23,55 

5. Управление на много нива и децентрализация 9 3,47 

6. Осъществяване на публично-частни партньорства 23 8,88 

7. Укрепване на сътрудничеството 24 9,27 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ДЪЛБОЧИННИ ИНТЕРВЮТА С ГРАЖДАНИ, 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И БИЗНЕС 

В рамките на изследването са интервюирани 15 представители на  на граждани, 

включително младежи, представители на неправиртелствени органзиации и бизнеса, 

като 70% от тях са на възраст до 30 години, като 80 от тях са граждани. 

100% от тях са посочили ,че се интересуват от правенето на политика на местно ниво, 

тъй като засяга пряко живота им във всяка една сфера- работа, култура, образование. 

80% от интервюираните са посочили ,че не познават добре етапите за разработване и 

прилагане на основните стратегически и планови документи за провеждане на политики 

на местно нивто, но са участвали в определени събития и анкети, чрез които Община 

Тунджа е изисквала тяхното мнение. 

Анкетираните декларират,че се интересуват най-много от създаване на работни места 

и намаляване на миграцията и обезлюдяването на селата – 50%, опазването на 

културното наследство и местните традиции – 40%, стимулиране на местната 

икономика, малкия бизнес и селското стопанство – 10%.  

30% от анкетираните отговарят положително,че по някакъв начин са били включени в 

подготовката на Плана за интегрирано развитие на Община Тунджа 2021-2027. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Като цяло получените резултати от обработката на анкетните данни изведени 

тенденции, характерни отговори и набелязани слаби страни и проблеми от проведеното 

проучване сред гражданите, представителите на неправителствени организации и  

бизнеса от община Тунджа дават достатъчно пълна картина върху която може да се 

приложи и разработи предвидения анализ в проекта с което да се изведат заложените 

резултати, както и предвидените работни документи и дейности. 

 ПРОУЧВАНЕТО Е ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ 

„МОСТ- Младежски Омбудсмански Съвет Тунджа - повишаване активното участие 
на младежите в местното развитие“, № BG05SFOP001-2.025-0044   

 
Дейност 1: „Проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени 

консултации, свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на 
политики на общинско ниво и механизми за отразяване мнението на младите 

хора и подобряване на тяхното гражданско участие в тези процеси “ 
 

 

 

Оперативна програма:  „Добро управление“ 
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ПРОУЧВАНЕТО Е ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ 

„МОСТ- Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа - повишаване активното участие 
на младежите в местното развитие“, № BG05SFOP001-2.025-0044   

Дейност 1: „Проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени 
консултации, свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на 

политики на общинско ниво и механизми за отразяване мнението на младите 
хора и подобряване на тяхното гражданско участие в тези процеси “ 

 

 

www.eufunds.bg 

Оперативна програма:  „Добро управление“ 

Приоритетна ос: Ефективно и професионално управление в партньорство с 
гражданското общество и бизнеса 

Процедура:  Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 
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ДОКЛАД  
с изведени тенденции, характерни отговори и 

набелязани слаби страни и проблеми 
от обработката на анкетните данни от 
проведено проучване сред служители и 
администрацията на Община Тунджа 
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  ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

Образование 

 

Изведените резултати след обработката на анкетните данни показват едно добро 

съотношение в извадката на анкетираните по отношение на тяхното образование. 

Като се има впредвид, че анкетираните са служители и част от управленския екип 

на Община Тунджа, то е логично, че ще преобладават анкетираните с 

преобладаващо по-високо образование. Резултата показва, че половината от 

анкетираните са с висше образование и още почти толкова с със средно общо и 

специално образование. Попадналите в анкетата с основно или без образование 

от извадката са само двама и вероятно са от обслужващия персонал на общината. 

Съотношението на анкетираните по тяхното образование предполага 

компетентни отговори и предложения по темата на проекта. 

Пол 

  

Резултати след обработката на анкетните данни показват съотношение в извадката на 

анкетираните по отношение на техния пол съответно около 60/40 процента в превес на 

жените спрямо мъжете. Като се има впредвид, че анкетираните са служители и част от 

управленския екип на Община Тунджа, където също има превес на жените спрямо 

мъжете, то е логично, че в извадката също е представено подобно съотношение. Това 

съотношение на анкетираните предполага балансирани и равнопоставени отговори и 

предложения по темата на проекта. 

1
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% Брой отговорили



 Проектът № BG05SFOP001-2.025-0044, „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ 

АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ “ се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
77 

Възраст 

 

Три са възрастовите групи представени сред анкетираните служители и управленски 

екип на Община Тунджа – младежи до 30 години, представители в зряла, активна 

възраст между 31 и 60 години и представители над 60 години. Това разпределение на 

анкетираните попаднали в анкетата съответства и на реалната възраст и съотношение 

от заетите в управлението и обслужването в общината. Младежите са с най-нисък 

процент защото всъщност заетите тук са на трудов договор и реално са между 18 и 30 

години. Основната група е между 31 и 60 години – 61.54 %, което предполага 

компетентни отговори и предложения по темата на проекта. 

Позиция в общинското управление  

 

С този въпрос определящ профила на анкетираните в проучването е предвидено да се 

открои мнението на анкетираните представители на Общинския съвет на Община 

Тунджа, коите е колективния законодателен орган на общината и останалите служители 

заедно с управленския екип които организират и изпълняват техните решения. 

Полученото реално съотношение на участвалите в анкетата съответства на 

съотношението на броя на общинските съветници към общия брой на служителите в 

Общината и общинските служби, звена и обекти. 
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88,46

Брой отговорили %

1. Позиция в общинското управление на 
анкетираните

Член на Общ съвет Общ. Тунджа Служител в Общ. Тунджа
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С този въпрос е потърсено мнението и отговора на общинските служители как и чрез 

какви форми и инструменти общината е ангажирала гражданите, представителите на 

НПО и бизнес предприемачите за участие в подготовката на Плана за интегрирано 

развитие на общината за 2021 – 2027 година. Анкетирането и обработката на анкетните 

данни показва, че фаворит сред формите на включване на гажданите е Публичното 

представяне и обсъждане на предварително подготвения проект на плана. На второ 

място по пуполярност се нарежда подготвена анкета която е публикувана на интернет 

страницата на общината. С по ограничен обхват от гражданите са били използвани 

участието в експертни съвети и фокус групи. 

 

За осигуряване на активно участие на гражданите при подготовката и приемането на 

Плана за интегрирано развитие на общината за 2021 – 2027 година е важен начина и 

всеобхватността на информиране на гражданите за мястото, датата или периода където 

може да се види проекта на плана и да се дискутира по него, както и да се направят 

предложения за допълнения или изменения. От получените отговори в анкетата се 

вижда, че служителите оценяват като най-надеждна форма публикуването на обява на 

интернет станицата на общината – около 36% от отговорилите. Също като надеждна и 

успешна форма се оценяват и обява на информационни табла в населените места на 

общината – 20.31%, както и съобщение в медиите – 17.19%. С най-малка популярност е 

подготовката и изпращането на персонални покани за участие при обсъждането на 

плана – 3.19 % от отговорите са посочили това. 
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8. 
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............
.........…

Брой отговорили 22 14 11 15 10 6 29 1

% 20,37 12,96 10,19 13,89 9,26 5,56 26,85 0,93

2. В какви форми на участие общината е 
ангажирала гражданите , НПО и бизнеса при 

подготовка на ПИРО 2021-2027 г.
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Брой отговорили 46 17 26 22 5 11 0 1

% 35,94 13,28 20,31 17,19 3,19 8,59 0 0,78

3. По какъв начин общината информира
гражданите за публичното представяне и

обсъждане на проекта на ПИРО 2021-2027 г.

Брой отговорили %
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4. Посочете, коя от групите от хора приоритетно участваха в публичното 

представяне/обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-

2027 година 

 

Кой участва в подготовката и обсъждането на Плана за интегрирано развитие на 

Община „Тунджа“ 2021-2027 година е важно, дотолкова, доколтото този процес ще бъде 

представителен, компетентен и ще определи бъдещето на общината. Проведеното 

изследване и обработката на анкетните данни показва, че най-активно в този процес са 

участвали представители на общинската администрация – 33.33%. Това е логично, 

защото това е един от основните ангажименти и задача на администрация, а също и 

защото те по призумпция би трябвало най-добре да са запознати с законовите 

изисквания и съответствието с областни, регионални и назционални приоритети. В 

отговорите се очертават още две групи от граждани които активно участват в този 

процес, първата е от представители на бизнеса /15.50%/ и представители на НПО 

/14.73%/ и втората група - това на младежи /10.85%, както и медии /10.08%/. Тези 

резултати от анкетата изразяват също, че приоритети в плана ще бъдат икономическото 

развитие и гражданското общество, както и значението на мнението на младежите и 

медиите като обичаен  индикатор за представителност, обективност и перспективност 

на плановите документи. 

  5.  Публикуван ли беше проекта на Плана за интегрирано развитие на 

Община „Тунджа“ на интернет страницата на администрацията ?  

 

С този въпрос е потърсен отговор от представителите на администрацията как те 

оценяват широкото публично информиране при подготовката и обсъждането на   Плана 

за интегрирано развитие на Община „Тунджа“. Обработката на отговорите в анкетата 

категорично показва наличието на такова публикуване на интернет страницата на 
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Брой отговорили 43 12 19 20 14 13 6 1 1

% 33,33 9,3 14,73 15,5 10,85 10,08 4,65 0,78 0,78
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администрацията – 84.62% от отговорите. Няма нито един отговор – НЕ. Малък процент 

от отговорите са „не зная“ – 15.38 или 8 души от анкетираните, а вероятно те са от 

обслужващия персонал и публичната процедура не ги касае пряко. 

 

6. Как Вие определяте характера на получените отзиви  на  проекта на Плана 

за интегрирано развитие на Община „Тунджа“?  

 

Чрез този въпрос в анкетата е потърсен отговор за мнението на служителите, каква е 

тяхната оценка за характера на получените отзиви от гражданите по време на 

обсъждането на проекта на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“. 

Категорично е изразено мнението, че получените отзиви са одобрителни, конструктивни, 

с добри насоки и полезни. Почти отсъстват мнения за деградивни отзиви и  забележки. 

 

7. Кои форми на участие на граждани, /НПО/ и бизнес в изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027, считате за най-

ефективни и ползотворни?  

 

Отговорите в анкетата на този въпрос изразяват преди всичко очакванията и надеждите 

на служителите и управлението на общината за най-добрите форми на участие на 

граждани, /НПО/ и бизнес в изпълнението на Общинския план за интегрирано развитие 

на Община „Тунджа“ 2021-2027. Откроява се мнението, че най-съществен дял в 

постигането на заложените показатели в плана ще даде изпълнението за тази цел на 

европейски проекти 28,81%, също изпълнението на частни бизнес проекти – 22.88%, 

1. 
Одобрител

ни

2. 
Конструкти

вни, с 
добри 
насоки

3. 
Деградивн

и, с 
забележки
, но без …

4. Не сме 
получавал
и отзиви
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както и на партньорски проекти на общината с бизнеса и НПО – 21.19%. Служителите 

поставят на по-заден план възможностите за изпълнение на плана на общината чрез 

привличане на чуждестранни инвестиции или чрез публично-частно партньорство. Само 

5.08% от анкетираните служители не могат да преценят чрез кои форми на участие на 

граждани, /НПО/ и бизнес в изпълнението на Общинския план за развитие на Община 

„Тунджа“ 2014-2020 са най-подходящи. 

 

8. В какви форми на участие сте ангажирали  граждани, /НПО/ и бизнеса при 

наблюдението (контрола и оценката) на Общинския план за развитие на 

Община Тунджа за  2021-2027? 

 

Наблюдението и контрола при изпълнението на Общинския план за развитие на Община 

Тунджа за  2021-2027 е важен и необходим елемент от политиката на прозрачност и 

отчетност от общинската администрация пред гражданите. В проучването е потърсен 

отговор за мнението на общинската администрация за прилаганите от нея форми, 

инструменти и подходи при осъществяване на този процес. Получените и обобщени 

отговори в анкетата показват, че общинската администрация с приоритет е приложила 

два основи инструмента - Анкета, оставена за попълване в Центъра за обслужване на 

граждани и Анкета, публикувана на интернет страницата на администрацията. Около 

12% от анкетираните знаят, че функционира работна група за наблюдение Общинския 

план, други 15% от анкетираните не знаят дали гражданите са били ангажирани в 

наблюдението иконтрола.  
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9. Отчетохте ли мнението на граждани, /НПО/, бизнеса  при изпълнение на 

политиката за общинско развитие  периода 2021-2027? 

 

За целите на изследването е било интересно да се проучи мнението на общинската 

администрация по отношение на въпроса дали е било отчетено мнението на граждани 

,/НПО/, бизнеса  при изпълнение на политиката за общинско развитие  периода 2021-

2027. Обработката на анкетите показва, че повече от половината от администрацията -

57.69% счита, че е отчетено мнението на гражданите по въпроса, но други немалко – 

26.92% не знаят за това, а още 15.38% определено считат, че мнението на гражданите 

не е отчетено. 

 

10. Кои направления на общинската политика представляват най-голям 

интерес за граждантите /НПО/бизнеса, според Вас? 

 

За целите на проучването в анкетата е потърсено мнението на общинските служители 

за предпочитанията на гражданията към основните направления на общинската 

политика заложени в плана. Според служителите, най голям е интереса към състоянието 

на инфраструктура и жизнена среда в населените места -31.16% и създаване на работни 

места и намаляване на миграцията и обезлюдяването на селата – 15.94% от 

анкетираните. Втората група от мнения с повишена важност отчита интересите на 

гражданите към състоянието на неграмотността, състоянието и ефективността на 

образователната система, опазване на културно-историческото наследство и 

стимулиране на местната икономика.  
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11. Интересуват ли се от активно участие в Общинска политика 

гражданите/НПО/бизнеса, според Вас 

 

Проучването е потърсило отговор на това как общинските служители преценяват 

интереса към активно участие на гражданите в изпълнението на общинските политики. 

Тук се откроява мнението, че гражданите се интересуват, искат да участват и имат 

конкретни идеи и препоръки към ръководството на общината – 35.62%. Втората група от 

мнения на общинските служители обаче обобщава мнението, че гражданите се 

интересуват  да участват, но нямат идеи или пък се интересуват, но не могат да участват 

по различни причини.  Макар и малко от анкетираните общински служители -13.7% са 

изразили мнение, че гражданите не се интересуват от активно участие в определяне и 

изпълнение Общинската политика. 

 

12. В какво се изразява тяхната активност, базирайки се на опита от 

заеманата от Вас длъжност ? 

 

В продължение на въпроса за активността на гражданите, е потърсено мнението на 

общинските служители и за това, в какво и как се изразява тяхната активност. Най-много 

мнения се обединяват около формата на споделяне на мнения по време на приемните 

дни на администрацията – 37.11% и  по време на срещите за обществено обсъждане на 
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плана - 31.96%. Друго силно изразено мнение за активността на гражданите е свързано 

с тяхното споделяне на мнения (критики, похвали, предложения) в социални мрежи – 

23.71%. Почти не се споделя мнение за активно публикуване на критични бележки и 

предложения от гражданите в медиите. 

13. Имат ли афинитет младите хора (до 29 години) към активно участие в 

Общинска политика 

 

В друго продължение на въпроса за активността на гражданите, е потърсено мнението 

на общинските служители и за това, по-конкретно имат ли афинитет младите хора (до 

29 години) към активно участие в Общинската политика. Тук мнението на служителите е 

раздвоено – 40.38% от анкетираните считат, че младите хора (до 29 години) имат 

афинитет и желание към активно участие при формирането и изпълнението на 

Общинската политика и още толкова служители виждат липса на такова желание и 

афинитет. Не е малка групата от мнения  на общински служители, които не могат да 

определят дали отношението на младежите към участие в общинските дела е активно 

или пасивно – 19.23% .  

 

14. Базирайки се на длъжността, която заемате и Вашия опит, кои аспекти 

от местната политика, предизвикват най-голям граждански интерес? 

 

Гражданския интерес към основните направления на общинската политика силно влияе 

на дейността на общинското управление, тъй като този интерес насочва и коригира най-

точно и силно действията на органите за управление на общината. Проучването и 

анкетата показват, че общинските служители определят като най-силен гражданския 
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интерес към състоянието на инфраструктурата на общинската територия и жизнената 

среда в която живеят хората. На второ място интереса на гражданите е насочен към 

създаването на работни места и намаляване на миграцията на населението и особено 

на младите хора към големите градове извън общината, както и  стимулиране на 

местната икономика, малкия бизнес и селското стопанство което е основен отрасъл в 

общината. 

15. Базирайки се на длъжността, която заемате и Вашия опит , в коя сфера на 

обществения живот гражданите проявяват най-голям интерес и правят най-

много предложения във фазата на подготовка на общинските политики?  

 

В проучването е потърсено мнението на общинските служители за сферите от 

обществения живот в които гражданите правят най-много предложения, препоръки и 

идеи за успешно изпълнение на Общинския план за развитие на Община Тунджа 2021-

2027. Обработените анкетни карти и мнения определят като най-силни препоръките и 

предложенията на гражданите насочени към социалната сфера и икономическото 

развитие на общината – общо близо от 60% от мненията. Също силни са препоръките 

към развитието и опазването на околната среда, спорта, културата, традициите. Най-

малко са препоръките към начина на прилагане на общинското управление. 

16. Създадени ли са реални предпоставки за информация на гражданите и 

заинтересованите страни за резултатите от изпълнението на Общинския 

план за развитие на Община Тунджа 2020-2027? 

 

Мерките за информираност и прозрачност в процеса на изпълнение на общинския план 

за развитие са важен фактор за формиране на партньорство и доверие между 

гражданите и органите на общинското управление. Отчетността на общинското 

ръководство пред гражданите формира и изгражда доверие между тях, създава 
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възможности за диалог по отношение на изпълнение на общинските политики. В 

проучването и анкетата общинските служители дават най-важно значение на  

провеждането на събития за публична отчетност, прилагането на нструменти за обратна 

връзка с гражданите, както и използването на стратегия  за информираност. Слабо е 

представено мнението за използване на адекватни мерки за отстраняване на грешки и 

пропуски в изпълнението и популяризиране на успешни практики свързани с 

изпълнението на общинските политики. 

17. Към момента, има ли Работна група за наблюдение изпълнението  на Плана 

за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г.? 

 

По отношение на контрола и наблюдението на процеса на изпълнение на общинския 

план отговорите от анкетното проучване показват нещо смущаващо – близо 60% от 

анкетираните общински служители отговарят, че не са наясно дали има работна група 

за изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината. Само около 20% от 

общинските служители са сигурни, че има предвидена такава група,сформирана е и 

работи. Отделно обаче други около 15% отговарят, че  има предвидена такава група,но 

тя не е сформирана и не работи или пък, че има такава група, сформирана е, но не 

работи. Около 6% от анкетираните смятат, че няма предвидена такава група. Като цяло 

отговорите на този въпрос поставят съмнения относно контрола и наблюдението на 

процеса на изпълнение на общинския план.  

18. Заложено ли е междинната оценка/Годишният доклад за наблюдение на 

изпълнението на Плана за интегрирано развитие 2021-2027 г., да бъдат 

публикувани на интернет страницата за информация и публичност 

 

Отговорите на този въпрос в анкетата до известна степен потвърждават изведеното в 

предходния въпрос. От отковорите в анкетата се вижда, че 36.54 от анкетираните 

служители отговарят, че не знаят дали е заложено междинната оценка / годишен доклад 

за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие 2021-2027 г., да 

бъдат публикувани на интернет страницата на общината за информация и публичност. 
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ена …

4. Има 
предвид

ена …

5. Не 
мога да 

отговоря
6. Друго

Брой отговорили 3 4 4 10 31 1

% 5,77 7,69 7,69 19,23 59,62 0,82
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1. Да 2. Не 3. Не знам
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% 63,46 0 36,54
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Положително е, че 63.46% от анкетираните служители или повече от половината знаят 

и потвърждават, че междинната оценка / годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Плана е заложено и са публикувани на интернет страницата.  

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ДЪЛБОЧИННИ ИНТЕРВЮТА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА 

Дълбочинни интервюта бяха проведени с общо 15 представители на общинската 

администрация на Община Тунджа, оказайки пълно съдействие и отзивчивост. Някои от 

тях работят в основната администрация, която се намира в град Ямбол, а други в селата. 

Най-голям е броя на анкетираните от основната административна структура на 

Общината, в град Ямбол, като над половината от анкетираните са ангажирани с 

определяне и изпълнение на стопанската политика на Общината, както и в сферат ана 

хуманитарните дедйности. 

Всички интервюирани са наясно с използваните инструменти от страна на Община 

Тунджа за ангажиране гражданите и техните организации/предприятия при подготовката 

на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 година, като 

посочват,че най-подходящи според тях са били, както следва: събитие за обществено 

обсъждане, отворено за всички, които желаят да се включат (60%), фокус групите и 

анкета, публикувана на интернет страницата на администрацията (21%), анкета, която е 

оставена за попълване в Центъра за обслужване на граждани (19%). 

Относно това дали информацията за подготовката на Плана за интегрирано развитие на Община 

„Тунджа“ 2021-2027 е достигнала до максимално много граждани и организации от Община 

Тунджа и дали техните препоръки и идеи са отразени в настоящата форма на документа, 

около 60% от отговорилите твърдят,че е достигнала до максимално голям брой хора, но 

добавят,че би било добре, да се наблегне на още по-голяма публичност. Отговорите са 

разнородни, но обобщават,че Администрацията се съобразява с направените 

предложения и дава обратна връзка на гражданите, като на писмените предложения 

отговаря писмено, на устните предложения отговаря устно,включвайки техните 

предложения във финалния вариант на документа, след преценка на работната група, 

която отговаря за него. 

Що се отнася до това дали Община Тунджа използва подходящи инструменти за 

информация на гражданите и заинтересованите страни за резултатите от изпълнението 

на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 във фазата на 

последващ мониторинг и контрол, 70% от анкетираните твърдят, че Общината използва 

подходящи инструменти, подготвяйки годишни доклади за изпълнението на Общинския 

план и представяйки го на заседанията на Общинския съвет, които са открити и 

публични. В допълнение годишните доклади и междинните оценки се публикуват на 

интернет страницата на общината. Използва се и печатен вестник, който се 

разпространявабезплатно на територията на Община Тунджа. 

Представителите на администрацията считат, че гражданите и по-точно младите хора 

са най-активни в споделяне на мнение в социалните мрежи – ( 60% от анкетираните). 

Често срещано е и споделянето на мнение на място в администрацията, а в малките 



 Проектът № BG05SFOP001-2.025-0044, „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ 

АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ “ се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
88 

населени места и при случайна среща на улицата с някой служител от местната 

администрация. Относно младите хора, над 90% от интервюираните твърдят,че младите 

хора са активни в рамките на населеното място, като тази информация не винаги достига 

точно до централната администрация на Община Тунджа, която се намира в град Ямбол. 

Според представителите на администрацията, младите хора са най-активни в 

културната сфера, възможностите за създаване на работни места, състоянието на 

инфраструктурата и жизнената среда на територията от Общината и населеното място,в 

което живеят и работят. 

От друга страна интервюираните посочват,че не са срещали пречки в ангажирането на 

гражданите в провеждането на местната политика, даже младите хора винаги са били 

по-отзивчиви, но също така те посочват ,че е добре да има по-голям ресурс, който да им 

осигури по-широко ангажиране на гражданите в тези процеси. 

100% от анкетираните подкрепят създаванет оа Младежкия омбусмански съвет и 

считат,че е наложително той да продължи да функционира и след края на проекта. 

100% от интервюираните представители на Общината потвърждават,че младите хора и 

младежките сдружения имат нужда от структурирани ицеленсочени обучения, които да 

повишат техния капацитет за формулиране на активна позиция, що се отнася до 

създаването, мониторинга и изпълнението на местни политики на територията на 

Община Тунджа. 

 ПРОУЧВАНЕТО Е ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ 

„МОСТ- Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа - повишаване активното участие на младежите в местното 
развитие“, № BG05SFOP001-2.025-0044   

Дейност 1: „Проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени консултации, свързани с 
формирането, изпълнението и мониторинга на политики на общинско ниво и механизми за отразяване 

мнението на младите хора и подобряване на тяхното гражданско участие в тези процеси “ 
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ПРОУЧВАНЕТО Е ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ: 

„МОСТ- Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа - повишаване активното участие 
на младежите в местното развитие“, № BG05SFOP001-2.025-0044   

 

Дейност 1: „Проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени 
консултации, свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на 

политики на общинско ниво и механизми за отразяване мнението на младите 
хора и подобряване на тяхното гражданско участие в тези процеси “ 
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Оперативна програма:  „Добро управление“ 

Приоритетна ос: Ефективно и професионално управление в партньорство с 
гражданското общество и бизнеса 

Процедура:  Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 
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ТАБЛИЦИ 
с резултати от обработката на анкетните данни от 
проведено проучване сред граждани, представители на 

неправителствени организации и  бизнеса от община Тунджа 
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ТАБЛИЦИ 
с резултати от обработката на анкетните данни от проведено проучване 

сред граждани, представители на неправителствени организации и  бизнеса 
от община Тунджа 

 
Раздел І.   ВЪПРОСИ ПО ТЕМАТА НА АНКЕТАТА И РЕЗУЛТАТИ 

 

№ ВЪПРОС ОТГОВОРИ 
 

Брой 
Отг. 

% 

 
1. 

 
Въпрос 1:     Знаете ли, 
кои са основните 
стратегически и планови 
документи за провеждане 
на 
общинската политика на 
местно ниво? 
 
 

1. НЕ и не се интересувам 27 17.31 

2.  НЕ, но се интересувам 56 35.90 

3. Донякъде 44 28.21 

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

29 18.59 

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

0 0 

6. Друго мнение  0 0 

 
2. 

 
Въпрос 2:     В какви 

форми на участие сте 

били ангажирани при 

подготовката на Плана 

за интегрирано развитие 

на Община „Тунджа“ 2021-

2027 г.? 

 

1. Анкета, публикувана на 
интернет страницата на 
администрацията 

14 7,53 

2.  Анкета, оставена за попълване 
в Центъра за обслужване на 
граждани 

14 7,53 

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

4 2,15 

4. Анкетно проучване, проведено 
от анкетьор 

27 14,52 

5.  Фокус групи 4 2,15 

6.  Експертни съвети 0 0 

7.  Публично представяне или 
обсъждане на проекта на 
документа 

19 10,22 

8. Не съм бил ангажиран 103 55,38 

9. Друго  1 0,54 
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3. 

 
Въпрос  3:     Чрез какви 
форми на участие бихте 
искали да бъдете 
ангажирани при 
мониторинга, 
допълнението и 
изпълнението на Плана за 
интегрирано развитие на 
Община „Тунджа“ 2021-
2027 г.? 
 
 

1. Анкета, публикувана на 
интернет страницата на общината  

45 19,31 

 2.  Анкета, оставена за попълване 
в Центъра за обслужване  

31 13,30 

 3.  Анкета, изпратена на е-
мейлите на заинтересованите  

26 11,16 

 4.  Анкетно проучване, проведено 
от анкетьор 

22 9,44 

5.  Фокус групи 13 5,58 

6.  Експертни съвети 15 6,44 

 7.  Публично представяне или 
обсъждане на документа 

38 16,31 

8.  Не искам да бъда ангажиран 40 17,17 

9.  Друго по-различно мнение 3 1,29 

 

 
4. 

 
Въпрос 4:     По какъв 
начин бяхте информирани 
за публичното 
представяне или 
обсъждане на 
проекта на Плана за 
интегрирано развитие на 
Община „Тунджа“ 2021-
2027 г.? 
 
 

1.  Обява на интернет страницата 
на администрацията 

20 10,20 

2.  Обява на информационни 
табла в общинския център 

14 7,14 

3.   Обява на информационни 
табла във вашето населено 
място 

26 13,27 

4.   Съобщение в медии 32 16,13 

5.   Получена покана 28 14,29 

6.   Публикуван проекта на 
документа в интернет  

16 8,16 

7.   Не бях информиран 57 29,08 

8.  Друго … 3 1,53 

5. Въпрос 5:     По какъв 
начин бихте искали да 
бъдете информирани за 
публичното представяне 
или обсъждане на 
напредъка на Плана за 
интегрирано развитие на 
Община „Тунджа“ 2021-
2027 г.? 
 

1. Обява на интернет страницата 
на администрацията 

52 20,80 

2. Обява на информационни табла 
в  общинския център 

18 7,20 

3. Обява на инфо. табла във 
вашето населено място 

56 22,40 

4. Съобщение в медии 42 16,80 

5.  Получена покана 44 17,60 

6. Публикуван проекта на 
документа в интернет  

22 8,80 

7.  Не искам да бъда информиран 12 4,80 
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8.  Друго  4 1,60 

6. Въпрос 6:     Как 
участвахте досега в 
изпълнението на Плана за 
интегрирано развитие на 
Община „Тунджа“ 2021-
2027 г.? 
 
 

1. Изпълнение на частни 
бизнес проекти или проекти за 
юридическо лице с нестопанска 
цел 

5 2,86 

2.  Чрез ПЧП (публично-частно 
партньорство), включително 
концесии 

0 0 

3.  Чрез партньорски проекти с 
общинска администрация 

8 4,57 

4. Инвестиции на граждани 5 2,86 

 5. С чуждестранни инвестиции 1 0,57 

6. С Европейски проекти 16 9,14 

7. Не мога да преценя 31 17,71 

8.  Не съм участвал 107 61,14 

9.  Друго . 

 

 

 

2 1,14 

7. Въпрос 7: Как бихте 
искали да участвате в 
изпълнението на Плана за 
интегрирано развитие на 
Община „Тунджа“ 2021-
2027 г.? 
 
 

1. Изпълнение на частни 
бизнес проекти или проекти за 
юридическо лице с нестопанска 
цел 

 

13 6,19 

2.  Чрез ПЧП (публично-частно 
партньорство), включително 
концесии 

 

5 2,38 

3.  Чрез партньорски проекти с 
общинска администрация 

28 13,33 

4. Инвестиции на граждани 19 9,05 

5. С чуждестранни инвестиции 13 6,19 

6. С Европейски проекти 38 18,10 

7. Не мога да преценя 60 28,57 

8.  Не съм участвал 32 15,24 
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9.  Друго .... 2 0,95 

 
8. 

 
Въпрос 8:  В какви форми 
на участие сте били 
ангажирани при 
наблюдението (контрола 
и оценката) на Плана за 
интегрирано развитие на 
Община „Тунджа“ 2021-
2027 г., до този момент? 
 
 

1. Анкета, публикувана на 
интернет страницата на 
администрацията  

10 5,75 

2. Анкета, оставена за попълване в 
Центъра за обслужване  

10 5,75 

3. Анкета, изпратена на е-мейлите 
на заинтересовани страни  

8 4,60 

4. Анкетно проучване с анкетьор 19 10,92 

5. Работна група за наблюдение 
Общинския план  

7 4,02 

6.  Не съм бил ангажиран 120 68,97 

7. Друго .... 0 0 

 
9. 

 
Въпрос 9:     В какви 
форми на участие бихте 
искали да бъдете 
ангажирани при 
наблюдението 
(контрола и оценката) на 
Плана за интегрирано 
развитие на Община 
„Тунджа“ 2021-2027 г.? 
 
 
 

1. Анкета, публикувана на 
интернет страницата на 
администрацията 

39 19,02 

2.  Анкета, оставена за попълване 
в Центъра за обслужване на 
граждани 

18 8,78 

3.  Анкета, изпратена на е-мейлите 
на заинтересовани страни –  
бизнес организации и юридически 

16 7,80 

4.  Анкетно проучване с анкетьор 38 18,54 

5.  Работна група за наблюдение 
на Общинския план за развитие 

40 19,51 

6. Не искам да бъда ангажиран 51 24,88 

7.   Друго какво ?  3 1,46 
 

10. Въпрос 10:     Считате 
ли, че Вашето мнение е 
било отчетено от 
Община „Тунджа“ при 
изпълнение и наблюдение 
на политиката за 
общинско развитие 

1. Да 26 16,77 

2. Не 27 17,42 

3. Не знам 86 55,48 

4. Не се интересувам 16 10,32 

5.  Друго  1 0,64 

11. Въпрос 11:     Вие 
потърсихте ли обратна 
връзка от 

1. Да 16 10,32 

2. Не 103 66,45 
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администрацията дали 
Вашето мнение е било 
отчетено? 

3. Не се интересувам 34 21,94 

4.Друго: 2 1,29 

 
12. 

 
Въпрос 12:     Кои 
направления на 
общинската политика 
представляват най-
голям интерес за Вас? 
 
 

1. Неграмотността, състоянието и 
ефективността на образователната 
система 

53 15,87 

2.  Състоянието на 
инфраструктурите и жизнената 
среда 

59 17,66 

3.  Опазването на природата, 
рециклиране на отпадъците, 
възобновяеми енергийни 
източници 

32 9,58 

4.  Социални неравенства и 
етническо противопоставяне 

4 1,20 

5.  Опазване на културното 
наследство и традиции 

62 18,56 

6.  Стимулиране на местната 
икономика, малкия бизнес  

45 13,47 

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

66 19,76 

8.  Нито едно направление 11 3,29 

 9.  Друго  2 0,60 
 

 
13. 

 
Въпрос 13:      Кои 
аспекти на 
провеждането и 
управлението на 
общинската 
политика Ви 
вълнуват най-
много? 
 
 

1. Придържане към целите, приоритетите 
и мерките на Общинския план за 
интегрирано развитие на Община 
Тунджа 2021-2027 г., 

32 13,39 

2.  Изпълнение на конкретните проекти, 
предвидени в Общинския план за 
интегрирано развитие на Общината  

50 20,92 

3.  Качество на изпълнението на 
Общинския план за интегрирано 
развитие на Община Тунджа 2021-2027  

44 18,41 

4.  Начин на финансиране и отчетност на 
дейностите по Общинския план за 
интегрирано развитие на Общината 

31 12,97 

5.  Спазване на сроковете за изпълнение 
на дейностите по Общинския план за 
интегрирано развитие на Общината 

36 15,06 
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6.  Не се интересувам от изпълнението  
на  Общинска политика 

43 17,99 

7.  Друго  3 1,26 

 
14. 

 
Въпрос 14:     
Интересувате ли 
се от активно 
участие в 
общинска 
политика? 
 

1. Не се интересувам 59 38,06 

2.  Интересувам се, но не мога да 
участвам 

59 38,06 

3.  Интересувам се и искам да участвам, 
но нямам идеи  

20 12,90 

4.  Интересувам се, искам да участвам и 
имам идеи и препоръки 

15 9,60 

5.Друго  

 

 

2 1,29 

 
15. 

 
Въпрос 15:    Кои 
конкретни идеи и 
препоръки в 
СФЕРАТА НА 
ЕКОЛОГИЯТА ви 
допадат, 
харесват и 
препоръчвате? 
 
 

1. Подобряване на транспорта чрез 
пешеходни зони, велосипедни алеи, по-
достъпен и ефективен обществен 
транспорт; укрепване на местната еко 
икономика 

81 26,62 

2.  Стимулиране на енергийната 
ефективност в съществуващите сгради 
чрез подобряване на топлоизолацията 
на външните стени, покривите и 
остъкляването, повишаване на 
ефективността на отоплителните и 
другите инсталации 

54 17,06 

3.  Подобряване на управлението на 
инфраструктурните мрежи - ВиК, 
електроснабдяване, управление на 
отпадъците и други 

77 25,50 

4.  Насърчаване използване на енерго 
възобновяеми източници 

19 6,29 

5.  Повторно използване на земята 
(регенерация) - преустройство или 
повторно използване на изоставени, 
запустели или неизползвани зони; 

20 6,62 

6.  Насърчаване на потреблението на 
местни зелени продукти  

31 10,26 

7.  Превенция и смекчаване на ефекта от 
промените в климата и защита от 

17 5,63 
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природни бедствия –наводнения, 
засушаване, пожари 

8.  Други 

 

 

3 0,99 

 
16. 

 
Въпрос 16:  Кои 
конкретни идеи и 
препоръки  в 
СОЦИАЛНАТА 
СФЕРА ви 
допадат, 
харесват и 
препоръчвате? 
 
 

1. Устойчива и качествена заетост с 
подкрепа на доходите;  

93 40,43 

2. Интеграция на малцинствата - равни 
възможности в образованието и 
здравеопазването, квалификацията, 
включване; достъп до услуги 

19 8,26 

3.   Жилищни политики 25 10,87 

4.  Индивидуално и семейно измерение - 
икономическо и социално подпомагане, 
насочено към най-нуждаещите се; 
подобряване на услугите в областта на 
социалните грижи и социалното 
подпомагане 

87 37,83 

5. Друго 6 2,61 

 
17. 

 
Въпрос 17: Кои 
конкретни идеи и 
препоръки в 
ИКОНОМИЧЕСКАТ
А СФЕРА Ви 
харесват, допадат 
и бихте 
препоръчали? 
 
 

1. Възстановяване на  икономика 
съобразено с местните условия и 
конкурентоспособност, стимулиране 
икономика на знанието и иновациите 

43 24,02 

2.  Изграждане, рехабилитация и 
модернизация на добра бизнес 
среда,създаване на нови работни места, 
привличане на инвеститори 

65 36,31 

3.  Стимулиране създаването на нови 
местни малки и средни предприятия 

65 36,31 

4.  Друго  6 3,35 

 
 
18. 

 
 
Въпрос 18: Кои 
конкретни идеи и 
препоръки в 
СФЕРАТА НА 
ТЕРИТОРИАЛНО 
СЕЛИЩНО 
УСТРОЙСТВО, 
АРХИТЕКТУРАТА 
И КУЛТУРАТА Ви 

1. Опазване на природното и културното 
наследствои достъпността до него;  

77 25,58 

2.  Реконструкция и модернизация на 
съществуващия сграден фонд - 
преодоляване на проблемите 

51 16,94 

3. Опазване и обновяване на 
обществените пространства - 
подобряване на жилищния пейзаж, 
ландшафт и качество на среда 

52 17,28 
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допадат и бихте 
препоръчали? 
 
 

4. Повишаване на архитектурното 
качество на сградите, тяхното 
многообразие и идентичност; 
премахване на самосрутващи се  

36 11,96 

5. Организиране на традиционни 
празници и обреди 

84 27,91 

6.Друго  1 0,33 

 
19.. 

 
Въпрос 19: Кои 
конкретни идеи и 
препоръки в 
СФЕРАТА НА 
УПРАВЛЕНИЕТО 
Ви допадат и бихте 
препоръчали? 
 
 

1. Успешно изпълнение на публичните 
политики чрез съгласуване на 
намеренията със заинтересованите 
страни  

38 14,67 

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

31 11,97 

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

69 26,64 

4. Зачитане на взаимните интереси 61 23,55 

5. Управление на много нива и 
децентрализация 

9 3,47 

6. Осъществяване на публично-частни 
партньорства 

23 8,88 

7. Укрепване на сътрудничеството 24 9,27 

8.  Други  

 

 

4 1,54 

 

Раздел ІІ. ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

 
20. 

 
 Вашето 
образование? 
  
 

9.    Без образование 3 1,97 

10.    С основно образование 40     26,32 

11.    Средно общо и/или 
професионално 

86 56,58 

12.    Висше образование 

 

 

23 15,13 

 
21. 

 
Вашият пол  

1.    Мъж 72 47,06 

4   Жена 81 52,94 
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23. 

 
Вашето положение 
на пазара на труда 
 

1. Зает по трудов договор 58 37,18 

2. Самонает 13 8,33 

3. Безработен, но търсещ работа 20 12,82 

4. Неактивен безработен, който не 
търси работа 

0 0 

5. Учащ 50 32,05 

6. Пенсионер, неработещ 11 7,05 

7. Домакиня или майка отглеждаща 
дете 

4 2,56 

 
24. 

 
В анкетата Вие сте 
представител на? 

1. Бизнеса 10 6,41 

2. НПО (неправителствена 
организация) 

11 7,05 

3.  Представлявате себе си като 
граждани 

135 86,54 

 
25. 

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

1. Член на малцинство (етническо, 
религиозно и др.) 

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

15 9,62 

2.  Хора с увреждания 4 2,56 

3.  Други лица в неравностойно 
положение 

3 1,92 

4.  Имигрант (лице с произход от 
държави извън ЕС, което се е 
установило сравнително наскоро 

0 0 

5.  Не попадам в нито една от 
горните категории 

134 85,9 

 
 

 

 
22. 

 
Възраст 

4.    до 29 години 54 34,61 

5.    30 – 60 години  76 48,72 

6.    над 60 години 

 

 

26 16.67 
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ПРОУЧВАНЕТО Е ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ 

„МОСТ- Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа - повишаване активното участие 
на младежите в местното развитие“, № BG05SFOP001-2.025-0044   

 

Дейност 1: „Проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени 
консултации, свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на 

политики на общинско ниво и механизми за отразяване мнението на младите 
хора и подобряване на тяхното гражданско участие в тези процеси “ 

 

 

www.eufunds.bg 

Оперативна програма:  „Добро управление“ 

Приоритетна ос: Ефективно и професионално управление в партньорство с 
гражданското общество и бизнеса 

Процедура:  Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 

 

  
 

2022 година 
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ТАБЛИЦИ 
с резултати от обработката на анкетните данни 

от проведено проучване сред служители и 
администрацията на Община Тунджа 
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ТАБЛИЦИ 
с резултати от обработката на анкетните данни от проведено проучване сред 

служители и администрацията на Община Тунджа 
 

№ ВЪПРОС ОТГОВОРИ Брой % 

 
1. 

Каква е формата и 
отношението на 
Вашата заетост, 
спрямо социално-
икономическия и 
обществен живот в 
Община Тунджа? 

1. Служител в общинската администрация 
и нейните административни звена в 
населените места на общината 

45 88.46 

2.  Член от общински съвет Тунджа. 6 11.54 

 
2. 

В какви форми на 

участие общината е  

ангажирала 

гражданите, /НПО/ и 

бизнеса  при 

подготовката на Плана 

за интегрирано 

развитие на Община 

„Тунджа“ 2021-2027 

година? 

1. Анкета, публикувана на интернет 
страницата на общината 

22 20.37 

2.  Анкета, оставена за попълване в 
Центъра за обслужване на граждани 

14 12.96 

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

11 10.19 

4. Анкетно проучване, проведено от 
анкетьор 

15 13.89 

5.  Фокус групи 10 9.26 

6.  Експертни съвети 6 5.56 

7.  Публично представяне или обсъждане 
на проекта на документа 

29 26.85 

8. Друго..................................................  1 0.93 

 
3. 

По какъв начин 
общината информира 
гражданите, /НПО/, 
бизнеса за публичното 
представяне и 
обсъждане на 
проекта на Плана за 
интегрирано развитие 
на Община „Тунджа“ 
2021-2027 година? 
 
 

1. Обява на интернет страницата на 
общината 

46 35,94 

 2.  Обява на информационни табла в 
общинския център 

17 13,28 

 3.  Обява на информационни табла в 
населените места на общината 

26 20,31 

4.  Съобщение в медии 22 17,19 

5.  Изпратена покана 5 3,91 

6.  Публикуван проекта на документа на 
интернет страницата на администрацията с 
възможност за обратна връзка 

11 8,59 

 7.  Не сме информирали 0 0 

 8.  Друго............................................... 1 0,78 
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4. 

 
Посочете, коя от 
посочените групи от 
хора приоритетно 
участваха в 
публичното 
представяне/обсъждан
е на Плана за 
интегрирано развитие 
на Община „Тунджа“ 
2021-2027 година? 
 
 

9. Представители на общинската 
администрация 

43 33,33 

10. Граждани представляващи себе си 
12 9,30 

11. Представители на НПО 
19 14,73 

4. Представители на бизнеса   20 15,50 

5.   Младежи 14 10,85 

6.   Медии  13 10,08 

7. Пенсионери 6 4,65 

8. Хора с увреждания 1 0,78 

9.   Не знам 1 0,78 

 
  5.  

Публикуван ли беше 
проекта на Плана за 
интегрирано развитие 
на Община „Тунджа“ 
на интернет 
страницата на 
администрацията ?  

1. Да 44 84,62 

2. Не 0 0 

3 Не знам 
8 15,38 

 
 
 

  6.  
 

 
Как Вие определяте 
характера на 
получените отзиви  на  
проекта на Плана за 
интегрирано развитие 
на Община „Тунджа“?  

1. Одобрителни 37 45,68 

2. Конструктивни, с добри насоки 36 44,44 

3. Деградивни, с забележки, но без 
конструктивни предложения 

3 3,70 

4. Не сме получавали отзиви 5 6,17 

 
7. 

 
Кои форми на участие 
на граждани, /НПО/ и 
бизнес в изпълнението 
на Общинския план за 
развитие на Община 
„Тунджа“ 2021-2027, 
считате за най-
ефективни и 
ползотворни? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Изпълнение на частни бизнес проекти 
или проекти за юридическо лице с 
нестопанска цел 

 

27 

 

22,88 

2  ПЧП, включително концесии 
4 3,39 

3  Инвестиции на граждани 17 
14,41 

4  Партньорски проекти с общ.  
25 21,19 

 5 Чуждестранни инвестиции 4           3.39 

6  Европейски проекти 34 
28,81 

7 Не мога да преценя 6 
5,08 

8 Друго …………………………………….. 1 
  0,85 
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8. 

В какви форми на 
участие сте 
ангажирали  граждани, 
/НПО/ и бизнеса при 
наблюдението 
(контрола и 
оценката) на 
Общинския план за 
развитие на Община 
Тунджа за  2021-2027? 
 

1. Анкета, публикувана на интернет 
страницата на администрацията  

23 26,74 

2. Анкета, оставена за попълване в Центъра 
за обслужване на граждани 

23 26,74 

3. Анкета, изпратена на е-мейлите на 
заинтересовани страни – бизнес 
организации и НПО 

13 15,12 

4. Анкетно проучване, проведено от 
анкетьор 

4 4,65 

5. Работна група за наблюдение Общинския 
план  

10 11,63 

6.  Не знам дали са били ангажирани 13 15,12 

7. Друго............................................. 0 0 

9. Отчетохте ли 
мнението на 
граждани/НПО/ 
бизнеса  при 
изпълнение на 
политиката за 
общинско развитие  
периода 2014-2020? 

1. Да 30 57,69 

2. Не 8 15,38 

3. Не знам 14 26,92 

 
10. 

 
Кои направления на 
общинската политика 
представляват най-
голям интерес за 
граждантите 
/НПО/бизнеса, според 
Вас? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Неграмотността, състоянието и 
ефективността на образователната 
система 

18 13,04 

2.  Състояние на инфраструктура и 
жизнена среда 

43 31,16 

3.  Опазването на природата, рециклиране 
на отпадъците, възобновяеми енергийни 
източници 

12 8,70 

4.  Социални неравенства и етническо 
противопоставяне 

9 6,52 

5.  Опазване на културното наследство  18 13,04 

 6.  Стимулиране на местната икономика  16 11,59 

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

22 15,94 

8.  Нито едно направление 0 0 

9.Друго………………………………… 0 0 
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11. 

Интересуват ли се от 
активно участие в 
Общинска политика 
гражданите/НПО/бизн
еса, според Вас  
 
 

1. Не се интересуват 10 13,70 

2.  Интересуват се, но не могат да 
участват 

19 26,03 

3.  Интересуват се  да участват, но нямат 
идеи  

15 20,55 

4.  Интересуват се, искат да участват и 
имат конкретни идеи и препоръки 

26 35,62 

5.  Друго  3 4,11 

 
12. 

В какво се изразява 
тяхната активност, 
базирайки се на опита 
от заеманата от Вас 
длъжност ? 
 
 

1. Споделяне на мнения по време на 
приемните дни на администрацията 

36 37,11 

2 Споделяне на мнения по време на 
срещите за обществено обсъждане 

31 31,96 

3. Споделяне на мнения (критики, похвали, 
предложения) в социалн. мрежи 

23 23,71 

4.  Публикации на критични материали и 
предложения в местните медии 

4 4,12 

5.  Друго.................. 3 3,09 

13.  Имат ли афинитет 
младите хора (до 29 
години) към активно 
участие в Общинска 
политика  

1. Да 21 40,38 

2. Не 21 40,38 

3. Не мога да определя 10 19,23 

 
14. 

Базирайки се на 
длъжността, която 
заемате и Вашия опит, 
кои аспекти от 
местната политика, 
предизвикват най-
голям граждански 
интерес? 
 
 

1. Състоянието на инфраструктурите и 
жизнената среда 

46 34,85 

2. Опазването на природата, рециклиране 
на отпадъците, ВЕИ 

8 6,06 

3.   Социални неравенства и етническо 
противопоставяне 

7 5,30 

4.  Опазване на културното наследство и 
местните традиции 

20 15,15 

5. Стимулиране на местната икономика, 
малкия бизнес и селското стопанство 

27 20,45 

6.Създаване на работни места и 
намаляване на миграцията  

24 18,18 

7. Друго. 

 

0 0 
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15. 

 
Базирайки се на 
длъжността, която 
заемате и Вашия опит 
, в коя сфера на 
обществения живот 
гражданите проявяват 
най-голям интерес и 
правят 
най-много 
предложения във 
фазата на подготовка 
на общинските 
политики? 
 
 

1. Икономическо развитие 34 27,87 

2. Социална сфера 39 31,97 

3. Околна среда 23 18,85 

4. Спорт, култура, наследство, традиции, 22 18,03 

5. Управление 3 2,46 

6. Друго 1 0,82 

 
 
16. 

Създадени ли са 
реални предпоставки 
за информация на 
гражданите и 
заинтересованите 
страни за резултатите 
от изпълнението на 
Общинския план за 
развитие на Община 
Тунджа 2021-2027? 
 
 

1. Стратегия  за информираност 20 24,39 

2. Инструменти за обратна връзка 21 25,61 

3. Събития за публична отчетност 29 35,37 

4. Адекватни мерки за отстраняване на 
грешки и пропуски в изпълнението и 
популяризиране на успешни практики 

9 10,98 

5. Друго  3 3,36 

 
17. 

Към момента, има ли 
Работна група за 
наблюдение 
изпълнението  на 
Плана за интегрирано 
развитие на Община 
„Тунджа“ 2021-2027 г.? 
 
 
 
 
 
 

1. Не и няма предвидена такава група 3 5,77 

2.  Има предвидена такава група,но тя не е 
сформирана и не работи 

4 7,69 

3. Има предвидена такава 
група,сформирана е, но не работи 

4 7,69 

4. Има предвидена такава 
група,сформирана е и работи 

10 19,23 

5. Не мога да отговоря 31 59,62 

  
18. 

Заложено ли е 
междинната 
оценка/Годишният 

1. Да 33 63,46 

2. Не 0 0 
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доклад за наблюдение 
на изпълнението на 
Плана за интегрирано 
развитие 2021-2027 г., 
да бъдат публикувани 
на интернет 
страницата  
за информация и 
публичност 

3. Не знам 19 36,54 

 

Раздел ІI.   ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 
 

 
     22. 

 
Местоживеенето 
Ви 
 

1.От населено място в Община Тунджа 39 75,00 

2.От населено място в друга община на 
област Ямбол 

11 21,15 

3.От населено място извън област Ямбол 

 

2 3,85 

ПРОУЧВАНЕТО Е ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ 

„МОСТ- Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа - повишаване активното участие на младежите в местното развитие“, № BG05SFOP001-2.025-0044   
Дейност 1: „Проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени консултации, свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на политики 

на общинско ниво и механизми за отразяване мнението на младите хора и подобряване на тяхното гражданско участие в тези процеси “ 
 

 

Оперативна програма:  „Добро управление“ 

 
19. 

 
 Вашето 
образование? 
  
 

13.    Без образование 1 1,92 

14.    С основно образование 1 1,92 

15.    Средно общо и/или професионално 24 46,15 

16.    Висше образование 

 

 

26 50,00 

 
20. 

 
Вашият пол  

1.    Мъж 21 40,39 

5   Жена 

 

 

31 59.62 

 
21. 

 
Възраст 

7.    до 30 години 6 11,54 

8.    31 – 60 години  32 61,54 

9.    над 60 години 

 

 

14 26,92 
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ПРОУЧВАНЕТО Е ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ 

„МОСТ- Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа - повишаване активното участие 
на младежите в местното развитие“, № BG05SFOP001-2.025-0044   

 

Дейност 1: „Проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени 
консултации, свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на 

политики на общинско ниво и механизми за отразяване мнението на младите 
хора и подобряване на тяхното гражданско участие в тези процеси “ 

 

 

www.eufunds.bg 

Оперативна програма:  „Добро управление“ 

Приоритетна ос: Ефективно и професионално управление в партньорство с 
гражданското общество и бизнеса 

Процедура:  Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 

 

  
 

2022 година 
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ГРАФИКИ 
с резултати от обработката на анкетните данни 

от проведено проучване сред граждани, 
представители на неправителствени организации 

и  бизнеса от община Тунджа 
 
 
 

 



 Проектът № BG05SFOP001-2.025-0044, „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ 

АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ “ се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
107 

  ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

Образование 

 

Пол 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой отговорили %

1.    Мъж 72 47,06

2 Жена 81 52,94
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1.    Мъж 2 Жена
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Възраст 

 

Категории уязвими групи 

 

В анкетата Вие сте представител на? 

 

до 29 години; 
86; 55%

30 – 60 години; 
43; 28%

над 60 години; 
27; 17%

1. Член на 
малцинст

во 
(етническ

о, 
религио…

2.  Хора с 
увреждан

ия

3.  Други 
лица в 

неравност
ойно 

положени
е

4.  
Имигрант 

(лице с 
произход 

от 
държави …

5.  Не 
попадам в 
нито една 
от горните 
категории

Брой отговорили 15 4 3 0 134

% 9,62 2,56 1,92 0 85,9

15 4 3 0

134

9,62 2,56 1,92 0

85,9

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Брой отговорили %

10 11

135

1. Бизнеса

2. НПО 
(неправителствена 
организация)

3.  Представлявате себе 
си като граждани
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Вашето положение на пазара на труда  

 

 

Раздел І.   ВЪПРОСИ ПО ТЕМАТА НА АНКЕТАТА И РЕЗУЛТАТИ 

 

Въпрос 1:  Знаете ли, кои са основните стратегически и планови документи за провеждане 

на общинската политика на местно ниво? 
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Въпрос 2:  В какви форми на участие сте били ангажирани при подготовката на Плана за 

интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г.? 

 

 

 

Въпрос  3:   Чрез какви форми на участие бихте искали да бъдете ангажирани 

при мониторинга, допълнението и изпълнението на Плана за интегрирано 

развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г.? 
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Въпрос 4:    По какъв начин бяхте информирани за публичното представяне или обсъждане 

на проекта на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г.? 

 

 

Въпрос 5: По какъв начин бихте искали да бъдете информирани за публичното представяне 

или обсъждане на напредъка на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-

2027 г.? 
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интернет 
страница

та на 
админист
рацията

2. Обява 
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информа
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общинск
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3. Обява 
на инфо. 
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8.  Друго

Брой отговорили 52 18 56 42 44 22 12 4

% 20,8 7,2 22,4 16,8 17,6 8,8 4,8 1,6
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Въпрос 6: Как участвахте досега в изпълнението на Плана за интегрирано 

развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г.? 

 

 

 

Въпрос 7: Как бихте искали да участвате в изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г.? 
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Въпрос 8:  В какви форми на участие сте били ангажирани при наблюдението 

(контрола и оценката) на Плана за интегрирано развитие на Община 

„Тунджа“ 2021-2027 г., до този момент? 

 

 

Въпрос 9:   В какви форми на участие бихте искали да бъдете ангажирани при 

наблюдението (контрола и оценката) на Плана за интегрирано развитие на 

Община „Тунджа“ 2021-2027 г.? 
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публикуван
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Въпрос 10: Считате ли, че Вашето мнение е било отчетено от Община 

„Тунджа“ при изпълнение и наблюдение на политиката за общинско 

развитиеъпрос 11:   Вие потърсихте ли обратна връзка от администрацията 

дали Вашето мнение е било отчетено? 

 

 

Въпрос 12:  Кои направления на общинската политика представляват най-

голям интерес за Вас? 
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Въпрос 13:   Кои аспекти на провеждането и управлението на общинската 

политика Ви вълнуват най-много? 

 

 

 

Въпрос 14:   Интересувате ли се от активно участие в общинска политика? 
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Въпрос 15:  Кои конкретни идеи и препоръки в СФЕРАТА НА ЕКОЛОГИЯТА ви 

допадат, харесват и препоръчвате? 

 

 

 

Въпрос 16:  Кои конкретни идеи и препоръки  в СОЦИАЛНАТА СФЕРА ви допадат, 

харесват и препоръчвате? 
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Брой отговорили 81 54 77 19 20 31 17 3
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Брой отговорили %



 Проектът № BG05SFOP001-2.025-0044, „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ 

АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ “ се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
117 

Въпрос 17: Кои конкретни идеи и препоръки в ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА Ви 

харесват, допадат и бихте препоръчали? 

 

Въпрос 18: Кои конкретни идеи и препоръки в СФЕРАТА НА ТЕРИТОРИАЛНО 

СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, АРХИТЕКТУРАТА И КУЛТУРАТА Ви допадат и бихте 

препоръчали? 

 

1. Опазване на 
природното и 

културното 
наследствои 

достъпността до 
него;

2.  Реконструкция 
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обреди

Брой отговорили 77 51 52 36 84

% 25,58 16,94 17,28 11,96 27,91
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Въпрос 19: Кои конкретни идеи и препоръки в СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО Ви 

допадат и бихте препоръчали? 

 

 

 ПРОУЧВАНЕТО Е ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ 

„МОСТ- Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа - повишаване активното участие 
на младежите в местното развитие“, № BG05SFOP001-2.025-0044   

Дейност 1: „Проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени 
консултации, свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на 

политики на общинско ниво и механизми за отразяване мнението на младите 
хора и подобряване на тяхното гражданско участие в тези процеси “ 

 

 

Оперативна програма:  „Добро управление“ 

Община Тунджа, Ноември 2022 г. 
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ПРОУЧВАНЕТО Е ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ 

„МОСТ- Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа - повишаване активното участие 
на младежите в местното развитие“, № BG05SFOP001-2.025-0044   

 

Дейност 1: „Проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени 
консултации, свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на 

политики на общинско ниво и механизми за отразяване мнението на младите 
хора и подобряване на тяхното гражданско участие в тези процеси “ 

 

 

www.eufunds.bg 

Оперативна програма:  „Добро управление“ 

Приоритетна ос: Ефективно и професионално управление в партньорство с 
гражданското общество и бизнеса 

Процедура:  Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 

 

  
 

2022 година 
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ГРАФИКИ 
с резултати от обработката на анкетните данни 

от проведено проучване сред служители и 
администрацията на Община Тунджа 
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  ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ 

Образование 

 

Пол  

  

 

 

 

 

 

 

1

1

24

26

1,92

1,92

46,15

50

0 10 20 30 40 50 60

1. Без образование

2. С основно образование

3. Средно общо и/или професионално

4. Висше образование

% Брой отговорили
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Възраст 

 

Позиция в общинското управление  

 

 

 

 

6
11,54

46

88,46

Брой отговорили %

1. Позиция в общинското управление на 
анкетираните

Член на Общ съвет Общ. Тунджа Служител в Общ. Тунджа

1. 
Анкета

, 
публ…

2.  
Анкета

, 
остав…

3. 
Анкета

, 
изпра…

4. 
Анкетн

о 
проу…

5.  
Фокус 
групи

6.  
Експер

тни 
съвети

7.  
Публич

но 
пред…

8. 
Друго..
............
.........…

Брой отговорили 22 14 11 15 10 6 29 1

% 20,37 12,96 10,19 13,89 9,26 5,56 26,85 0,93

2. В какви форми на участие общината е 
ангажирала гражданите , НПО и бизнеса при 

подготовка на ПИРО 2021-2027 г.



 Проектът № BG05SFOP001-2.025-0044, „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ 

АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ “ се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
122 

 

 

4. Посочете, коя от посочените групи от хора приоритетно участваха в публичното 

представяне/обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 година 

 

 

  5.  Публикуван ли беше проекта на Плана за интегрирано развитие на Община „Тунджа“ на 

интернет страницата на администрацията ?  

   

 

1. 
Обява 

на 
интерне

т …

2.  
Обява 

на 
информ
ацион…

3.  
Обява 

на 
информ
ацион…

4.  
Съобще

ние в 
медии

5.  
Изпрате

на 
покана

6.  
Публик

уван 
проекта 

на …

7.  Не 
сме 

информ
ирали

8.  
Друго

Брой отговорили 46 17 26 22 5 11 0 1

% 35,94 13,28 20,31 17,19 3,19 8,59 0 0,78

3. По какъв начин общината информира 
гражданите за публичното представяне и 

обсъждане на проекта на ПИРО 2021-2027 г.

Брой отговорили %

1.
Пре
дста
вите
ли …

2. Г
раж
дани 
пред
ста…

3.
Пре
дста
вите
ли …

4. 
Пре
дста
вите
ли …

5.   
Мла
деж

и

6.   
Мед
ии

7. 
Пенс
ионе

ри

8. 
Хора 

с 
увре
жд…

9.   
Не 

знам

Брой отговорили 43 12 19 20 14 13 6 1 1

% 33,33 9,3 14,73 15,5 10,85 10,08 4,65 0,78 0,78

0
10
20
30
40
50

Брой отговорили %

1. Да 2. Не 3 Не знам

Брой отговорили 44 0 8

% 84,62 0 15,38

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Брой отговорили %
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  6. Как Вие определяте характера на получените отзиви  на  проекта на Плана за интегрирано 

развитие на Община „Тунджа“?  

 

7. Кои форми на участие на граждани, /НПО/ и бизнес в изпълнението на Общинския план за 

развитие на Община „Тунджа“ 2014-2020, считате за най-ефективни и ползотворни?  

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Одобрителни

2. 
Конструктивн

и, с добри 
насоки

3. 
Деградивни, 
с забележки, 

но без 
конструктивн

и 
предложен…

4. Не сме 
получавали 

отзиви

Брой отговорили 37 36 3 5

% 45,68 44,44 3,7 6,17

Брой отговорили %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Брой отговорили %
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8. В какви форми на участие сте ангажирали  граждани, /НПО/ и бизнеса при наблюдението 

(контрола и оценката) на Общинския план за развитие на Община Тунджа за  2021-2027? 

  

9. Отчетохте ли мнението на граждани ,/НПО/, бизнеса  при изпълнение на политиката за 

общинско развитие  периода 2021-2027? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анкета, 
публикуван

а на 
интернет 

страницата 
на 

администра
цията лица с 
нестопанска 

цел

2. Анкета, 
оставена за 
попълване в 
Центъра за 
обслужване 
на граждани

3. Анкета, 
изпратена 

на е-
мейлите на 
заинтересов
ани страни –

бизнес 
организаци

и и НПО

4. Анкетно 
проучване, 
проведено 
от анкетьор

5. Работна 
група за 

наблюдени
е 

Общинския 
план

6.  Не знам 
дали са 

били 
ангажирани

7. Друго.......

Брой отговорили 23 23 13 4 10 13 0

% 26,74 26,74 15,12 4,65 11,63 15,12 0

Брой отговорили %

1. Да 2. Не 3. Не знам

Брой отговорили 30 8 14

% 57,69 15,38 26,92

30

8 14

57,69

15,38

26,92
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10. Кои направления на общинската политика представляват най-голям интерес за 

граждантите /НПО/бизнеса, според Вас? 

 

 

11. Интересуват ли се от активно участие в Общинска политика гражданите/НПО/бизнеса, 

според Вас 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Негра
мотно
стта, 
състо
яниет

о и 
ефе…

2.  
Състо
яние 

на 
инфр
астру
ктура 

и …

3.  
Опазв
ането 

на 
приро
дата, 
рецик
лир…

4.  
Социа

лни 
нерав
енств

а и 
етнич
еско …

5.  
Опазв

ане 
на 

култу
рното 
насле
дство

6.  
Стиму
лиран
е на 

местн
ата 

иконо
мика

7.  
Създа
ване 

на 
работ

ни 
места 

и …

8.  
Нито 
едно 
напра
влени

е

9.Дру
го

Брой отговорили 18 43 12 9 18 16 22 0 0

% 13,04 31,16 8,7 6,52 13,04 11,59 15,94 0 0

Брой отговорили %

1. Не се 
интересуват

2.  
Интересуват 

се, но не 
могат да 
участват

3.  
Интересуват 

се  да 
участват, но 
нямат идеи

4.  
Интересуват 
се, искат да 
участват и 

имат 
конкретни 

идеи и 
препоръки

5.  Друго

Брой отговорили 10 19 15 26 3

% 13,7 26,03 20,55 35,62 4,11

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Брой отговорили %
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12. В какво се изразява тяхната активност, базирайки се на опита от заеманата от Вас 

длъжност ? 

 

13. Имат ли афинитет младите хора (до 29 години) към активно участие в Общинска политика 

 

14. Базирайки се на длъжността, която заемате и Вашия опит, кои аспекти от местната 

политика, предизвикват най-голям граждански интерес? 

 

1. 
Споделяне 
на мнения 

по време на 
приемните 

дни на 
админист…

2 
Споделяне 
на мнения 

по време на 
срещите за 
обществено 
обсъждане

3. 
Споделяне 
на мнения 
(критики, 
похвали, 

предложен
ия) в …

4.  
Публикаци

и на 
критични 

материали 
и 

предложе…

5.  Друго...

Брой отговорили 36 31 23 4 3

% 37,11 31,96 23,71 4,12 3,09

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Брой отговорили %

1. Да 2. Не
3. Не мога да 

определя

Брой отговорили 21 21 10

% 40,38 40,38 19,23

21 21 10

40,38 40,38

19,23

Брой отговорили %

1. 
Състоя
нието 

на 
инфрас
труктур

ите и 
жизнен

ата 
среда

2. 
Опазва
нето на 
природ

ата, 
рецикл
иране 

на 
отпадъ
ците, 
ВЕИ

3.   
Социал

ни 
нераве
нства и 
етниче

ско 
против
опоста
вяне

4.  
Опазва
не на 

култур
ното 

наслед
ство и 

местни
те 

традиц
ии

5. 
Стимул
иране 

на 
местна

та 
иконо
мика, 

малкия 
бизнес 

и …

6.Създ
аване 

на 
работн
и места 

и 
намаля
ване на 
миграц

ията

7. 
Друго.

Брой отговорили 46 8 7 20 27 24 0

% 34,85 6,06 5,3 15,15 20,45 18,18 0

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Брой отговорили %
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15. Базирайки се на длъжността, която заемате и Вашия опит , в коя сфера на обществения 

живот гражданите проявяват най-голям интерес и правят най-много предложения във фазата 

на подготовка на общинските политики?  

 

 

16. Създадени ли са реални предпоставки за информация на гражданите и заинтересованите 

страни за резултатите от изпълнението на Общинския план за развитие на Община Тунджа 

2021-2027? 

 

 

 

1. 
Иконо
мичес

ко 
разви

тие

2. 
Социа

лна 
сфера

3. 
Околн

а 
среда

4. 
Спорт, 
култур

а, 
насле
дство, 
тради
ции,

5. 
Управ
ление

6. 
Друго

Брой отговорили 34 39 23 22 3 1

% 27,87 31,97 18,85 18,03 2,46 0,82

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
Брой отговорили %

1. Стратегия  за 
информираност

2. Инструменти 
за обратна 

връзка

3. Събития за 
публична 
отчетност

4. Адекватни 
мерки за 

отстраняване на 
грешки и 

пропуски в 
изпълнението и 
популяризиране 

на успешни 
практики

5. Друго

Брой отговорили 20 21 29 9 3

% 24,39 25,61 35,37 10,98 3,36

20 21

29

9

3

24,39 25,61

35,37

10,98

3,36

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Брой отговорили %
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17. Към момента, има ли Работна група за наблюдение изпълнението  на Плана за интегрирано 

развитие на Община „Тунджа“ 2021-2027 г.? 

 

 

18. Заложено ли е междинната оценка/Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на 

Плана за интегрирано развитие 2021-2027 г., да бъдат публикувани на интернет страницата за 

информация и публичност 

 

 ПРОУЧВАНЕТО Е ЧАСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ 

„МОСТ- Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа - повишаване активното участие 
на младежите в местното развитие“, № BG05SFOP001-2.025-0044   

 
Дейност 1: „Проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени 

консултации, свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на 
политики на общинско ниво и механизми за отразяване мнението на младите 

хора и подобряване на тяхното гражданско участие в тези процеси “ 

 

Оперативна програма:  „Добро управление“ 

1. Не и няма 
предвидена 
такава група

2.  Има 
предвидена 

такава 
група,но тя 

не е 
сформира…

3. Има 
предвидена 

такава 
група,сформ
ирана е, но 
не работи

4. Има 
предвидена 

такава 
група,сформ

ирана е и 
работи

5. Не мога 
да отговоря

6. Друго

Брой отговорили 3 4 4 10 31 1

% 5,77 7,69 7,69 19,23 59,62 0,82

0
10
20
30
40
50
60
70

Брой отговорили %

1. Да 2. Не 3. Не знам

Брой отговорили 33 0 19

% 63,46 0 36,54

33

0

19

63,46

0

36,54

0

10

20

30

40

50

60

70

Брой отговорили %



 

 

                                                             

 

 

 

 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА: 

 

                                   

 
 

 

ЗА КОНТАКТИ: 

 
 

Евроклуб Жена                Община Тунджа 
8600, Ямбол, ул.Раковски 1                                          8600, Ямбол, пл. Освобождение 1 
Тел. 046/662939                                                               Тел. 046 661565 
E-mail: eu_woman@abv.bg                                            Е-mail: contact@tundzha.net 
Web: https://euwomanbg.com/                                    Web: https://tundzha.bg/ 

 

ПРОЕКТ 

 

BG05SFOP001-2.025-0044, „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – 

ПОВИШАВАНЕ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ“, 

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

www.eufunds.bg 
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