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Проект  № BG05SFOP001-2.025-0228-С01 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство в Община Баните‘‘, финансиран от Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

Започва изпълнението на проект по Оперативна програма ,,Добро управление" в 

Община Баните 

 

 

Община Баните е партньор на Сдружение с нестопанска цел ,,Активни граждани за 

обществено развитие‘‘ относно изпълнението на проект „Повишаване на гражданското 

участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в 

Община Баните‘‘, Договор за БФП № BG05SFOP001-2.025-0228-С01/25.08.2022 г.   

Одобреният проект се финансира по Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура 

BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор 

„Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на 

политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално 

управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. 

 Проектното предложение ще удовлетвори потребността от засилване на 

гражданското участие, в процеса на изпълнението на решения и мониторинг на политики 

и законодателство, адекватни на обществените потребности в Община Баните. Активното 

гражданско участие се основава на прилагането на принципите на прозрачност, откритост 

и ефективност на местното управление и е условие за доброто функциониране на 

местната администрация. 

Целевите групи които ще бъдат обхванати от проектното предложение са: 

активното гражданско общество, в т.ч. представителите на бизнеса, неправителствен 

сектор, служителите на местната администрация Община Баните.  

Основната цел на проектното предложение е развитие и стимулиране на 

механизми на партньорство между гражданското общество, неправителствения сектор, 

бизнеса и местната власт, в процеса по изпълнение на политики за развитие на Община 

Баните, механизми за мониторинг - гаранция за открито и отговорно управление. 

 

Обща стойност на проекта: 60 000 лв., от които 51 000 лв. европейско и  9 000 лв. 

национално съфинансиране. 

Срок на изпълнение на проекта: 12 месеца 

Начало на проекта: 25.08.2022 г. 

Крайна дата на изпълнение на проектните дейности: 25.08.2023 г. 

 

 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/


 
 
  

 

 

ДОКЛАД  

ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ   

С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА МИНАЛ ОПИТ ОТНОСНО 

ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ С 

ФОКУС ВЪРХУ ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ, 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОПАЗВАНЕ НА 

ГОРСКИЯ ФОНД, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ДР. 

В ОБЩИНА БАНИТЕ 
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1. Въведение 

 

         Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект № BG05SFOP001-

2.025-0228  „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство в Община Баните‘‘, финансиран от 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд и се основава на проведено проучване и 

анализ на нагласите на местните власти да си партнират с представителите на 

гражданското общество, в т.ч. неправителствени организации, представители на 

бизнеса и др., като стимулират различни форми на партньорство в процеса на 

изпълнение и мониторинг на политики и законодателство и осигуряване на 

открито и отговорно управление, адекватно на нуждите на общността.        

Проучването се извърши в сътрудничество с отдел „Европейски програми 

и проекти, икономически и хуманитарни дейности и услуги” към ОА Баните, като 

същото беше отнесено към целевата група – представители на общинската 

администрация, представители на Общински съвет-Баните, кметове на кметства 

и кметски наместници.  За целите на самото проучване, се подготви анкетна 

карта, в която са зелегнали въпроси, свързани с проучване на нагласите на 

местната администрация и изследващи нивото на информираност на местната 

власт и администрацията за възможностите за участие на гражданите, бизнеса 

и неправителствения сектор в процеса по формулиране, преформулиране, 

изпълнение и мониторинг на политики.  

         Докладът има за цел да представи резултатите от проучването на 

съществуващия опит от миналото на гражданско участие в работата  на община 

Баните, тяхното сътрудничество с бизнеса, участието на НПО, а в последствие 

– в хода на проектните дейности, да бъдат изведени препоръки за оптимизиране 

на процесите за участие на гражданското общество. Като следствие на всичко 

изброено, ОА Баните ще има възможност да отговори на нуждите на обществото 

като премахне съществуващите затруднения по отношение на комуникация и 

сътрудничество с бизнеса, неправителствения сектор и гражданите с цел 

устойчиво развитие на територията. 

  В този смисъл активното гражданско участие непременно се свързва и с 

прилагането на принципите на публичност, прозрачност, откритост и 

ефективност на местното управление, а тава също е условие за доброто 

функциониране на местната администрация в полза на обществото. 

Изготвянето на доклада от направеното проучване ще спомогне за 

ускоряване на комуникацията между целевите групи и Община Баните, ще 

подобри ефективността на администрацията, ще осигури една добра 

партньорска среда и ще удовлетвори очакванията на обществото.  
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1.2. Цели и задачи на проучването 

 

Докладът има за цел да удовлетвори потребността от засилване на 

гражданското участие, в процеса на изпълнението на решения и мониторинг на 

политики и законодателство, адекватни  на обществените потребности в Община 

Баните, което от своя страна кореспондира с основната цел на проектното 

предложение за развитие и стимулиране на  механизми на партньорство  между  

гражданското общество, неправителствения сектор, бизнеса  и местната власт, 

в процеса по изпълнение на политики за развитие на Община Баните. 

         След провеждането на анкетното проучване на представителите на 

местната власт в Община Баните, в хода на проектните дейности, предстои да 

се изведат нови инструменти и форми за повишаване и стимулиране на 

активността  на неправителствения сектор и бизнеса в процеса по изпълнение и 

мониторинг на политики от местната администрация, да бъдат ясно 

формулирани препоръки към местната администрация от страна на партньора 

по проекта (Сдружение ,,Активни граждани за обществено развитие‘‘) относно 

формите и тяхната ефективност за повишаване  и стимулиране на  гражданското 

участие, неправителствения сектор и бизнеса.  

         Задачите, от друга страна, са свързани с процесите по проучване, 

идентифициране, анализиране на получените резултати, организиране и 

провеждане на лични/онлайн срещи и консултации с целевите групи, извеждане 

на препоръки за работещи инструменти и видовете форми за повишаване и 

стимулиране на активността на неправителствения сектор, гражданското 

общество и бизнеса в процеса по формулиране/преформулиране на местните 

политики за развитие. 

           В тази връзка можем да определим три основни цели на проучването, 

както следва: 

 Оценка на гражданското участие в мониторинга на местната политика през 

погледа на местната администрация и представителите на местната 

власт; 

 Проучване на възможностите за повишаване на участието на гражданите 

във формулирането и изпълнението на местните политики; 

 Анализиране на резултатите и ориентирането им към управленските 

действия на Община Баните. 

 

 

  2.Методология 
 

Тъй като анкетните проучвания са най-масово използваният и популярен 

метод за получаване на обратна връзка и за измерване на удовлетвореността 

на потребителите във всички сфери на обществения живот, включително и по 

отношение на формулирането и мониторинга на местнтие политики, се спряхме 
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на него като най-подходящ вариант за извличане на актуална информация.         

Популярността на този метод се дължи, от една страна, на различните форми, 

под които може да се проведе една анкета (класическа анкетна карта/въпросник, 

графичен въпросник, мобилна апликация), както и разнообразието на 

средствата, чрез които може да се приложи методът (електронна обратна 

връзка, хартиена анкета, телефонна анкета).  

Освен това анкетите са широко разпознаваеми сред потребителите, като 

целевите групи по принцип са отворени и склонни да отговарят на анкетните 

въпроси, особено ако същите са атрактивно оформени, не отнемат много време 

и са лесни за попълване.  

Анкетните проучвания могат да се проведат чрез разнообразни средства 

и техники, като за конкретния случай и в изпълнение на горецитирания проект се 

препоръчва използването на възможно най-широк набор от възможности, за да 

могат да бъдат обхванати всички представители на целевата група, а именно: 

 Попълване на място в Общинска администрация – Баните и предаване 

лично на отговорния служител-експерт ,,Проучване, анализ и 

комуникация‘‘ (назначен в изпълнение на проект №BG05SFOP001-2.025-

0228 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство в Община Баните‘‘ по ОПДУ); 

 Използване на уеб-байзиран формуляр, който се попълва он-лайн - 

изпращане на онлайн базирани анкети от отговорния служител към 

представителите на администрацията/местната власт на Община Баните 

- с оглед спестяването на време и пестенето на хартия от екологична 

гледна точка и опазване на околната среда, мерки които съпровождат 

използването на метода; 

 Провеждане на анкетно проучване по телефона, като алтернативен 

вариант за достигане до по-голям брой представители на целевата група.  

С оглед постоянното развитие на технологиите, във всеки един момент е 

възможна появата и на нов подход при провеждането на анкетни проучвания в 

ОА Баните. Колкото по-разнообразни форми на анкетните проучвания се 

използват и чрез колкото повече средства се провеждат те, толкова по-

представителна може да е и обратната връзка, чрез което да се постигне и по-

ефективно измерване на получената информация. Независимо от 

обстоятелството, че анкетните проучвания са най-разпространени и в 

значителна степен могат да се определят като лесен за прилагане метод за 

получаване на обратна връзка, подготовката за провеждането на анкетните 

проучвания не следва да се подценява.  

За да бъдат ефективни, анкетите следва да са внимателно и прецизно 

планирани и проведени. Съществена част от успешното провеждане на 

анкетното прочуване е адекватната мотивация, която ще се даде на целевите 

групи (представителите на ОА Баните и представителите на местната власт в 

Община Баните), за да попълнят анкетата, да отговорят на зададените въпроси.   
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Съществено важно е и атрактивното представяне на анкетата пред 

целевите групи за степента на ефективност на този метод. В тази връзка 

разработените анкетни карти от експерта отговарят на следните изисквания:  

 Анкетните карти са с малък обем -около две/три страници; 

 Да са атрактивни и лесни за четене и попълване; 

 С осигурена възможност за бързина при даването на отговорите; 

 Първата страница е проектирана така, че да е приятна за окото и да 

привлича вниманието и отговаря на изискванията за информация и 

публичност на ОПДУ; 

 В анкетета е указано точното име на проекта за изследване на мнението 

и да показва кой провежда проучването; 

 Въпросите са представени в логичен ред.  

В заключение на настоящата точка формулирането на въпросите е 

направено така, че да осигурява  възможност потребителите да изразят 

конкретното си виждане, както и възможност за получаване на реалистична 

обратна връзка по конкретните аспекти/области, свързани с формулирането и 

мониторинга на местните политики.  

Освент това е елиминирана необходимостта целевата група да се връща 

назад и ако отговорът на даден въпрос зависи от отговор, даден по-рано при 

попълването, то двата въпроса следва да са поредни, като не се препоръчва 

насочване към номера на въпроса.  

 

 

   2.1 Организация и провеждане на проучването 

 

За ефективното изпълнение на дейността е необходима тясна 

комуникация с представителите на местната администрация от всички ресорни 

отдели и дирекции на Община Баните по отношение на миналия опит относно 

гражданското участие в процеса по изпълнение и  мониторинг на политики с 

фокус върху икономика и туризъм, опазване на  горския фонд, регионално 

планиране, образование и култура, управление на отпадъците, опазване на 

околната среда и др. и обсъждане  на нагласите на местната администрация  за 

нови подходи за стимулиране засилването на гражданско участие. 

          В контекста на изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.025-0228  

„Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг 

на политики и законодателство в Община Баните‘‘, финансиран от Оперативна 

програма „Добро управление“, отговорният екип е съставен от експерт и 

координатор/счетоводител.  

         По отношение на разпределението на ангажиментите за провеждането на 

анкетното проучване и изготвянето на настоящия доклад е важно да отбележим, 

че в изпълнение на своите задължения по проекта, експертът е ангажиран с 

цялостната координация по събиране, проучване и анализ на информацията от 

анкетните карти, също така осъществява комуникация с представителите на 
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целевите групи на анкетното проучване, с цел разработването на настоящия 

доклад.  

 

2.2 Етапи на проучването    

 

        Етапите на проучването на проучването бяха следните: 

ЕТАПИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

1 етап Разработване на анкетна карта съгласно приложената 

методология от експерт ,,Проучване, анализ и комуникация‘‘ 

на Община Баните в изпълнение на проекта. При 

разработването на анкетната форма се следваха всички 

изисквания в проектното предложение, при спазване на 

изискванията по информация и публичност по Оперативна 

програма „Добро управление“. В тази връзка бяха изведени 

въпроси по темите - икономика и туризъм, опазване на 

горския фонд, регионално планиране, образование и 

култура, управление на отпадъците, опазване на околната 

среда. След разработването на бланката на въпросника, 

същата беше утвърдена от Кмета на Община Баните.  

 

2 етап Вторият етап представлява същинското провеждане  на 

проучване, посредством онлайн базиран формуляр 

разпратен на електронните пощи на представителите на 

целевата група, както и на хартия и/или чрез попълване на 

въпросника по телефон, когато е необходимо с оглед на 

обхващането на по-голям брой участници. 

 

3 етап След обработването на постъпилите отговори и 

обобщаването на резултатите от проведеното проучване, 

ще бъде направен кратък анализ на резултатите и ще бъде 

разработен доклад, съгласно изискванията на проекта. 

 

4 етап Осигуряване на достъп на всички  ресорни отдели до 

изготвения доклад и сътрудничество със Сдружение с 

нестопанска цел „Активни граждани за обществено 

развитие“, като партньор по проекта, за дефинирането на 

препоръки към Община Баните, относно  формите и 

ефективност на общината за повишаване и стимулиране  на 

гражданското участие в процеса на формулиране на 

политики, открито  и отговорно  поведение  по време  на 
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 2.3. Териториален обхват на проучването 

   

         По отношение на териториалния обхват на проучването, същото се 

осъществява на територията на Община Баните, област Смолян, в тази връзка 

анкетната карта беше споделена с всички специалисти/експерти в Община 

Баните и всички представителите на местната власт (кметове на кметства, 

кметски наместници, общински съветници). 

В синхрон с настоящата 

подточка трябва да отбележим, 

че Община Баните се намира в 

североизточната част на 

Смолянска област и заема част 

от централния дял на Средните 

Родопи. Територията й е 313 кв. 

км., с надморска височина в 

границите от 400 до 1992 метра. 

Тя се нарежда на четвърто 

място по територия сред 

общините на област Смолян.  

Общинският център на 

общината е село Баните, което 

се намира на 255 км. от 

столицата и на 56 км. от 

областния център град Смолян. 

В състава на общината влизат: 

общинският център с. Баните – 

постоянно развиващо се 

балнеоложко и курортно 

селище, и селата: Давидково, 

Оряховец, Малка Арда, Ропите, Белев дол, Вишнево, Гълъбово, Загражден, 

Стърница, Босилково, Траве, Сливка, Дебеляново, Рибен дол, Две Тополи, 

Планинско и Малко Крушево, от които девет кметства. Общият брой на 

населението в общината е приблизително 3 381 души.  

тяхното  изпълнение и възможности за мониторинг и 

наблюдение. 
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       Село Баните има потенциал за развитие на балнеоложки туризъм, еко и спа 

туризъм, като основна цел на администрацията е да установи добри партньорски 

отношения с представителите на туристическия сектор, гражданското общество, 

НПО сектора и бизнеса като цяло. Освен това в община Баните са регистрирани 

редица археологически обекти и антични селища, които представляват интерес 

за туристите. Курортът е изходен пункт за излети в красивите околности по 

поречието на река Малка Арда, за екскурзии до местностите връх „Свобода”, 

връх „Вешката”, връх „Рожен”, Националната астрономическа обсерватория, 

„Дяволския мост” и др. Река Малка Арда, рибарникът и микроязовирът в 

с.Давидково, ловното стопанство „Кормисош” предоставят добри условия за лов 

и риболов. 

  

2.4. Целева група 

 

 Целевата група на анкетното проучване е съставена от служителите в 

общинска администрация, общинските съветници (Общински съвет-Баните е 

съставен от 11 общински съветници), кметовете на кметство и кметските 

наместници  в Община Баните, затова за нуждите на настоящата подточка и за 

внасяне на по-голяма ясното по отношение на целевата група, прилагаме 

долната таблица: 
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2. Анализ на резултатите от проведеното анкетно 

проучване 
 

 

Видно от получените отговори на първия въпрос, по-голямата част от 

анкетираните служители са представители на Общинска администрация-Баните, 

това е напълно логично, поради факта, че представителите на местната власт 

са много по-малко като брой. Резултатите са разпределени, както следва: 76.2% 

са представители на ОА Баните, 12.7% са общински съветници, а 11.1% кметове 

и кметски наместници. 
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По отношение на втория въпрос се забелязва ясна тенденция за 

завишаване на възрастта на представителите на целевите групи. В тази връзка 

можем да направим обосновано предположение, че на територията на Община 

Баните има липса на кадри в тази сфера и/или липса на заинтересованост от 

страна на младите по отношение на местната политика.  

         Видно от приложената графика най-много от анкетираните 

представителите са на възраст между 51-60 г. (42.9%), следващите групи са 

разпределени, както следва: 33.3% са на възраст между 36-50 години, 12.7% са 

на възраст между 18 и 35 години, а не малък процент (11.1%) са в пред или в 

пенсионна възраст. 

 

     Според получените отговори на третия въпрос става ясно, че 

образователната степен на 68.3% от анкетираните е висока (висше или 

полувисше образование), 30.2% са със средно образование, а едва 1.6% са с 

основно образование. Важно е да отбележим, че в зависимост от заеманите 

длъжности и изискванията за степента на образование са различни, като 

например за избираемите длъжности, според разпоредбите, не е необходимо 

висше образование. 
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  Първите няколко въпроса бяха насочващи и даваха информация за 

целевата група, но следващите въпроси от анкетната карта са в различен 

контекст.  

Видно от четвъртия въпрос и според получените отговори най-често 

използваният начин за получаване на обратна връзка за мнението на 

гражданското общество, НПО сектора и бизнеса от страна на представителите 

на местната власт и местната администрация са именно неформалните срещи 

(52.4%). Разбира се неформалните срещи са лесен начин за набиране на бърза 

обратна връзка, но те нямат нужния официален характер, това се отнася и за 

личните срещи с представителите на неправителствения сектор (28.6%). 

За съжаление резултати по отношение на по-добрите средства за 

допитване са по-незадоволителни, а именно: общоселски събрания (7.9%), 

анкетни проучвания (под 1%), организиране на кръгли маси (под 1%). Не малък 

процент от анкетираните въобще не се допитват до мнението на гражданите, 

НПО и бизнеса (7.9%).  

На фона на малкия брой служители и представители на местната власт, 

поради спецификите на Община Баните, получените резултати са по-скоро 

тревожни и е препоръчително ръководството на Община Баните да приложи 

необходимите мерки за засилване на комуникацията с гражданите, НПО и 

бизнеса. 

 

 

        Петият въпрос е пряко свързан с предходния, от който ясно се забелязва 

желанието за засилване на връзките, като 87.3% от анкетираните са убедени, че 

има ползва от провеждането на допитвания до населението/НПО сектора и 

бизнеса за провеждането на местните политики. Доста по-малък процент (9.5%) 

смятат, че допитванията не са подходящи, тъй като често гражданите не са 

запознати добре с процесите по управление на местно ниво, но погледнато от 

друга страна ангажимент, именно на институциите, е да информира всички 

http://www.eufunds.bg/


13 
 

----------------------------------------  www.eufunds.bg ------------------------------------------------ 
Проект  № BG05SFOP001-2.025-0228  „Повишаване на гражданското участие в процесите на 
изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Община Баните‘‘, финансиран 

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

 

заинтересовани лица за дейностите си. Само 3,2% мислят, че няма ползва от 

провеждането на допитвания. 

 

     Според процентното съотношение на получените отговори на шестия 

въпрос, еднозначно с 90.5% представителите на администрацията и местната 

власт считат, че информират достатъчно заинтересованите лица по актуални 

теми. Само 9.7% са отговорили, че все пак информират заинтересованите лица, 

но само когато темите са положителни, може би в контекста на избягването 

създаването на конфликти. Никой от анкетираните не е отговорил отрицателно. 

 

   

Основен метод за предоставяне на информация на заинтересованите 

лица е официалният сайт на Община Баните (49.2%), с доста по-малки проценти 

се нареждат: информационните табла (38%) и фейсбук страницата на общината 

(20.6%). Останалите възможности са с еднакви стойности (с по 1.6%), видно от 

приложената графика. 
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По отношение на осмия въпрос представителите на целевите групи 

отговарят, че общинските сесии са изключително рядко посещавани (79.4%), 

това може би е знак за необходимост от промяна на реда, по който се съобщава 

предстояща сесия. Въпреки това, 12.7% от представителите твърдят, че 

заинтересовани лица присъстват на всяка сесия, т.е. все пак има малка част от 

хора, които присъстват редовно на общински сесии. 7.9% споделят, че 

граждани/представителите на НПО сектора и/или представители на бизнеса не 

присъстват на общински сесии. 

 

  За деветия въпрос, отнасящ се за основните теми, по които вземат 

участие най-често граждани/НПО/бизнеса на организираните общински сесии, то 

отговорите са разпределени в низходящ ред, както следва: 84.1% устройство и 

развитие на общината и населените места в нея; 46.0% социални услуги; 34.9% 

здравеопазване; 23.8% управление на отпадъците в Община Баните; 14.3% 

образование; 11.1% развитие на спортната и туристическата инфраструктура; 
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9.5% защита на населението при бедствия и аварии; с по 4.8% се нареждат 

опазването на околната среда и развитието на културата. Останалите 

възможности са с 0.00% 

 

       

Според десетия въпрос представителите НПО сектора, бизнеса и 

гражданското общество или присъстват много рядко (76.2%), или не присъстват 

на заседанията (12.7%) на постоянните комисии към ОбС-Баните, само 11.1% от 

анкетираните са отговорили, че все пак има редовно присъствие на 

заинтересовани лица по определени теми. 

 

 

 

  Видно от приложената графика на постъпилите отговори за единадесети 

въпрос, свързан с провеждането на общи събрания на населението на Община 

Баните по различни теми през последните 5 години, 69.8% отговарят 

положително, а 30.2% отрицателно.  
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        Така получените отговори са противоречиви, като можем да направим 

обосновано предположение, че голям процент от представителите на местната 

власт и местната администрация не са били информирани за провеждането на 

общи събрания на населението.  

Според някои от представителите на целевата група общи събрания на 

населението се провеждат всеки път, когато проблемът е широко застъпен и има 

голям публичен отзвук, присъствието обикновено е само от граждани, които са 

пряко засегнати от конкретния казус. Практиката показва, че интересът към общи 

събрания не е голям, като по-често се организират лични срещи с кмета за 

разрешаването на конкретен проблем.  

 

 

 

Според получените резултати на дванадесети въпрос, 69.8% от 

анкетираните са на мнение, че за последните пет години са депозирани подписки 

с различни искания от страна на заинтересовани лица в деловодството на 

Общинска администрация Баните; 38.1% от представителите на целевата група 

са на противоположното мнение, вероятно това се дължи на различните 

обхванати длъжностни лица (в контекста на естеството им на работа и 

различната информация, с която разполагат различните представители на 

целевата аудитория). След направена справка в деловодството на Община 

Баните се забелязва, че гражданите често депозират жалби, сигнали и подписки, 

които са свързани с различни лични или общи теми и казуси. 
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По отношение на тринадесети въпрос се забелязва, че най-голям процент 

от анкетираните са отговорили (42.9%), че заинтересовани лица се свързват 

всеки ден с тях за разрешаване на техни проблеми или във връзка с различни 

питания. В низходящ ред следват: 22.2% всяка седмица, 20.6% веднъж месечно, 

12.7% не ме търсят и 1.6% веднъж годишно.  

 

 

Ясна и отчетлива тенденция се забелязва в получените отговори на 

следващия по ред въпрос от анкетата – преобладава мнение, че средствата за 

покриване нуждите на населените места на територията на Община Баните са 

недостатъчни. В тази връзка 85.7% смятат, че общинският бюджет никак не е 

достатъчен за устойчивото развитие на региона, а 12.7% от отговорилите все пак 

го намират за задоволителен; само 1.6% нямат информация, дали общинският 

бюджет успява да покрие нуждите общината. 

 

В контекста общински бюджет, който се оказва недостатъчно приемлив за 

голяма част от целевата група, и в продължение на предходния въпрос, е видно, 
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че като най-важен приоритет при разпределянето на средствата по мнението на 

аудиторията, представлява устойчивото развитие на общината и населените 

места в нея (82.5%), следвано от: 52.4% социалните услуги; 41.3% 

здравеопазването; 33.3% управление на отпадъците; 30.2% образованието; 

15.9% развитие на спортната и туристическата инфраструктури;12.7% защита 

при бедствия и аварии; с по 3.2% се нареждат опазване компонентите на 

околната среда и развитието на културата; 1.6% се падат на поддържането и 

опазването на културните и исторически паметници, останалите възможни 

отговори са с 0.00%. 

 

                 

 

Много голям процент от анкетираните, а именно (93.7%) са на мнение, че 

има равнопоставеност при влагането на средства по населените места на 

територията на Община Баните, това е знак, че въпреки трудностите при 

разпределението на бюджетните средства все пак ръководството на общината 
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се справя добре и има равнопоставеност. Доста по-малък процент (4.8%) смятат, 

че няма равнопоставеност, а само 1.5% считат, че средствата тенденциозно се 

влагат в едно-две населени места.  

 

Седемнадесетият въпрос цели да измери нагласите на целевата 

аудитория по отношение на разпределението на средствата –  той за съжаление 

не потвърждава данните от предходния, като тук на преден план възникват 

трудностите, като липсата на проектна готовност (61.9%), пренебрегване на 

населените места с по-малобройно население (9.3%), липсата на диалог между 

кметовете (7.0%). 4.7% от представителите на целевата аудитория все пак 

остават категорични, че разпределението на средствата е равномерно, 

останалите проценти са разпределени за другите възможности, според 

графиката. 

 

         По отношение на следващия въпрос, опитът показва, че винаги има 

недоверие към разходването на обществени средства, но според 

представителите на администрацията и местната власат причината е 
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недостатъчната информираност относно конкретния случай (65.1%). 33.3% 

смятат, че няма недоверие, а 1.6% нямат информация. 

 

Основни фактори, които според анкетираните представители на общинска 

администрация и местната власт биха могли да бъдат двигател за 

икономическото развитие на Община Баните, се нареждат в низходящ ред, както 

следва: 

 Развитие на допълнителни дейности в туристическия сектор (47.6%); 

 Развитие на местния бизнес и стимулиране на предприемачеството 

(30.2 %); 

 Европейски проекти (12.7%), които се дублират с възможността за 

попълване на друго, съответно процента е по-голям. 

 

Основен приоритет от съществено значение за обновяване на 

техническата инфраструктура в Община Баните, според получените отговори, е: 

реновирането на селищната улична и паркова инфраструктура, вкл. уличното 

осветление (34.9%), следват: подобряване на транспортната и цифрова 

свързаност (30.2%); изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата 
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(28.6%); модернизиране на публичния сграден фонд, вкл. и мерки за енергийна 

ефективност (6.3%). 

 

          Видно от получените отговори на двадесет и първи въпрос 50.8% от 

анкетираните считат, че експертите и специалистите работещи в Община Баните 

имат опит в подготовката и изпълнението на проекти, без значение от вида 

финансиране. 23.8% се подготвят при откриване на конкретната процедура и се 

адаптират към изискванията ѝ, 17.5% мислят, че Община Баните има достатъчна 

проектна готовност (технически проекти), а само 6.3% споделят, че се 

възползват от уменията на консултанти в различни области. 

 

           Основните възможности за развитие на туризма на територията на 

Община Баните, според голяма част от анкетираните, е именно развитието на 

балнеоложки туризъм и свързаните с него възможности за развитие и  

разширяване на диапазона от предлагани услуги (60.3%). Развитието на селски 

и еко туризъм заема втора позиция (30.2%), следвана от създаване на общ 

туристически продукт със съседни общини (4.8%), развитието на културно-
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исторически и планински туризъм (3.2%) и комбинация от всички изброени 

(1.5%). 

В следващия въпрос от анкетната карта е засегната демографската 

характеристика на Община Баните, като е засегнат проблемът за свободните 

места в детската градина. Оказва се, че поради липсата на деца се сформират 

общи групи на деца в различна възрастова група (58.7%). Докато в по-големите 

населени места основна грижа е липсата на свободни места, в община Баните 

базата е напълно достатъчна (39.7%), само (1.6%) смятат, че няма достатъчно 

места в детските градини.  

 

  Основен проблем за Община Баните е отрицателният прираст на 

населението и значителният брой на изселване на младите хора от селата по 

ред причини. Въпреки намаляващия брой на населението и видно от резултатите 

на двадесет и четвърти въпрос, културният календар на общината е добре 

поддържан и е изключително богат на събития, като във всеки месец от годината 

има почти по 5-6 организирани събития. 

 

 Следващият въпрос засяга дейностите по отношение на услугите по 

управление на отпадъците, които предоставя Община Баните за гражданите, 
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бизнеса и представителите на НПО сектора. В този смисъл на предна позиция е 

изведен проблемът с необходимостта за завишаване кратността на събираемост 

(34.9%), следван от: компрометираните съдове за битови отпадъци (27.0%), 

липсата на работеща система за специфични отпадъци (14.3%), недостатъчният 

брой съдове за смет и липсата на разделно събиране на отпадъци (с по 9.5%) и 

отново с еднакъв брой отговори (с по 1.6%) липсата на забележки и културата на 

гражданите. 

 

Двадесет и шестият въпрос засяга проблемите в контекста на опазването 

на околната среда в Община Баните. В тази връзка получените отговори са 

красноречиви, като над половината от анкетираните (84.1%) считат 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци от недобросъвестни граждани 

като водещ проблем пред администрацията и местната власт с оглед опазването 

на компонентите на околната среда.  

Вторите по важност проблеми са складът за пестициди с изтекъл срок на 

годност в с. Давидкото и горивните процеси. Останалите възможности са със 

значително по-малки проценти, видно от приложената графика. 
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Според резултатите на следващия въпрос, облагородяването на зелени 

зони, градини и паркове е от най-съществено значение за цялостната визия на 

Общината. Според 55.6% от представителите на целевата група, следващият по 

важност проблем се явява липсата на алейна мрежа (28.6%). Следват 

останалите: 14.3% липса на зони за спорт и отдих в зелените зони, 1.6% липса 

на детски площадки, 1.6% не добре поддържани еко пътеки. 

 

 

 

   Отчитайки всички резултати до момента 76.2% целевата група смята, че 

гражданите/представителите на бизнеса/представителите на НПО сектора имат 

желание да участват в организирани кръгли маси и/или срещи и/или 

събеседвания за запознаване с местни политики  за развитие на Община Баните, 

което пък е предпоставка за разрешаването и на предходните проблеми. 23.8% 

са на противоположното мнение. 
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Отговорите на следващия двадесет и девети въпрос показват, че в 

Община Баните се провеждат проучвания за измерване на удовлетвореността 

на обществото от работата на общинската администрация, а именно 71.4%. 

 

Следвайки тази последователност, участието на гражданското общество 

в мониторинга на местните политики би осигурило необходимата близост и по-

добрата информираност на обществото относно административните процедури 

и формирането на местните политики за развитие.  

           Това от своя страна би било изключително полезно, и изхождайки от това, 

в следващия въпрос от анкетната карта ясно се заявява желанието на целевата 

група за подобряване на комуникацията с гражданите, бизнеса и 

представителите на неправителствения сектор (92.1%). 
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На последния въпрос получените отговори се нареждат в низходящ ред, 

както следва: 81% да в областта на – социалните услуги, образование и култура, 

здравеопазване, туризма, опазване на околната среда, икономиката спорта и др., 

14.3% не знаят, 3.2% са отговорили отрицателно, 1.6% адмирират участието на 

заинтересовани лица по отношение на мониторинга на местните политики, 

считайки го за полезно и даващо различна гледна точка. 

 

4. Изводи  

Голяма част от анкетираните са на мнение, че сегашната визия и 

стратегия за развитие на Община Баните трябва да се подобрят, като на първо 

място поставят:  

 Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура, 

включително улична и тротоарна мрежа, алеи;  

 На второ място околна среда (зелени площи, ВиК, управление на 

отпадъци и др.); 

 На трето място се подрежда нуждата от подобряване на транспортната и 

цифровата свързаност. 

Действащият План за интегрирано развитие на Община Баните за периода 

2021-2027 г. (ПИРО) акцентира също върху околната среда, подобряване на 

инфраструктурата и развитие на селските райони с участието на местните 

общности и тяхната мобилизация за задълбочаване на партньорството с други 

общини.  

Като основни проблеми, на база проведеното проучване чрез анкетиране 

на представителите на местната администрация, са идентифицирани:  

 Нуждата от развитие на допълнителни услуги в туристическия сектор; 

 Развитие на балнеологията и социални и здравни услуги; 
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Като основни фактори за растеж, представителите на Общината виждат 

външната помощ в повишаване на информираносттта на местната общност за 

кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани от европейски програми 

и проекти.  

Решаващи фактори при разпределянето на общинския бюджет според 

анкетираните са: устройство и развитие на общината и населените места в нея, 

плътно следвана от образование и здравеопазване. Като фактори, които не 

оказват решаващо влияние върху разпределянето на средствата, са определени 

общинска администрация (в това число разходи за заплати и режийни разходи). 

По средата на класацията остават разходите за: социални услуги и управление 

на отпадъците. На второ място в избора на проучената целева група се 

подреждат два фактора – разпределението на средствата и недоверието на 

гражданите относно разходването на общински средства. Това може да се 

промени с осигуряване на повече прозрачност относно работата на общинска 

администрация и повече публична отчетност.  

Вследствие на анализа на проведеното проучване и изведените изводи, 

бихме дали следните предложения: 

 Oрганизиране на срещи с гражданите, бизнеса и НПО, на които да се дава 

информация за решаване на конкретни проблеми и казуси, подкрепена с 

подробен отчетен доклад относно разходваните средства; 

 Иницииране на срещи, на които да се представят актуални проекти и 

програми, които дават възможност за партньорство между бизнеса, НПО 

и общината; 

 Участие на гражданите в дейностите, свързани с развитието на 

социалните услуги и здравеопазване, защото това би осигурило повече 

доверие у тях; 

 В дейностите по образование и култура могат да вземат участие 

представителите на Родителското настоятелство към училището в с. 

Баните, на Ученически съвет, на Обществен съвет, като това би дало 

възможност да се генерират повече идеи, както и възможност за участие 

на активните родители в различни дейности чрез осигуряване на 

спонсорство, когато е нужно, както и подкрепа за различни каузи за 

благотворителност; 

 Относно вземане на решения за развитието на туристическия сектор, е 

важно да се отганизират срещи, в които да участват всички представители 

на този бранш, както и представители на Община Баните; създаване на 

по-добра колаборация между туристическия бизнес и Общината, чрез  

участието им в общи проекти. 

По отношение на проблема с отпадъците: 

 Нужно е осигуряване на контейнери за разделно събиране; 

 Необходими са също и съдове за неспецифични видове отпадъци; 
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 По-често събиране на отпадъците от съдовете; 

 Провеждане на информационни срещи с гражданите, с цел изграждане на  

самосъзнание относно изхвърлянето на отпадъци. Информирането на 

гражданското общество води до по-отговорно поведение и спомага за 

възпитанието и отглеждането на още по-отговорно ново гражданско 

поколение. 

 

 

Изготвил:  

Яна Асенова, 

Експерт ,,Проучване, анализ и комуникация‘‘ в изпълнение на проект № 

BG05SFOP001-2.025-0228 „Повишаване на гражданското участие в процесите на 

изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Община Баните‘‘ 
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