
Договор BG161PO001/1.4-07/2010/013 "Интегриран 

план за градско възстановяване и развитие на гр. 

Свищов – подобрено качество за живот, жизнена и 

работна среда" 

 
септември, 2012г. 

Изпълнител Обединение Устойчиво развитие за 

Свищов 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 
 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие 2007 – 2013 г.», съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обединение «Устойчиво развитие 

за Свищов» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган. 
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Кратко представяне на целите и методологията на 

проучването 

Основната цел на 

проучването е  получе-

ната от изследването 

информация да 

послужи като изходна 

база при идентифици-

рането на общинските 

стратегически цели, 

които да залегнат в 

разработването на 

Интегриран план за 

градско възстановява-

не и развитие на град 

Свищов за периода 

2014-2020 г., както и 

при разработването на 

актуален анализ на 

социално-икономичес-

кото състояние на 

града.  

 

  

Цели 

• Да се установи степента на 

информираност на целевите аудитории 

по отношение на основните проблеми, 

които стоят пред град Свищов и 

неговите жители; 

• Да се изведат основните проблеми, 

които стоят пред град Свищов според 

изследваните целеви групи;  

• Да се оценят конкретните дадености на 

града и възможностите за неговото 

развитие през погледа на изследваните 

целеви групи от интерес; 

• Да се дефинират нуждите, нагласите и 

очакванията на основните целеви групи 

към бъдещото развитие на град 

Свищов;  

• Да се оценят конкретните инициативи, 

предприети от  страна на месната власт 

в посока развитието на град Свищов;  

• Да се генерират идеи и препоръки за 

предприемане и на други инициативи с 

оглед бъдещото развитие на град 

Свищов. 

 

 

Методология 

 

Тип на проучването 

• Количествено изследване.  

 

Метод за събиране на данни 

• Структурирано персонално интервю.  

 

Целеви групи  

1) Граждани на град Свищов – n=400; 

2) Специфични групи – n=100. Включва: 

• Представители на местния бизнес – n=80; 

• Неправителствени организации, 

функциониращи на територията на град 

Свищов – n=20;  

 

Обхват на изследването 

• град Свищов. 
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Кратко представяне на резултатите от проучването (1/2) 

Резултати по тематични области 

Цялостният поглед върху резултатите от изследването показва, че положението през последните 

няколко години в град Свищов не се променя съществено и дори има индикации за влошаване. 

По-голямата част от представителите на специфичните групи (71,4%) не виждат положителна 

промяна в града, като това мнение се  подкрепя и от 61,8% от жителите на града. 

Въпреки това, възможностите за икономическо развитие се оценяват високо от 61,6% от 

представителите на специфичните групи.  

От гледна точка на проблемите пред град Свищов, може да се обобщи, че основният проблем, 

който по мнение на представителите на двете целеви групи стои пред общината, е безработицата.  

Освен безработицата, други често извеждани проблеми пред общината са икономическото 

развитие, здравеопазването и състоянието на пътищата, проблеми с които се сблъскват жителите 

на голяма част от общините в страната. 

От своя страна, жителите на град Свищов се сблъскват с няколко специфични проблема в 

кварталите, в които живеят. Основно извежданите такива са лошото състояние на пътища и 

тротоари и лошото състояние на ВиК и ЕЛ мрежите, като колкото по-отдалечен е районът от 

централната част на града, с толкова повече проблеми се сблъскват жителите му.  



3 

 

Кратко представяне на резултатите от проучването (2/2) 

Резултати по тематични области 

Проблемите, пред които се изправят представителите на специфичните групи, са основно 

напускането на младите хора от града и ниските доходи на населението. 

Друг сериозен проблем, с който се сблъскват жителите на града, е свързан със здравеопазването, 

като той е силно застъпен сред хората над 55 годишна възраст. Преобладаващата част от 

жителите на Свищов оценяват ниско показателите, характеризиращи здравното заведение, което 

посещават. 

Транспортната инфраструктура в града и около него също получава ниска оценка както от 

жителите, така и от представителите на специфичните групи, които я определят като системата, 

която в най-голяма степен затруднява дейността им. 

Дейността, която трябва да е приоритетна пред община Свищов, според представителите на 

специфичните целеви групи, е привличането на чуждестранни инвеститори. Жителите определят 

като приоритетни дейностите, свързани с реконструкцията на здравната инфраструктура, 

привличане на чуждестранни инвеститори, реконструкция на съществуващи неизползвани или 

неефективно използвани производствени зони и развитие на туризма и туристическите атракции.  
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Граждани на Свищов 
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Кратко представяне на резултатите за  

гражданите на Свищов(1/4) 

Резултати по тематични области 

Резултатите от проведеното проучване сред жителите на община Свищов показват, че преобладаващата 

част от изследваните граждани пребивават в града от дълги години (над 20 години). 

Околко 80% от жителите на град Свищов определят като основен проблем пред града безработицата. 

Други по-съществени проблеми според гражданите са свързани с икономическото развитие, 

здравеопазването и състоянието на пътищата във и около града. Тези проблеми са характерни за цялата 

страна и могат да се разглеждат като национални.  

Като цяло няма съществена разлика между проблемите пред различните възрастови групи, освен фактът, 

че хората до 54 години поставят на второ място проблемите, свързани с икономическото развитие на 

града, а тези над 54 години – със  здравеопазването. 

Справянето с безработицата, логично, е най-важния приоритет, с който управляващите в община Свищов 

би следвало да се заемат приоритетно. Освен  безработицата, като други по-съществени приоритети, 

които трябва да си постави общината, се очертават оживление на производството и подобряване на 

здравеопазването. 

Гражданите на 

Свищов 
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Кратко представяне на резултатите за  

гражданите на Свищов(2/4) 

 

 

Резултати по тематични области 

Общината би следвало да обърне по-специално внимание на проблемите в кварталите. Те варират в 

известни граници и присъстват с различен интензитет в зависимост от района, в който живеят хората. 

Интересен е фактът, че колкото по-отдалечен е районът от централната част на града, с толкова повече 

проблеми се сблъскват жителите му. Все пак, основните проблемни области според гражданите като 

цяло се свеждат до следното: 

• Лошо състояние на улиците и тротоарите; 

• Липса или амортизирани В и К и ЕЛ мрежи; 

• Неподдържаните междублокови пространства. 

По отношение на транспортната инфраструктура като основен проблем се откроява състоянието на 

автогарата в Свищов, което се оценява лошо от 70% от изследваните лица. Жителите на града също така 

поставят лоши оценки на достъпа до автогарата и състоянието на пътищата. Положителна оценка 

получават местоположението на такси стоянките и състоянието на пристанището в града. 

Някои аспекти от качеството на градската мобилност се определят като добри, а други - като лоши. Най-

високо са оценени възможността за безопасно пресичане и пешеходните зони, а най-ниско оценени са 

състоянието на наличните велосипедни алеи и показателите, свързани с обществения транспорт.  

Гражданите на 

Свищов 
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Кратко представяне на резултатите за  

гражданите на Свищов(3/4) 

 

 

Резултати по тематични области 

Отделните елементи по линия на посещаваното здравно заведение в общия случай се оценяват лошо 

от изследваните лица. Най-ниска потребителска оценка получават материалната база/апаратура, времето 

за чакане, наличните специалисти и качеството на предлаганите услуги. 

Нивото на комуналните услуги в квартала, в който лицата живеят, като цяло също се определя като 

високо, въпреки че индивидуалните оценки на лицата варират в известни граници в зависимост от 

жилищния район, в който се намира съответният квартал. В общия случай, с най-висока оценка се 

отличава цялостното състояние на мрежата на операторите, доставящи интернет, кабелна телевизия и 

видеонаблюдение, а най-ниско жителите оценяват състоянието на ВиК мрежата. 

По отношение на състоянието на околната среда в рамките на квартала се наблюдават различия в 

зависимост от района, в който живеят лицата. Най-високо оценени са тези показатели от жителите на 

централната част на града, докато най-ниска оценка дават живущите в широката периферия (ж.к. 

“Студентски град”, ж.к. ”Стоян Николов” и ж.к. ”Симеон Ванков”).  

По отношението на условията в квартала, като цяло добре оценени от жителите са наличието на улично 

осветление и безопасни места за пресичане. Като недостатъчни са оценени спортните зони, 

велосипедните алеи и детски площадки, като в различна степен тези проблеми се проявяват в различните 

части на града. 

Гражданите на 

Свищов 
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Кратко представяне на резултатите за  

гражданите на Свищов(4/4) 

Резултати по тематични области 

Налице е средно ниво на удовлетвореност от качеството на предлаганите услуги в Свищов. Най-високо 

оценени са уличното осветление и сметосъбирането, именно и по отношение на тези услуги гражданите 

виждат положителна промяна през последните 2-3 години. Най-ниско оценени са водоснабдяването и 

канализацията. В тази връзка жителите на Свищов смятат, че най-спешни „оздравителни“ мерки трябва да се 

вземат именно по отношение на тази услуга. 

Половината от жителите посочват, че през последните години положението в общината „остава без промяна“. 

Всеки трети споделя мнението, че положението на града се е подобрило през последните няколко години. 

Според гражданите по-нататъшното развитие на Свищов би следвало да продължи в няколко направления: 

• Реконструкция и модернизация на здравната инфраструктура; 

• Привличане на чужди инвеститори; 

• Реконструкция на съществуващи неизползвани или неефективно използвани производствени зони; 

• Развитие на туризма и туристическите атракции. 

Може да се каже, че идеята за изграждане и развитие на различни социални центрове и услуги има 

значителен потенциал сред жителите на Свищов – 77,3% от изследваните лица приветстват подобна идея.В 

допълнение към това трябва да бъде споменат и фактът, че болшинството от хората демонстрират съгласие 

и склонност да приемат изграждането и осигуряването на подобни центрове/услуги в близост до дома им. 

Услугите, които биха се приели в най-голяма степен от жителите на града, са домашния социален патронаж, 

обществена трапезария, както и център за социални услуги за деца и възрастни. 

Гражданите на 

Свищов 



9 

 

Продължителност на местоживеенето 
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Населяван район на Свищов 
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Според Вас, кои са основните проблеми на жителите на Свищов? (%) 

 

База: Всички изследвани лица. 

 

 

Спонтанно генерирани проблеми на жителите на община Свищов (1/4) 
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Според Вас, кои са основните проблеми на жителите на Свищов(%) 

 

База: Лица на възраст между 18-34 години. 

 

Спонтанно генерирани проблеми на жителите на община Свищов (2/4) 
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Според Вас, кои са основните проблеми на жителите на Свищов? (%) 

 

База: Лица на възраст между 35-54 години. 

 

Спонтанно генерирани проблеми на жителите на община 

Свищов (3/4) 
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Според Вас, кои са основните проблеми на жителите на Свищов? (%) 

 

База: Лица на възраст 55 и повече години. 

 

Спонтанно генерирани проблеми на жителите на община 

Свищов (4/4) 
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Кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред община 

Свищов? (%) 

 

База: Всички изследвани лица. 

 

Най-сериозни проблеми пред община Свищов (1/4) 
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Кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред община 

Свищов? (%) 

 

База: Лица на възраст между 18-34 години. 

 

Най-сериозни проблеми пред община Свищов (2/4) 
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Кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред община 

Свищов? (%) 

 

База: Лица на възраст между 35-54 години. 

 

Най-сериозни проблеми пред община Свищов (3/4) 
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Кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред община 

Свищов? (%) 

 

База: Лица на възраст 55 и повече години. 

 

Най-сериозни проблеми пред община Свищов (4/4) 
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в 

който живеете? (%) 

 

База: Всички изследвани лица 

 

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал (1/7) 
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в 

който живеете? (%) 

 

База: Лица на възраст между 18-34 години. 

 

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал (2/7) 
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в 

който живеете? (%) 

 

База: Лица на възраст между 35-54 години. 

 

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал (3/7) 
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в 

който живеете? (%) 

 

База: Лица на възраст 55 и повече години. 

 

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал (4/7) 
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в 

който живеете? (%) 

 

База: Лица, които живеят в централната част на града (38,6%) 

 

Централна част: 

 

Център 

ж.к. „Гагарин“ 

ж.к. „Химик“ 

 

 

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал (5/7) 
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в 

който живеете? (%) 

 

База: Лица, които живеят в периферията на града (36,0%) 

 

Периферия: 

 

ж.к. „Дунав“ 

ж.к. „Младост“ 

 

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал (6/7) 
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А кои са онези две-три неща, които според Вас са най-сериозните проблеми пред квартала, в 

който живеете? (%) 

 

База: Лица, които живеят в широката периферия на града (24,4%) 

 

Широка периферия: 

 

ж.к. „Студентски град“ 

ж.к. „Стоян Ников“ 

ж.к. „Симеон Ванков“ 

Други 

 

Най-сериозни проблеми пред населявания квартал (7/7) 
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Кой според Вас е онзи най-важен въпрос, с който приоритетно трябва да се заемат 

управляващите на община Свищов? (%) 

 

База: Всички изследвани лица 

 

Основен приоритет на общината (1/4) 
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Кой според Вас е онзи най-важен въпрос, с който приоритетно трябва да се заемат 

управляващите на община Свищов? (%) 

 

База: Лица на възраст между 18-34 години. 

 

Основен приоритет на общината (2/4) 
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Кой според Вас е онзи най-важен въпрос, с който приоритетно трябва да се заемат 

управляващите на община Свищов? (%) 

 

База: Лица на възраст между 35-54 години. 

 

Основен приоритет на общината (3/4) 
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Кой според Вас е онзи най-важен въпрос, с който приоритетно трябва да се заемат 

управляващите на община Свищов? (%) 

 

База: Лица на възраст 55 и повече години. 

 

Основен приоритет на общината (4/4) 
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Оценка на транспортната инфраструктура  
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Оценка на комуналните услуги в квартала (1/4) 

 

База: Всички изследвани лица 
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Централна част: 

 

Център 

ж.к. „Гагарин“ 

ж.к. „Химик“ 

 

 

Оценка на комуналните услуги в квартала (2/4) 

 

База: Лица, които живеят в централната част на града (38,6%) 
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Оценка на комуналните услуги в квартала (3/4) 

 

Периферия: 

 

ж.к. „Дунав“ 

ж.к. „Младост“ 

 

База: Лица, които живеят в периферията на града (36,0%) 
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Оценка на комуналните услуги в квартала (4/4) 

 

База: Лица, които живеят в широката периферия на града (24,4%) 

 

Широка периферия: 

 

ж.к. „Студентски град“ 

ж.к. „Стоян Ников“ 

ж.к. „Симеон Ванков“ 

Други 
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Оценка на качеството на градската мобилност 



36 
База: Всички изследвани лица 

 

Оценка на състоянието на околната среда в квартала (1/4) 
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Оценка на състоянието на околната среда в квартала (2/4) 

 

Централна част: 

 

Център 

ж.к. „Гагарин“ 

ж.к. „Химик“ 

 

 

База: Лица, които живеят в централната част на града (38,6%) 
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Оценка на състоянието на околната среда в квартала (3/4) 

 

Периферия: 

 

ж.к. „Дунав“ 

ж.к. „Младост“ 

 

База: Лица, които живеят в периферията на града (36,0%) 
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Оценка на състоянието на околната среда в квартала (4/4) 

 

База: Лица, които живеят в широката периферия на града (24,4%) 

 

Широка периферия: 

 

ж.к. „Студентски град“ 

ж.к. „Стоян Ников“ 

ж.к. „Симеон Ванков“ 

Други 
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Оценка на посещаваното здравно заведение 
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База: Всички изследвани лица 

 

Оценка на условията в квартала (1/4) 
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Оценка на условията в квартала (2/4) 

Централна част: 

 

Център 

ж.к. „Гагарин“ 

ж.к. „Химик“ 

 

 

База: Лица, които живеят в централната част на града (38,6%) 
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Оценка на условията в квартала (3/4) 

Периферия: 

 

ж.к. „Дунав“ 

ж.к. „Младост“ 

 

База: Лица, които живеят в периферията на града (36,0%) 
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Оценка на условията в квартала (4/4) 

База: Лица, които живеят в широката периферия на града (24,4%) 

 

Широка периферия: 

 

ж.к. „Студентски град“ 

ж.к. „Стоян Ников“ 

ж.к. „Симеон Ванков“ 

Други 
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Удовлетвореност от качеството на градските услуги 
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Динамика в качеството на градските услуги 
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По отношение на кои от следните услуги в Свищов трябва да се вземат най-спешни мерки? (%) 

 

Приоритетни градски услуги 
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Оценка на развитието на общината 
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Според Вас, кои са онези две-три дейности, които трябва да са с приоритет в развитието на 

града? (%) 

 

Приоритетни дейности в развитието на града 



50 

Отношение към социалните услуги/центрове (1/2) 
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Отношение към социалните услуги/центрове (2/2) 
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Нагласи на жителите на Свищов 



53 

Демографски профил на жителите на Свищов 



54 

Пол и възраст 
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Образование  



56 

Занятие  



57 

Семейно положение 



58 

Брой членове на домакинството 
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Брой лица под 18 години 
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Материално положение 
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Общ месечен доход на домакинството 
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Специфични групи: 

 

 

 • представители на местния бизнес 

• неправителствени организации 
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Кратко представяне на резултатите  

за специфичните групи(1/3) 

Специфични групи 
Резултати по тематични области 

Резултатите от проведеното изследване в тези целеви групи показват, че два са най-сериозните проблеми 

пред град Свищов в контекста на развитието му до 2020г. Това са проблеми, които засягат развитието на 

цялата страна, а именно - безработицата и здравеопазването. Градът е изправен и пред проблеми, 

свързани със състоянието на пътната мрежа и икономическото развитие.  

Основните проблеми пред бизнеса, от друга страна, са свързани с напускането от града на младите хора, 

както и ниските доходи на населението. 

В резултат на идентифицираните проблеми в конкретни области, представителите на целевата съвкупност 

считат, че положението в града остава същото и дори има индикации за влошаване. Въпреки това, повече 

от половината от представителите на отделните специфични групи оценяват като добри възможностите за 

икономическо развитие на град Свищов. 

Представителите на изследваните специфични групи определят привличането на чуждестранни 

инвеститори като основен приоритет в развитието на града. Други приоритетни дейности според тях 

трябва да бъдат: 

• Развитие на туризма и туристическите атракции; 

• Реконструкция и модернизация на здравната инфраструктура; 

• Подобряване на пътната инфраструктура. 
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Кратко представяне на резултатите  

за специфичните групи(2/3) 

Специфични групи Резултати по тематични области 

Преобладаващата част от лицата споделят мнението, че има незначителен интерес за развитие на 

бизнеса в Свищов от страна на инвеститорите, а около 30% дори не виждат такъв интерес. Това 

кореспондира с мнението на голяма част от представителите на бизнеса и неправителственитете 

организации, че основен приоритет пред града би трябвало да бъде именно привличането на чужди 

инвеститори. Голяма част от представителите на специфичните групи не могат да посочат какви са 

причините за липсата на интерес от страна на чуждестранни инвеститори. Според останалата част 

основните причини са свързани с големината на града, политиката на управление на общината и други.   

Основният сектор, към който чуждестранните инвеститори проявяват/биха проявили интерес, е селското 

стопанство и преработващата индустрия. Енергийната ефективност, туризмът и леката промишленост 

също се очертават като привлекателни сектори според част от представителите на целевите групи. По 

тяхно мнение това са и секторите, които предоставят най-големи възможности за развитие в град Свищов. 

Представителите на изследваните специфични групи са единодушни в мнението си, че висшето училище в 

града подпомага икомоническото му развитие, както и че е необходимо в по-голяма степен да се 

използват природните дадености на региона като възможен източник на доходи. Болшинството от лицата 

осъзнават необходимостта от по-засилена подкрепа от страна на общината, както и работа в посока 

създаване на публично–частни партньорства, което според тях ще подпомогне развитието на общината.  
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Кратко представяне на резултатите  

за специфичните групи(3/3) 

Представители на 

местния бизнес 

Резултати по тематични области 

Представителите на бизнеса в частност, определят пътната инфраструктура като градската система, 

която затруднява в най-голяма степен развитието на бизнеса. Това е признак, че не са налице проблеми 

по отношение на услугите, предлагани в тази област. 

Преобладаващата част (89,0%) от фирмите в целевата група не са участвали в публично-частни 

партньорства. Половината от тях изказват позитивни намерения в тази посока, като заявяват желание за 

бъдещо участие в такива партньорства, което кореспондира с мнението на голяма част от 

представителите на местния бизнес, че общината трябва да работи в посока създаване на партньорства 

с бизнеса. 

Оценката на настоящата година от бизнес представителите е по-скоро негативна. Преобладават лицата 

(47,5%), които споделят, че настоящата година е по-лоша от предходната, а 40% от лицата я определят 

като сходна. По-позитивни са очакванията за следващата година за половината от интервюираните, които 

се надяват тя да бъде по-добра от настоящата. И все пак 50% от представителите на бизнеса не 

предвиждат разширяване на дейността си и в близките две-три години. 
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Кои са онези две-три области, които според Вас са най-сериозните проблеми пред град 

Свищов в контекста на развитието му до 2020г. ?(%) 

 

 

Основни проблеми пред град Свищов 
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А кои, според Вас, са основните проблеми пред бизнеса в Свищов към момента? (%) : 

 

 

Основни проблеми пред бизнеса 
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Какво бихте казали, че се случва като цяло с град Свищое през последните няколко години?(%) : 

 

 

Оценка на общото положение на град Свищов 
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Как оценявате възможностите за икономическо развитие на град Свищов?(%) : 

 

 

Възможност за икономическо развитие 
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Според Вас, кои са онези две-три дейности, които трябва да са с приоритет в развитието на града?(%) : 

 

 

Основен приоритет 
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Според Вас в последните 2-3 години какъв е интересът за развитие на бизнес в Свищов от 

страна на инвеститори?(%) : 

 

 

Интерес от страна на инвеститорите 
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Според Вас в последните 2-3 години какъв е интересът за развитие на бизнес в Свищов от 

страна на инвеститори?(%) : 

 

 

Причини за липсата на нтерес от страна на 

инвеститорите 

База: Лицата, посочили, че има липса на интерес от страна на инвеститорите 
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Кои според Вас са основните сектори, от които се интересуват/ биха се заинтересували 

чуждестранните инвеститори? (%) : 

 

 

Привлекателни за инвеститорите сектори 
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А Вие лично в кои сектори виждате възможности за развитие в град Свищов? (%) : 

 

 

Сектори с възможност за развитие 
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Според Вас има ли възможност за създаване на клъстъри в община Свищов? (%) : 

 

 

Възможност за създаване на клъстъри 
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Твърдения за дейностите на Общината (1/2) 

База: Всички специфични групи (n=100)  
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Твърдения за дейностите на Общината (2/2) 

База: Представители на бизнеса (n=80)  
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Представители на бизнеса 
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Системи, затрудняващи развитието на бизнеса 

База: Представители на бизнеса (n=80)  
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Участие в публично-частни партньорства 

База: Представители на бизнеса (n=80)  

 



81 

Оценка на настоящата година 

База: Представители на бизнеса (n=80)  
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Очаквания за следващата година 

База: Представители на бизнеса (n=80)  
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Намерения за разширяване на бизнеса 

База: Представители на бизнеса (n=80)  
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Тип служители 

База: Представители на бизнеса (n=80)  
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Квалификация на служителите 

База: Представители на бизнеса (n=80)  
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Годишен оборот 

База: Представители на бизнеса (n=80)  
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Основни източници на финансиране 

База: Представители на бизнеса (n=80)  

 



88 

Брой работещи лица 

База: Представители на бизнеса (n=80)  
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Предмет на дейност и юридическа форма 

База: Представители на бизнеса (n=80)  
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Пол и възраст 

База: Представители на бизнеса (n=80)  
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Неправителствени организации 
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Предмет на дейност  

База: Неправителствени организации (n=20) 

 



93 

Целеви групи 

База: Неправителствени организации (n=20) 
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Съдействие от страна на администрацията 

База: Неправителствени организации (n=20) 

 



95 

Участие в обсъждане на стратегически документи 

База: Неправителствени организации (n=20) 
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Участие на гражданите в решаването на проблемите 

База: Неправителствени организации (n=20) 

 



97 

Заемана длъжност и стаж 

База: Неправителствени организации (n=20) 

 



98 

Пол и възраст 

База: Неправителствени организации (n=20) 

 


