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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 
ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 

Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра“, финансиран от 
Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за морско дело и рибарство 2014-2020. 
 
 

АНКЕТНА КАРТА 
За граждани в община Силистра 

 
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ НА ГРУПИТЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА  ЗА  ИДЕНТИФИЦИРАНЕ 
НА ТЕХНИТЕ НУЖДИ, ПРОБЛЕМИ И ПОТЕНЦИАЛ С ЦЕЛ ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ 

ОБЛАСТИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МИРГ СИЛИСТРА 
 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА, 

ОБЩИНА СИЛИСТРА, е бенефициент на ПМДР по мярка 4.1  за създаването на  
Местно партньорство за целите на прилагането на Подхода „Водено от общностите местно 
развитие“ (ВОМР) - Изготвяне на стратегия за МИРГ СИЛИСТРА 2014-2020г, което 
включва представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор с териториален 
обхват административните граници на община СИЛИСТРА.  
Резултатът от този проект ще е изготвянето на Стратегия за местно развитие на нашата 
община с, която да кандидатстваме за финансиране пред МЗХ по Програма за морско дело 
и рибарство 2014-2010г. Стратегията следва да отразява вижданията и очакванията на 
хората, които живеят и работят тук. Ето защо, Ви молим да отделите от времето си, за да 
отговорите на поставените въпроси. Вашите отговори ще ни помогнат да разработим една 
полезна за развитието на района Стратегия. 
Настоящата анкета има за цел и да осигури необходимата информация, добита на терен, 
във връзка с извършването на проучванията, анализите и създаването на база данни на 
територията на действие на потенциалната  на  МИРГ СИЛИСТРА 2014-2020г на 
територия община СИЛИСТРА”. Може да изтеглите анкетата, която ще намерите на 
Интернет  страницата на община СИЛИСТРА -  www.silistra.bg в раздел „Програма за 
морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.”, страницата на проекта: www.mirg-silistra.eu , и 
да я пратите на  e-mail: mayor@silistra.bg 

Можете  да попълните  информацията  сами  и да я предадете на  адрес:  на общината 
ул. "Симеон Велики" №33; e-mail: solarism@mail.bg или на e-mail: mirg-silistra@mirg-
silistra.eu ; на служител на общината: инж.Валери Георгиев; телефон: 
0878959709;086816318.; Имате и трета възможност – да получите и предадете 
попълнената   анкета на  кмета на съответното населено място! 

 Предварително Ви благодарим за съпричастността, отделеното време и съдействие! 
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АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ 

във връзка с разработването на Стратегия за местна инициативна рибарска група в община 
СИЛИСТРА 

1.Знаете ли  какво представляват местните инициативни  рибарски групи (МИРГ-
ове) от Програмата за морско дело и рибарство и бихте ли се включили в проекта за 
разработване на Стратегията. 
 
А/ Да. Запознат съм с дейността на Местни инициативни рибарски групи и бих си 
 включил в проекта за разработване на Стратегията. 
Б/ Да. Запознат съм с Подхода „Водено от общностите местно развитие“, в която моята 
община е участвала, както и с дейността на Местни инициативни рибарски групи.  
В/ Чувал съм за МИРГ-овете, но не знам какво представляват и нямам информация за 
проекта. Проявявам интерес. 
Г/ Чувал съм за МИРГ-овете, но не знам какво представляват и нямам информация за 
проекта.Не проявявам интерес. 
Д/ Не. Не съм чувал, но проявявам интерес. 
Е/ Не. Не съм чувал, и не  проявявам интерес. 
 
Моля, подчертайте Вашия отговор. Може да посочите повече от един.  
 
2. Кое е положителното в развитието на Вашата община през последните години? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
................................................................ 
 
3. Кое е отрицателното в развитието на Вашата община през последните години? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................... 
 
4. Според Вас, кой отрасъл от икономиката е най-добре развит във Вашата община 
/кметство/? 
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...........................................................................................................................................................

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

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

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

.................................................................................................................................. 
 
5. Според Вас, кой отрасъл от икономиката не е развит във Вашата община 
/кметство/, но има шанс за развитие? Какво трябва да се направи? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
6. Може ли да се развие земеделието и аквакултурите? Какво трябва да се направи за 
да се развият тези отрасли? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
7. Има ли предпоставки за конкурентноспособно развие на риболова и 
аквакултурите в община СИЛИСТРА ? 
А/ Да. Моля, посочете ги! 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
б/ Не. Защо? Какво трябва да се стимулира? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
 
8. Искате ли да се развива туризма в района? В кой направления? 
А/ Да. Моля, споделете, кой вид туризъм искате да се стимулира? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
Б/ Не. Защо? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
9. Ако разполагате със средства, предназначени за изпълнение на проект в рамките 
на стратегията да местно развитие – МИРГ СИЛИСТРА, какъв проект бихте искали 
да реализирате? 
А/ Създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите 
на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури 
Б/ Подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и 
аквакултури 
В/ Инвестиции в селското стопанство 
Г/ Микропредприятия за преработка на рибна, горска и селскостопанска продукция 
Д/ Инвестиции в услуги на населението 
Е/ Инвестиции в туризма 
Ж/ Развитие на културния и обществен живот 
З/ Развитие на занаяти 
И/ Развитие на малки производства 
Й/ Инвестиции за създаване на ферми за аквакултури 
К/ Образование/ Обучения 
Л/ Друго............................................................................................................................ 
 
10. Информация за анкетирания 
А/ Населено място........................................................... 
Б/ Представител на заинтересована страна / може да посочите повече от един отговор/ 
- Земеделски производител 
- Преработвател 
- Мениджър 
- Занаятчия 
- Упражняващ свободна професия, каква?................................................................ 
- Собственик на туристически обект 
- Собственик на търговски обект 
- Представител на НПО 
- Общински съветник 
- Представител на публичен сектор - читалище, училище, здравни,социални заведения. 
- Служител в общинска администрация 
- Представител на държавна администрация 
- Ученик 
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- Студент 
- Пенсионер 
- Работник, служител 
- Безработен 
- Друго...........................................................................................................................................

. 
В/ Възраст 
- До 18г. 
- До 29г. 
- От 29 до 40г. 
- От 40 до 55г. 
- Над 55г.  
Г/ Пол 
- Мъж 
- Жена 

 
 
 
Дата...................................... 
 
Благодарим за участието! 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 
ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 

Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра“, финансиран от 
Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за морско дело и рибарство 2014-2020. 
 

АНКЕТНА КАРТА 
за земеделски производители  в община СИЛИСТРА  

 
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ НА ГРУПИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА  ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ТЕХНИТЕ НУЖДИ, 
ПРОБЛЕМИ И ПОТЕНЦИАЛ С ЦЕЛ ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ 

ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МИРГ СИЛИСТРА  
 
УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛЦИ  ОТ ОБЩИНА СИЛИСТРА,    
 
ОБЩИНА СИЛИСТРА е бенефициент на ПМДР по мярка 4.1  за създадването на  Местно 
партньорство за целите на прилагането на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ 
(ВОМР) – «Изготвяне на стратегия за МИРГ СИЛИСТРА 2014-2020г»., което включва 
представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор с териториален обхват 
административните граници на община СИЛИСТРА.  
Настоящото проучване има за цел да бъде изследванa и анализиранa информация от 
представителите на всички групи заинтересовани страни от публичния, стопанския и 
нестопанския сектор, осъществяващи дейността си на територията на община СИЛИСТРА 
като очакванията са да бъде получено вашето обективно мнение за нуждите и проблемите на 
сектора, чиито представител сте, както и за потенциала на целевата територия според Вас в 
контекста на приоритетите, целите и интервенциите, попадащи в обхвата на Подхода „Водено 
от общностите местно развитие”. 
Настоящата анкета има за цел и да осигури необходимата информация, добита на терен, 
във връзка с извършването на проучванията, анализите и създаването на база данни на 
територията на действие на потенциалната  на  МИРГ СИЛИСТРА 2014-2020г на 
територия община СИЛИСТРА”. Може да изтеглите анкетата, която ще намерите на 
Интернет  страницата на община СИЛИСТРА -  www.silistra.bg в раздел „Програма за 
морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.”, страницата на проекта: www.mirg-silistra.eu , и да я 
пратите на  e-mail: mayor@silistra.bg  Можете  да попълните  информацията  сами  и да я 
предадете на  адрес:  на общината ул. "Симеон Велики" №33; e-mail: solarism@mail.bg или на 
e-mail: mirg-silistra@mirg-silistra.eu ; на служител на общината: инж.Валери Георгиев; 
телефон: 0878959709;086816318.; Имате и трета възможност – да получите и предадете 
попълнената   анкета на  кмета на съответното населено място! 

 Предварително Ви благодарим за съпричастността, отделеното време и съдействие! 
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АНКЕТНА  КАРТА   
 
 

 
1. 
 

Запознат ли сте с основните цели и принципи,  залегнали в Подхода «Водено от 
общностите местно развитие» (ВОМР)?  
 (Посочете само един отговор) 

 
 Да                                                     Не                                     В основни линии 

 
 
 

2. 
 

Запознат ли сте с възможностите, които предлага прилагането на интегрирана Стратегия 
за МИРГ на територията на община СИЛИСТРА финансирана през настоящия програмен 
период от Европейските структурни фонд за морско дело и рибарство чрез: Програмата 
за морско дело и рибарство. 
 (Посочете само един отговор) 

 
 Да                                                     Не                                     В основни линии 

 
 
 

4. 
 

Желаете ли да бъдете член на Местна инициативна рибарска група в община СИЛИСТРА 
в качеството Ви на заинтересована страна като представител на сектора, в който попадате 
съобразно основното Ви занятие/ дейност, които извършвате – публичен, стопански или 
нестопански, както и да се включвате в последствие активно в дейността на МИРГ 
СИЛИСТРА за постигане целите на Сдружението? 
(Посочете само един отговор) 

 
 Да                   Не                  

 
5. 
 

Като представител на заинтересована страна, как бихте се самоопределили по отношение 
на прилагането на Подхода ВОМР и реализиране на Стратегия за МИРГ СИЛИСТРА  
(Посочете само един отговор) 

 
 Силен поддръжник      Умерен поддръжник          Неутрален/независим 

 
 Умерен опонент           Силен опонент    

   
 
 

6 
Профил на земеделският  производители в населеното място ………………………….. 
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  Земеделска кооперация  

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

  Земеделска фирма  
…………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 

  Земеделски производители /физическо лице/  ( обобщена информация)  
 
…………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 

 
7 
 

Какво е традиционното производство на вашето земеделско стопанство?  

 
  зърнено - житни култури.- приблизително количество в декари;................................... 

............... 
  трайни насаждения - приблизително количество в 

декари............................................................ 
  зеленчуци - приблизително количество в 

декари........................................................................... 
  етерично – маслени култури -приблизително количество в декари.................................. 

........... 
  лозя -  приблизително количество в 

декари……………………………………………………............  
  друго -  приблизително количество в 

декари……………………………………………………............  
 
 
 

8. 
 

Разпределение на растениевъдните и комбинираните стопанства според размера на 
обработваната от тях земя. Какво количество земя  обработвате ?  

 
  До 10 декара;  
  От 10 до 50 декара;  
  От 50 до 100 декара; 
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  От 100 до 500 декара; 
  От 500 до 1000 декара; 
  Над 1000 декара.  

 
 
 

9. 
 

Какви животни отглежда вашето земеделско стопанство ? Структура  на 
животновъдството: 

 
  Крави  

…………………………………………………………….брой;  
  Овце  

…………………………………………………………….брой;  
  Кози  

…………………………………………………………….брой;  
  Свине 

…………………………………………………………….брой;  
  Кокошки/патки/пуйки 

…………………………………………………………….брой;  
  Пчели  

…………………………………………………………….брой;  
 

  Друго  
…………………………………………………………….брой.  
 

10. 
 

Какви плодове и зеленчуци се отглежда вашето земеделско стопанство?  Информацията  
е за  плодовете и зеленчуците,  които се отглеждат за  продажба ,а не за  лична  
консумация. 

 
  ябълки  

…………………………………………………………….декари; 
  кайсии 

……………………………………………………………. декари; 
  сливи 

……………………………………………………………. декари; 
   лозя 

……………………………………………………………. декари; 
  Зеленчуци  

……………………………………………………………. декари; 
 

  Друго  
……………………………………………………………. декари.  
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11. 
 

Капацитет на  земеделските производители  в населеното място………………………….. 
Разполагате ли    с материално-техническа база, необходима за земеделско 
производството ? 

 
 ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ/ ФИРМА/ПРОИЗВОДИТЕЛ  

…………………………………………………….. 
 Да, разполагам с машини и сгради за земеделско производство за обработваемата от мен 

земя;   
 

 Разполагам с излишен капацитет и техниката не е натоварена;  
 

 Не, не са  достатъчни техниката и сградите, но не използвам  външни услуги; 
 

 Ползвам външни услуги за  голяма част от дейностите. 
 
 

12. 
 

 Ако имате възможност за разнообразяване с неземеделски дейности. Планирате ли 
изменение в тази посока? 

 
 ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ/ ФИРМА/ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 
  Селски туризъм;  
  Културен туризъм; 
  Преработка на земеделска продукция ( мандра, цех за месо преработка, консервен цех за 

зеленчуци, друго );  
  Производство и търговия  на хранителни продукти; 
  Производство на енергия и компост; 
  Развитие на местни занаятчийски дейности;  
  Транспортна и/или логистична дейност; 
  Услуги за населението. 

 
Пояснете  идеята 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
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13. 
 

Какви са вашите доходи от земеделска дейност? 

 
  Повишават се всяка година; 
  Постоянни са;  
  Понижават се всяка година. 

 
 

14. 
 

Как реализирате земеделската продукция? 
Повече от един отговор 

 
  Пласирам чрез изкупуваща структура; 
  Имам предварителни договори за реализация на продукцията; 
  Пласирам я самостоятелно на пазара; 
  Пласирам чрез борсата; 
  Продавам на преработваща организация.  

 
15. 
 

В каква степен  изброените предимства за  по-добро качество на произвежданата 
продукция имат отношение към вашето земеделско стопанство?  
(Може да посочите повече от един отговор) 

 
  По-ниски разходи за дейността;  
  По-добър имидж на стопанството;   
  По-висока квалификация на персонала;  
  По-високо качество на работа на персонала;  
 Осъществява изследователска и развойна дейност;  
  По-ефективна комуникация; 
 По-добра дистрибуторска мрежа;  
  Използва съвременни компютърни технологии; 
  Въведени нови технологии за производство;  
 По-богат асортимент;  
  По-висок пазарен дял;  
 Притежава повече информация за пазари, продукти, технологии; 
  Въведени системи за управление на качеството (ISO и др.);  
  Разработена и внедрена стратегия за развитие на стопанството;  
 По-добро сътрудничество с местната власт.  

 
 

16. 
 

Необходимост от външна консултантска помощ от селскостопанските производители? 
(Може да посочите повече от един верен отговор) 
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 Технически съвети, свързани с производството; 
 Маркетингови консултации;  
 Компютърно управление (на ………………………..);  
 Разработване на стратегия за управление;  
 Контрол по качеството и сертификация;  
 Изпълнение на изискванията, свързани с ……………….;  
 Информация за потенциала, риска и … ……………..; 
 Намиране на бизнес партньори ; 
 Достъп до информация за различни финансови инструменти;  
 Разработване на проекти по Програмата за морско дело и рибарство, схеми финансирани 

по МИРГ СИЛИСТРА 

 
 

17. 
 

В каква степен Вашето стопанство има необходимост от коопериране (сътрудничество) 
с други производители в следните направления? (Може да посочите повече от един 
отговор).   

 
 Селскостопански производители със същата производствена специализация;  
 Стопански производители с друга производствена специализация; 
 Доставчици на суровини и материали; 
 Изкупвателни организации; 
 Преработвателни предприятия; 
 Складови бази; 
 Занаятчии и/или занаятчийски организации. 

 
 

18. 
 

В каква форма бихте участвали с проект към МИРГ СИЛИСТРА?   
(може да посочите Повече от един отговор). 

 
 Модернизиране на земеделските стопанства; 

 
 Добавяне на стойност към земеделски и горски стопанства;  

 
 Подобряване и използване на екологичните дадености на районите; 

 
 Проекти, които са свързани директно с въвеждане на нови технологии или малки пилотни 

проекти, с потенциал за мултиплициране на резултата; 
Насърчаване на туристическите дейности; 
Основни услуги за населението; 
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Икономиката в земеделските райони; 
Обновяване и развитие на населените места; 
 Дребномащабни инвестиции в инфраструктура; 

ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИЯ: 
 

19. Пол  (само един отговор) 
 

 Мъж      Жена 
 

20. Възраст (само един отговор) 
 

 до 29 години; 
 

 от 29 до 40 години; 
 

 от 40 до 50 години; 
 

 от 50 до 65 години; 
 

 над 65 години. 
 

21. Образование   (само един отговор) 
 

 Основно образование; 
          

 Средно образование; 
          

 Висше образование; 
         

 Друго (моля  посочете): ……………………………………………………….  
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 
ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 

Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра“, финансиран от 
Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за морско дело и рибарство 2014-2020. 
 

АНКЕТНА КАРТА 
за кметства в община Силистра  

 
 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ НА ГРУПИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА  ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ТЕХНИТЕ НУЖДИ, 
ПРОБЛЕМИ И ПОТЕНЦИАЛ С ЦЕЛ ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ 
ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР- МИРГ СИЛИСТРА. 
 

УВАЖАЕМИ  КМЕТОВЕ /НАМЕСТНИЦИ/ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА 
СИЛИСТРА , 

 
ОБЩИНА СИЛИСТРА, е бенефициент на ПМДР по мярка 4.1  за създаването на  Местно 
партньорство за целите на прилагането на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ 
(ВОМР) - Изготвяне на стратегия за МИРГ СИЛИСТРА 2014-2020г, което включва 
представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор с териториален обхват 
административните граници на община СИЛИСТРА.  
Настоящото проучване има за цел да бъде изследвано и анализирано информация от 
представителите на всички групи заинтересовани страни от публичния, стопанския и 
нестопанския сектор, осъществяващи дейността си на територията на община СИЛИСТРА 
като очакванията са да бъде получено Вашето обективно мнение за нуждите и проблемите на 
населеното място, чиито представител сте, както и за потенциала на целевата територия 
според Вас в контекста на приоритетите, целите и интервенциите, попадащи в обхвата на 
Подхода Водено от общностите местно развитие. 
 Настоящата анкета има за цел и да осигури необходимата информация, добита на 
терен, във връзка с извършването на проучванията, анализите и създаването на база данни на 
територията на действие на потенциалната  на  МИРГ СИЛИСТРА 2014-2020г на територия 
община СИЛИСТРА”. Може да изтеглите анкетата, която ще намерите на Интернет  
страницата на община СИЛИСТРА -  www.silistra.bg в раздел „Програма за морско дело 
и рибарство 2014 - 2020 г.”, страницата на проекта: www.mirg-silistra.eu , и да я пратите 
на  e-mail: mayor@silistra.bg 
Можете  да попълните  информацията  сами  и да я предадете на  адрес:  на общината 
ул. "Симеон Велики" №33; e-mail: solarism@mail.bg или на e-mail: mirg-silistra@mirg-silistra.eu ; на 
служител на общината: инж.Валери Георгиев; телефон: 0878959709;086816318.; Имате 
и трета възможност – да получите и предадете попълнената   анкета на  кмета на 
съответното населено място! 

 Предварително Ви благодарим за съпричастността, отделеното време и съдействие! 
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АНКЕТНА  КАРТА   
 

За град/село............................., община СИЛИСТРА 
                                                                                                            
 

1. 
 

Запознат ли сте с основните цели и принципи,  залегнали в Подхода «Водено от 
общностите местно развитие» (ВОМР)?  
 (Посочете само един отговор) 

        
 Да                                                     Не                                     В основни линии 

 
 

2. 
 

Запознат ли сте с възможностите, които предлага прилагането на интегрирана Стратегия 
за МИРГ на територията на община СИЛИСТРА финансирана през настоящия програмен 
период от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез: Програмата за морско 
дело и рибарство. 
 (Посочете само един отговор) 

 
 Да                                                     Не                                     В основни линии 

 
 
 

3. 
 

В каква степен сте запознати със законовите изисквания за структуриране на Местна 
инициативна рибарска група на територията на действие на община СИЛИСТРА и с 
начина на нейното функциониране?  
(Посочете само един отговор).  

 
 Запознат/а съм                Отчасти съм запознат/а                Изобщо не съм запознат/а 

 
 
 

4. 
 

Желаете ли да бъдете член на МИРГ СИЛИСТРА в качеството си на заинтересована 
страна като представител на населеното място, в което представлявате като се включвате 
в последствие активно в дейността на МИРГ СИЛИСТРА за постигане целите на 
Сдружението? 
(Посочете само един отговор) 

 
 Да                   Не                 

   
 

5. 
 

Като представител на заинтересована страна, имате ли мотиви/ интерес от прилагането на 
Подхода ВОМР чрез разработване и реализиране на Стратегия за МИРГ СИЛИСТРА на 
територията на действие на потенциалната МИРГ?  
(Посочете само един отговор) 

 
 Да, имам интерес                Проявявам слаб интерес          Не проявявам интерес 
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6. 
 

Като представител на заинтересована страна, как бихте се самоопределили по отношение 
на прилагането на Подхода ВОМР и реализиране на Стратегия за МИРГ на територията 
на Община СИЛИСТРА?  
(Посочете само един отговор) 

 
 Силен поддръжник      Умерен поддръжник          Неутрален/независим 

 
 Умерен опонент           Силен опонент    

   
 

7. 
 

Като представител на заинтересована страна, в каква степен считате, че разполагате с 
човешки, финансови и материални и други ресурси, които сте способни да мобилизирате 
в  подкрепа реализацията на Подхода ВОМР/ Изготвяне на Стратегията за МИРГ 
СИЛИСТРА?  
(Посочете само един отговор) 

 
 Много висока        Висока            Средна             Ниска        Много ниска 

 
 

8. 
 

Като представител на заинтересована страна, бихте ли участвали активно в процеса на 
подготовка и консултиране на Стратегията за МИРГ СИЛИСТРА?  
(Посочете само един отговор) 

 
 Да                   Не                           

 
 

9. 
Какви са Вашите очаквания  при прилагането на Стратегия за МИРГ СИЛИСТРА на 
територията на Община СИЛИСТРА ? 

(Посочете само един отговор) 
 

 Високи   Положителни   Ниски            Не мога за преценя 
 Друго мнение (моля посочете)  

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

10. 
Кои според Вас са причините, които биха могли да възпрепятстват включването на 
заинтересованите страни в етапите от процеса на стратегическо планиране и 
последващо реализиране на местни стратегии, насочени към развитието на територията?  
(Може да посочите повече от един отговор). 

 
 Недостатъчен интерес от тяхна страна; 

     
 Неефективни механизми на включване;  

       
 Недостатъчни ресурси – времеви, финансови, човешки; 
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 Недостатъчна информираност;   

        
 Друго.   

   
 

11. 
Кои според Вас са адекватните форми за включването на заинтересованите страни в 
планирането и изпълнението на Стратегията за МИРГ СИЛИСТРА?  
(Може да посочите повече от един отговор). 

 
 Информационни дни/ срещи; 

     
 Информационни семинари;  

       
 Информационни конференции; 

 
 Работни срещи за консултиране подготовката на Стратегията за ВОМР; 

        
 Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност;   

 
 Обществени обсъждания;   

       
 Работни консултативни групи/ фокус групи за подготовка на Стратегията за ВОМР- 

МИРГ СИЛИСТРА; 
        

 Обучения на местните лидери и на партньорите от местната общност;   
 

 Проучвания за изготвянето на анализите към Стратегията за ВОМР - МИРГ СИЛИСТРА; 
 

 Интерактивни методи за привличане на влиятелни и ефективни местни формални и 
неформални  лидери в полза на обществения интерес; 
 

 Информация  за проведените материали. Информационни материали, качени в Интернет 
страницата  на общината. 
 

 Неформални срещи/ разговори и комуникация.  
                                                             
 

12. 
 

Участвали ли сте пряко в изготвянето на стратегически документи  за планиране на  
общинското развитие?  
 (Посочете само един отговор) 

        
 Да                                                     Не                                      Отчасти 

 
 

13. 
Смятате ли, че провежданите към момента политики на местно и регионално ниво 
отговарят адекватно на нуждите на заинтересованите страни? 
(Посочете само един отговор) 
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 Да       Не                Трудно ми е да преценя 

 
 

14. 
Според Вас в кои от изброените сфери ще се постигнат ползи с прилагането на 
Стратегия за МИРГ СИЛИСТРА на територията на общината? 
(Може да посочите повече от един отговор) 

 
  Култура - чрез подкрепа за съществуващи читалища и други културни институции на 

територията на община СИЛИСТРА;       
  Социални услуги; 
  В сферата на заетостта и намаляването на младежката безработица;  
  Здравни услуги; 
  Селско и горско стопанство; 
  Образование и спорт ; 
  Туризъм и свободно време;     
 Инфраструктура, насочена към подобряване облика и привлекателността на населените 

места – рехабилитация/ ремонт на улици, площади,  обществени сгради, зелени площи, 
осветление и  др.;  

  Услуги, свързани с прилагането на информационните и комуникационни технологии; 
  Услуги, обслужващи бизнеса на територията на общината; 
 Опазване и промотиране на нематериалното културно-историческо наследство, 

свързано с традициите и селския бит, насочено към популяризиране на териториалната 
идентичност; 

  Околната среда и екология; 
  Подобряване на материалните активи; 
 Развитието на микр-опредприятия, малки и средни предприятия и 

предприемачество; 
  Друго мнение (моля посочете):  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…… 

 
 

15. 
 

Как определяте икономическото състояние на вашето село/град? 

 
 Добро 
 Задоволително  
 Незадоволително   
 Лошо  

 
 
 

16. 
Моля да отбележите, кои според Вас са основните проблеми, свързани с развитието на  
село/град ………………………………………………, община СИЛИСТРА 
(Може да посочите повече от един отговор): 
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 Застаряване на населението и обезлюдяване на малките населени места;   
 Намалени шансове за професионална реализация, особено на младите хора и жените; 
 Наличие на трайни негативни тенденции по отношение на заетостта и нарастване дела на 

младежката безработица и тази сред трудоспособното население над 50 годишна възраст; 
 Липса на инфраструктура и условия за масов спорт на местното население във връзка с 

осмислянето на свободното време на младите хора;  
 Наличие на социална изолация на уязвими групи от населението (жени, младежи, 

малцинства); 
 Наличие на основни различия в параметрите на живот и социално-икономическото 

положение на населението от селата във вътрешността на територията и административните 
центрове, много ограничен местен пазар за услуги, поради ниски доходи на населението;  

 Нереновирана улична инфраструктура (улици, тротоарни настилки, алеи и др.) и 
недостатъчно обновяване на населените места; 

 Липса на условия за развитие и стимулиране на бизнес средата; 
 Негативно променящи се климатични условия, създаващи заплахи за земеделската и 

рибарска  дейност и околната среда; 
 Липса на ефективни местни политики за развитие на общината чрез активизиране на 

собствения потенциал; 
 Липса на условия за повишаване квалификацията на работната сила и привличане на 

инвестиции за развитие на дребно мащабно производство, селско, горско и рибно 
стопанство; 

 Отсъствие на активни политики и мерки за съхранение и промотиране на културно-
историческото наследство и природните дадености за превръщане на туризма в приоритетен 
отрасъл за Община СИЛИСТРА; 

 Хроничен дефицит на средства за поддържане и обновяване на съществуващата 
инфраструктура на здравеопазването, образованието, културата и ниска ресурсна 
обезпеченост за функционирането на читалищата; 

 Отсъствие на диверсификация на местните икономики за ефективно използване на 
наличния потенциал за разнообразяване на икономическите дейности; 

 Липса на политики за поощряване на иновациите на местно ниво, намирането на нови 
форми за използване на местните ресурси с цел преодоляване на проблемите на слабо 
развитите райони на територията на община СИЛИСТРА; 

 Неоползотворени в достатъчна степен на природни дадености и културно-исторически 
ресурси в посока тяхното валоризиране; 

  Подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън 
него,; 

  Ограничени вътрешни финансови ресурси за развитието на ученето през целия живот и 
създаването на работни места в райони за рибарство и аквакултури .; 

 Проблемна жизнеспособност на голям дял от съществуващите малки рибни стопанства и 
други микропроизводства, вкл. липса на стопанства с пазарна ориентация; 

 Липса на високотехнологични и иновативни експортно ориентирани отрасли/ подотрасли; 
 Липса на екологична култура, насочена към устойчиво рибарство и аквакултури с 

оптимизирани технологични процеси, които да доведат до намаляване на вредните 
въздействия върху смекчаване въздействието върху изменението на климата; 
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 Липса на мерки за повишаване на енергийната ефективност в местната промишленост; 
 Липса на производство на продукти или стоки с местна идентичност; 
 Липса на практики, улесняващи диверсификацията на продуктите на територията; 
 Недостатъчно използвани възможности за финансиране развитието на бизнеса чрез 

Европейските фондове и други донори. 
 
 

17. 
 

Какви фактори ще повлияят най –добре за развитието на 
село/град……………………………….. 

 
 Привличането на инвеститори;  
 Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие;  
 Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за 
рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското 
културно наследство; 
 Подобряване на техническата  инфраструктура;  
 Повишаване квалификацията на човешките ресурси;   
 Поддържане на заетостта в рибарския район и създаване на нови работни места в 

     селото/града. 
      

 
18. 

Според Вас кои от изброените по-долу аспекти ще имат най-важно значение по 
отношение качеството на живот на хората от населеното място, което представлявате ?  
(Може да посочите повече от един отговор). 

 
• Качество на околната среда      Да  Не  Отчасти 
• Чистота и привлекателност на населените места   Да  Не  Отчасти 
• Достъп и качество на детските градини и ясли   Да  Не  Отчасти 
• Междуетнически отношения      Да  Не  Отчасти 
• Условия за бизнес в района      Да  Не  Отчасти 
• Качество на образованието в района      Да  Не  Отчасти 
• Равнище на бедност в района      Да  Не  Отчасти 
• Достъп до канализация        Да  Не  Отчасти 
• Услуги и качество на услугите за свободното време  

и отдиха на младежите        Да  Не  Отчасти 
• Състояние на уличната мрежа       Да  Не  Отчасти 
• Условия за спорт и отдих       Да  Не  Отчасти 
• Състояние на водоснабдяване       Да  Не  Отчасти 
• Състояние на общинските пътища      Да  Не  Отчасти 
• Разнообразие и качество на културните дейности    Да  Не  Отчасти 
• Обществен транспорт        Да  Не  Отчасти 
• Обществена безопасност, ред и сигурност     Да  Не  Отчасти 
• Достъп и качество на здравните услуги     Да  Не  Отчасти 
• Услуги и грижи за възрастните хора и  

хората с увреждания        Да  Не  Отчасти 
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• Качество на работните места (доходи, условия на труд)  
и наличие на работни места       Да  Не  Отчасти 

• По-широка диверсификация на рибарския район в сектори и дейности като туризъм, 
култура, услуги, морски сектор      Да  Не  Отчасти 

 
 

19. 
 

От какви публични инвестиции се нуждае  населеното място, което управлявате? 
(Можете да посочите повече от един отговор) 

 
Инвестиции за ограничаване на свлачищата;  
Подобряване на ВиК инфраструктура  и канализация;  
Спортни площадки , зони за отдих; 
Културна  инфраструктура и запазване на културно-историческо наследство   
Добавяне на стойност към местни продукти, дребномащабна преработка;  
Изграждане на ферми за аквакултури; 
Сътрудничество между рибарските общности и научните организации и 

насърчаването на опазването на околната среда в района; 
Инвестиция  в сгради за социални и здравни услуги, включително пенсионерски клубове; 
Инвестиция  в подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски 

стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности.  
Инвестиция в човешкия капитал за повишаването на конкурентоспособността и 

икономическите резултати на дейностите, свързани с рибарството и аквакултурите 
 

 Опишете вашите идеи в общи линии: 
................................................................................................................................................................
.............................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................. 
................................................................................................................................................................
... 
................................................................................................................................................................
.. 

 
 

20. 
 

Вашите  предложения за инвестиции в населеното място 
………………………………………….  включени  ли са в общинският план за развитие? 
Съществува  ли подготвена  техническа документация  за предложените проектни идеи?  
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 Предложените  проектни идеи са включени в общинският план за развитие. Съществува 
техническа  документация за проектите;   

 Предложените  проектни идеи са включени в общинският план за развитие. Не 
съществува техническа  документация за проектите;   

 Предложените  проектни идеи  не са включени в общинският план за развитие. Не 
съществува техническа  документация за проектите.   
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Ако все още няма техническа документация  по публичните  проекти , община 
…………………ще подкрепи ли създаването на такава  документация?   

 
 Да, общината ще изготви техническа  документация;  
 Няма финансови ресурси за  подготовка на техническата  документация. Трябва да се 

търси публично - частно партньорство.  
 

 
22. 
 

 Кои са най-изявените социални проблеми на  населеното място което управлявате? 

 (Можете да посочите повече от един отговор). 

 
 Безработица; 
 Миграция  на млади хора;  
 Ниска образованост на населението;  
 Труден транспортен достъп;  
 Влошени демографски показатели;  
  Престъпност и нарушения на реда;  
  Неефективна интеграция на групи от малцинствата. 
  Концентрация на населението в градовете 

 
 

23. 
 

 Как населението  на  ………………… ще приеме заселването на граждани на 
Европейския  съюз, които  проявят интерес и искат да закупят имоти във вашето село?  
 (Можете да посочите повече от един отговор). 

 
 Ще приемат радушно хората от други Европейски страни;  
 Ще приемат враждебно хората от Европейските страни;  
 Ще приемат безразлично заселниците от Европейските страни.  

 
 
 
                                     ИКОНОМИКАТА  НА село/град .................................. 
 
Профил на рибарската общност в ………………………….. 
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Колко души работят в сектор рибарство?  
Попълвате  и трите  квадратчета ,ако това е приложимо за вашето населено място.  
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  Рибари регистрирани по ЗРА, физически лица:  

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

  Рибари регистрирани по ЗРА, юридически  лица:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 
 

  Регистрирани преработватели на риба и аквакултури  ( обобщена информация):  
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 

  Регистрирани рибарски плавателни съдове  ( обобщена информация) 
 

  Регистрирани туристически плавателни съдове  ( обобщена информация) 
 

 
26. 
 

Какво произвежда   рибарската общност  в  село ……………………… ? 

 
Рибари регистрирани по ЗРА, физически лица 
…………………………………………………….. 

  риби  
…………………………………………………………….приблизително количество в 
килограми;  

  Друго  
……………………………………………………........ приблизително количество в килограми.  
 
Рибари регистрирани по ЗРА, юридически  лица  

  преработка  
  Друго  

……………………………………………………........ приблизително количество в килограми.  
Профил на селскостопанска  общност в ………………………….. 
 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  / юридически лица/ 

  зърнено - житни култури  
…………………………………………………………….приблизително количество в декари;  

  трайни насаждения 
…………………………………………………………….приблизително количество в декари;  
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  зеленчуци 
…………………………………………………………….приблизително количество в декари;  

  етерично – маслени култури 
…………………………………………………………….приблизително количество в декари;  

  лозя 
…………………………………………………………….приблизително количество в декари;  
 

  Друго  
……………………………………………………........ приблизително количество в декари.  
 
 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ./ физически лица/  Отговорите  да са групирани или 
поясняващи  

  зърнено- житни култури 
…………………………………………………………….приблизително количество в декари;  

  трайни насаждения 
…………………………………………………………….приблизително количество в декари;  

  зеленчуци  
…………………………………………………………….приблизително количество в декари;  

  етерично – маслен……………………………….приблизително количество в декари;  
 

  лозя  
……………………………………………………........ приблизително количество в декари.  

  Друго  
……………………………………………………........ приблизително количество в декари.  
 
 
 

 
27. 
 

Какви животни  се отглеждат в землището на вашето населено място? 

 
 ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  / юридически лица/:  

 
  Крави  

…………………………………………………………….брой  
  Овце и кози  

…………………………………………………………….брой  
  Свине 

…………………………………………………………….брой  
  Кокошки/патки/пуйки 

…………………………………………………………….брой  
  Пчели  

…………………………………………………………….брой  
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  Друго  

…………………………………………………………….брой  
 

 ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ./ физически лица: 
 

  Крави  
…………………………………………………………….брой  

  Овце и кози  
…………………………………………………………….брой  

  Свине 
…………………………………………………………….брой  

  Кокошки/патки/пуйки 
…………………………………………………………….брой  

  Пчели  
…………………………………………………………….брой  

  Друго  
…………………………………………………………….брой  
 

 
28. 
 

Какви плодове и зеленчуци се отглеждат в  .................................?  Информацията е за  
плодовете и зеленчуците, които се отглеждат за  продажба, а не за  лична  консумация. 

 
 ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  / юридически лица/: 

 
  ябълки  

…………………………………………………………….декари 
  кайсии 

……………………………………………………………. декари 
  сливи 

……………………………………………………………. декари 
   лозя 

……………………………………………………………. декари 
  Зеленчуци  

……………………………………………………………. декари 
 

  Друго  
……………………………………………………………. декари 
 

 ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  / физически лица/:. 
 

  ябълки  
…………………………………………………………….декари 

  кайсии 
……………………………………………………………. декари 
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  сливи 
……………………………………………………………. декари 

   лозя 
……………………………………………………………. декари 

  Зеленчуци  
……………………………………………………………. декари 

  Друго  
……………………………………………………………. Декари 
 
 

 
29. 
 

 Фирми, извършващи дейност в сектор туризъм. Колко души работят в тези фирми, 
включително и само осигуряващи се търговци?  

 (Можете да посочите повече от един отговор) 
 

 Промишлени фирми:   

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

 Търговски  фирми  ( магазини, сладкарници, пивници):  

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

 Фирми с друга дейност:    

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

 
30. 
 

 Фирми, извършващи дейност в добивна промишленост. Колко души работят в тези 
фирми, включително и само осигуряващи се търговци?  

 (Можете да посочите повече от един отговор) 
 

 Промишлени фирми:   

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

 Търговски  фирми  ( магазини, сладкарници, пивници):  

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

 
31. 
 

 Фирми, извършващи дейност в сектор преработка. Колко души работят в тези фирми, 
включително и само осигуряващи се търговци?  

 (Можете да посочите повече от един отговор) 
 

 Промишлени фирми:   

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

 Търговски  фирми  ( магазини, сладкарници, пивници):  

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

 
32. 
 

 Какви са основните пречки за развитие на бизнеса  в селото / града?  

 
 Намалено потребление   
 Лоша инфраструктура   
 Недостатъчно финансиране 
 Ниска квалификация на работната ръка 
 Лоша данъчна политика 
 Престъпност  
 Друго .................................................................................................................................. 

 
 
 
 Кои са трите основни проблема, които село/града ……………………..трябва  да 
реши? 
 

 Осигуряване на работни места  
 Обезлюдяване на селата  
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 Достъп до образователни ,социални и здравни услуги  
 Липсата на  предприятия за промишлено  производство   
 Липсата на  предприятия за преработка на  рибна   продукция  
 Друго...........................................................................................  

 
                                ПРИРОДА И КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ:  
 

 
32. 

Какви  културно исторически и екологични забележителности има  във землищото на 
вашето населено място?  
(Може да посочите повече от един отговор). 

 
 Праисторически/ Тракийски могили;   
 Древни селища/ градове, включително и от османският период;   
 Скални пещери – църкви;  
 Естествени пещери;   
 Римски /средновековни пътища; 
 Природни обекти, за които има митове, предания, легенди; 
 Атрактивни каньони и пейзажи. 

 
  
   Опишете общи детайли забележителностите:  
................................................................................................................................................................
.............................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................. 
 
................................................................................................................................................................
... 
 
................................................................................................................................................................
...       
                                                  
                                          
ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ:  
 

 
33. 

Какви  са празниците  във вашето населено място, на което се събират големи групи 
хора? 
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 Традиционни религиозни празници свързани с християнски /мюсюлмански 
традиции  и обичаи;   

 Събор на селото /града…………………………………………………………  
 Фестивали /културни събития;   
 Други..............................................................................................   

 
 
   Опишете общи детайли за празниците: 

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

 
34. 

Участва ли кметството при организирането на празниците? 
 

 
 Участва  с културна програма подготвена с помощта на местното читалище;  
 Не може да участва  поради липса на средства;  
 Подпомага  организирани инициативи от хората.  

 
                                                                    КОМУНИКАЦИЯ:   
 

 
35. 

Кои от изброените форми и дейност според Вас имат най-голям принос за 
разпространение на информацията във връзка с разработването и консултирането на 
Стратегията за МИРГ СИЛИСТРА? 
(Може да посочите повече от един отговор) 

 
 Интернет страницата на Община СИЛИСТРА, друго. 

 Информационни/ работни срещи; 

 Информационни семинари/ информационни конференции 

 Обществени консултации и обсъждания; 

 Обучения на местните лидери и представители на заинтересованите страни; 
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 Издаване и разпространение на информационни материали (информационни бюлетини, 
диплянки, листовки, брошури, флаери, видео/ аудио клипове, филми); 

  Публикации за дейностите и събитията в регионалния печат; 

  Телевизионна и радиореклама и/или други предавания в регионалните електронни 
медии; 

 Участие в национални мрежи; 

 Нито една от изброените; 

 Друго (моля посочете): 
.................................................................................................................... 

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

 Не мога да преценя. 
 

ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИЯ: 
 
36. Пол  (само един отговор) 
 

 Мъж      Жена 
 
37. Възраст (само един отговор) 
 

 до 29 години 
 от 29 до 40 години 
 от 40 до 50 години 
 от 50 до 65 години 
 над 65 години 

 
38. Образование   (само един отговор) 
 

 Основно образование          
 Средно образование          
 Висше образование         
 Друго (моля  посочете): ………………………………………………………… 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО  
ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 

Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра“, финансиран от Програмата за 
морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско 

дело и рибарство 2014-2020. 
 
 

АНКЕТНА КАРТА 
за общинските съветници в община Силистра  

 
 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ НА ГРУПИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСРА ЗА  ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ТЕХНИТЕ НУЖДИ, 
ПРОБЛЕМИ И ПОТЕНЦИАЛ С ЦЕЛ ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ 

ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МИРГ СИЛИСТРА 2014-2020Г. 
 

 
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ  НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА 
СИЛИСТРА,  
 
ОБЩИНА СИЛИСТРА, е бенефициент на ПМДР по мярка 4.1  за създаването на  Местно 
партньорство за целите на прилагането на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ 
(ВОМР)- «Изготвяне на стратегия за МИРГ Силистра», което включва представители на 
публичния, стопанския и нестопанския сектор с териториален обхват административните 
граници на Община Силистра.  
 
Настоящата анкета има за цел и да осигури необходимата информация, добита на терен, 
във връзка с извършването на проучванията, анализите и създаването на база данни на 
територията на действие на потенциалната  на  МИРГ СИЛИСТРА 2014-2020г на 
територия община СИЛИСТРА”. Може да изтеглите анкетата, която ще намерите на 
Интернет  страницата на община СИЛИСТРА -  www.silistra.bg в раздел „Програма за 
морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.”, страницата на проекта: www.mirg-silistra.eu , и да я 
пратите на  e-mail: mayor@silistra.bg 

Можете  да попълните  информацията  сами  и да я предадете на  адрес:  на общината 
ул. "Симеон Велики" №33; e-mail: solarism@mail.bg или на e-mail: mirg-silistra@mirg-silistra.eu ; на 
служител на общината: инж.Валери Георгиев; телефон: 0878959709;086816318.; Имате 
и трета възможност – да получите и предадете попълнената   анкета на  кмета на 
съответното населено място! 

 Предварително Ви благодарим за съпричастността, отделеното време и съдействие! 
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АНКЕТНА  КАРТА   
 

                                                                                                               
 

1. 
 

Запознат ли сте с основните цели и принципи,  залегнали в Подхода «Водено от 
общностите местно развитие» (ВОМР)?  
 (Посочете само един отговор) 

        
 Да                                                     Не                                     В основни линии 

 
 

2. 
 

Запознат ли сте с възможностите, които предлага прилагането на Стратегия за МИРГ на 
територията на община СИЛИСТРА финансирана през настоящия програмен период от 
Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез: Програмата за морско дело и 
рибарство. 
 (Посочете само един отговор) 

 
 Да                                                     Не                                     В основни линии 

 
 
 

3. 
 

В каква степен сте запознати със законовите изисквания за структуриране на Местна 
инициативна рибарска група на територията на действие на община СИЛИСТРА и с 
начина на нейното функциониране? (Посочете само един отговор) 

 
 Запознат/а съм                Отчасти съм запознат/а                Изобщо не съм запознат/а 

 
   
 

4. 
 

Като представител на заинтересована страна, имате ли мотиви/ интерес от прилагането на 
Подхода ВОМР чрез разработване и реализиране на Стратегия за МИРГ на територията 
на община СИЛИСТРА?  
(Посочете само един отговор) 

 
 Да, имам интерес                Проявявам слаб интерес          Не проявявам интерес 

 
 

5. 
 

Като представител на заинтересована страна, как бихте се самоопределили по отношение 
на прилагането на Подхода ВОМР и реализиране на Стратегия за МИРГ на територията 
на община СИЛИСТРА?  
 (Посочете само един отговор) 

 
 Силен поддръжник      Умерен поддръжник          Неутрален/независим 

 
 Умерен опонент           Силен опонент      

 
6. 
 

Като представител на заинтересована страна, в каква степен считате, че разполагате с 
човешки, финансови и материални и други ресурси, които сте способни да мобилизирате 
в  подкрепа реализацията на Подхода ВОМР/ Стратегията за МИРГ на територията на 
община СИЛИСТРА? 
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(Посочете само един отговор) 

 
 Много висока        Висока            Средна             Ниска        Много ниска 

 
 

7. 
 

Като представител на заинтересована страна, бихте ли участвали активно в процеса на 
подготовка и консултиране на Стратегията за МИРГ на територията на община 
СИЛИСТРА?  
(Посочете само един отговор) 

 
 Да                   Не                 

 
 

8. 
Какви са Вашите очаквания  при прилагането на Стратегия за МИРГ на територията на 
община СИЛИСТРА?  
 (Посочете само един отговор) 

 
 Високи   Положителни   Ниски            Не мога за преценя 
 Друго мнение (моля посочете)  

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

9. 
Кои според Вас са причините, които биха могли да възпрепятстват включването на 
заинтересованите страни в етапите от процеса на стратегическо планиране и последващо 
реализиране на местни стратегии, насочени към развитието на територията?  (Може да 
посочите повече от един отговор) 

 
 Недостатъчен интерес от тяхна страна; 

     
 Неефективни механизми на включване;  

       
 Недостатъчни ресурси – времеви, финансови, човешки; 

 
 Недостатъчна информираност;   

        
 Друго.   

   
 

10. 
Кои според Вас са адекватните форми за включването на заинтересованите страни в 
планирането и изпълнението на Стратегията за МИРГ на територията на община 
СИЛИСТРА?  
(Може да посочите повече от един отговор) 

 
 Информационни дни/ срещи; 
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 Информационни семинари;  
       

 Информационни конференции; 
 

 Работни срещи за консултиране подготовката на Стратегията за ВОМР; 
        

 Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност;   
 

 Обществени обсъждания;   
       

 Работни консултативни групи/ фокус групи за подготовка на Стратегията за ВОМР; 
        

 Обучения на местните лидери и на партньорите от местната общност;   
 

 Проучвания за изготвянето на анализите към Стратегията за ВОМР; 
        

 Интерактивни методи за привличане на влиятелни и ефективни местни формални и 
неформални  лидери в полза на обществения интерес; 
 Информация  за проведените материали. Информационни материали качени в Интернет 

страницата  на МИРГ;  
 Неформални срещи/ разговори и комуникация.  

                                                             
 

11. 
 

Участвали ли сте пряко в изготвянето на стратегически документи  за планиране на  
общинското развитие?  
 (Посочете само един отговор) 

      
 Да                                                     Не                                      Отчасти 

 
 

12. 
Смятате ли, че провежданите към момента политики на местно и регионално ниво 
отговарят адекватно на нуждите на заинтересованите страни? 
(Посочете само един отговор) 

 
 Да        Не                Трудно ми е да преценя 

 
 

13. 
Според Вас в кои от изброените сфери ще се постигнат ползи с прилагането на 
Стратегия за ВОМР на територията на община СИЛИСТРА?  
(Може да посочите повече от един отговор) 

 
  Култура - чрез подкрепа за съществуващи читалища и други културни институции на 

територията на община СИЛИСТРА;       
  Социални услуги; 
  В сферата на заетостта и намаляването на младежката безработица;  
  Здравни услуги; 
  Селско и горско стопанство; 
  Образование и спорт ; 
  Туризъм и свободно време;     

-------------------------------------------------------------www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра“, финансиран от Програмата за 

морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и 
рибарство. 



  

 Инфраструктура, насочена към подобряване облика и привлекателността на населените 
места – рехабилитация/ремонт на улици, площади, обществени сгради, зелени площи, 
осветление и  др.;  

  Услуги, свързани с прилагането на информационните и комуникационни технологии; 
  Услуги, обслужващи бизнеса на територията на община СИЛИСТРА; 
 Опазване и промотиране на нематериалното културно-историческо наследство, 

свързано с традициите и селския бит, насочено към популяризиране на териториалната 
идентичност; 

 Околната среда и екология; 
 Подобряване на материалните активи; 
 Развитието на микропредприятия, малки и средни предприятия и предприемачество; 
 Друго мнение (моля посочете): 

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

14. 
 

 Считате ли, че стратегическите  документи приети от общинският съвет са работещи 
документи  за развитието на общината?   
 

 
 Да 

 
 Не 

 
 
 
 

15. 
 

 Съществува  ли хармония  между различните  общински планове и документи?  
 

 
 Да 

 
 Не 

 
 Има частична хармония  

 
 
 

16. 
Кои са най-изявените проблеми на територията на община СИЛИСТРА? 
(Посочете до четири проблема)   
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 Продължителна безработица;  
 Престъпност и нарушения на обществения ред; 
 Застаряване на населението и обезлюдяване на малките населени места;   
 Намалени шансове за професионална реализация, особено на младите хора и жените; 
 Наличие на трайни негативни тенденции по отношение на заетостта и нарастване дела на 

младежката безработица и тази сред трудоспособното население над 50 годишна възраст; 
 Липса на инфраструктура и условия за масов спорт на местното население във връзка с 

осмислянето на свободното време на младите хора;  
 Наличие на социална изолация на уязвими групи от населението (жени, младежи, 

малцинства); 
 Наличие на основни различия в параметрите на живот и социално-икономическото 

положение на населението от селата във вътрешността на територията и административните 
центрове, много ограничен местен пазар за услуги, поради ниски доходи на населението;  

 Нереновирана улична инфраструктура (улици, тротоарни настилки, алеи и др.) и 
недостатъчно обновяване на населените места; 

 Липса на условия за развитие и стимулиране на бизнес средата; 
 Негативно променящи се климатични условия, създаващи заплахи за земеделската 

дейност и околната среда; 
 Липса на ефективни местни политики за развитие на общините чрез активизиране на 

собствения потенциал; 
 Липса на условия за повишаване квалификацията на работната сила и привличане на 

инвестиции за развитие на дребно мащабно производство, селско и горско стопанство; 
 Отсъствие на активни политики и мерки за съхранение и промотиране на културно-

историческото наследство и природните дадености за превръщане на туризма в приоритетен 
отрасъл за Община СИЛИСТРА; 

 Хроничен дефицит на средства за поддържане и обновяване на съществуващата 
инфраструктура на здравеопазването, образованието, културата и ниска ресурсна 
обезпеченост за функционирането на читалищата; 

 Отсъствие на диверсификация на местните икономики за ефективно използване на 
наличния потенциал за разнообразяване на икономическите дейности; 

 Липса на политики за поощряване на иновациите на местно ниво, намирането на нови 
форми за използване на местните ресурси с цел преодоляване на проблемите на слабо 
развитите райони на територията на община СИЛИСТРА; 

 Неоползотворени в достатъчна степен в посока тяхното валоризиране природни 
дадености и културно-исторически ресурси; 

  Раздробеност на земеделските стопанства и незначителен дял на животновъдството; 
  Ограничени вътрешни финансови ресурси за развитие на земеделието, риболова и 

аквакултурите на територията; 
 Проблемна жизнеспособност на голям дял от съществуващите малки стопанства и други 

микропроизводства, вкл. липса на стопанства с пазарна ориентация; 
 Липса на високотехнологични и иновативни експортно ориентирани отрасли/ подотрасли; 
 Липса на екологична култура, насочена към устойчиво земеделие, риболов, туризъм и 

горско стопанство с оптимизирани технологични процеси при обработка на почвата, които 
да доведат до намаляване на вредните въздействия върху почвите и опазването им от 
деградационни и ерозионни процеси; 
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 Липса на мерки за повишаване на енергийната ефективност в местната промишленост; 
 Липса на производство на продукти или стоки с местна идентичност; 
 Липса на практики, улесняващи диверсификацията на продуктите на територията; 
Недостатъчно използвани възможности за финансиране развитието на бизнеса чрез 

Европейските фондове и други донори. 
 
 

17. 
Кои според вас са проблемите на икономика в община СИЛИСТРА? 

 
 Недостиг на местни ресурси (суровини и материали); 

 Остаряла и амортизирана производствена база на предприятията; 

 Липса или недостатъчно развитие на високотехнологични и иновативни производства с 
висока добавена стойност; 

 Недостиг на квалифициран персонал; 

 Намалено потребление;   
 

 Лоша инфраструктура;   
 

 Недостатъчно финансиране; 
 

 Лоша данъчна политика; 
 

 Престъпност;  
 

 Друго........................................................................................................................................... 
 

 
18. 
 

Кои са най-изявените проблеми на техническата инфраструктура на територията 
община СИЛИСТРА? 

 

 Лошо състояние на уличната и пътната инфраструктура; 

 Лошо състояние на водоснабдителната и канализационна мрежа; 

 Лошо състояние на обществения транспорт; 

 Лошо състояние на околната среда, зелени площи, въздух;  

 Лошо състояние на социална и здравна инфраструктура,културни и спортни обекти. 

 Лошо състояние на туристическа инфраструктура, 
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 Друго................................................................................................................................., 
 
 

 
19. 
 

 Кои фактори биха могли да бъдат двигател за развитието на общинската икономика в 
община СИЛИСТРА? 

 
 

 Привличането на инвеститори;  
 

 Развитието на селското  и горското стопанство;  
 

 Нова политика по привличане на  хора от България и ЕС  за ново заселване на 
селата; 
 

 Подобряване на техническата  инфраструктура;  
 

 Повишаване квалификацията на човешките ресурси;  
  

 Осигуряване на работни места;  
 

 Достъп до образователни, социални и здравни услуги;  
 

 Политики за създаване  на  предприятия за промишлено  производство;   
 

 Политики за създаване  на  предприятия за преработка на земеделска и рибна  
продукция.  
 

 
20. 

Според Вас кои от изброените по-долу аспекти ще имат най-важно значение по 
отношение качеството на живот на хората от община СИЛИСТРА ?  
(Може да посочите повече от един отговор) 

 
• Качество на околната среда      Да  Не  Отчасти 
• Чистота и привлекателност на населените места   Да  Не  Отчасти 
• Достъп и качество на детските градини и ясли   Да  Не  Отчасти 
• Междуетнически отношения      Да  Не  Отчасти 
• Условия за бизнес в общината      Да  Не  Отчасти 
• Качество на образованието в общината    Да  Не  Отчасти 
• Равнище на бедност в общината     Да  Не  Отчасти 
• Достъп до канализация        Да  Не  Отчасти 
• Услуги и качество на услугите за свободното време  

и отдиха на младежите        Да  Не  Отчасти 
• Състояние на уличната мрежа       Да  Не  Отчасти 
• Условия за спорт и отдих       Да  Не  Отчасти 
• Състояние на водоснабдяване       Да  Не  Отчасти 
• Състояние на общинските пътища      Да  Не  Отчасти 
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• Разнообразие и качество на културните дейности    Да  Не  Отчасти 
• Обществен транспорт        Да  Не  Отчасти 
• Обществена безопасност, ред и сигурност     Да  Не  Отчасти 
• Достъп и качество на здравните услуги     Да  Не  Отчасти 
• Услуги и грижи за възрастните хора и  

хората с увреждания        Да  Не  Отчасти 
• Качество на работните места (доходи, условия на труд)  

и наличие на работни места       Да  Не  Отчасти 
 
 

 
21. 

Според Вас кои от изброените по-долу аспекти се нуждаят от подпомагане в областта на 
околната среда?  
(Може да посочите повече от един отговор) 

 
 Опазване и развитие на горския фонд, зелените площи и зони; 
 Подобряване на облика и привлекателността на населените места; 
 Насърчаване на обществената ангажираност за опазване на околната среда; 
 Премахване/предотвратяване на не регламентирани сметища, разделно събиране на 

отпадъците; 
 Използване на възобновяеми източници на енергия /програми за икономия на енергия; 
 Опазване на качеството на водите; 
 Опазване на качеството на въздуха; 
 Опазване на качеството на почвите; 
 Опазване на биоразнообразието от местните общности, които най-добре го познават; 
 Припознаване на мрежата НАТУРА 2000 като възможност, а не като ограничение; 
Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата 

НАТУРА 2000; 
 Възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в Защитени зони 

от НАТУРА 2000; 
 Ограничаване на антропогенното замърсяване на влажните зони; 
 Изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима за възстановяване на 

природни местообитания и видове;  
Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на 

природозащитното състояние на видове и природни местообитания: опазване на растителни 
и животински видове;  

 Създаване на работни места; 
 Повишаване капацитета на общността в сферата на околната среда; 
Организиране и провеждане на иновативни екологични събития на местно ниво с цел 

осигуряване на широка обществена подкрепа и затвърждаване на интереса към НАТУРА 
2000. 
 

 
22. 

Според Вас кои от изброените по-долу аспекти се нуждаят от подпомагане в областта на 
селското, рибното и горското стопанство?  
(Може да посочите повече от един отговор) 
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 Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското, рибното и 
горското стопанство.  

 Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички 
видове стопанства;  

 Насърчаване на новаторски селскостопански и рибни  технологии и устойчивото 
управление на горите; 

 Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и 
търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и 
управлението на риска в стопанство; 

 Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското, рибното и 
горското стопанство; 

 Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, 
сектора на храните и горското стопанство; 

 Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото 
развитие в района; 

 Въвеждане на системи за превенция на пожарите в горите;  
 Предотвратяване и намаляване на замърсяването от стопанството;  
 Увеличаване на дела на биологичното производство;  
 Съхранение и увеличаване на почвеното плодородие;  
 Възстановяване и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура;  
 Повишаване на енергийната ефективност;  
 Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за 

рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно 
наследство; 

 Подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство; 
 Подобряване на капацитета на участниците в организацията за трансфер на знания и 

иновации; 
 Повишаване квалификацията и управленските умения;  
 Повишаване на конкурентоспособността на стопанства в секторите рибарство и 

аквакултури 
 Повишаване на жизнеспособността и устойчивостта на малките земеделски стопанства

 ; 
 Подобряване на достъпа до външни финансови средства;  
 Ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на стопанствата;  
 Ускоряване на процеса на комасация на земята  
Повишаване на конкурентоспособността на дърводобива и дървопреработващата 

промишленост;  
 Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие;  
 Подобряване на икономическите резултати на фирмите в горското стопанство, 

дърводобива и първичната преработка на дървесина;  
 Подобряване на вертикалното и хоризонталното сътрудничество между земеделските 

производители, преработватели и търговци;  
 Ускоряване на иновациите, подобряване на енергийната ефективност и технологичното 

обновление в хранителната промишленост; 
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 Подобряване условията на отглеждане на животните и повишаване качеството на 
произвежданите животински продукти;  

 Скъсяване веригите на доставки, насърчаване на местните пазари и подобряване на 
маркетинга на земеделски продукти;  

 Подобряване на управлението на риска в земеделските  и рибни стопанства;  
 Повишаване на осведомеността;  
 Повишаване на капацитета за предоставяне на съветнически услуги;  
 Подобряване на организацията за трансфер на знания и иновации;  
 Повишаване квалификацията и управленските умения;  
 Подкрепа за развитие на туризма; 
 Повишаване качеството на храните и най-вече на местните храни от територията; 
 Подкрепа на   земеделски и рибни стопанства и фирми от хранителната промишленост, 

ориентиращи фирмените си стратегии към качество и иновации; 
 Подкрепа за увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал; 
 Повишаване на инвестициите в неземеделските сектори от района и подкрепа за 

предприемачеството; 
 Подобряване на социалната и техническа инфраструктура; 
 Развитие на местния капацитет за устойчиво развитие; 
 Осигуряване на достъп до фиксирана широколентова мрежа в населените места без 

покритие. 
 
 

 
23. 
 

От какви публични инвестиции се нуждае  общината  в която сте избран за общински 
съветник?  (Можете да посочите повече от един отговор) 

 
 Подобряване  на уличната инфраструктура;  
 Подобряване на ВиК инфраструктура  и канализация;   
 Спортни площадки , зони за отдих; 
 Културна  инфраструктура;  
 Училищна инфраструктура; 
  Инвестиция в  здравна инфраструктура;    
  Инвестиция  в сгради за социални услуги, включително пенсионерски клубове;  
  Инвестиция  в развитие на туризъм;  
  Инвестиция  в развитие на аквакултури 
  

Друго.................................................................................................................................................. 
 
 

 Опишете общи детайли на вашите идеи: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............... 
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24. 
 

Вашите  предложения за инвестиции в община СИЛИСТРА  включени  ли са в 
общинският план за развитие ? Съществува  ли подготвена  техническа документация  
за предложените проектни идеи ?  

 
 Предложените  проектни идеи са включени в общинският план за развитие. Съществува 

техническа  документация за проектите;   
 Предложените  проектни идеи са включени в общинският план за развитие. Не 

съществува техническа  документация за проектите;   
 Предложените  проектни идеи  не са включени в общинският план за развитие. Не 

съществува техническа  документация за проектите;   
 

 
25. 
 

Ако все още няма техническа документация  по публичните  проекти , община 
СИЛИСТРА ще подкрепи ли създаването на такава  документация ?   

 
 Да, общината ще изготви техническа  документация;  
 Няма финансови ресурси за  подготовка на техническата  документация. Трябва да се 

търси публично-частно партньорство.  
 

 
26. 
 

 Кои са най-изявените социални проблеми на  населеното  място което представлявате? 
 (Можете да посочите повече от един отговор) 

 
 Безработица; 
 Миграция  на млади хора;  
 Ниска образованост на населението;  
 Труден транспортен достъп;  
 Липсата на  предприятия за промишлено  производство  ;  
  Недостатъчно финансиране;  
  Концентрация на населението в градовете. 

 
 

27. 
 

 Как населението  на община СИЛИСТРА ще приеме заселването на хора от 
Европейския  съюз, които  проявят интерес и искат да закупят имоти във вашата 
община?  
 (Можете да посочите повече от един отговор) 

 
 Ще приемат радушно хората  от други Европейски страни; 

  
 Ще приемат враждебно хората  от Европейските страни; 

  
 Ще приемат безразлично заселниците от Европейските страни.  
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28. 

Кои според Вас ще са основните ползи за потенциалните бенефициенти  от трите 
сектора: публичен, стопански и нестопански от прилагането на Стратегия за ВОМР с 
територия на действие – община СИЛИСТРА? 

(Може да посочите повече от един отговор) 

 
 Изпълнени дейности, които са нови за територията; 
 Повишен капацитет на бенефициентите; 
 Подобрено състояние на материалните активи; 
 Подобрено състояние на компонентите на околната среда; 
 Създадени нови работни места; 
 Подобрена конкурентна позиция; 
 Въведени иновативни технологии, подходи, модели; 
 Обновяване на населените места и повишаване на тяхната привлекателност; 
 Смекчени негативни тенденции по отношение на обезлюдяването на населените места и 

младежката безработица;  
 Подпомагане процеса на подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на 

хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс; 
 Повишено качество на живот; 
 Изградени връзки за сътрудничество и взаимна подкрепа;  
 Изградени партньорски мрежи;  
 Популяризиране на местната идентичност; 
 Друго (моля посочете): 

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

 
29. 

Според Вашите очаквания, прилагането на Подхода ВОМР на територията на община 
СИЛИСТРА  чрез подготовка и реализиране на Стратегия за МИРГ СИЛИСТРА ще 
допринесе ли за постигането на изброените по-долу цели? 
(Може да посочите повече от един отговор). 

 
 Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес, повишаване на 

конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен 
бизнес; 

 Подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и 
аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменение на 
климата. 
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 Добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора 
насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов 
и аквакултури; 

 Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие 
на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ 
интерес; 

 Интегриран подход към околната среда чрез съхраняване, опазване и насърчаване на 
ресурсната ефективност, превенция и управление на риска, използване потенциала на 
културното наследство; 

 Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката; 
 Финансиране на иновативни инвестиционни проекти в рамките на стратегиите за местно 

развитие; 
 Подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел; или извън 

него, ученето през целия живот и създаването на работни места в районите за рибарство и 
аквакултури 
 

 
30. 

Според Вас, привличането на заинтересованите страни в разработването  на Стратегията 
за ВОМР ще доведе ли до укрепване на доверието, равнопоставеността, прозрачността и 
ефективността на процеса на планиране на база качество на идентифицираните реални 
нужди и  потребности на местната общност, за да бъдат мобилизирани собствените 
ресурси и потенциал на територията при реализирането на Стратегията?  
(Посочете само един отговор) 

 
        Да                                                                             Не 

 
31. 

Според Вас, прилагането на Подхода ВОМР следва ли да се различава в зависимост от 
пола и етническата принадлежност на участниците в процеса?  
(Посочете само един отговор) 

 
         Да                                                                             Не 
 
Ако „да“, моля обяснете по какъв начин? 

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

 
32. 

Кои са елементите на добавена стойност за територията, които ще се осигурят при 
прилагането на Подхода ВОМР чрез реализирането на Стратегия за МИРГ СИЛИСТРА?  
(Може да посочите повече от един отговор) 

 
 Прилагането на Стратегия за ВОМР ще осигури средства и инструменти за 

въздействие на целевите групи и заинтересованите страни върху развитието на 
територията на действие на създадената по проекта Местна рибарска инициативна 
група;  
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 Прилагането на Стратегия за ВОМР ще доведе до намаляване на разходите за достъп 
до пазара посредством интегрирането на инициативи между сектори и предприятия; 

 Прилагането на Стратегия за ВОМР ще осигури повишаване на 
конкурентоспособността на продуктите/ услугите на територията на действие на МИРГ 
в отношението качество- околна среда-здраве; 

 Стратегията за ВОМР ще въведе нов вид дейности/ методи/ услуги и иновативни 
технологии за територията и обновяване на материалните активи; 

 Прилагането на Стратегия за ВОМР ще осигури повишаване капацитета на 
заинтересованите лица и ще въведе нов подход за овластяване на местната общност; 

 Стратегията за ВОМР ще въведе нов подход в работата на публичния, стопанския и 
нестопанския сектор на територията на община СИЛИСТРА; 

 Прилагането на Подхода ВОМР ще осигури устойчиво публично-частно 
партньорство и широка информираност на заинтересованите страни по отношение 
ползите от изпълнението на Стратегия за МИРГ СИЛИСТРА;  

 Няма добавена стойност от прилагането на Стратегия за МИРГ СИЛИСТРА; 
 Други:  ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………

… 
  Не мога да преценя. 
 

 
33. 

Кои от изброените форми и дейности според Вас имат най-голям принос за 
разпространение на информацията във връзка с разработването и консултирането на 
Стратегията за МИРГ СИЛИСТРА? 
(Може да посочите повече от един отговор) 

 
 Интернет страницата на община СИЛИСТРА, както и  страницата на МИРГ 

СИЛИСТРА; 

 Информационни/ работни срещи; 

 Информационни семинари/ информационни конференции; 

 Обществени консултации и обсъждания; 
 Обучения на местните лидери и представители на заинтересованите страни; 
 Издаване и разпространение на информационни материали (информационни 

бюлетини, дипляни, листовки, брошури, флаери, видео/аудио клипове, филми); 
  Публикации за дейностите и събитията в регионалния печат; 
  Телевизионна и радиореклама и/или други предавания в регионалните електронни 

медии; 
 Участие в национални мрежи; 
 Нито една от изброените; 
 Друго (моля посочете): 
………………………………………………………………………………………………

… 
 Не мога да преценя. 
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ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИЯ: 

 
34. Пол  (само един отговор) 
 
            Мъж                  Жена 
 
35. Възраст (само един отговор) 
 

 до 29 години; 
 

 от 29 до 40 години; 
 

 от 40 до 50 години; 
 

 от 50 до 65 години; 
 над 65 години. 

 
36. Образование   (само един отговор) 
 

 Основно образование; 
          

 Средно образование; 
          

 Висше образование; 
         

 Друго (моля  посочете): ……………………………………………………….  
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО  
ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 

Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра“, финансиран от 
Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за морско дело и рибарство 2014-2020. 
 

АНКЕТНА КАРТА 
за рибарската общност  в община Силистра  

 
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ НА ГРУПИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА  ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ТЕХНИТЕ НУЖДИ, 
ПРОБЛЕМИ И ПОТЕНЦИАЛ С ЦЕЛ ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ 

ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР- МИРГ СИЛИСТРА. 
 
УВАЖАЕМИ  РИБАРИ, РИБОПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ В 
ОБЩИНА СИЛИСТРА, 
  
ОБЩИНА СИЛИСТРА, е бенефициент на ПМДР по мярка 4.1  за създадването на  Местно 
партньорство за целите на прилагането на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ 
(ВОМР) – «Изготвяне на стратегия за МИРГ СИЛИСТРА 2014-2020»г, което включва 
представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор с териториален обхват 
административните граници на община СИЛИСТРА.  
Настоящото проучване има за цел да бъде изследвана и анализирана информация от 
представителите на всички групи заинтересовани страни от публичния, стопанския и 
нестопанския сектор, осъществяващи дейността си на територията на СИЛИСТРА като 
очакванията са да бъде получено вашето обективно мнение за нуждите и проблемите на 
сектора, чиито представител сте, както и за потенциала на целевата територия според Вас в 
контекста на приоритетите, целите и интервенциите, попадащи в обхвата на Подхода 
„Водено от общностите местно развитие”- Изготвяне на стратегия за МИРГ СИЛИСТРА 
2014-2020г. 
  
Настоящата анкета има за цел и да осигури необходимата информация, добита на терен, 
във връзка с извършването на проучванията, анализите и създаването на база данни на 
територията на действие на потенциалната  на  МИРГ СИЛИСТРА 2014-2020г на 
територия община СИЛИСТРА”. Може да изтеглите анкетата, която ще намерите на 
Интернет  страницата на община СИЛИСТРА -  www.silistra.bg в раздел „Програма за 
морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.”, страницата на проекта: www.mirg-silistra.eu , и да я 
пратите на  e-mail: mayor@silistra.bg 

Можете  да попълните  информацията  сами  и да я предадете на  адрес:  на общината 
ул. "Симеон Велики" №33; e-mail: solarism@mail.bg или на e-mail: mirg-silistra@mirg-silistra.eu ; на 
служител на общината: инж.Валери Георгиев; телефон: 0878959709;086816318.; Имате 
и трета възможност – да получите и предадете попълнената   анкета на  кмета на 
съответното населено място! 

 Предварително Ви благодарим за съпричастността, отделеното време и съдействие! 
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АНКЕТНА  КАРТА   
 
Име,фамилия /физическо лице / 
……………………………....................................,...............................................................................
..........  
Адрес:.....................................................................................................................................................
. 
Телефон:..............................................................мейл.......................................................................... 
 
Име на фирма, БУЛСТАТ/юридически 
лица/........................................................................................  
Адрес на управление/седалище/ в община СИЛИСТРА: 
.......................................,.................................. 
................................................................................................................................................................
.... 
Телефон:..............................................................мейл.......................................................................... 
 
ВИЕ СТЕ? 
 

  Рибар регистрирани по ЗРА, физически лица 
 

  Рибар регистрирани по ЗРА, юридически  лица 
 

  Регистриран преработвател на риба и аквакултури  
 

  Регистриран собственик на рибарски плавателни съдове   
 

  Регистриран собственик на туристически плавателни съдове   
 
 

1. 
 

Запознат ли сте с основните цели и принципи,  залегнали в Подхода «Водено от 
общностите местно развитие» (ВОМР)?  
 (Посочете само един отговор) 

        
 Да                                                     Не                                     В основни линии 

 
 

2. 
 

Запознат ли сте с възможностите, които предлага прилагането на интегрирана Стратегия 
за МИРГ на територията на община СИЛИСТРА финансирана през настоящия програмен 
период от Европейските структурни фонд за морско дело и рибарство чрез: Програмата 
за морско дело и рибарство. 
 (Посочете само един отговор) 

 
 Да                                                     Не                                     В основни линии 
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3. 
 

В каква степен сте запознати със законовите изисквания за структуриране на Местна 
инициативна рибарска група на територията на действие на община СИЛИСТРА и с 
начина на нейното функциониране?  
(Посочете само един отговор) 

 
 Запознат/а съм                Отчасти съм запознат/а                Изобщо не съм запознат/а 

 
 

4. 
 

Желаете ли да бъдете член на Местна инициативна рибарска група в община СИЛИСТРА 
в качеството Ви на заинтересована страна като представител на сектора, в който попадате 
съобразно основното Ви занятие/ дейност, които извършвате – публичен, стопански или 
нестопански, както и да се включвате в последствие активно в дейността на МИРГ 
СИЛИСТРА за постигане целите на Сдружението? 
(Посочете само един отговор) 

 
 Да                   Не                    

 
5. 
 

Като представител на заинтересована страна, имате ли мотиви/интерес от прилагането на 
Подхода ВОМР чрез разработване и реализиране на Стратегия за МИРГ СИЛИСТРА.  
(Посочете само един отговор) 

 
 Силен поддръжник      Умерен поддръжник          Неутрален/независим 

 
 Умерен опонент           Силен опонент    

   
 

7. 
 

Като представител на заинтересована страна, в каква степен считате, че разполагате с 
човешки, финансови и материални и други ресурси, които сте способни да мобилизирате 
в  подкрепа реализацията на Подхода ВОМР/ Стратегията за МИРГ СИЛИСТРА?  
(Посочете само един отговор) 

 
 Много висока        Висока            Средна             Ниска        Много ниска 

 
 

8. 
 

Като представител на заинтересована страна бихте ли участвали активно в процеса на 
подготовка и консултиране на Стратегията за МИРГ СИЛИСТРА?  
(Посочете само един отговор) 

 
 Да                   Не                           

 
9. 
 

Какво е традиционното производство на вашето рибно стопанство?  

 
……………………………………………………………....................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................. 
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10. 
 

Капацитет на  рибното стопанство  в населеното място………………………….. 
Разполагате ли    с материално-техническа база, необходима за развитие на рибно 

стопанство ? 
 

 
 Да, разполагам с материално-техническа база 

 
 Разполагам с излишен капацитет и техниката не е натоварена;  

 
 Не, не са  достатъчни техниката и сградите, но не използвам  външни услуги; 

 
 Ползвам външни услуги за  голяма част от дейностите. 

 
 

11. 
 

 Ако имате Възможност за разнообразяване на стопанството с други  дейности, 
планирате ли изменение в тази посока? 

 
  Селски туризъм;  
  Културен туризъм; 
  Преработка на земеделска продукция ( мандра, цех за месо преработка, консервен цех за 

зеленчуци, друго );  
  Производство и търговия  на хранителни продукти; 
  Производство на енергия и компост; 
  Развитие на местни занаятчийски дейности;  
  Транспортна и/или логистична дейност; 
  Услуги за населението. 

 
Пояснете  идеята 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 

 
 

8. 
 

Какви са вашите доходи от дейността? 

 
  Повишават се всяка година; 
  Постоянни са;  
  Понижават се всяка година. 
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9. 
 

Как реализирате рибната продукция? 
Повече от един отговор 

 
  Пласирам чрез изкукваща структура; 
  Имам предварителни договори за реализация на продукцията; 
  Пласирам я самостоятелно на пазара; 
  Пласирам чрез борсата; 
  Продавам на преработваща организация.  

 
 

10. 
 

В каква степен  изброените предимства за  по-добро качество имат отношение към 
вашето стопанство или дейност?  
(Може да посочите повече от един отговор) 

 
  По-ниски разходи за дейността;  
  По-добър имидж на стопанството;   
  Преформатиране на ограничителните дейности в защитените територии по Натура 2000 

съобразени с интересите на всички заинтересоване страни;  
  Разнообразяване на дейности чрез насърчаване на многостранна заетост на рибарите 

посредством създаването на допълнителни работни места извън сектор „Рибарство;  
 Осъществява изследователска и развойна дейност;  
  Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и 

туризма, в полза на малки рибарски общности; 
 По-добра дистрибуторска мрежа;  
  Финансиране дейността на МИРГ; 
  Въведени нови технологии в стопанствата;  
 Разнообразяване на икономическите дейности в рибарската област;  
  Развитие на туризма чрез използване на природните и културните дадености на РО;  
 Притежава повече информация за пазари, продукти, технологии; 
  Развитие и укрепване на МИРГ 
  Разработена и внедрена стратегия за развитие на МИРГ;  
 По-добро сътрудничество с местната власт.  

 
 

11. 
 

В каква форма бихте участвали с проект към МИРГ СИЛИСТРА 
  (може да посочите Повече от един отговор). 

 
 Модернизиране на рибно стопанство; 

  
 Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на 

местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности.;  
 

 По-широка диверсификация на рибарския район в сектори и дейности като туризъм, 
култура, услуги, речен сектор; 

 Диверсификация на дейности във веригата на генериране на стойност на рибата  
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 Организиране на обучения и трансфер на знания за бенефициенти изпълняващи проекти 
към МИРГ СИЛИСТРА. 

Основни услуги за населението; 
 Насърчаване на туристическите дейности; 
 диверсификация на първични производствени дейности; 
 Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество; Улеснен достъп до 

информация за опита на други страни от ЕС в развитие на рибарските области 
 

ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИЯ: 
 

14. Пол  (само един отговор) 
 

 Мъж      Жена 
 

15. Възраст (само един отговор) 
 

 до 29 години; 
 

 от 29 до 40 години; 
 

 от 40 до 50 години; 
 

 от 50 до 65 години; 
 

 над 65 години. 
 

16. Образование   (само един отговор) 
 

 Основно образование; 
          

 Средно образование; 
          

 Висше образование; 
         

 Друго (моля  посочете): ……………………………………………………….  
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 
ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 

Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра“, финансиран от 
Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за морско дело и рибарство 2014-2020. 
 

АНКЕТНА КАРТА 
за предприятия в община Силистра  

 
 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ НА ГРУПИТЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА  ЗА  
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ТЕХНИТЕ НУЖДИ, ПРОБЛЕМИ И ПОТЕНЦИАЛ С ЦЕЛ ФОРМУЛИРАНЕ 

НА ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МИРГ СИЛИСТРА 
 
УВАЖАЕМИ  СОБСТВЕНИЦИ НА ФИРМИ В  НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ 
ОБЩИНА СИЛИСТРА, 
ОБЩИНА СИЛИСТРА, е бенефициент на ПМДР по мярка 4.1  за създаването на  
Местно партньорство за целите на прилагането на Подхода „Водено от общностите 
местно развитие“ (ВОМР), което включва представители на публичния, стопанския и 
нестопанския сектор с териториален обхват административните граници на община 
СИЛИСТРА.  
Настоящото проучване има за цел да бъде изследвана и анализирана информацията от 
представителите на всички групи заинтересовани страни от публичния, стопанския и 
нестопанския сектор, осъществяващи дейността си на територията на община 
СИЛИСТРА като очакванията са да бъде получено Вашето обективно мнение за 
нуждите и проблемите на сектора, чийто представител сте, както и за потенциала на 
целевата територия според Вас в контекста на приоритетите, целите и интервенциите, 
попадащи в обхвата на Подхода „Водено от общностите местно развитие”. 
Настоящата анкета има за цел и да осигури необходимата информация, добита на 
терен, във връзка с извършването на проучванията, анализите и създаването на база 
данни на територията на действие на потенциалната  на  МИРГ СИЛИСТРА 2014-
2020г на територия община СИЛИСТРА”. Може да изтеглите анкетата, която ще 
намерите на Интернет  страницата на община СИЛИСТРА -  www.silistra.bg в 
раздел „Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.”, страницата на 
проекта: www.mirg-silistra.eu , и да я пратите на  e-mail: mayor@silistra.bg 

Можете  да попълните  информацията  сами  и да я предадете на  адрес:  на 
общината ул. "Симеон Велики" №33; e-mail: solarism@mail.bg или на e-mail: mirg-

silistra@mirg-silistra.eu ; на служител на общината: инж.Валери Георгиев; телефон: 
0878959709;086816318.; Имате и трета възможност – да получите и предадете 
попълнената   анкета на  кмета на съответното населено място! 

 Предварително Ви благодарим за съпричастността, отделеното време и съдействие! 
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АНКЕТНА  КАРТА   

 
За фирма …………………………… адрес на управление в община СИЛИСТРА: 
......................................., населено място.................................... 
 
                                                                                                       
 

1. 
 

Запознат ли сте с основните цели и принципи,  залегнали в Подхода «Водено от 
общностите местно развитие» (ВОМР)?  
 (Посочете само един отговор) 

        
 Да                                                     Не                                     В основни линии 

 
 

2. 
 

Запознат ли сте с възможностите, които предлага прилагането на интегрирана Стратегия 
за МИРГ на територията на община СИЛИСТРА финансирана през настоящия програмен 
период от Европейските структурни фонд за морско дело и рибарство чрез: Програмата 
за морско дело и рибарство. 
 (Посочете само един отговор) 

 
 Да                                                     Не                                     В основни линии 

 
 
 

3. 
 

В каква степен сте запознати със законовите изисквания за структуриране на Местна 
инициативна рибарска група на територията на действие на община СИЛИСТРА и с 
начина на нейното функциониране?  
(Посочете само един отговор) 

 
 Запознат/а съм                Отчасти съм запознат/а                Изобщо не съм 

запознат/а 
 
 
 

4. 
 

Желаете ли да бъдете член на Местна инициативна рибарска група в община СИЛИСТРА 
в качеството Ви на заинтересована страна като представител на сектора, в който попадате 
съобразно основното Ви занятие/ дейност, които извършвате – публичен, стопански или 
нестопански, както и да се включвате в последствие активно в дейността на МИРГ 
СИЛИСТРА за постигане целите на Сдружението? 
(Посочете само един отговор) 

 
 Да                   Не                  Не проявявам интерес 

   
 

5. 
 

Като представител на заинтересована страна, имате ли мотиви/интерес от прилагането на 
Подхода ВОМР чрез разработване и реализиране на Стратегия за МИРГ СИЛИСТРА.  
(Посочете само един отговор) 
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 Да, имам интерес                Проявявам слаб интерес          Не проявявам интерес 
 
 

6. 
 

Като представител на заинтересована страна, как бихте се самоопределили по отношение 
на прилагането на Подхода ВОМР и реализиране на Стратегия за МИРГ СИЛИСТРА  
(Посочете само един отговор) 

 
 Силен поддръжник      Умерен поддръжник          Неутрален/ 

независим 
 

 Умерен опонент           Силен опонент    Неутрален/ 
независим 
   
 

7. 
 

Като представител на заинтересована страна, в каква степен считате, че разполагате с 
човешки, финансови и материални и други ресурси, които сте способни да мобилизирате 
в  подкрепа реализацията на Подхода ВОМР/ Стратегията за МИРГ СИЛИСТРА?  
(Посочете само един отговор) 

 
 Много висока        Висока            Средна             Ниска        Много 

ниска 
 
 

8. 
 

Като представител на заинтересована страна бихте ли участвали активно в процеса на 
подготовка и консултиране на Стратегията за МИРГ СИЛИСТРА?  
(Посочете само един отговор) 

 
 Да                   Не                           Не проявявам 

интерес 
 
 

9. 
Какви са Вашите очаквания  при прилагането на Стратегия за МИРГ СИЛИСТРА на 
територията на Община СИЛИСТРА ? 
(Посочете само един отговор) 

 
 Високи   Положителни   Ниски            Не мога за 
преценя 

 Друго мнение (моля посочете)  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
 
 

10. 
В кой от изброените сектори попада Вашата фирма/организация?  
(Посочете само един отговор) 
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Обществено обслужване; 
Производство; 
Услуги; 
Търговия; 
Туризъм; 
Транспорт; 
Енергетика; 
Екология; 
Комуникации и ИТ; 
Аквакултури. 
Рибарство 
 Горското стопанство 
 Хотелиерство и ресторантьорство 
 

Друго............................................................................................................................................
........ 
 
 

11. 
Колко души работят във Вашата фирма/организация?  
(Посочете само един отговор) 

 
 

< 10 души; 
< 50 души; 
< 250 души; 
Над 250 души. 

 
 
 

12. През последните 5 години разкривали ли сте нови работни места в своето 
предприятие? 
(Посочете само един отговор) 

 
 да 
 не 

 
 

13. Срещате ли трудности при набиране на квалифициран персонал за Вашата 
дейност в региона на община СИЛИСТРА  
 (Посочете само един отговор) 

 
 да 
 не 
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14. Какъв процент от служителите във Вашата фирма са с висше образование? 
(Посочете само един отговор) 

 
 под 10% 
 между 10 и 20% 
 между 20 и 50% 
 над 50% 

 
 

15. Какъв процент от служителите във Вашата фирма владеят чужди езици? 
 (Посочете само един отговор) 

 
 под 10% 
 между 10 и 20% 
 между 20 и 50% 
 над 50% 

 
 

16. 
Вашето предприятие реализира средногодишен оборот в размер на:  
(Посочете само един отговор) 

 
 до 50 000 лв. 
 между 50 000  и 200 000  лв. 
 над 200 000 лв.  

 
 

17. Приходите от продажби и печалбата на Вашето предприятие за последните 5 
години като цяло: 
 (Посочете само един отговор) 

 
 се увеличават; 
 намаляват; 
 променливи са през различните години; 
 константни са. 
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18. Каква част от продукцията / услугите, които предлагате, е предназначена за износ? 

 (Посочете само един отговор) 
 

 под 10%; 
 между 10 и 20%; 
 между 20 и 50%; 
 над 50%. 

 
 
 
 

19. Имате ли нужда от модернизация и подмяна на основните ви активи (ДМА) с оглед 
най-новите тенденции и нововъведения във Вашата област? 
 (Посочете само един отговор) 

 
 да, от основна подмяна на повечето активи 
 да, частично за някои активи 
 не 

 

 
20. 

През последните 5 години Вашето предприятие извършвало ли е: 
 (Посочете само един отговор) 

 
 модернизация на съществуващите ДМА (производствени бази, сгради, офиси); 
 изграждане на нови сгради и офиси; 
 закупуване на нови активи, включително производствени мощности, транспортни 

средства, офиси; 
 внедряване на нови технологии; 
 внедряване на иновации, в т.ч. защита на патенти, придобиване на лицензи и др. ; 
 финансиране на научно-развойна дейност; 
 диверсификация на първични производствени дейности; 
 Дребномащабни инвестиции в инфраструктура които са предварителни условия за 

иновации и по-нататъшно развитие; 
 организиране на обучения и трансфер на знания; 
 Друго: 
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
21. В процеса на развитие на Вашата фирма получавали ли сте: 

 (Посочете само един отговор) 
 

 кредит от банкова или друга финансираща институция за развитие на Вашия бизнес; 
 безвъзмездна финансова помощ от програми на ЕС или други финансиращи 

програми; 
 подпомагане по Закона за насърчаване инвестициите (сертификати клас А и Б, 

приоритетен инвестиционен проект и др.); 
 подкрепа за стартиране на бизнеса; 
 подкрепа от бизнес инкубатор; 
 друга форма на подпомагане – моля посочете каква: 

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

 
22. Кои са решаващите фактори за Вас за стартиране/разширяване на бизнеса?  

 
 цената на труда; 
 възможности за подпомагане и стимулиране от местната администрация; 
 данъчни преференции и данъчна политика; 
 близост до суровинна база; 
 достъп до добра транспортна и логистична инфраструктура; 
 близост до основните пазари; 
 достъп до национални и европейски субсидии; 
 наличие на квалифициран персонал; 
 наличие на традиции в сектора и установени партньорства с бизнес контрагенти; 
 наличие на свободни и регулирани терени; 
 наличие на развита техническа инфраструктура за изграждане на предприятие (ВиК, 

електрозахранване, газоснабдяване, комуникации и др.) 
 възможности за включване в развит клъстер; 
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 Друго (моля, посочете):  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
23. Какви са основните пречки за развитие на бизнеса Ви? 

 

 
 Намалено потребление; 
 Нелоялна конкуренция; 
 Лоша инфраструктура; 
 Недостатъчно квалифицирана работна ръка; 
 Данъци и регулации; 
 Недостатъчно финансиране; 
 Макроикономически фактори; 
 Междуфирмена задлъжнялост ; 
 Политическа нестабилност ; 
 Престъпност; 
 Съдебна система. 

 

 
24. 

Какви инфраструктурни ограничения за развитие на бизнеса сте срещали на 
територията на Община СИЛИСТРА 

 
 Липса на подходящи терени; 
 Липса на регулирани терени; 
 Липса или лоша инфраструктурна обезпеченост на наличните терени (ток, вода, 

газоснабдяване, БТК , пътни настилки и наличие на довеждащи пътища и др.); 
 Незадоволителна транспортна свързаност и логистични възможности (по отношение 

на останалата част на страната и зад граница); 
 Незадоволителна складова обезпеченост; 
 Недостатъчно квалифицирани кадри; 
 Административна тежест при стартиране на бизнеса, бюрократични спънки; 
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 Достъп до суровинна база; 
 Наличие на природо-географски предпоставки (за туризъм напр. и др.); 
 Друго (моля, посочете):  

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

 
25. В случай, че представлявате предприятие от производствената сфера, по какъв 

начин осигурявате суровинната база за развитие на бизнеса си: 
 

 
 предимно местни суровинни източници; 
 региона и цялата територия на България; 
 внос; 
 предприятието не е от производствената сфера. 

 

 
26. Какъв тип инвестиции сте осъществявали през последните три години?  

 
 За замяна на износено/остаряло оборудване; 
 Подобряване условията на труд; 
 За увеличаване на капацитет; 
 Механизация, автоматизация и въвеждане на нови технологии; 
 Съпътстваща инфраструктура; 
 Опазване на околната среда; 
 Друго (моля, посочете):  

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

 
27. Възнамерявате ли да кандидатствате по Програма за морско дело и рибарство, мерки 

-------------------------------------------------------------www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра“, финансиран от Програмата за 

морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и 
рибарство. 



 

разписани в Стратегията на МИРГ СИЛИСТРА. 
 

 
 По скоро да;  
 По скоро не;  
 Колебая се.  

 
 

ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИЯ: 
 
29. Пол  (само един отговор) 
 

 Мъж      Жена 
 
30. Възраст (само един отговор) 
 

 до 29 години; 
 

 от 29 до 40 години; 
 

 от 40 до 50 години; 
 

 от 50 до 65 години; 
 

 над 65 години. 
 
31. Образование   (само един отговор) 
 

 Основно образование; 
          

 Средно образование; 
          

 Висше образование; 
         

 Друго (моля  посочете): ……………………………………………………….  
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