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Уважаеми представители на непрвителствения сектор, бизнеса, общински 

администрации, 
 
 
Моля за Вашето активно съдействие за осъществяване на проучване на проблемите 

и приоритетите на публичния, частния и неправителствен сектор от общините Гоце 
Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча на гоцеделчевския регион.  

Проучването цели да определи основните проблеми, които решава всеки един от 
трите сектора, техните водещи 3 приоритети за социално-икономическо развитие на всяка 
община и на гоцеделчевския регион, за да постави основа за определяне на общите 
приоритети и обединяване усилията на неправителствения сектор, общинските 
администрации и бизнеса за реализиране на тези приоритети. 
Вашето мнение е изключително важно. Сега Вие имате възможност да споделите как искате 
да се развива общината Ви и региона като цяло и да се включите активно в процеса на 
ефективно партньорство между структурите на гражданското общество и общинските 
администрации в регион Гоце Делчев за постигане на устойчиво икономическо развитие и 
заетост. 

Проучването е по проект “Успешно партньорство за развитие на регион Гоце 
Делчев” по Оперативна програма Административен капацитет, подприоритет 2.3. 
Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество 
 
Водеща организация: Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на 
предприемачеството  
Партньор: Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев 

Проектът е подкрепен от общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча и ще се 
изпълнява паралелно и в  тях. 
 
 
С уважение: 
 
Росица Джамбазова 
Директор 
Бизнес инкубатор-Гоце Делчев 
 
 
 

Проект “Успешно партньорство за развитие на регион Гоце Делчев” се финансира по 
Оперативна програма Административен капацитет , съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския Социален Фонд 
 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
“АДМИНИСТРАТИВЕН 

КАПАЦИТЕТ” 

ЕВРОПЕЙСКИ 
СЪЮЗ 

ИНВЕСТИЦИИ 
В ХОРАТА 
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АНКЕТНА КАРТА  

За представители на неправителствени организации 

Име на 

организацията 

 

 

 

Вид на 

организацията 

(впишете)  (сдружение, фондация, читалище, училищно настоятелство, браншова, 

клон на друга организация, друго/какво?) 

Година на 

учредяване 

 

Териториален 

обхват 

 

/в кои общини работите/  

Брой служители/ 

брой членове 

 

Организацията е 

регистрирана 

 

���� в обществена полза 

 

���� в частна полза 

 

Основна сфера 

на дейност 

(съгласно 

записаното в 

Устава) 

���� образование  

���� социални дейности 

���� екология 

���� правозащитна 

���� подкрепа на бизнеса 

���� културни дейности 

���� спортни дейности 

���� младежки дейности  

���� друго (..................................................) 

Данни за попълващия анкетната карта 

Име  

Длъжност  

Контакти: 

телефон, e-mail 

 

 
1. Как оценявате капацитета на собствената си организация за работа в условията на 
членство на България в Европейския съюз: 
 
 Много добра Добра Слаба Липсва 
Компютърна 
грамотност 

    

Английски език     
Маркетинг и     

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
“АДМИНИСТРАТИВЕН 

КАПАЦИТЕТ” 

ЕВРОПЕЙСКИ 
СЪЮЗ 

ИНВЕСТИЦИИ 
В ХОРАТА 
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мениджмънт на НПО 
Разработване и 
управление на проекти 

    

Управление на 
финансови средства 

    

Изграждане на 
партньорства 

    

 
 
2.Как оценявате взаимодействието/сътрудничеството на общинската администрация? 
 
2.1. с неправителствените организации в регион Гоце Делчев 
� Много добро 
� Добро 
� Недостатъчно 
� Липсва 
 
2.2. с бизнеса в общината 
� Много добро 
� Добро 
� Недостатъчно 
� Липсва 
 
3. Участва ли организацията Ви в мрежи за сътрудничество (моля посочете с кои 
организации)? 
� На местно ниво ..................................................................................................... 
� На регионално ниво.............................................................................................. 
� На национално ниво ............................................................................................. 
� На международно ниво.......................................................................................... 
� Не участва 
 
4. За да постига целите си на организацията Ви й липсва: 
� Нищо не ни липсва, справяме се  
� Институционален капацитет ( постоянен офис, персонал, техника) 
� Средства за издръжка 
� Подготвени експерти 
� Познания и умения за управление на организацията 
� Познания и умения за разработване и управление на проекти 
� Контакти 
� Друго........................................................................................... 
 
5. Посочете кои според Вас са трите основни проблеми на неправителствения сектор в 
регион Гоце Делчев: 
........................................................................................................................................................... 

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

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

 
6. Какви са според Вас трите основни проблеми на общината Ви? 
........................................................................................................................................................... 

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

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

 
7. Какви са според Вас трите основни проблеми на бизнеса в региона? 
........................................................................................................................................................... 

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

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

 
8. Кои са според Вас най-добре развиващите се сектори в общината Ви в момента? 
� Производство на облекла 

� Строителство 

� Земеделие 

� Туризъм 

� Услуги 

� Друго (Посочете)............................................................................................................... 
 
9. Кои според Вас са най-перспективните икономически сектори в общината Ви?  
.............................................................................................................................................. 

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

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

 
10. Кои според Вас Оперативни и национални програми са най-приложими за бързо 
икономическо развитие на общината Ви? (моля посочете до три отговора) 
 

� Национална програма за развитие на селските райони 

� Оперативна програма Регионално развитие 

� Оперативна програма Конкурентноспособност 

� Оперативна програма Развитие на Човешките ресурси 

� Оперативна програма Транспорт 

� Оперативна програма Административен капацитет 

� Оперативна програма Околна среда 
� Не мога да преценя, не познавам добре програмите 
 
11. Какви са трите основни приоритета на организацията Ви следващите 5 години? 
................................................................................................................................................. 

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

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

 
12. Кои според Вас трябва да бъдат трите основни приоритета на общината Ви пред 
следващите 5 години? 
................................................................................................................................................. 

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

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

13. Представители на кои от следните сектори могат да помагат най-много за развитието 

на общината, според Вас? (възможен е само 1 отговор!) 

� Правителството 

� Общинската администрация 

� Областната администрация 

� НПО-та в региона 
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� Частния сектор 

� Друго (Посочете) 
 
 

14. Кой от следните сектори трябва да е двигател за развитието на общината, според 

Вас? (възможен е само 1 отговор!) 

� Общинската администрация 

� активните неправителствени организации 

� местния бизнес 

 

15. Бихте ли се включили в по-широко управление на общината Ви чрез: 
 
� Партньорска мрежа на неправителствени организации от региона за взаимодействие с 
местните власти 
 
� Консултативен съвет, изграден от представители на бизнеса, неправителствени 
организации, общинската администрация за активно участие в социално - икономическото 
развитие на общината 
 
� Не , защото......................................................................................................... 
 
 
 
Благодарим Ви за споделеното мнение! 


