
Приложение №М9-8 

Анализ на резултатите от социологическото проучване  

 

След приключване на консултациите със заинтересованите страни във връзка с 

проекта на ПУРБ и Програмата от мерки, в периода 5.07.2009 – 31.07.2009 бе 

организирано и проведено социологическо проучване сред заинтересованите страни в 

ИБР за басейново управление, идентифицирани през първите етапи от проекта и 

широката общественост от страна на екипът на Консорциума, спечелил обществената 

поръчка за организиране на консултациите. Предварително от процеса на консултации 

бяха изведени топ проблемите и мерките за ИБР, които да залегнат в подготовката на 

въпросника за проучването. Бе подготвена  представителна извадка с всички общини, 

които трябва да покрият интервютата с широката общественост, както и съотнасяне на 

всички общини съм съответното водното тяло/тела. Бяха проведени телефонните 

интервюта със заинтересованите страни, идентифицирани през първите етапи от 

проекта и широката общественост и обобщени данните в електронен вид. Бе направен 

анализ на резултатите от проведените интервюта. 

Социологическото проучване е част от стратегията за достигане до широката 

общественост и събиране на мнението и предложенията на заинтересованите страни 

относно проблемите, касаещи управлението на водите и предложените в проекто-плана 

мерки за решаването им. 

Проучването събра количествена и статистически значима информация на базата 

на представителна извадка за мнението на обществеността като цяло и на 

заинтересованите страни относно управлението на водите в ИБР. По-специално 

проучването постигна следните цели:  

- Събра информация за мнението на заинтересованите страни за проблемите на 

водните тела в районите на басейново управление към настоящия момент 

- Проучи мнението на заинтересованите страни относно разработените в проекта 

за ПУРБ мерки за постигане на поставените цели  

- Измери мнението на заинтересованите страни относно риска от неизпълнение на 

залегналите в ПУРБ цели до изтичане на срока му през 2015 г. 

 

Общи изводи от проучването 

Проблемите, свързани с водите предизвикват сериозен интерес сред населението. 

Интересът се простира от желанието на хората да допринасят за опазването на околната 
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среда като цяло, през високото ниво на заинтересованост към целите на ПУРБ, до 

желанието да се запознаят по-подробно и да получат повече информация за проблемите 

и мерките, залегнали в плана. След като се запознаят с основните проблеми и мерки, 

залегнали в ПУРБ, мнозинството от ЗС и ШО ги намират за важни и адекватни за 

състоянието и проблемите на водните тела в техния регион. Тези, които са запознати 

поне донякъде със съдържанието на ПУРБ, също го намират за адекватен. 

 Подробна информация за резултатите от проведеното социологическо проучване 

може да бъде намерена в Приложение №9-12 в Том I на ПУРБ. 
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