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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е изготвен във връзка с изпълнявания от община Роман
проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
стратегически документи и провеждането на политики в Община Роман“, Дейност
5: Провеждане на обществени обсъждания и фокус групи, свързани с насоките за
развитие на общината през следващия програмен период и организиране и
провеждане на модулно обучение „Формиране на общински политики“.
Целта на дейността е да се идентифицират всички заинтересовани страни в
процеса на разработване на Общинския план за развитие на община Роман за
периода 2014-2020г. и и да се изготви анализ на техните нужди, очаквания и
предложения относно приоритетите за развитие на община Роман в периода 20142020г. Получените резултати от проведената фокус група ще се използват както
при разработване на Общинския план за развитие на Общината през новия
програмен период, така и при разработването на вътрешните правила за
изпълнението на местни политики.
„Заинтересовани страни“ са всички граждани, групи или организации,
чиито интереси са засегнати от дадена дейност/политика или чиито действия
оказват силен ефект върху въпросната дейност/политика. Обичайните
заинтересовани страни включват: обектите на регулиране; предприятия (местни,
чужди, големи, малки); работници; потребители; икономически и социални
партньори; неправителствени организации; академични среди, мозъчни тръстове;
други потребители и публичната администрация (централна и териториална).
В настоящия доклад са представени извършените под-дейности и получени
резултати в рамките на Дейност 5: Провеждане на обществени обсъждания и
фокус групи, свързани с насоките за развитие на общината през следващия
програмен период и организиране и провеждане на модулно обучение „Формиране
на общински политики, Под-дейност 1: Провеждане на обществени обсъждания и
фокус групи, свързани с насоките за развитие на общината през следващия
програмен период, Под-дейност 1.1.: Провеждане на фокус група с представители
на СГО – бизнеса и неправителствени организации и с експерти от общинската
администрация, в т.ч.:
Идентифицирани заинтересовани страни в рамките на проекта;
Влияние и значение на заинтересованите страни;
Резултатите от проведената фокус група
идентифицираните заинтересовани страни;

с

представители

на

Анализ и обобщение на нуждите, очакванията и предложенията на
заинтересованите страни относно приоритетите за развитие на община
Роман в периода 2014-2020г.;
Получени резултати от проведените анкетни проучвания сред фокус групата
и гражданите.
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1. Идентифициране на заинтересованите страни
Идентифицирането на заинтересованите страни включва определянето на
страните, които ще бъдат засегнати пряко или косвено, положително или
отрицателно от дадена политика и анализирането на техните нужди, очаквания и
предложения от нейното прилагане.
При определянето на ключовите заинтересовани страни бяха поставени
следните въпроси:
Кои са потенциалните облагодетелствани страни (целеви групи,
бенефициенти) от реализацията на стратегическите и програмни документи
в рамките на проекта?
Кой може да изпита неблагоприятно въздействие?
Кои са уязвимите групи?
Кои са потенциалните поддръжници и противници на стратегическите и
програмни документи в рамките на проекта?
Какви са взаимоотношенията между заинтересованите страни?
Идентифицирането на заинтересованите страни по проекта бе извършено
посредством изготвяне на списък, включващ различните институции, организации,
групи и индивиди, имащи отношение към процеса на разработване на ОПР на
община Роман за периода 2014-2020г.
Отправна точка при изготвянето на списъка бе групиране на институциите,
организациите, групите и индивидите, имащи отношение към процеса на
разработване на ОПР на община Роман за периода 2014-2020г. по следния начин:
Представители на бизнеса на територията на Общината, в т.ч. и еднолични
търговци, земеделски производители, кооперации; представители на
търговски дружества, предоставящи комунални услуги в общината;
представители на търговски с преобладаващо държавно участие;
Представители на структурите на гражданското общество (СГО), в това
число НПО, културни институции, читалища, спортни клубове, туристически
дружества, настоятелства и т.н.; представители на образователни
институции, здравни и социални заведения; граждани;
Представители на местната власт, в това число общинска администрация и
изборни длъжности.
Използвани бяха следните източници на информация за определяне на
институциите, организациите, групите и индивидите, попадащи в горните 3 групи:
електронна страница на община Роман, Търговски регистър и Регистър Булстат
към Агенция по вписванията, Информационен портал за неправителствените
организации в България и Централен регистър на юридическите лица с
нестопанска цел за обществено полезна дейност.
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Окончателният списък на заинтересованите страни бе изготвен със
съдействието на община Роман. Списъкът е наличен към настоящия доклад като
Приложение 1.

2. Влияние и значение на заинтересованите страни.
Определянето на влиянието и значението на заинтересованите страни има
важно значение за включването им в процеса на информиране и консултиране с
заинтересованите страни в процеса на разработване и прилагане на общински
политики.
Влиянието се определя от степента, в която заинтересованите страни са в
състояние да въздействат върху осъществяването и резултатите на
политиката/програмата. То може да се упражни чрез пряк контрол върху процеса
на вземане на решения, както и чрез оказване на подкрепа или противодействие
(явно или скрито) при осъществяването на политиката/програмата. Възможностите
за упражняване на контрол могат да произтичат както от официалния статут или
власт на заинтересованата страна, така и от неформалното и неофициално
влияние, което тя има.
Значението е свързано със степента, в която постигането на целите на
политиката/програмата зависи от активното участие на дадена заинтересована
страна. По принцип заинтересованите страни, които имат ключово значение, са
тези, към задоволяването на чиито потребности е насочена политиката/програмата
и чиито интереси съвпадат с целите на политиката/програмата. Интересите на
някои заинтересовани страни могат и да противоречат на целите на
политиката/програмата, което създава предпоставки за тяхното противодействие
при нейната реализация. Понякога заинтересованите страни могат да бъдат важни
целеви групи, но в същото време да имат ограничено влияние върху
политиката/програмата. Изискват се специални усилия тези заинтересовани страни
да станат активни участници и да се гарантира удовлетворяване на техните
потребности.
За оценка на влиянието и значението на политиката/програмата за отделните
заинтересовани страни, се вземат предвид няколко съществени характеристики на
заинтересованите страни:
Власт и статус – политически, социален и икономически.
Контрол над стратегически ресурси.
Неформално влияние.
Степен на организираност.
Властови взаимоотношения с други заинтересовани страни.
Значение за изхода и успеха на политиката/програмата.
Оценката на влиянието и значението на Общинския план за развитие на
община Роман за периода 2014-2020г. за отделните заинтересовани страни е
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направена посредством изготвения списък на ключовите заинтересовани страни и
матрица за анализ на значението и влиянието на заинтересованите страни.
Изготвената оценка е приложена към настоящия доклад като Приложение 2.

3. Провеждане на фокус групa с представители на
заинтересованите страни относно изпълнението на ОПР на
община Роман за периода 2007-2013г. и идентифициране на
проблеми и бъдещи приоритети в развитието на Общината.
Проучване на проблемите, нуждите и нагласите на
заинтересованите страни.
Фокус групата бе открита от Кмета на община Роман от 11:00 часа на
09.06.2014г. Предварително бяха публикувани покани до представители на
заинтересованите страни на интернет страницата на Общината. В рамките на
фокус групата бе проведено анкетно проучване сред участниците относно техните
проблеми, нужди и нагласи. Попълнени са присъствени списъци от фокус групата.

В тази част от Анализа на нуждите на заинтересованите страни са
представени резултатите от проведената фокус група с представителите на
заинтересованите страни и резултатите от проведеното анкетно проучване.
3.1. Анализ на резултатите на проведена фокус група с представители на
СГО – бизнеса и неправителствени организации и с експерти от
общинската администрация относно изпълнението на ОПР на община
Роман за периода 2007-2013г. и идентифициране на проблеми и бъдещи
приоритети в развитието на Общината.
Фокус групата стартира от 11:00ч. на 09.06.2014г. в гр. Роман в сградата на
общинската администрация. Дискусията бе открита от Кмета на общината. Беше
представена темата и целта на дискусията, след което бяха поставени следните
отправни точки за дискутиране:
оценка за развитието на общината за изминалия период 2007-2013г.;
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най-наложащи проблеми в Общината, които трябва да бъдат разрешени в
периода 2014-2020г.;
силни и слаби страни, възможности и заплахи в развитието на общината;
оценка на развитието на Общината за периода 2007-2013г.;
визия за развитието на община Роман за следващия програмен период;
приоритети за развитие на общината през следващия програмен период
2014-2020г. и кои от тях трябва да залегнат в ОПР за периода 2014-2020г. на
община Роман;
роля на бизнеса, НПО и администрацията за постигането на тази визия и
тези приоритети;
взаимодействие между структурите на НПО и общинската администрация;
области, в които НПО и общинските структури задължително трябва да си
партнират, за постигането на конкретни резултати;
развитието на кои видове инфраструктура са от съществено значение;
препоръки към подобряване на образователната структура, инфраструктура
и дейности в общината и района;
препоръки за постигане на икономически растеж на общината и намаляване
на безработицата;
След уточняване на целта на дискусията и основните акценти в нея се
премина към същинската част на дискусията.
Първият участник в дикусията, И. Тодорова – читалищен секретар даде
положителна оценка за развитието на общината за изминалия период като
изтъкна, че се влагат редица усилия да се подобри положението на общината. По
скалата от 2 до 6, поставената оценка бе „5“, около която се обединиха всички
останали участници. Всички проекти, реализирани от община Роман бяха
определени като значими като бе отбелязано, че положителните резултати от
реализацията на проектите са видими и осезаеми и след приключването им,
особено проектите в сферата на социалното подпомагане.
Кметският наместник на с. Долна Бешовица изтъкна наложащата нужда от
реализация на повече проекти в сферата на социалното подпомагане – за
подпомагане на възрастните хора в общината, поради обезлюдяването на
населените места и застаряване на населението.
Като най-наложащи проблеми в общината бяха посочени:
висока безработица и необходимост от стимулиране на производството и
селското стопанство за повишаване на заетостта;
прогресивно нарастване дела на ромското население в общината и
невъзможността за интегрирането им в обществото;
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необходимост от изграждане на канализация в гр. Роман;
ниско напрежение на електропреносната и разпределителна мрежа;
лоша пътната инфраструктура и улична мрежа;
остаряло медицинско оборудване и техника; жителите разчитат на филиал
на Спешна помощ в гр. Мездра;
липса на туристическа инфраструктура;
липса на спортна инфраструктура;
липса на обществен ред;
Като силни страни на Общината бяха посочени подходящите природоклиматични условия и традиции за развитие на ефективно селско стопанство,
биоземеделие и възможности за развитие на културно – исторически туризъм.
Община Роман е община с богато културно-историческо наследство – редица
паметници на културата, църкви, „Романова крепост“ и други.
Като основни заплахи бяха посочени обезлюдяването на населените места
и прогресивно нарастващият дял на ромското население.
Визията за развитието на Общината за следващия програмен период 20142020г. бе формулирана като: „Община Роман – община с високо качество на живот,
качествена инфраструктура и развит туризъм“. Участниците в дискусията бяха на
мнението, че за постигането на тази визия, основните приоритети за развитие,
които трябва да залегнат и в ОПР за периода 2014-2020г. са:
Подобряване на инфраструктурата, с основен приоритет канализационна
инфраструктура;
Подобряване на пътната инфраструктура и улична мрежа;
Подобряване на електропреносната и електроразпределителна мрежа на
общината;
Подобряване на здравеопазването;
Развитие на селското стопанство и екоземеделие;
Стимулиране развитието на производството;
Подобряване на образованието, най-вече на ромското население и
реализация на мерки за интегрирането им в обществото;
Подобряване на социалната инфраструктура;
Развитие на туризма и туристическата инфраструктура;
Подобряване на спортната инфраструктура.
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Степенуването на инфраструктурата, която е от съществено значение за
развитието на Общината, бе:
Подобряване на техническата инфраструктура, в т.ч. ВиК,
инфраструктура, асфалтиране на улици, енергийна инфраструктура;

пътна

Подобряване на социалната и здравна инфраструктура;
Подобряване на туристическата инфраструктура;
Подобряване на спортната инфраструктура.
Потенциалните предпоставки за постигане на икономически растеж на
Общината и намаляване на безработицата, бяха степенувани по следния начин:
Развитие на селското стопанство;
Развитие на леката промишленост;
Развитие на културно-историческия туризъм;
Привличане на инвеститори.
Участниците в диксусията дефинираха различни проекти, които биха могли
да дадат тласък на икономическото развитие на общината и подобряване
качеството на живот, някои от които бяха следните:
Оземляване на ромите с цел интегрирането им и приобщаването в
икономическия живот на общината;
Организиране разкопки на „Романова крепост“ и изготвяне на Програма за
развитие на туризма за формиране и реализация на туристически продукт
на база културно-историческо наследство и природни дадености;
Откриване на кариери за врачански камък и добив на вар в с. Кунино (в
селото са функционирали 2 кариери – за гасена вар и инертни материали,
които към момента са собственост на частни лица и не функционират);
Откриване на цех за производство на сокове;
Развитие на биоземеделие;
Развитие на овощарството (ябълки);
Създаване на борса за реализация на селскостопански продукти с цел
стимулиране селското стопанство и биоземеделие.
Представителите на СГО изказаха мнението, че е осигурена прозрачност на
всички дейности, осъществявани от общинска администрация, в т.ч. и на Общински
съвет. Публикуват се регулярно съобщения относно важни събития както на
електронната страница на Общината.
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На въпроса Имате ли потребност от провеждане на обучение за
работа с фондовете и програмите на ЕС, всички участници изявиха желание и
потребност от такъв вид обучения.
Обобщения:
1. Участие във фокус групата взеха представители на читалище в Общината и
представители на образователни институции.
2. Работата на фокус групата се отличаваше с определена активност и
компетентност на присъстващите участници и съпричастност към
развитието на Общината.
3. Бяха посочени съществените проблеми в Общината и възможностите за
развитие.
4. Бяха конкретизирани проекти за подобряване икономическото състояние в
Общината.
5. Всички участници демонстрираха силна социална ангажираност и
инициатива за подобряване цялостното състояние на община Роман в
партньорство с общинската администрация и бизнеса в Общината.
3.2. Идентифицирани проблеми, нужди и нагласи.
Проблеми, нужди и нагласи на заинтересованите страни в рамките на
проведената фокус група
1.
Висока
безработица
и необходимост от стимулиране на
П
производството и селското стопанство за повишаване на
Р
заетостта;
2.
Прогресивно
нарастване дела на ромското население в общината
О
и невъзможността за интегрирането им в обществото;
Б
3. Необходимост от изграждане на канализация в гр. Роман;
4. Ниско напрежение на електропреносната и разпределителна
Л
мрежа;
Е
5. Лоша пътна инфраструктура и улична мрежа;
6. Остаряло медицинско оборудване и техника; жителите разчитат
М
на филиал на Спешна помощ в гр. Мездра;
И
7. Липса на туристическа инфраструктура;
8. Липса на спортна инфраструктура;
9. Липса на обществен ред;

Н
У
Ж
Д
И

1. Да се подобри инфраструктурата, с основен приоритет
канализационна инфраструктура;
2. Да се подобри пътната инфраструктура и улична мрежа;
3. Да се подобри електропреносната и електроразпределителна
мрежа на общината;
4. Да се подобри здравеопазването;
5. Да се стимулира развитието на промишлеността;
6. Да се развие селското стопанство и екоземеделието;
7. Да се стимулира развитието на производството;
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8. Да се подобри образованието, най-вече на ромското население и
реализация на мерки за интегрирането им в обществото;
9. Да се подобри социалната инфраструктура;
10. Да се развие туризма и туристическата инфраструктура;
11. Да се подобри спортната инфраструктура.
12. Обучения за подготовка и реализация на проекти, финансирани от
ЕС.

Н
А
Г
Л
А
С
И

1. Включване на всички заинтересовани страни в процеса на планиране
и провеждане на политиките на Общината.
2. Тясно взаимодействие и сътрудничество със представителите на СГО
и бизнеса и реализация на съвместни проекти.

4. Резултати от проведеното анкетно проучване сред фокус
групата и гражданите
Чрез проучването бе набрана информация за проблемите и нуждите на
местната общност и бъдещите приоритети за развитие на общината и
съществуващите проблеми и потребности.
За целите на проучването бяха разработени анкетни карти, които бяха
публикувани на електронната страница на община Роман. Образец на анкетната
карта е приложен към настоящия доклад като Приложение 3.
Получени и обработени бяха общо 30 на брой форми от следните
респонденти:
представители на гражданското общество в община Роман;
Представители на местната власт, в т.ч. Общинска администрация Роман;
Представители на културни и образователни институции;
Представители на местния бизнес.
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Получени резултати
1. Въпрос: Кои според Вас са най-сериозните проблеми пред община
Роман?
Въпросът е от затворен тип, като е предоставена възможност да се посочи
комбинация от няколко отговора и допълнителен отговор, неизброен в
предишните.
От общо 30 анкетирани, 6 са посочили като единствен отговор
„Безработицата“ в Общината. Останалите 24 души са посочили комбинации от
няколко на брой отговора, като безработицата присъства във всяка една от тях.
Най-честа комбинация е: „безработицата“ и „промишлеността“. След анализ на
отговорите, степенуването на най-сериозните проблеми пред Общината е
следното:

Кои спред Вас са най-сериозните проблеми
пред община Роман

Друго
Неподдържани междублокови пространства
Лошо състояние на улиците и тротоарите
Недобро състояние на парковете и градинките
Околна среда
Недостатъчни спортни зали, площадки и …
Транспортната свързаност с градове в областта …
Обществения транспорт
Състоянието на сградния фонд
Образованието
Здравеопазването
Промишлеността
Безработицата

2. Въпрос: Кои според Вас са най-сериозните проблеми пред град Роман?
Въпросът е от затворен тип, като е предоставена възможност да се посочи
комбинация от няколко отговора. От всички анкетирани, 47% са посочили лошото
състояние на улиците и тротарите като най-сериозния проблем на Общината; 16%
са посочили „липса на здравни заведения в близост“ и 16% са посочили като
основен проблем липсата на места за спорт.
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Отдалечеността
от работното
място

Липса на детски
градини и
училища в
близост

Липса на
здравни
заведения в
близост

Липса на места
Липса на за спорт

Непригодена
среда за хората
с увреждания

детски
площадки

Лошо
състояние на
улиците и
тротоарите

3. Кой според Вас е най-важният въпрос, с който приоритетно трябва да
се заеме общинската администрация?
Тридесет и седем процента от анкетираните са посочили, че най-важният
въпрос е намаляването на безработицата в Общината. На второ място, се нарежда
оживление на производството – отговор, посочен от 32% от анкетираните, а на
трето място е посочена необходимост от опазване на околната среда.
Кой спред Вас е най-важният въпрос с който приоритетно
трябва да се заеме общинската администрация?
Намаляване на безработицата
Оживление на производството
Подобряване на здравеопазването
Подобряване на образованието
Опазване на околната среда
Подобряване на възможностите за паркиране
Подобряване състоянието на парковете и градинките
Повишаване броя на детските площадки
Подобряване работата на градския и междуградския транспорт
37%

32%

6%

2%

8%
1
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3%

5%

3%

5%

4. Какво мислите за състоянието на комуналните услуги в града – ВиК,
електроснабдяване, газоснабдяване, интернет и т.н.?
Получените отговори за състоянието на ВиК инфраструктурата и
електрическата мрежа показват, че според анкетираните те са в добро състояние.

Какво мислите за
състоянието на
комуналните услуги в
града - цялостно
състояние на ВиК
мрежата

Какво мислите за
състоянието на
комуналните услуги в
града - цялостно
състояние на
електрическата мрежа
Много добро

Добро

Много добро

Добро

Лошо

Много лошо

Лошо

Много лошо

3%

3%

19%

3%

20%

78%

74%

5. Какво е според Вас състоянието на околната среда?

Какво е според Вас състоянието на околната среда
Състоянието на уличното осветление
в центъра на града
Грижата за отпадъците в града
(събиране на боклука и т.н.)

Много лошо
Състояние на детските площадки

Лошо
Добро

Състояние на тревните площи в
междублоковите пространства

Много добро

Състояние на парковете в града

Поддръжка на зелените пространства
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6. В кои от следните области трябва да се вземат най-спешни мерки?
(градирайте областите като посочите степен от 1 (най-наложащо) до
8 (не е наложащо)?
Видно от представената графика, най-приоритетните области за подобрение
са ВиК инфраструктурата, здравеопазването и пътната инфраструктура.

В кои от следните области трябва да се вземат
най-спешни мерки?
Чистота
Образование
Здравеопазване
Улично осветление
Социални услуги
Сметосъбиране
Пътна инфраструктура
ВиК

7. Как оценявате развитието на община Роман през последните
няколко години?
От общо 30 анкетирани, 15 души са отговорили, че положението на
Общината се подобрява, а 12 са отговорили, че остава без промени. Останалите
анкетирани – 13% поставят оценка, че положението на Общината се влошава.
8. Как оценявате качеството на социалните услуги?

Как оценявате качеството на
социалните услуги
Много добро

Добро

3%

3%

94%

13

Лошо

9. Кои са най-изявените социални проблеми на територията на община
Роман?

Кои според Вас са най-изявените социални проблеми в
Общината
1%

Чистота

7%

Ниска култура и образованост на големи …

5%

Ниско качество или затруднен достъп до…

8%

Престъпност и нарушения на обществения ред

15%

Миграция на млади и образовани хора
9%

Влошени демографски показатели
Ниска образованост на населението

11%

Неефективна интеграция на групи в…

11%
33%

Продължителна безработица

10. Кои фактори биха могли да бъдат двигател за развитието на
община Роман?
Подобряване на
техническата
инфраструктура,
13%

Повшаване
образованието и
квалификацията
на човешките
ресурси, 4%
Повишаване
капацитета на
местната общност
за кандидатстване
и изпълнение на
проекти,
финансирани от
европейски
програми, 20%

Привличане на
инвеститори, 51%

Развитие на
селскостопански
продукт, 13%

14

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСЪК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Местна власт

Община Роман:
 Общинска администрация;
 Общински съвет;
 Кметства и кметски наместници, в т.ч.:
- Кмет на с. Камено поле;
- Кмет на с. Кунино;
- Кмет на с. Синьо бърдо;
- Кмет на с. Радовене;
- Кметски наместник на с. Долна Бешовица;
- Кметски наместник на с. Струпец;
- Кметски наместник на с. Хубавене;
- Кметски наместник на с. Курново;
- Кметски наместник на с. Караш;
- Кметски наместник на с. Средни рът;
- Кметски наместник на с. Стояновци;

Бизнес

 Фирми: "Стал - 20" ЕООД, "Вария'' ООД, ET "Соня Георгиева
– Ники '93; “Бивар” АД; „Вец Инженеринг” АД; “Агора Груп” АД;
„Болеро 99” ООД и други;
 Земеделски производители в община Роман;

СГО

 Фондации и сдружения с нестопанска цел: Туристическо
дружество
 Училищни и детски заведения в Общината;
 Спортни сдружения и клубове: Футболен клуб "Искър 1923";
Спортен клуб по тенис на маса “Искър 97”; Клуб по лека
атлетика „Искър 2010”.
 Църковни настоятелства;
 Читалища:
- гр. Роман - НЧ ,,Христо Ботев”;
- с. Радовене – НЧ ,,Св.св.Кирил и Методий”;
- с. Кунино – НЧ ,,Цветан Гановски - 1891”;
- с. Стояновци - НЧ ,,Наука”;
- с. Синьо бърдо - НЧ ,,Искра”;
- с. Камено поле - НЧ,,Просвета”;
- с. Струпец – НЧ ,,Васил Левски - 1923”;
- с. Караш – НЧ ,,Пчелин”;
- с. Хубавене – НЧ „Светлина“;
- с. Долна Бешовица – НЧ „Васил Левски“;
- с. Курново – НЧ „Пробуда”;

* Представеният списък няма претенция за изчерпателност по отношение на включените групи и организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО И ЗНАЧЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 20142020г. ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Избор на ключови заинтересовани страни за участие в разработване/прилагане на ОПР на община Роман за
периода 2014-2020г.
Заинтересовани
Критерии за оценка
Резултат
страни
Местна власт, в
Интерес
Отношение
Власт
Влияние
Обща
Необходимост
Степен на
т.ч.:
оценка
от включване
участие
Ч
Ф П
-Общинска
администрация;

Изгода

-Общински съвет;

Изгода

3

-Кметства
кметски
наместници
Бизнес, в т.ч.:

4

2

5

11

33

Да
Активно
участие

и
Изгода
Активно
участие

-Фирми;

Изгода

3

3

5

2

10

30

Да

-Търговски
дружества
с
общинско участие;

Изгода

3

2

2

1

5

15

Да

Да се
информира

-Земеделски
производители
арендатори
община Роман;

Изгода

3

1

1

1

3

9

Не

Не участва

Изгода

3

3

3

1

7

21

Да

Участва в
консултации

Изгода

3

5

2

3

10

30

Да

Активно
участие

Изгода

3

3

2

2

7

21

Да

Участва в
консултации

-Читалища;

Изгода

3

5

1

3

9

27

Да

Участва в
консултации

-Фондации
и
сдружения
с
нестопанска цел

Изгода

3

5

1

3

9

27

Да

Участва в
консултации

и
в

-Туризъм;
СГО:
-Училищни
настоятелства;
-Спортни
сдружения
клубове;

и
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБРАЗЕЦ НА АНКЕТНА КАРТА

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
за определяне насоките за развитие на община Роман
за следващия програмен период 2014-2020г.
Уважаеми госпожи и господа, тази анкета се провежда във връзка с
разработване на Общински план за развитие (ОПР) на община Роман за
периода 2014-2020г. Моля, отговорете на поставените въпроси и дайте
Вашите становища и препоръки! Вашето мнение е ценно за нас и важно за
бъдещето на община Роман.
1. Кои според Вас са най-сериозните проблеми пред община Роман?
Безработицата;
Промишлеността;
Здравеопазването;
Образованието;
Състоянието на сградния фонд;
Обществения транспорт;
Транспортната свързаност с градове в областта и с магистрални пътища;
Недостатъчни спортни зали, площадки и съоръжения;
Околна среда;
Недобро състояние на парковете и градинките;
Лошо състояние на улиците и тротоарите;
Неподържани междублокови пространства;
Друго;
2. Кои са според Вас най-сериозните проблеми в град Роман?
Отдалечеността от работното място;
Липса на детски градини и училища в близост;
Липса на места за спорт;
Липса на детски площадки;
Лошо състояние на улиците и тротоарите;
Непригодена среда за хората с увреждания;
Липса на достатъчно магазини;
Липса на здравни заведения в близост;
3. Кой според Вас е най-важният въпрос, с който приоритетно трябва да се
заеме общинската администрация?
Намаляване на безработицата;
Оживление на производството;
Социалните услуги и обслужване;
Подпомагане на възрастните хора;
Подобряване на здравеопазването;
17

Подобряване на образованието;
Опазване на околната среда;
Административното обслужване на населението;
Подобряване на възможностите за паркиране;
Подобряване състоянието на парковете и градинките;
Повишаване броя на детските площадки;
Подобряване работата на градския и междуградския транспорт;
4. Какво мислите за състоянието на комуналните услуги в града – ВиК,
електроснабдяване, газоснабдяване, интернет и т.н.?
Много
добро

Добро

Лошо

Много
лошо

Цялостно
състояние на ВиК
мрежата
Цялостно
състояние
на
електрическата
мрежа

5. Какво е според Вас състоянието на околната среда?
Много
добро

Добро

Поддръжка на зелените
пространства;
Състояние на парковете в
града;
Състояние на тревните
площи в междублоковите
пространства;
Състояние на детските
площадки;
Грижата за отпадъците в
града
(събиране
на
боклука и т.н.);
Състоянието на уличното
осветление в центъра на
града;
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Лошо

Много
лошо

6. В кои от следните области трябва да се вземат най-спешни мерки?
(градирайте областите като посочите степен от 1 (най-наложащо) до 8 (не е
наложащо);
Водоснабдяване и канализация;
Пътна инфраструктура;
Сметосъбиране;
Социални услуги;
Улично осветление;
Здравеопазване;
Образование;
Чистота;
7. Как оценявате развитието на община Роман през последните няколко
години?
Положението на общината се подобрява;
Остава без промени;
Положението на общината се влошава
8. Как оценявате качеството на социалните услуги?
Много добро;
Добро;
Лошо;
Много лошо;
9. Кои са най-изявените социални проблеми на територията на Община
Роман?
продължителна безработица;
неефективна интеграция на групи в неравностойно положение, включително
малцинствени и изолирани групи;
ниска образованост на населението;
влошени демографски показатели;
миграция на млади и образовани хора;
престъпност и нарушения на обществения ред;
ниско качество или затруднен достъп до здравеопазване;
ниско качество или затруднен достъп до образование;
ниска култура и образованост на големи групи от населението
чистота;
друго (моля, посочете)
_____________________________________________________________________
10. Съществува ли според Вас неоползотворен потенциал за икономическо
развитие на територията на Община Роман? Ако да, моля посочете:
_____________________________________________________________________
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11. Кои фактори биха могли да бъдат двигател за развитието на Община
Роман?
Привличане на инвеститори;
Развитие на селскостопански продукт;
Повишаване на капацитета на местната общност за кандидатстване и
изпълнение на проекти, финансирани от европейски програми;
Повишаване на образованието и квалификацията на човешките ресурси;
Подобряване на техническата инфраструктура;
Подкрепа за научноизследователска дейност, технологично развитие и
иновации.
По желание:
Организация:
_________________________________________________________________
Име и фамилия :
_________________________________________________________________
Телефон:
________________________email:____________________________________
Дата: ___/___/2014г.
Благодарим за отделеното време и отговорите!
Попълнените анкети изпращайте на e-mail: romanoa@abv.bg, факс: 09123/2349
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