
 

 

Уважаеми бенефициенти, 
 

Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на 
ЕС в България започна инициатива, с която цели да подобри процедурите за изпълнение на 
проекти, финансирани от оперативните програми. За целта Ви молим да попълните 
анкетната карта. Анализът на отговорите ще ни послужи за обобщаване на т.нар. 
„критични места“ в процеса на изпълнение на проектите. Като втора стъпка от тази 
инициатива ще бъдат проведени публични дискусии по изведените проблеми, за да се 
предложат и конкретни решения, които да предоставим на управляващите органи.  
 

Тези от Вас, които искат да се включат в дискусията, молим да се свържат с ОИЦ - София   
на тел. 02/ 85 11 286; мобилен телефон 0879  291 121 и email: oic.sofia@eufunds.bg 
 
 

Анкета за бенефициенти: 

 
1. Пол: 

a) Мъж 
b) Жена 

 

2. В коя възрастова група попадате? 
a) 18-30г. 
b) 31-40г. 
c) 41-50г. 
d) 51-60г. 
e) Над 60г. 

 

3. Какво образование притежавате? 
a) Висше 
b) Полувисше 
c) Основно 
d) Средно 

 

4. Вие сте: 
a) Собственик на предприятие 
b) Представител на неправителствена организация 
c) Представител на държавна/общинска администрация 
d) Представител на орган на съдебната система 
e) Друго, моля посочете 

 

5. По коя оперативна програма сте бенефициент? 
a) ОП „Транспорт“ 
b) ОП „Околна среда” 
c) ОП „Регионално развитие” 
d) ОП „Развитие на човешките ресурси” 
e) ОП „Развитие конкурентоспособността на българската икономика” 
f) ОП „Административен капацитет” 
g) ОП „Техническа помощ” 

 

6. Как се информирахте за процедурата, по която сте бенефициент? 
a) От www.eufunds.bg 
b) От интернет страницата на УО 

http://www.eufunds.bg/


 

 

c) От ОИЦ 
d) Медии 
e) Друго, моля посочете…………………………………………………………………………………………. 

 

7. Лесно ли намерихте информация за процедурата? 
a) Да, защото знам къде да търся 
b) Сравнително лесно 
c) По-скоро трудно 
d) Категорично не 

 

8. Колко проекта, финансирани чрез оперативна програма, имате изпълнени досега? 
a) В момента изпълнявам първия подобен проект 
b) Повече от един 

 

9. Бихте ли кандидатствали отново, ако има подходяща отворена процедура? 
a) Да 
b) По-скоро да, но зависи от конкретните условия 
c) По-скоро не, защото ефектът е минимален 
d) Не 

 

10. Използвахте ли услугите на консултант при подготовката и изпълнението на проекта? 
a) Да, и на двата етапа 
b) Да, но само при кандидатстване 
c) Да, но само при изпълнение 
d) Не  

 

11. Кои са основните трудности, които срещате при изпълнението на проекта? (можете да 
изберете повече от един отговор) 
a) Липсата на оборотни средства, с които да изпълня дейностите по проекта; 
b) Сложните процедури на съгласуване; 
c) Лоша комуникация с администрацията; 
d) Трудности с партньора по проекта 
e) Трудности при отчитане (едни и същи документи се представят няколко пъти); 
f) Трудни процедури за избор на изпълнител 
g) Проверки по проекта от няколко институции 
h) Друго, моля посочете…………………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Смятате ли, че изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ е сложен процес (моля посочете верните твърдения за Вас) 

a) Сложен е, но когато се отпускат публични финанси, трябва да има правила 
b) Сложен е, но администрацията го усложнява допълнително 
c) Не е толкова сложен, стига да си запознат с всички правила и процедури 
d) Не е сложен, но всеки управляващ орган си има отделни правила и това затруднява 

бенефициентите 
 

13. Какво според Вас трябва да се промени, за да се подобрят условията за кандидатстване и 
изпълнение на проекти? 

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


