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Основна цел на проекта

• Общата цел на изпълнявания проект е да съдейства на администрацията в община
Бургас да стане реален партньор на бизнеса чрез изработването и успешното
прилагане на прозрачни и достъпни правила за осъществяване на публично-
частни партньорства.



Съдържание на доклада

Основни етапи в проекта

• Раздел I – Групови дискусии с експерти.

• Раздел II – Представително изследване сред гражданите в Бургас – групови
дискусии и количествено проучване.

• Раздел III – Проучване сред представители на бизнеса в Бургас.



Раздел I:

Нагласи към Публично-частните партньорства

(групови дискусии с експерти от община Бургас)

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Методология за проучването сред експертите

Тип на проучването
• Качествено изследване

Метод за събиране на данни
• Групови дискусии

Целева съвкупност
• Експерти от община Бургас

Брой на груповите дискусии
• Две групови дискусии с общо 11 експерти от община Бургас

Място за провеждане на дискусиите
• Сградата на ул. Конт Андрованти 1-3 в заседателна зала на 3 етаж

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Състав на експертите от община Бургас

13:00 - Експертна група 1

1. Златина Георгиева - Директор “Правно-нормативно обслужване”
2. Радост Кирязова - Началник отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация
3. Ташо Желев - Директор “Управление на общинската собственост”
4. Даниела Николова - Директор “Икономика и стопански дейности”
5. Стиляна Савова-Михайлова - Началник отдел „Международни партньорства, подготовка и

планиране на проекти”
6. Павлин Михов - Директор “Опазване на околната среда

15:00 - Експертна фокус група 2

1. Атанаска Николова - Заместник- кмет “Евроинтеграция и екология”
2. Златина Дукова – Общински съвет – Бургас
3. Веселина Таралова - Директор „Образование и демографски въпроси”
4. Ивайло Димитров - Директор ”Здравеопазване, превенции,социални дейности, трудова

заетост и спорт
5. Стефка Димова – началник отдел Икономика

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Възприятие и отношение към
град Бургас

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Предимствата на града (1)
§ Разположението на морския бряг, уникалният релеф на залива и

климатът в Бургас бяха посочени като най-големите предимства на
града.

§ Друга специфична особеност за Бургас, според експертите от
общината, е специфичната атмосфера на града - духа на хората,
традициите, подкрепата, която си оказват.

§ Тежката индустрия винаги е била основният източник на доходи за
много голяма част от жителите в града. Нейното развитие определя
Бургас като един от най-големите индустриални центрове в
България.

§ Летището е изключително добра предпоставка за развитието на
въздушния транспорт и туризма, но според експертите в общината
то остава на заден план в приоритетите на неговите управители от
Fraport. Според тях определено усилията са насочени в много по-
голяма степен към развитието на летището във Варна, а не на това
в Бургас.

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Предимствата на града (2)

§ Според експертите, като цяло все още не са оползотворени уникалните
възможности за развитието на Бургас като атрактивен туристически център.

§ Пристанището в Бургас като релеф и оформление е изключително подходящо
за морски транспорт, но за момента неговия капацитет също не се използва в
мащабите, в които може това да се случи.

§ Езерата като природна забележителност също бяха сред споменатите
предимства на града.

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Основни проблеми пред община Бургас

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Проблеми на града (1)
§ Повечето от проблемите на община Бургас са проблеми, типични за цялата

страна.
§ Проведеното проучване сочи, че има редица проблемни сфери в община Бургас

и част от тях са функция на неумелото управление:

§ липсата на единна концепция за управление на града и
общината;

§ липса на план за действие;
§ липса на координация между институциите.

§ Друг съществен проблем за общината представлява факта, че много голяма
част от приходите напускат рамките на Бургас и не се инвестират в
развитието на собствената община.

§ Според експертите през последните 15-20 години се наблюдава пасивност от
страна на реалния бизнес, липсват съществени и мащабни промени в
общината.

§ Липсата на чуждестранни инвестиции също бе посочена като един от
проблемните зони на града.

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Проблеми на града (2)

§ Необходимостта пътната инфраструктура да бъде подобрена може да се
разгледа в два аспекта:

- Външен – т.е. свързан предимно с външната връзка на Бургас към
останалите населени места. Завършването на автомагистрала Тракия
би осигурило бърза и лесна връзка със столицата и цяла Южна
България. Експертите изразиха силна надежда този проект да бъде
приключен в рамките на това управление.

- Вътрешен – т.е. пътищата и връзките във вътрешността на града. Като
основни проблемни зони бяха споменати липсата на паркоместа и
задръстванията, които доскоро въобще не са били типични за Бургас.
Продължителните ремонти по пътищата създават допълнително
затруднение за трафика в града. Предвижването на жителите от кв.
«Меден рудник» към централните части на Бургас беше определено
като проблем.

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Проблеми на града (3)

§ Здравеопазването най-вече по отношение липсата на
квалифицирани специалисти е причината за много сериозно
притеснение от страна на експертите в общината.

§ Посочените примери бяха свързани основно с пътуванията на
бременни жени от Бургас към Сливен и Варна, където да се проведат
ражданията. Други споменати примери бяха липсата на сърдечно-
съдов хирург, както и на специалист, който да разчита изследвания
от ЯМР.

§ Липсата на университет с медицинска насоченост, както и слабото
заплащане на лекарите в бургаските болници е причина за
изнасянето на добрите специалисти към столицата и към другите
големи градове в страната.

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Проблеми на града (4)

§ Липсата на атракции е проблем за града по отношение на желанието и
потенциала му за развитие като атрактивна туристическа дестинация, както за
българи, така и за чужденци.

§ Тежката индустрия води до замърсяване на въздуха, което също се
определя като зона, по която трябва да се работи активно.

§ Социалната инфраструктура, а именно липсата на детски градини и ясли,
както и остарялата материална база в училищата също са сред неотложните
задачи пред общината.

§ На спортните зали, съоръжения и пространства също е необходимо да се
подаде ръка от общината. Вече са стартирали успешно някои такива проекти.

Проблемните зони за община Бургас са и подходящите сфери
за реализация на публично-частни партньорства!

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Спонтанни асоциации и отношение към ПЧП

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Спонтанни асоциации с ПЧП

§ Спонтанните асоциации на експертите, участващи в груповите дискусии, при
споменаването на Публично-частно партньорство, бяха следните:

§ «Концесия»

§ «Обществена поръчка»

§ «Липса на яснота»

§ «Липса на законова рамка»

§ «Нещо, което трябваше да се случи отдавна»

§ «Понякога единствния начин за реализиране на определени проекти»

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Отношение към ПЧП

§ Експертите показаха изключително позитивно отношение към цялостната идея
за ПЧП.

§ Всеобщо е убеждението, че ПЧП са успешен инструмент за развитие на
общините, който е доказан в други европейски държави.

§ В груповите дискусии бяха изказани мнения, свързани основно с факта, че в
много случаи общината не е склонна да се раздели с каквато и да било своя
собственост, дори временно. Т.е. съществува понякога вътрешна съпротива към
този тип партньорства.

§ Бе споделено и съмнението, че в края на договора за ПЧП, бизнесът дори
умишлено може да започне да заобикаля някои клаузи по споразумението и в
крайна сметка, когато настъпи края на проекта за общината «нещата да
останат» дори в по-лошо от първоначалното състояние.

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Запознатост на обществото с ПЧП

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Запознатост на обществото с ПЧП

§ Според експертите, гражданите в община Бургас виждат промените и
направеното в общината, но реално не са наясно, че те са резултат от такъв
тип съдружие между бизнеса и местната власт. (Реално степента на
запознатост на обществото с ПЧП може да се види от количественото
представително изследване сред пълнолетното население на общината).

§ Експертите споделиха, че в обществото битува недоверие както към община
Бургас, така и към държавните институции като цяло. Съществува схващането,
че почти всичко направено при взаимодействие между общината и бизнеса е
плод на подкупни и корупционни схеми.

§ В това отношение експертите осъзнават, че процесът на комуникация и
възобновяване на доверието на обществото към техните структури ще е дълъг
и бавен.

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Запознатост на бизнеса с ПЧП

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Запознатост на бизнеса с ПЧП (1)

§ Проучването установи, че липсата на законова рамка и регулирани процедури
са основните причини бизнес средите да не проявяват особен интерес към
такива партньорства.

§ Липсата на установени правила неминуемо води до объркване и неяснота по
отношение на:

§ Условията за кандидатстване в такива партньорства;

§ Отговорностите, които се поемат от двете страни;

§ Риска, който крие този проект, както за общината, така и за компанията.

§ Според експертите, бизнес средите асоциират и възприемат ПЧП само като
обществени поръчки.

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Запознатост на бизнеса с ПЧП (2)

§ Според експертите веднъж установена уредбата за ПЧП задължително трябва
да бъде правилно таргетирана и успешно комуникирана сред различните
бизнес групи от интерес.

§ Срещите с професионалните организации, създаването на информационен
бюлетин, актуализиране сайта на общината са само някои от начините, които
могат да бъдат предприети в тази насока.

§ Липсата на мотивация от страна на бизнеса за участие в такива
сътрудничества, според експертите, е генерирано основно от липсата на
доверие в институциите и общината в частност.

§ Прозрачността на сделките би могла да възстанови доверието, че наистина
всеки бизнес субект, отговарящ на условията би могъл да кандидатства и да
спечели ПЧП.

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Критерии за успешно ПЧП

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Критерии за успешно ПЧП (1)
§ Въпреки липсата на опит в областта на ПЧП, експертите се обединиха около

няколко основни показателя, които дават представа затова доколко успешно е
едно такова партньорство:

Степен на запознатост

на обществото

Професионално направен анализ на риска

Участие на бизнеса при определяне на условията

Мащабът на реализираното партньорство

Удовлетворяване на обществото

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Критерии за успешно ПЧП (2)

§ Степен на запознатост на обществото – Информираността на гражданите за
различните реализирани проекти е индикация за ефективността на усилията от
страна на общината да комуникира съвместните си с бизнеса проекти. Не е
достатъчно обществото просто да «вижда» резултатите от ПЧП, необходимо е
те да бъдат комуникирани по такъв начин, че гражданите да осъзнаят ролята и
приноса на общината за осъществяването им.

§ Професионално направен анализ на риска – Предпоставка за успешно
ПЧП е добре прецененият риск и професионално изготвения анализ, който
представя всички положителни и отрицателни страни на проекта, всички
заплахи, както и всички възможности, разкриващи се и пред общината и пред
нейния партньор.

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Критерии за успешно ПЧП (3)
§ Участие на бизнеса в най-ранен етап на ПЧП – Един от критериите за създаване на

успешно ПЧП, според резултатите от груповите дискусии, е участието на представители
на бизнеса още в предварителните разговори и уточняване на условията за участие в
такова партньорство.

Според експертите такова участие би помогнало в голяма степен да се изготвят
възможно най-адекватните изисквания към кандидатите, да се съобразят рисковете при
проекта и да се достигне до наистина успешно сътрудничество, което ще бъде в полза
на обществото.

Много силни съмнения обаче бяха изразени относно осъществяването на такова участие
на бизнеса в ранен етап на ПЧП. Експертите от Бургас се обединиха около становището,
че това неминуемо би довело до асоциации с корупционни схеми и предварително
определени фирми за един или друг проект.

В тази връзка като една от причините «Концесията за
паркинг пред катедрален храм св.св.Кирил и Методий» да бъде
обявен за неуспешен проект, беше посочена именно липсата
на първоначална консултация с експерти в областта на
строителството, геодезията и градоустройството.

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Критерии за успешно ПЧП (4)

§ Мащабът на реализираното партньорство – Колкото по-голям по своите
мащаби е един такъв проект, толкова по-голямо освобождаване на финансов
ресурс от общината се осъществява. Последното от своя страна е
доказателство за ефективността на ПЧП.

§ Удовлетворяване на обществото – Според специалистите степента на
удовлетвореност на гражданите от условията на живот в една община и по-
специално от областите, в които има публично-частни партньорства, е
критерий за ефективността на ПЧП.

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Примери за успешни и неуспешни ПЧП (1)

§ Като цяло според експертите в община Бургас към момента няма реализиран
мащабен проект, който да представлява ПЧП по своята същност.

§ Липсата на опит с ПЧП в България е основната причина все още да не е
утвърден механизъм за създаване на такива партньорства не само в община
Бургас, но и в другите общини в страната.

§ Успешно реализираните ПЧП бързо и лесно добиват популярност в
«пределите» на самата община. Те се превръщат в изключително убедителен
довод за създаване на нови подобни партньорства особено сред противниците
на някои идеи за такова сътрудничество.

§ Базирайки се на цялостните си впечатленията за другите общини в страната,
експертите от Бургас споделят, че техните колеги от община Пловдив са
успели да развият ПЧП в известна степен. Нито една друга общинска структура
не бе назована от експертите като пример в това отношение.

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Примери за успешни и неуспешни ПЧП (2)

§ Все пак малките проекти на стойност до около 10 000 лв бяха споменати като
най-успешни по отношение на ПЧП.

§ Обновените и поддържани подлези бяха дадени като много добър пример за
успешно реализирани ПЧП проекти.

§ Също така създадените градинки и облагородените междублокови
пространства са още един повод представителите на община Бургас да считат,
че този тип партньорства имат потенциал за развитие.

§ Като наболял казус бе обсъждано и прекратеното стартиране на концесията за
спирките на градския транспорт.

§ Оживен дебат предизвика Общинския съвет като звено с решаваща роля във
финалното одобрение или отхвърляне на идеите за даден ПЧП проект.

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Пречки пред проектите на ПЧП

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Пречки пред проектите ПЧП (1)

§ Липсата на законова уредба в България за ПЧП проектите е основната
пречка пред техния успех.

§ Използването на закони по съвместимост не е достатъчно, за да се
създаде «правно спокойствие» за участниците в партньорствата.

§ Наличието на установени процедури за различните етапи от
подготовката и реализацията на ПЧП проекти би внесло така
необходимите яснота, последователност и сигурност за страните по
договора. Както бе споменато, неясноти съществуват по отношение на
условията за кандидатстване, рисковете на проекта, възможностите и
отговорностите.
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Пречки пред проектите ПЧП (2)

§ Липсата на опит с ПЧП проекти в страната също представлява проблем,
пред който се изправят експертите в община Бургас.
Независимо от всички организирани обучения по темата в България и
чужбина, необходимо е да мине известен период от време, през който на
местна почва да се развие и установи реално работещ и успешен
механизъм за ПЧП.

§ Все още няма подготвени кадри, които да могат да обезпечат
организационно община Бургас по отношение на ПЧП проектите.

§ Липса на доверието от бизнеса към общината също е много
съществен проблем, с който общината трябва приоритетно да се заеме.
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Пречки пред проектите ПЧП (3)

§ Липсата на независим контрол по време на реализирането на ПЧП -
създаването на независим контролен орган, който да съблюдава
изпълнението на ПЧП на различните негови етапи, би помогнало в голяма
степен реализирането на тези партньорства. Според експертите, които
генерираха тази идея, този орган трябва да се състои от представители на
общината, на Общинския съвет, бизнеса и гражданското общество.

§ Общинският съвет като елемент с ключово решение при одобряването и
стартирането на ПЧП беше споменаван от експертите като пречка, която
се появява понякога за реализирането на такива партньорства.

§ Нивото на компетентност на представителите на Общинския съвет в град
Бургас не се подлага на съмнение, но беше коментирана вътрешната
съпротива, която някои членове имат по отношение на един или друг
проект.

§ Поради този съществуващ факт е необходимо в бъдеще да се
предприемат активности именно във връзка с обясняването на идеята на
различните проекти и преодоляването на тази съпротива.
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Подходящи сфери за ПЧП

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



Потенциални сфери за ПЧП

§ Като цяло бе споделено мнението, че няма неподходящи сфери за ПЧП. Всичко
е въпрос на добра организация и управление на проекта впоследствие.

§ Проекти, които са свързани с подобряването на пътната инфраструктура в
община Бургас, бяха споменати като много подходящи за такива партньорства.

§ Различните проекти, свързани с облагородяване на междублокови
пространства, градинки и паркове също бяха определени като сфери с много
висок потенциал за реализиране на ПЧП.

§ Проектите, свързани с енергийната ефективност и изграждане на системи за
енергоспестяване, определено са сферите, които експертите от Бургас вярват,
че е необходимо да се развият като ПЧП.

§ Различни идеи в областта на спортните съоръжения и оборудване са друга
сфера, представляваща интерес за ПЧП от страна на общината.

§ Социалните, образователните и културните дейности също могат да се
развиват под такава форма.
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Отношение към ПЧП проектите –
реализирани и в процес на реализация

Раздел I – Групови дискусии с експерти.



ПЧП - Реализирани и в проект на реализация (1)

Отношението на експертите беше различно към различните изброени ПЧП в
Бургас - реализираните и тези в проект на реализация.

§ Изграждането на спортна зала в Меден рудник беше посочен като
изключително успешен проект, който е в процес на завършване.

§ Изграждане на нова болница в Меден рудник – експертите от общината не
разбират съпротивата от страна на гражданите за изграждането на този обект.
Високи са очакванията към този проект.

§ Всички изградени подлези на принципа на ПЧП бяха посочени като много
успешни, незавизимо че като бюджети не са особено мащабни. (Концесия на
подлез на бул. Хр. Ботев до Операта; Концесия на подлез пред спортна зала
“Младост”; Концесия на подлез пред МБАЛ)
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ПЧП - Реализирани и в проект на реализация (2)

§ Концесията за гробищния парк не е типен пример за ПЧП според
общинарите. Една от причините за това те посочиха, че проектът се реализира
от общинска фирма.

§ Концесия на паркинг пред катедрален храм св. св. Кирил и Методий –
експертното мнение сочи, че това е проект, който няма изгледи да бъде
осъществен, поне не в близко бъдеще.

§ Изграждане на зони с безплатен безжичен Интернет – тази зона бе
разглеждана като не особено перспективна от представителите на общината.
Самата идея, както и нейния потенциал не бяха определени от експертите като
атрактивни нито за общината, нито за гражданите на Бургас.
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Раздел I I:

Представително социологическо изследване на
пълнолетното населениe на град Бургас

Раздел II – Изследване сред гражданите в Бургас.



Раздел II

• Проведеното количествено изследване е част от проекта “Създаване и утвърждаване
на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и
Югоизточния планов район».

• То е част от предложената изследователска програма за община Бургас и публичните
услуги, обект на ПЧП.

• В този смисъл, голяма част от получените резултати количествено потвърждават или
отхвърлят заложените хипотези в качествената част на изследването. Изводите от
двете части са коментирани заедно.

• Качествената част от раздел III включваше 2 групови дискусии с представителите на
гражданите от град Бургас. Всяка групова дискусия се състоеше от 8 човека с различен
професионален статус.

• Опорни точки в този раздел е гледната точка на гражданите по отношение на:
• Основните проблеми на град Бургас
• Оценка на работата и развитието на града
• Въприятие и отношение към ПЧП

Раздел II – Изследване сред гражданите в Бургас.



Методология

Тип на проучването
• Част 1 – качествено изследване
• Част 2 - количествено изследване

Метод за събиране на данни
• Част 1 — групови дискусии
• Част 2 - структурирано персонално интервю

Целева съвкупност
• Пълнолетни граждани на Бургас

Обем на извадката
Част 1 — 2 групови дискусии
Част 2 - 1200 ефективни интервюта
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Профил на изследваните лица
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Период на местоживеене в Бургас

От колко години живеете в Бургас ? (в %)

0.3
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Над 40
години
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Район на местоживеене в Бургас

В коя част на Бургас живеете ? (в %)

0.8

1.2

1.3

1.3

2.0
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4.2

5.4
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Меден рудник
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Пол на лицето
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Възраст

Kaква е Вашата възраст?  (в %)
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18.7
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Образование

Kакво е Вашето образование ?  (в %)

27.5

4.4

59.9

8.2

0 20 40 60 80 100

Висше и по-високо
образование

Полувисше образование

Средно образование
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Семейно положение

Kакво е Вашето семейно положение ?  (в %)

5.1

6

14.8

6.8

9.2
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Вдовец/вдовица
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Численост на домакинството

От колко души се състои Вашето домакинство, в това число и Вие?  (в
%)

0,3

6,7
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Лица под 18 г.

Колко души във Вашето домакинство са под 18г? (в %)
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1,2
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Нито едно
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Две
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Настоящо занятие

Kакво е Вашето настоящо занятие ?  (в %)

0.5

1.7
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4
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7
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Материално положение

Как бихте определили материалното положение на Вашето
домакинство?   (в %)

2,3

18,4

43,3

32,9

3,0
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Много лошо

Лошо
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Добро

Много добро
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Месечен доход

 Какъв е приблизителният общ месечен доход на Вашето
домакинство?  (в %)

16,5

1,7

7,3

21,3

38,7
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2,5
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Над 2000 лв.
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До 250 лв.
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Проблеми и неотложни въпроси
за град Бургас

Раздел II – Изследване сред гражданите в Бургас.



Обобщение (1/4)

• В този си вид проведеното количествено изследване показа, че
нещата, които тревожат жителите на град Бургас не се различават
съществено от проблемите, които имат голяма част от градовете в
България.

• В този смисъл не е изненада фактът, че именно лошата
инфраструктура, безработицата, както и проблемите в
здравеопазването са неизменна част от проблемите на българите в
града.

• Изключение не правят и жителите на град Бургас – повече от
половината от изследваните лица (55.7 %) споделят, че лошата
инфраструктура е основният проблем на град Бургас.

• Това беше и един от най-често споменаваните проблеми на града в
рамките на качествената част от изследването.

Раздел II – Изследване сред гражданите в Бургас.



Обобщение (2/4)

• Въпреки, че Бургас е една от осемте области с по-ниска от средната за страната
безработица*, средно 3,45% за областта, именно безработицата е посочена като
другата проблемна област за жителите на града – 48.5 на сто от изследваните
лица посочват, че това е основният проблем на Бургас.

• Това може да се обясни с факта, че Бургас е един от големите ни черноморски
градове и в този смисъл осигурява по-скоро сезонна заетост на голяма част от
своите жители, а с настъпването на зимния сезон обстановката се усложнява –
факт, който беше загатнат в проведeните групови дискусии с граждани.

• Град Бургас е на второ място според критерия “социално-икономическо
развитие” след София-град според изследователски проект на БАН на тема:
„Териториалните различия в България – тенденции, фактори и политики”

• Това обаче сякаш не пречи, ниските доходи на гражданите да са също един от
основните проблеми на града според 41.5 % от изследваните лица.

* Данните са от Агенция по заетостта към юни 2009 г.



Обобщение (3/4)

• Проведеното изследване успя да потвърди количествено и още един от сериозните
проблеми на града, а именно ниското равнище на здравеопазване.

• Както проведеното количествено изследване, така и проведените групови дискусии
показаха, че бургазлии са лишени от качествено здравеопазване - 45 % на сто от
гражданите на града са на мнение, че то не е на необходимото равнище.

• Лошата инфраструктура, нивото на здравеопазването, както и безработицата са
основните звена, в които следва да насочат своите усилия управляващите на града.

• Предвид сериозността на проблемите, за които говорят жителите на град Бургас, не
е изненада фактът, че те сякаш не обръщат внимание на въпросите, свързани с
развитието на туризма в общината.

• Според изследваните лица, привличането на туристи е сред въпросите, които са
най-маловажни за разрешаване от управляващите - едва 3.5 на сто от лицата
определят това като важен въпрос за разрешаване.
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Обобщение (4/4)

• Често споменаваните в груповите дискусии сред граждани проблеми като
наркомания и престъпност също излизат на по-предни позиции.

• Интересно е да се отбележи, че говорейки са най- неутложните звена по
отношение на които следва да се вземат най-спешни мерки, повече от
половината от изследваните лица извеждат чистотата в града.

• Според 60 на сто от лицата, това е звеното, в което следва да се работи
приоритетно след като бъде разрешен проблемът с пътната инфраструктура на
града.

• Като следващи най-спешни мерки гражданите посочват подобряването на
градския транспорт, поддръжката на парковете и градинките, както и уличното
осветление в Бургас.
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Основни проблеми на жителите на град Бургас
(1/2)

Според Вас, кои са основните проблеми за жителите на Бургас?
(в %)
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Скъпото здравно лечение

Наркоманията
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Основни проблеми на жителите на град Бургас
(2/2)

 Според Вас, кои са основните проблеми на жителите на Бургас?
 (в %)

14.2

3.2

13.2

16.0

17.0

17.5

22.0

22.2

23.3

25.5

0 20 40 60 80 100

Друго

Ниска раждаемост

Обезвереността на хората

Лошите отношения между хората

Напускането на младите хора

Липсата на градоустройствен план и политика

Спадане равнището на образованието

Състоянието на детските градини и ясли

Високите данъци

Висока степен на застрояване

* В позиция “ Друго” някои от най-често споменатите отговори са:

липса на паркоместа, чистотата в града, липса на площадки, трафик, корупция и др.



Най-важните въпроси за разрешаване  (1/2)

 Кои според Вас са най-важните въпроси, с които трябва да се заемат
управляващите на община Бургас ? (в %)

18.0

18.2

19.7

23.5

24.0

38.0

39.8

42.5

0 20 40 60 80 100

Подпомагане на младите
хора и децата

Опазване на околната
среда

Оживление на
производството

Ограничаване на
престъпността

Борба с корупцията

Намаляване на
безработицата

Подобряване на
здравеопазването

Подобряване на
инфраструктурата
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Най-важните въпроси за разрешаване (2/2)

Кои според Вас са най-важните въпроси, с които трябва да се заемат
управляващите на община Бургас?(в %)

7.2

3.5

3.8

4.0

6.3

8.2

10.8

10.8

15.8

0 20 40 60 80 100

Друго

Привличането на туристи

По-успешното партньорство между общината и
бизнеса

Административното обслужване на населението

Подобряване на градското планиране

Подпомагане на възрастните хора

Подобряване на образованието

Подобряване на организацията на транспорта

Борба с наркоманията
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Неотложни звена

По отношение на кои от следните звена в Бургас трябва да се вземат
най-спешни мерки? (в %)

8.7

3.5

6.5

16.0

21.5

21.8

22.7

30.0

60.0

72.3

0 20 40 60 80 100

Друго

Газификация

Топлофикация

Водоснабдяване и канализация

Сметосъбиране

Улично осветление

Поддръжка на паркове и градинки

Обществен транспорт

Чистота в града

Пътна инфраструктура

Раздел II – Изследване сред гражданите в Бургас.



Оценка на работата на община Бургас

Раздел II – Изследване сред гражданите в Бургас.



Обобщение (1/2)

• От проведеното изследване става ясно, че жителите на град Бургас оценяват в
положителна посока работата на управляващите града – нещо, което беше
споменато и в груповите дискусии с гражданите – ”..Новото управление е по-
добро”

• За това свидетелства и ниският процент на лицата - едва 7.9 на сто, които са на
мнение, че положението в община Бургас се влошава в последните години.

• Приблизително половината от изследваните лица са оптимисти за развитието на
града, което си личи и от оценките, които дават изследваните лица за работата на
различните звена в общината.

• Сред най-високо оценените са поддръжката на парковете и градинките, както и
уличното осветление и сметосъбирането.
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Обобщение (2/2)

• Изглежда спечеленият от общината проект за рехабилитация на
водоснабдителната мрежа и разширяване на канализационна мрежа на Бургас
през 2007 година дава своите положителни резултати.

• Именно това е звеното с най-високи оценки по отношение на степента на
удовлетвореност на гражданите – около 70 на сто от лицата са удовлетворени от
това звено.

• Газификацията и топлофикацията в града са звената, за които изследваните лица
нямат ясно становище по отношение на тяхното развитие.

• Макар да има малко оптимисти за подобряването на пътната инфраструктура и
чистота в града това остават звената, от които жителите на града са най-
недоволни.

• Що се отнася до работата на община Бургас и по-конкретно различните аспекти от
дейността на общината, работното време е най-високо оценено от изследваните
лица, а от своя страна-неподкупността е сред най-зле оценените аспекти от
дейността.
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Ниво на удовлетвореност
Вие лично, доколко сте удовлетворен/ неудовлетворен от качеството

на работа на следните звена в община Бургас? (в %)

0,8

1

2,8

3,3

9,8

10,7

12

13,9

28,7

8,5

5,9

7

30,6

47,9

33,2

47,4

46,6

44,5

44,9

3,5

6,7

44

30,4

29,8

28,9

27

15,8

45,2

6,5

17,1

20,7

11

10,5

10,5

10,4

6,3

0,5

83,1

66,4

1,3

0,8

15,8

1,2

2,2

4,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Пътна инфраструктура

Газификация

Топлофикация

Чистота в града

Сметосъбиране

Обществен транспорт

Улично осветление

Поддръжка на паркове и градинки

Водоснабдяване и канализация

Напълно удовлетворен По-скоро удовлетворен По-скоро неудовлетворен

Напълно неудовлетворен Не мога да преценя
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Оценка на развитието на основните звена
Имайки предвид последните 2-3 години какво бихте казали, че се

случва с всяко от следните звена в община Бургас? (в %)

5,4

10

10,7

25,9

32,8

32,9

42,6

44,6

52,3

18,5

14,4

35,3

47

52,7

40,6

43,7

42,6

34,1

15,3

2,3

53,8

25,9

8,8

14,4

11,7

12,4

12,4

60,9

73,3

0,2

1,2

5,7

12

2

0,5

1,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Топлофикация

Газификация

Пътна инфраструктура

Чистота в града

Водоснабдяване и канализация

Обществен транспорт

Сметосъбиране

Улично осветление

Поддръжка на паркове и градинки

Положението се подобрява Положението не се променя Положението се влошава Не мога да преценя
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Оценка на развитието на община Бургас

 Какво бихте казали, че се случва като цяло с община Бургас през
последните няколко години? (в %)

7.9

42.4

49.7

0 20 40 60 80 100

Положението на
общината се влошава

Остава без промени

Положението на
общината се подобрява

Раздел II – Изследване сред гражданите в Бургас.



Аспекти в дейността
Средна
оценка

Работно време 4.20

Достъпност на службите и служителите 4.05

Учтивост, добронамереност 4.03

Компетентност на служителите 4.00

Качество на работа 3.96

Организация на обслужването 3.93

Бързина на работа 3.70

Неподкупност 3.40

Слаб Среден Добър Много добър Отличен

2 3 4 5                                        6

Отношение към работата на общината

База: Лицата, които са дали оценка за всеки един от аспектите в дейността на общината



Източници на информация

От кои медии най-често се информирате за дейността на общината и
за общественозначими дейности? (в %)

9,3

6,5

5,8

9,2

21,7

31,3

47,5

74,5

0 20 40 60 80 100

Не се информирам

От друго място

Информационни табла

Брошури, листовки

Местни радиостанции

Интернет

Местни печатни издания

Местни телевизии
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Възприятие и отношение към
публично-частното партньорство

Раздел II – Изследване сред гражданите в Бургас.



Обобщение (1/2)

• От проведеното изследване става ясно, че към настоящия момент е достигнато
до някакво ниво на познание за същността на ПЧП – 17.2 на сто от
изследваните лица споделят, че това е вид партньорство между общината и
бизнеса.

• От друга страна обаче остава висок процентът на лицата, които не знаят нищо
за същността на тази дейност - 51.5 на сто.

• Прави впечатление, че въпреки ниското ниво на запознатост с ПЧП, както и
изказаните в груповите дискусии резерви на гражданите по отношение на
ПЧП, повече от половината от взелите участие в изследването (65.5 %), имат
позитивно усещане за тази дейност.

• В груповите дискусии бе уловено изключително ниското доверие на
гражданите към общината като институция. Те възприемат положително идеята
за ПЧП, но реално вярват, че в много голяма степен са намесени «уговорени
сделки» и «не са случайни фирмите, печелещи общинските конкурси“.
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Обобщение (2/2)

Областите, в които изследваните лица смятат, че е удачно да се реализират
ПЧП са от различно естество. Това донякъде се припокрива и с вижданията на
общинарите, че няма неподходящи сфери за ПЧП.

• Прави впечатление ,че с оглед на тежките проблеми, които съпътстват живота
на бургазлии като високи нива на безработица и лошо ниво на
здравеопазване, звената, свързани с подобряване начина на живот на
гражданите на града са споменати като най-подходящи за ПЧП.

• От една страна, изграждането на спортни комплекси, детски площадки, места
за отдих и туризъм са само част от нещата, които биха оказали положително
влияние върху живота на гражданите в град Бургас.

• Именно това са и сферите, които общинарите определиха като такива с най-
голям потенциал.

• От друга страна, общинските жилища са сред най-неподходящите за ПЧП
според изследваните лица.

Раздел II – Изследване сред гражданите в Бургас.



Спонтанно изведени асоциации за ПЧП

Какво си мислите, като чуете „Публично-частно партньорство”? (в %)

13

10

3,2

3,5

4,7

17,2

51,5

0 20 40 60 80 100

Без отговор

Друго

Корупционни схеми/далавери

Вид концесия за дълъг период

Преотстъпване на обекти за стопанисване от
фирми

Партньорство между общината и бизнеса

Не знае нищо
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Отношение към ПЧП

Вие лично как гледате на идеята за публично-частни партньорства
между община Бургас и бизнеса? (в %)

13,3

9,8

11,3

16,0

31,2

18,3

0 20 40 60 80 100

 Не мога да преценя

Изцяло отрицателно

По-скоро отрицателно

Нито положително, нито
отрицателно

По-скоро положително

Изцяло положително

65.5 %
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Подходящи области за ПЧП (1/2)
Според Вас, в кои области община Бургас е удачно да се осъществява

Публично-частни партньорства и в кои не е удачно?? (в %)

50.6

58

58.3

61.1

71.2

71.8

71.8

72.5

73

80.9

85.5

44.3

38.9

39.2

35.9

26

25.2

24.9

24.7

24.2

16

11.2

5.1

3.1

2.5

3.1

2.8

3.1

3.3

2.8

2.8

3.1

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Улично осветление

Култура

Пътна инфраструктура

Съхранение и преработка на отпадъциия

Градския транспорт

Обществени гаражи, места за паркиране

Отдаване на концесия на подлези, площади, автобусни
спирки и др.

Сметосъбиране

Местата за отдих и туризъм

Спортни комплекси и съоръжения

Малки благоустройствени проекти (зелени площи,
детски площадки и др.)

Удачно е Не е удачно Не мога да преценя

База: Лицата, които имат положително и неутрално отношение към ПЧП – 65.5 % от съвкупността



Подходящи области за ПЧП (2/2)
Според Вас, в кои области община Бургас е удачно да се осъществява

Публично-частни партньорства и в кои не е удачно?? (в %)

2.8

22.6

23.2

29.3

30.5

38.7

42.5

43.5

44

45.8

1.8

65.4

73.5

66.2

66.4

58

53.9

51.7

52.7

51.1

95.4

12

3.3

4.6

3.1

3.3

3.6

4.8

3.3

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Друго

Общински жилища

Учебни заведения

Обществени сгради

Социален патронаж

Детски градини и ясли

Водоснабдяване и канализация

Пристанища  яхт клубове

Летища

Болнични заведения

Удачно е Не е удачно Не мога да преценя

База: Лицата, които имат положително и неутрално отношение към ПЧП – 65.5 % от съвкупността



Проекти за ПЧП в град Бургас

Реализирани и в процес на реализация

Раздел II – Изследване сред гражданите в Бургас.



Обобщение (1/2)
• Проведеното изследване показа, че проектите на общината в областта на ПЧП са

достигнали като информация до близо 1/3 от гражданите на град Бургас - 30.2 на сто
от изследваните лица са чували за такива проекти, осъществени между общината и
бизнеса.

• Все още обаче остава висок делът на тези, които не знаят нищо по този въпрос –
близо 70 на сто от лицата.

• Това означава, че трябва да се работи по посока популяризирането сред гражданите
на Бургас на дейностите, които реално са дело на общината.

• Що се отнася до конкретните реализирани проекти на ПЧП или тези в процес на
реализация, изследваните лица са запознати в различна степен с тях.

• Паркирането в големите градове е всеобщ проблем за гражданите на България. В тази
връзка не е изненада фактът, че именно проектът, свързан с концесията на паркинг
пред катедрален храм св. св. Кирил и Методий е сред най-популярните за жителите
на Бургас.
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Обобщение (2/2)

• От своя страна, идеята за изграждането на зони с безплатен интернет е сред
най-малко популярните.

• Имайки предвид същността на ПЧП, а именно осъществяването на различни
инициативи, чрез които се решават социално-икономически проблеми и се
създават публични блага, не е изненада фактът, че разгледаните партньорства
от интерес се оценяват положително от гражданите на Бургас.

• Въпреки известните резерви на общинарите по отношение на изграждането на
wi-fi зони като проект без перспективи, това е сред партньорствата, което
допада в най-голяма степен на изследваните лица – близо 97 на сто от
изследваните лица гледат положително на този вид ПЧП.

• Определено с положително отношение се гледа и на проектите, свързани с
изграждането на подлези в различни части на града - области, които бяха
посочени от общинарите като много успешни, независимо от ограничените си
бюджети.
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Информираност за ПЧП

Вие лично, чували ли сте за  публично-частни партньорства,
осъществени между община Бургас и бизнеса?  (в %)

30.2

69.8

0

20

40

60

80

100

Да Не
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Известност на ПЧП в Бургас

А чували ли сте за публично-частни партньорства, реализирани
между община Бургас и бизнеса?  (в %)

19.8

22.7

25.5

25.7

27.5

32.3

32.8

33.8

34.8

0 20 40 60 80 100

Изграждане на зони с безплатен безжичен
интернет

Концесия на конна база в Парк Езеро

Концесия на гробищен парк

Концесия на подлез пред МБАЛ

Изграждане на спортна зала в Меден рудник

Концесия на подлез на бул. Хр. Ботев до
Операта

Концесия на подлез пред спортна зала “Младост”

Изграждане на нова болница в Меден рудник

Концесия на паркинг пред катедрален храм
Кирил и Методий

База: Всички лица от съвкупността.



Отношение към ПЧП
Какво е мнението Ви по отношение на всяко от тези публично-частни

партньорствa ? (в %)

34.6

53.6

56.8

83.6

83.8

86.4

88.4

88.4

96.9

38.5

33.9

9.6

12.8

11.6

10

8.2

7.4

26.8

12.6

33.6

3.5

4.6

3.6

3.4

4.2

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Концесия на гробищен парк

Концесия на паркинг пред катедрален храм Кирил и
Методий

Концесия на конна база в Парк Езеро

Изграждане на нова болница в Меден рудник

Концесия на подлез пред спортна зала “Младост”

Концесия на подлез на бул. Хр. Ботев до Операта
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Разпределение по възраст

Раздел II – Изследване сред гражданите в Бургас.
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 По отношение на кои от следните звена в Бургас трябва да се вземат най-
спешни мерки? с?   (%)
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 По отношение на кои от следните звена в Бургас трябва да се вземат най-
спешни мерки? с?   (%)
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Оценка на работата на община Бургас
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Ниво на удовлетвореност
18-25 години

Вие лично, доколко сте удовлетворен/ неудовлетворен от качеството
на работа на следните звена в община Бургас? (в %)
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Ниво на удовлетвореност
26-35 години

Вие лично, доколко сте удовлетворен/ неудовлетворен от качеството
на работа на следните звена в община Бургас? (в %)
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Ниво на удовлетвореност
36-45 години

Вие лично, доколко сте удовлетворен/ неудовлетворен от качеството
на работа на следните звена в община Бургас? (в %)
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Ниво на удовлетвореност
46-55 години

Вие лично, доколко сте удовлетворен/ неудовлетворен от качеството
на работа на следните звена в община Бургас? (в %)
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Ниво на удовлетвореност
Над 55 години

Вие лично, доколко сте удовлетворен/ неудовлетворен от качеството
на работа на следните звена в община Бургас? (в %)
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 По отношение на кои от следните звена в Бургас трябва да се вземат най-
спешни мерки? с?   (%)
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Отношение към ПЧП
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Вие лично как гледате на идеята за публично-частни партньорства между
община Бургас и бизнеса?   (%)
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РАЗДЕЛ
Профили по райони
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 По отношение на кои от следните звена в Бургас трябва да се вземат най-
спешни мерки? с?   (%)
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 По отношение на кои от следните звена в Бургас трябва да се вземат най-
спешни мерки? с?   (%)
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Оценка на работата на община Бургас
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Оценка на развитието на основните звена
TД “Възраждане”

Имайки предвид последните 2-3 години какво бихте казали, че се
случва с всяко от следните  звена в Бургас ? (в %)
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Оценка на развитието на основните звена
TД “Изгрев”

 Имайки предвид последните 2-3 години какво бихте казали, че се
случва с всяко от следните  звена в Бургас? (в %)

2.8
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Оценка на развитието на основните звена
TД “Приморие”

Имайки предвид последните 2-3 години какво бихте казали, че се
случва с всяко от следните  звена в Бургас? (в %)

4.9

17.9

25.5

29.7

30.3

31

34

40.3

67.4

22.9
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Оценка на развитието на основните звена
TД “Освобождение”

 Имайки предвид последните 2-3 години какво бихте казали, че се
случва с всяко от следните  звена в Бургас? (в %)

0
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Оценка на развитието на основните звена
TД “Зора”

Имайки предвид последните 2-3 години какво бихте казали, че се
случва с всяко от следните  звена в Бургас? (в %)
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Оценка на развитието на основните звена
TД “Долно Езерово”

Имайки предвид последните 2-3 години какво бихте казали, че се
случва с всяко от следните  звена в Бургас? (в %)
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 По отношение на кои от следните звена в Бургас трябва да се вземат най-
спешни мерки? с?   (%)
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Отношение към ПЧП
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 По отношение на кои от следните звена в Бургас трябва да се вземат най-
спешни мерки? с?   (%)
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Раздел III:

Социологическо изследване сред представители на
бизнеса на  град Бургас

Раздел III – Изследване сред бизнеса в Бургас.



Какъв е основният предмет на дейност на фирмата Ви? (%)
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В кое населено място развива дейността си фирмата Ви? (%)
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Приблизително колко служители има във Вашата фирма? (%)

14,7

40,2

45,1

0 20 40 60 80 100

над 51 човека

от 11 до 50 човека

до 10 човека

Брой заети лица

Раздел III – Изследване сред бизнеса в Бургас.



Каква е юридическата форма на Вашата фирма? (%)
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Каква е формата на собственост на фирмата? (%)
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Позиция във фирмата

Каква е формата на собственост на фирмата? (%)
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Отношение към бизнеса и образованието

Раздел III – Изследване сред бизнеса в Бургас.



Основни изводи (1)

• Като най-голям проблем пред бизнеса в България фирмите определят
корупцията – 57.3% посочват този отговор. На следващите места с над 50% се
нареждат “Малко привлечени фондове от Европейския съюз” и “Липсата на
диалог между бизнеса и местната власт”.

• Присъствието на корупцията, както във факторите, пречещи на бизнеса, така и
в асоциациите с публично-частните партньорства дава ясен сигнал, че фирмите
я считат за голям проблем пред днешния бизнес. Това говори, че освен
изкореняване на порочните практики следва да се работи и към подобряване
възприятието на общината и нейните структури, за да се ползва тя с по-добър
имидж.

• Широко дискутираната в общественото пространство тема за европейските
фондове намира и изражение в отговорите на фирмите – 52.4% от тях считат,
че липсата на привлечени пари от тези фондове е сред основните проблеми на
бизнеса в Бълария.

Раздел III – Изследване сред бизнеса в Бургас.



Основни изводи (2)

• Сред приоритетните сфери на образование на първо място се нарежда
“туризъм” с 81.6%., което е логично предвид изследвания район, в който
туризмът е силно застъпен. Това от своя страна е възможно да подсказва
нуждата на бизнеса в района от високо квалифицирани кадри от тази
специалност.

• Далеч назад със съответно 57.1% и 56.1% като сфери на обучение се нареждат
чуждите езици и селското стопанство.

• На последните две места като приоритетни области на образование се
нареждат счетоводството и маркетингът. Това може да потърси своето логично
обяснение във фактът, че през последните години българските учебни
институции “произведоха” доста кадри от гореспоменатите специалности и в
момента пазарът на такива е силно наситен.

Раздел III – Изследване сред бизнеса в Бургас.



Според Вас, кои са основните проблеми пред бизнеса в България към
момента? (%)
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Според Вас, кои са основните проблеми пред бизнеса в България към
момента? (%)
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Приоритетни сфери на образование (1)

Според Вас в кои сфери средното образование трябва да подготвя
приоритетно кадри? (%)
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Приоритетни сфери на образование (2)

Според Вас в кои сфери средното образование трябва да подготвя
приоритетно кадри? (%)
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Отношение към общините

Раздел III – Изследване сред бизнеса в Бургас.



Основни изводи
• Що се отнася до проблеми при работата с общините, то със сигурност може да

се твърди, че неяснотите са сред най-големите спънки при взаимодействието
между фирмите и съответната община. От една страна това са неясните и
объркващи изисквания за различни процедури, а от друга неясните обществени
поръчки.

• Други проблемни зони, които също затрудняват бизнеса са бързината на работа
на служителите и общината като цяло, и липсата на прозрачност и публичност,
което оставя след себе си съмнения за корупция.

• Въпреки тези проблеми обаче, половината от изследваните фирми все пак
считат, че положението на общините се подобрява, 35% заявяват, че то си
остава същото, а едва 15.5% считат, че то се влошава.

• Що се отнася до информацията за дейността на дадена община, то бизнесът я
получава най-вече от интернет, местните печатни издания и местните
телевизии, което ги определя като много подходящи комуникационни канали.

• Възможността да намерят бързо и лесно необходимите им сведения в интернет,
прави този информационен източник най-подходящ, което от своя страна може
да доведе до подобряване имиджа на общината, при подходящо подбран начин
при предоставянето на информация.

Раздел III – Изследване сред бизнеса в Бургас.



Проблемни зони при работата на фирмите с
общината

Според Вас кои са най-проблемните зони при работата на фирмите с
общините? (%)
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Какво се случва с общините

Какво бихте казали, че се случва като цяло с общините през последните
няколко години? (%)
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Информация за дейността на общините

От кои медии най-често се информирате за дейността на дадена община,
която ви интересува?  (%)
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Възприятие за
Публично-частно партньорство

Раздел III – Изследване сред бизнеса в Бургас.



Основни изводи (1)
• Когато стане дума за публично-частно партньорство, първото нещо, за което се

сещат фирмите е корупция.

• Впечатление прави, че почти всички други асоциации свързани с този вид
партньорство са в негативна посока.

• Това от своя страна говори, че все още този вид взаимодействие на общините с
бизнеса се ползва с негативен имидж и следва да се работи в посока
подобряването му.

• Една от възможните причини за това е неясната информация, която според
бизнеса съществува за този вид сътрудничество. Това от своя страна води до
необходимостта за осигуряване на повече, по-ясна и леснодостъпна
информация, която да бъде подадена към фирмите.

• Осигуряването на по-ясни изисквания би могло да доведе до много по-
позитивно отношение, имайки и предвид, че над 70% от бизнеса заявява, че
гледа положително на публично-частното партньорство.
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Основни изводи (2)

• Що се отнася до приоритетните области, в които следва да се осъществяват
публично-частните партньорства, то повечето от предложените такива срещат
висок процент на одобрение.

• Все пак като най-подходящи са определени съответно малките
благоустройствени проекти, общинските жилища, водоснабдяване и
канализация, местата за отдих и културата.

• От друга страна като най-слабо подкрепяни области са “пристанищата и яхт
клубове”, “социален патронаж” и “обществени сгради”, които въпреки всичко
срещат над 50% одобрение.

• Въпреки високият процент подкрепа за най-различни дейности, едва 7.8%
отговарят, че са участвали в публично-частно партньорство. На въпроса “Какво
е било това сътрудничество и към коя община” респондентите са отговорили,
че се сещат единствено, че става дума за община Бургас.
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Основни изводи (3)

• По отношението на идеята за създаването на смесен орган, който да управлява
и наблюдава процеса на ПЧП, фирмите заявяват, че бизнесът трябва да бъде
представляван в най-голяма степен от специално избрани представители за
целта (56.7%) и от браншовите организации (42.3%).

• Помолени да дадат оценка за публично-частните партньорства, респондентите
одобряват в най-голяма степен изграждането на спортна зала и болница в
Меден рудник и изграждането на зони с безплатен безжичен интернет.

• В същото време интересен факт е, че докато 41.7% са проявявали интерес към
съвместно сътрудничество, то едва 7.8% са осъществявали такова. Високият
процент на проявилите интерес, но в последствие неосъществено партньорство
говори за спънки и неясноти при ПЧП. Това от своя води до необходимостта да
се подобрят условията за фирмите и да се предоставя повече информация, за
да може процентът на ПЧП да нарастне.
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Публично-частно партньорство

Какво е първото, което се сещате като чуете „Публично-частно
партньорство”? (%)
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Отношение към публично-частното партньорство
(след обяснение на същността на ПЧП)
Вие лично как гледате на идеята за публично-частни партньорства между

дадена община и бизнеса? (%)

1,9
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35,9

35,9
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Отношение към публично-частното партньорство

Що се отнася до тези 13.6%, които гледат отрицателно на публично-
частното партньорство, то основните причини за това са:

Липса на информация
Възможност за

корупционни схеми

Липса на доверие в

държавата и нейните

служители
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Области за осъществяване на публично-
частно партньорство (1)

Според Вас в кои области общините е удачно да осъществяват
Публично-частни партньорства и в кои не е удачно? (в %)
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Области за осъществяване на публично-
частно партньорство (2)

Според Вас в кои области общините е удачно да осъществяват
Публично-частни партньорства и в кои не е удачно? (в %)
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Участие в публично-частното партньорство

Вашата фирма участвала ли е в ПЧП до момента?  (%)

7,8
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* На въпросът “Какво е било това сътрудничество и към коя община” респондентите са
отговорили, че се сещат единствено, че става дума за община Бургас.



Представляване на бизнеса

Община Бургас планира създаването на смесен орган, който да управлява
и наблюдава процеса на ПЧП. Според Вас бизнесът от кого трябва да се

представлява? (%)
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Оценка на публично-частните
партньорства в община Бургас

Каква е оценката за всяко от следните публично-частни партньорства
в община Бургас, ако имате впечатление за него? (в %)
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Интерес към сътрудничество с общината

Вашата фирма до момента проявявала ли е интерес към съвместно
сътрудничество с община Бургас? (%)
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Сфери на интерес към сътрудничество с общината

 В каква сфера Вашата фирма е проявявала интерес към съвместно
сътрудничество с община Бургас?

(%)
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База: Фирмите, проявявали интерес към Община Бургас (41.7%)


