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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Болката е неприемлива както за вас, така и за другите. Съзнавайки този принцип за 

равнопоставеност, отнасяйте се към околните с уважение и съчувствие. 

Суман Сутам 

I.1. Ограничение на отговорността  

Настоящият доклад е изготвен като част реализация на  проект “Време да бъдем 

активни”, Договор No……….. Проектът се изпълнява от СНЦ „Паралел Силистра“ в 

партньорство с  Европейски информационен център - Велико Търново и Сдружение 

“Алианс за регионални и граждански инициативи”. Финансовата подкрепа е 

предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство www.activecitizensfund.bg 

Целта на проекта бе да насърчи гражданските организации (ГО-читалища, 

настоятелства, НПО) да подкрепят прилагането на правата на човека (ПЧ) и да 

насърчи хората да не одобряват публичните изказвания, изразяващи неодобрение, 

омраза или агресия спрямо малцинства, ставащи "все по-чести" според доклада на 

Хелзинския Комитет за състоянието на ПЧ в България. Документът отчита “цялостно 

влошаване” и “завой в посока отричане на базисни такива” на институционално ниво. 

Констатираните все по-чести изказвания срещу малцинствата влияят силно върху 

младежите и крият заплаха за етническия мир особено в Силистренски регион, който 

е необлагодетелстван и с висок процент малцинствени групи. Ето защо от 2017г. 

Проектът обхвана граждански организации, НПО и местни общности от всички 7 

общини в област Силистра, а именно: Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, 

Силистра, Ситово, Тутракан. 

Като част от изпълнение на дейностите бяха подпомогнати 6 ГО в разработката и 

провеждането на иновативни, нискобюджетни кампании за защита правата на човека 

и срещу дискриминацията с включване на млади доброволци. Опитът от тези 

кампании е анализиран и обощен в настоящята „Оценка на ефекта от проведени 

нискобюджетни кампании в област Силистра“.  

Насочеността на проекта и неговите дейности осигури предпоставки широк кръг от 

заинтересовани страни на регионално и национално ниво да се запознаят с 

направените разработки, да ги използват и имплементират в своята дейност, да 

увеличат  информираността, осведомеността и ефективността и организациите, 

респективно качеството на работа и капацитета за мобилизиране на местни общности 

в кампании с подобен характер и насоченост.   

Направените констатации и изводи се основават на събрана и анализирана 

информация, от проведено онлайн проучване сред целевите групи.  

 

http://www.activecitizensfund.bg/
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I.2. Използвани методи за анализ 

Основните методи, които използваме за „Оценка на ефекта от проведени 

нискобюджетни кампании в област Силистра“ са: 

1. Аналитични – анализ на моделите на нискобюджетни кампании, организирани 

и реализирани в рамките на проекта. 

2. Статистически – обработка на получените резултати от разработен онлайн - 

въпросник, позволяваща изследване на връзки и зависимости, изследване на 

асиметричната информация (при наличие на такава) и др. 

В работата ни с целевите групи използвахме следния инструментариум: 

 Анкетна карта – подготвена съгласно описанието във формуларя за 

кандидатстване. Разработихме и обсъдихме с екипа на проектните парньори 

стандартизиран въпросник, съдържаща обща и специфична част, съобразена с 

целевите групи.  

I.3. Кратък профил на региона  

 
  

Фигура 1 - Карта на област Силистра 

Област  Силистра  се  намира  в  Североизточна  България,  в  равнинния  район,  част  

от Добруджа.  Територията  граничи  с  Румъния  по  протежението  на  десния  бряг  

на  р. Дунав,  както  и  сухопътно  с  община  Остров  на  румънска  територия.  На  

запад  и югозапад граничи с областите Русе и Разград, а на юг и югоизток с Шумен и 

Добрич.  Населението  на  област  Силистра  по  данни  на  НСИ  към 31.12.2011 г.  
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наброява 118 433 души, което съставлява 1.6% от това на страната. В областта се 

включват 118 населени места – 5 градове и 113 села. Територията на областта 

обхваща 2846.285 кв.км (2.6% от територията на страната).  Изградената 

инфраструктура на пристанища Силистра и Тутракан осигуряват връзките на страната 

чрез река Дунав със средноевропейските страни на запад и чрез делтата на р. Дунав – 

на изток. През територията на областта преминава европейски транспортен коридор 

No 7 (по крайбрежието на река Дунав). 

Областна стратегия за развитие на област Силистра, 2014-2020г. посочва като 

приоритет работа  в  партньорство  за  преодоляване  на  бедността и  социалното 

изключване  и  техните  последствия  и  повишаване  на  капацитета  на общините, 

неправителствените организации, социалните партньори и доставчиците на услуги за 

участие във формулирането и провеждане на интегрирани политики за социално 

включване. 

На територията на област Силистра са регистрирани и функционират разнообразни по 

вид и структура граждански организации, сред който преобладават неправителствени 

организации в обществена/частна полза, читалища, неформални граждански групи, 

спортни клубове и др.1 

С част от тези структрури проектните партньори имат изградено дългогодишно 

сътрудничество и са изпълнявали съвмесни инициативи. Сред тях са: СНЦ “ Жените 

от с. Искра”, СНЦ “Информационен център – Ситово”, Читалище Тутракан, „Н. 

Вапцаров – 1873“, Читалище „Родина 1941“ – с. Голеш и др.  

 

 

 

 

 

 

1 
https://www.ngobg.info/bg/organizations/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-

1-18.html 

 

https://www.ngobg.info/bg/organizations/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-1-18.html
https://www.ngobg.info/bg/organizations/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-1-18.html
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II. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ПРОВЕДЕНИ НИСКОБЮДЖЕТНИ КАМПАНИИ В ОБЛАСТ 

СИЛИСТРА“ 

II.1. Цел  

Целта на Оценката е да анализира и идентифицира ефекта от проведени кампании, 

събития и дейнности в област Силистра, в резултат на изпълнение на проект „Време 

да бъдем активни“.  

II.2. Целеви групи 

Основните целеви групи в изследването са представители на 

граждански/неправителствени организации, младежи от 18 до 29 години, а крайни 

ползватели са всички жители на региона.  

II.3. Структура на проучването 

Настоящият документ описва използваната методология и процеса на провеждане на 

Оценката, като включва: 

 Методология; 

 Определяне на обхватът на проучването;  

 Разработка на анкетна карта;  

Анализът на резултатите от проучването е представен, като 

 Описание на резултатната извадка; 

 Обработка и анализ на резултатите от проучването сред целевите групи; 

II.4. Методология 

Обект на настоящото изследване са представители на граждански/неправителствени 

организации, младежи от 18 до 29 години от област Силистра.  

Подходът (инструменти, методи и дейности, които се прилагат) към постигането на 

основните цели на дейността се базират на разбирането, че резултатите трябва да 

допринесат за постигане на целите на проекта. Въз основа на това, за провеждането на 

настоящото изследване са използвани следните подходи и методи: 

 Анализ на нуждите на целевите групи - като входящи данни за анализа 

използваме информацията от анкетните карти. Използването на аналитичните 

инструменти цели да очертае състоянието и нагласите на местната общност, 

свързани с теми като права на човека, реч на омраза, антидискриминация, 

равнопоставеност, подкрепа за по-добро образование и др.  
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 Статистически –обработка на получените резултати от разработената анкетна 

карта, позволяваща изследване на връзки и зависимости. 

Основният инструментариум използван в проучването е: 

 Инструментът за събиране на данни е структуриран въпорсник. Дизайнът на 

въпросника е опростен, което позволява и неговото самостоятелно попълване 

(т.е. използването му в ролята на анкета, където е наложително).  

 В рамките на провеждане на проучването, бяха използвани възможностите за 

онлайн допитване (по желание на представители на целевата група, анкетната 

карта, беше изпращана по имейл адрес и отговорите са получени на имейла на 

СНЦ“АРГИ“), с опция за самостоятелно попълване. 

Изборът на въпросник като основен инструмент се дължи на следните на следните 

основни причини: 

 Предлага набиране на качествена информация за мненията, мотивите, 

интересите и предпочитанията на анкетираните;  

 Позволява бързо и ефективно събиране на относително голям масив данни при 

относително ниски разходи в сравнение с други методи за събиране на данни; 

 Използва предварително разработен въпросник, което намалява отклоненията в 

отговорите на анкетираните;  

 Дава възможност анкетираният да избере удобно за него време за попълване на 

анкетата, да обмисли отговорите си и, ако е необходимо, да използва 

допълнителна информация.  

Структурата и съдържанието на въпросника е внимателно обмислен, като са спазени 

основните изисквания за конструиране на анкетни проучвания, както и към външния 

вид на картите. Структурата на въпросникът е представена в отделен раздел на този 

документ, както и като пълно съдържание в приложение. 

Обработката на резултатите е извършена чрез използване на MS Excel. 
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II.5. Обхват на въпросника 

II.5.1. Териториален обхват: 

 На територията на 7-те общини, включени в обхвата на Област Силистра. 

II.5.2. Генерална съвкупност 

Обхват на изследването са лица, работещи в граждански организации на територията 

на област Силистра и/или участващи в събития и кампании,  доброволци и др.  

Подборът по същите е направен по случаен признак, чрез съдействието на 

организациите, включени в проекта, както и чрез установени контакти от екипа на 

проекта по време на изпълнение на събитията.   

II.5.3. Структура и съдържание на анкетната карта 

Анкетната карта общо 10 въпроса, като 9 са от затворен тип, 1 с възможност за 

индивидуланен отговор.  Част от въпросите са от тип избор от множество варианти за 

отговор.  

Първата секция обхваща общия профил на респондента, като тук сме включили 

въпроси по отношение на местоживеене, пол, възрастова група.  

Втората секция обхваща специфични въпроси, насочени към конкретната целева 

група. Избраните въпроси целят да дадат оценка на резултатите от проведени 

кампании, като очертаят „моментна снимка“ на нагласите, възможностите за 

включване и необходимите предпоставки за организиране и провеждане на подобни 

дейности.  

Одобрените анкетни карти са оформени графично, така че попълването им да е 

удобно както за анкетирания така и за последващата обработка на резултатите. 

Различните тематични раздели са маркирани визуално. Поставени са инструкции към 

въпросите, както и общ текст за целите на проучването.  

II.5.4. Анализ на резултатите   

Обработването на данните от анкетите се проведе поетапно след събиране на всички 

попълнени анкетни карти. Всяка една анкетна карта е прегледана за попълване 

съгласно предварителните изисквания. Беше направена проверка за: 

 Дублиране на представителите на различните целеви групи; 

 Съответствие и коректност между попълнените секции.  
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Основните параметри на проучването са представени схематично в таблица 1. 

Заглавие на проучване „Оценка на ефекта от проведени нискобюджетни кампании в 

област Силистра“ 

Версия:  Финална 

Тип:  Изследване 

Ниво на разпространение:  Публично 

Териториален обхват Област Силистра 

Изготвил:  СНЦ“АРГИ“ 

Подбор на респондентите Случаен 

Инструментариум Стандартизиран въпросник 

Целеви групи Основната целева група при извършване на проучването са: 

 Представители на НПО, ГО от региона 

 Младежи на възраст 18 – 29 години от област Силистра 

Фигура 2 - Параметри на проучването 

II.5.5. Структура на извадката 

Структурата на извадката е дадена по следните основни признаци: 

 Местоживеене; 

 Пол; 

 Възраст; 

Общият брой на анкетираните лица е 101 души, представители на целевите групи от 

повече от ….населени места в областта.  

Най-голям брой от анетирани са от с. Искра – 14 човека ( 13,9%), следвани от лица от 

град Силистра – 13 ( 12,9 .%),  Сред анкетираните има лица от селата Голеш, Черник, 

Преславци, Айдемир, както и от гр.Тутракан, Дулово, Ситово и Алфатар.  

 

Разпределението по полове е съответно 73,3 % са жени и 25,7 % мъже. Един от 

анкетираните е посочил като вариант за отговор „отказвам да отговоря“. 
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Фигура 3 – Разпределение по пол 

 

По отношение на възрастовите групи обхванати в изследването с най-голям дял са 

анкетираните над 29 годишна възраст – 64,4 % от запитваните, следвани от младежи 

между 18-29 години (27,7%). Приемственост при участие в дейностите се отчита и при 

най-младите, като 8 % от запитаваните са под 18 годишна възраст. Това може да се 

обясни и с тематиката на кампаниите и директните участници в тях, като напр. деца от 

кризисния център в гр.Тутракан и ученици, завършили основно образование 

включени в кампанията „ Да Да посеем бъдеще“ в с.Голеш.  
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Фигура 4 – Възрастова група 

Активното участие в проведените по проекта кампании отчитаме при 77,2% от 

анкетираните, като по-малко от 15% са отговорилите, че не са участвали в 

инициативите. Едва 7,9% от запитаните не могат да определят дали са участвали или 

не в кампаниите, което може да се обясни с динамичната обстановка по време на 

изпълнение на проекта, породена от извънредните мерки в страната и това, че част от 

тях са били ангажирани в някой етапи от организацията и провеждането на 

мероприятията, но не са участвали в целия цикъл.  
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Фигура 5 – Участвахте ли в местни кампании/доброволчески инициативи?  

Участието в кампании е обединило най-много хора около темата за правата на човека 

-57,4%, следвано от подкрепа за по-добро образование - 28,7%. Теми като 

антидискриминация и права на жените са мобилизирали за участие 12-14% от 

запитаните. Сумарния брой отговори в % е по-висок от 100%, тъй като въпросът дава 

възможност за повече от един отговор.  
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Фигура 6 – Коя беше темата на кампанията? 

При идентифициране на информацията относно удоволетвореността от участие в 

кампания, анкетираните дадоха оценка по няколко показателя: цялостна организация 

на събитието, участие на младежи, принос на кампанията за ограничаване на 

дискриминационни изказавания, повишена информираност, популяризиране на 

кампанията и повишаване на толерантността на участниците в нея. Високата оценка 

на 87,13% от анкетираните, показва, че ефекта от подобни интервенции е 

изключително важен и полезен за местната общност, като широкия спектър на 

въздействие  покрива всички параметри, отчитащи кампанията/доброволческата 

инциатива като успешна. В 9% от отговорите оценката е мн.добра, като основните 

изводи са свързани с това, че еднократно участие в кампания трудно ще ограничи 

езика на омразата и дискриминационните изказвания в дългосрочнен аспект.  

 

Фигура 7 – Оценка на участие в кампанията 

Положителната оценка от участие в кампаниите градира и в следващия въпрос, като 

94,1% от запитването декларират готовност да се включат в кампании и в следващата 

година. Колебание или отказ от включване в кампании са заявили 6 % от 

анкетираните, което дава да се разбре, че още по-усърдно и активно трябва да се 

работи за привличане и задържане интереса на участниците и да се засили 

взаимодействието в посока всеки да „открие“ каузата, която би искал да подкрепи и да 

следва.  
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Фигура 8 – Бихте ли се включили в кампания през следващата година?  

Възможността анкетираните да посочат теми, по който те самите биха организирали 

кампании, показва интерес към разнородни сфери като: добро образование и социално 

включване на лица от етнически общности, реализация на младите хора в България, 

кариерно развитие, толерантност и преодоляване на омразата, антидискриминация, 

реч на омразата, права на жените, опазване на околната среда и др. Въпреки 

положителния отговор и предложени теми, процентът на лицата, който биха се 

ангажирали самостоятелно да организират кампании е 15 % от всички запитвани. 

Близо 20% отговарят, че не биха предприели подобна инициатива самостоятелно, но 

посочват като вариант да я организират заедно с местното читалище и др. гражданска 

организация. Това показва, че хората имат нужда от допълнителна подкрепа и 

партньорство с активни граждански структури, с който да взаимодейтват в 

подготовката и изпълнението на сходен род дейности.  

Ръководство Компас на Съвета на Европа е наръчник за обучение по правата на 

човека. Ръководството беше използвано в проекта, като част от обучението на 

граждански организации „Модел на местни кампании за защита на правата на човека 

и анти дискриминация“. В разработените Модели, Ръководството присъства като 

ресурсен материал за подготовка и провеждане на кампании. За 49% от анкетираните 

то е достаъчно и дава насоки за работа, но почти същия брой хора - 40% посочват, че 

имат нужда от допълнителна информация и повече обучения, който да ги подготвят 

да планират и реализират кампании. Това е ясен знак, че трябва да се отделя повече 

време за специализирани  обучения и да се активизират дейности за информация и 
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популяризиране на повече информационни източници за материали и ресурси по 

темите за права на човека.  

 

 

Фигура 9 – До колко Ръководството за организиране на нискобюджетна 

кампании Компас е полезно за Вас?  

Подкрепата за гражданските организациии при провеждането на нискобюджетни 

кампании се изразява най-вече във финансова помощ (76,2% от отговорите)  и 

обучения (45,5%) , който да подкрепят екипите на организациите в този процес. Не 

по-малко важни са допълнителните информационни и учебни ресури (34,7%), а  други 

22,8%  от анкетираните смятат, че е важна и експертната подкрепа.  

Тук отново проценът на отговорите е повече от 100%, тък като анкетираните посочват 

повече от един отговор.  
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I.6. Изводи  

Стара арабска поговорка казва, че разликата между градината и пустинята е човекът. 

Ако тази мисъл се трансформира в днешния ден, можем да кажем, промяната в 

средата, в която живеем е в нас, в нашите сили, желания и активни действия.  

Ето защо приносът на неправителствените/граждански организации е важен не само 

по отношение постигнатите резултати, но и за да провокират оптимизма у хората и за 

мобилизиране на действия, в който ясно и категорично общностите както на локално, 

така на регионално и национано ниво да заявяват мнения, позиции и търсят общи 

решения.  

В тази връзка можем да отчетем положителния принос на проект „Време да бъде 

активни“, чрез който неограничен брой граждански/неправителствени организации и 

доброволци, могат да взаимстват модели и добри практики от вече тествани модели за 

кампании с доказан ефект и ползи за местните общности.  
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III. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Въпросник: Оценка на ефективността от проведени кампании в област Силистра 

 

Изследването е част от реализацията на проект „Време да бъде активни" на 

СНЦ"Паралел Силистра", Европейски информационен център - Велико Търново и 

Сдружение "Алианс за регионални и граждански инициативи". Проектът се 

осъществява с финансовата подкрепа на Финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство.    

 

Предварително Ви благодарим за съдействието! 

 

 

1.  Къде живеете?  

………………………………………. 

2.  Вашия пол е:   Мъж 

 Жена 

 Отказвам да отговоря 

3.  Възрастова група:  до 18 г. 

 19-29 г. 

 Над 30 г. 

4.  Участвахте ли в местни 

кампании/доброволчески инициативи?  

 Да 

 Не 

 Не мога да отговоря 

 

5.  Ако сте участвали, моля, посочете коя 

темата на кампанията/инициативата?  

 Права на човека 

 Антидискриминация 

 Подкрепа за по-добро образование 

 Права на жените 

 Майчин език 

Опазване на природата 

 Не съм участвала 

6.  Моля, дайте Вашата оценка за 

кампанията, в която сте участвали: от 

1=най-слабо до 5- отлично. 

 Цялостна организация на събитието 

 Участие на младежи 

 Кампанията ми помогна да не правя 

дискриминационни изказвания 
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 Кампанията ме направи по-

толерантен 

 Популяризиране на кампанията 

 Повиших информираността си за 

правата на човека 

 

7.  Бихте ли се включили в кампания през 

следващата година? 

 Да 

 Не 

 Не знам 

8.  Вие сам бихте ли организирали 

кампания? Ако да, на каква тема? 

Вашият отговор: 

………………………………………… 

 

9.  До колко Ръководството за 

организиране на нискобюджетни 

кампании Компас е полезно за Вас? 

 Полезно 

 Не много 

Полезно, но имам нужда от 

допълнителна информация за 

организиране на кампании 

 Нне съм го чел/а 

 Не съм го ползвал/а 

10.  От какво друго бихте имали нужда по 

отношение на 

включване/организиране на кампании? 

 Повече обучения 

 Допълнителни информационни 

материали 

 Финансови ресурси 

 Експертна подкрепа 
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