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УВОД 

 

Настоящото проучване е част от изпълнението на проект "Съвместно опазване на регион Странджа за 
устойчиво развитие", финансиран от Европейския Съюз чрез Програмата за Трансгранично 
сътрудничество по ИПП България – Турция CCI номер 2007CB16IPO008. Проучването има за цел да 
установи нивото на информираност на местното население, деца, младежи, туристи за гората, 
планината, природните и културни забележителности, защитени територии и др., да се изработи 
оценка на нуждите, на базата на която да се проведат последващите дейности по проекта.  

Сдружение „Европа и Ние" е партньор 2 по проекта, реализиран съвместно с водещия партньор 
Фондация за опазване на природната среда - DAYKO, Турция и още един български партньор - „Зелени 
Балкани – клон Поморие“.   

Проведеното проучване, основа на настоящия анализ, бе осъществено от консултантски екип на 
„Диново Проджектс“ ЕООД, нает от Сдружение „Европа и Ние“. Паралелно проучване се провежда и в 
турския трансграничен регион от водещия партньор по проекта. Оценката на нуждите на целевите 
групи от двата трансгранични региона трябва да стане база за реализиране на последващите дейности 
по проекта. 

Разработената анкетна карта бе разпространена сред местното население, отговорни институции, 
младежи, туристи. Попълнени са общо 101 анкетни карти, чието обобщение е обект на настоящия 
анализ.  
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ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

 

Общата цел на проект "Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие" е да се 
постигне балансирано устойчиво развитие, изградено на базата на ключовите предимства на 
трансграничния регион в принос към по-силно европейско сътрудничество и интегритет.  

Специфичните цели по проекта са:  

- Подобряване на качеството на живот чрез ефективно използване на общите природни ресурси;  

- Насърчаване на привлекателността на Странджа – Йълдъз, опазване на биоразнообразието и защита 
на общите природни ресурси;  

- Намаляване на отрицателното човешко въздействие върху околната среда чрез разработването на 
съвместен план за превенция на обезлесяването и почвената ерозия. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Ангажиран за провеждане на настоящото проучване бе консултантският екип на „Диново Проджектс“ 
ЕООД, който предложи методология за реализиране на дейността, разработи анкетния формуляр, 
извърши проучването на терен и подготви обобщение и анализ на резултатите от проучването.  

Териториален обхват: Бургаска област, Република България 

Период на реализация: юли – август 2014 година. 

Целеви групи: младежи, представители на бизнес организации, местната публична администрация, 
други публични органи, други местни заинтересовани лица, туристи, посетители, широката 
общественост. 

 

Методология:  

- Идентифициране и определяне на специфични целеви групи и заинтересовани страни на местно 
равнище;  

- Разработване на анкетна карта, съобразена със специфичните нужди на българския целевия регион - 
география и природни ресурси, демографска структура на населението, образование, околна среда и 
други приложими закони, културни традиции и др .;  

- Обсъждане с и одобрение на анкетата от страна на Възложителя;  

- Установяване на контакт с анкетираните, попълнили въпросника - лице в лице;  

- Обобщение и обработка на събраната информация;  

- Анализ на информацията;  

- Оценка на идентифицираните нужди и очаквания на целевите групи;  

- Заключения и препоръки;  



 

Настоящият проект се изпълнява от Фондация за опазване на природната среда - DAYKO, Турция в партньорство със 

Сдружение „Европа и Ние”, България и „Зелени Балкани - Поморие“ и се финансира по програмата за трансгранично 

сътрудничество по ИПП България – Турция 2007 – 2013 CCI номер 2007CB16IPO008. 

- Разработване на обобщен доклад за извършената работа и определени потребности - на английски и 
български език. 

 

Общ брой попълнени анкети: 101. 

Екип на терен: 4 анкетьори. 

Подготовка на анализ, оценка на нуждите, доклад: 2 експерти. 

 

 

СТРУКТУРА НА АНКЕТАТА  

 

Анкетата се състои от общо 17 въпроса, които структурно могат да бъдат обособени в две главни групи 
– общи и специфични въпроси. Първата голяма група включва общи въпроси, засягащи ключови 
понятия от областта и изброяване на сериозни екологични проблеми. Отговорите на анкетираните 
свидетелстват за нивото на информираност и запознатост с основни екологични понятия. 

На следващо място са представени специфични въпроси, конкретно свързани с природен парк 
„Странджа”. Те показват доколко запитаните имат познания в тази насока, а именно – символ на 
парка, кои резервати, защитени местности, природни забележителности и растителни видове са 
включени в територията на парка.  

Последните 3 въпроса дават основна информация за участниците в анкетата: пол, образование и 
възраст. Това спомага за тяхното идентифициране. 

Резултатите, предмет на проведената анкета, са надлежно анализирани и визуално представени под 
формата на статистически графики. 

 

 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И МОНИТОРИНГ 

 

Прозрачността и непрекъснатият контрол са сред ключовите елементи, за да може проучването да се 
изпълни според най-високите стандарти и в същото време да гарантира високо качество.  Спазени са 
всички условия за прозрачност и контрол на качеството. 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 

I част – Какво знаете за околната среда 

 

Познати ли са Ви следните понятия?  

По 88 % от запитаните са запознати с понятията „изчерпване на природните запаси”, „почвена ерозия” 
и „изменение на климата/глобално затопляне, причинено от човешка дейност”.  86% са запознати с 
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понятието „обезлесяване”, а 80% знаят значението на „биоразнообразие”. Най-слабо познато от 
посочените опции, е понятието „устойчиво развитие” – 70 % от запитаните са посочили, че са наясно 
със значението му. От получените отговори може да се направи извода, че като цяло анкетираните са 
запознати с изброените ключови понятия. Дали познанията на тези понятия са коректни обаче, е 
въпрос на по-задълбочено проучване. Допълнителна информация получаваме при обобщението и 
анализа на следващите въпроси. 

 

 
 
 

Според Вас „устойчиво развитие“ означава? 

 

Въпреки че на първия въпрос 70 % от реципиентите са отговорили, че познават понятието “устойчиво 
развитие”, едва 53 % от запитаните са отговорили вярно на втория въпрос, че това е начин на 
използване на природните ресурси, който цели да задоволи човешките нужди в настоящия момент, 
без да застрашава възможностите на бъдещите поколения да задоволят своите нужди. Прави 
впечатление, че 40,5 % са посочили отговора “начин на пестеливо използване на наличните природни 
ресурси с цел да се задоволят нуждите на бъдещите поколения”, което като отговор е доста близо до 
правиленото понятие, но не е съвсем точно. Устойчивото развитие предполага възможност за 
задоволяване на нуждите не само на бъдещите, но и на настоящото поколение. Едва 10 % от 
запитаните смятат, че устойчивото развитие представлява ефективното и ефикасно използване на 
наличните природни ресурси, за да се задоволят нуждите в настоящия момент. 3 % от респондентите 
не са отговорили на въпроса. Анализът на резултатите от този въпрос показва познание на понятието 
за устойчиво развитие, но и необходимост от по-задълбочено представяне на проблема. 
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Идентифицирани нужди:  

1. Необходимост от по-задълбочено представяне на понятието “устойчиво развитие” със засягане 
на всички аспекти: икономически, социален, екологичен, институционален. 

 

 

Кои според Вас са най-сериозните екологични проблеми? 

  

75 % от анкетираните определят, че глобалното затопляне е най-сериозният екологичен проблем. 71 
% смятат, че това е изсичането на горите, 67 % - замърсяването на въздуха, 65 % - замърсяването на 
реките и морето, 53 % - изчерпването на природните ресурси, 46,5 % - безконтролното изхвърляне на 
отпадъците, 36 % - загубата на биоразнообразие, 30 % - почвената ерозия, 18 % - шумовото 
замърсяване. Анализът на получените отговори сочи, че глобалното затопляне и изсичането на горите 
се идентифицират като най-сериозните екологични проблеми с по над 2/3 от отговорите. Измененията 
в климата, глобалното затопляне са наболял проблем, който оказва все по-сериозно въздействие 
върху ежедневието ни. Природен парк “Странджа”, по-голямата част от който се намира на 
територията на Бургаска област, помага на голяма част от реципиентите да осъзнаят, че изсичането на 
горите е сериозен проблем с ключово значение за състоянието на околната среда в региона. Имайки 
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предвид, че целевият регион, на който е извършено проучването, засяга територия граничеща с и в 
непосредствена близост до Черно море, а от друга страна е територия, на която са разположени доста 
реки, е нормално замърсяването на реките и морето да се считат за много сериозен екологичен 
проблем от над 65 % от анкетираните.  

 

 
 

Идентифицирани очаквания:  

1. Повишаване информираността на обществото относно ключови проблеми на околната среда, с 
цел осъзнаване ролята и значението на усилията на всяка отделна личност. 

2. Отделяне на специално внимание на “местните” екологични проблеми, обусловени от 
териториални, социално-икономически и демографски фактори. 

 

 

Какво  е  „ендемит“? 

 

Над 78 % от анкетираните са отгворили вярно на въпроса, като са посочили отговора “Биологичен вид, 
разпространението на който се ограничава върху определен район - географска област, планина, 
водоем и т.н, а също така и държава или друга административна единица”. 15 % смятат, че ендемитът 
е “Организъм от предишни геологични епохи, запазен в почти неизменен вид на ограничени места”, а 
7 % не са дали отговор. Отговорите показват, че болшинството анкетирани познават значението на 
понятието. 
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Какво е  „реликт“ ? 

 

79 % от запитаните са отговорили вярно на въпроса, като са посочили отговора “Организъм от 
предишни геологични епохи, запазен в почти неизменен вид на ограничени места”. 18 % от 
респондентите са посочили, че реликт е “Биологичен вид, разпространението на който се ограничава 
върху определен район - географска област, планина, водоем и т.н, а също така и държава или друга 
административна единица”. 3 % не са дали отговор. Отговорите показват, че болшинството 
анкетирани познават значението на понятието. 
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От къде получавате информация за състоянието на околната среда (шум, отпадъци, замърсяване на 
въздуха, биоразнообразие и др.)? 

 

Анализът на отговорите на този въпрос сочи, че най-разпространеният източник на екологична 
информация е телевизията -  над 86 % от запитаните посочват този отговор. Следващият по значимост 
информационен източник е интернет – 69 % от анкетираните споделят, че разчитат на глобалната 
мрежа за получаване на актуална eкологична информация. По 42 % от отговорите са получили 
останалите медии – радиото и печатните медии. Малка част от запитаните споделят, че се 
информират от специализирани брошури, дипляни (18 %) и от тематични публични събития като 
семинари, конференции, публични обсъждания и др. (13 %). Очаквано електронните и печатни медии 
водят класацията за най-разпространен източник на eкологична информация. Не бива да се подценява 
обаче информацията, поднасяна от брошури, листовки и темите, обсъждани на тематични семинари и 
конференции. Тъй като достъп до такава информация обикновено имат хора, които пряко или косвено 
са ангажирани с решаването на екологични проблеми, считаме, че посочените резултати са индикатор 
за все по-широкото осъзнаване сред обществото на необходимостта от благоприятно за околната 
среда поведение. Все по-голяма част от обществото осъзнава необходимостта от съхранение на 
природните ресурси, запазване на биологичното разнообразие и ролята на отделната личност в 
опазването на околната среда. По популярните и масови електронни и печатни медии се представя 
базисна екологична информация, предназначена за масовия потребител. По-задълбочена и 
специализирана такава може да бъде получена само, ако потребителят е „активната страна“, т.е. 
съзнателно  търси допълнителна информация, която да систематизира и анализира. Тъй като все пак 
най-популярният източник на информация си остават телевизията, радиото и пресата, считаме за 
удачно да се потърсят възможности за представяне на специализирана екологична информация в най-
гледаните/слушани канали и най-четените вестници. За обществените медии този въпрос може да 
бъде решен лесно, а в някои той е решен под формата на „външни продукции“. При частните медии 
обаче пазарният интерес и рейтингът са от ключово значение за избора на информация, която да бъде 
поднесена на потребителите. А както знаем, представянето на екологични проблеми и търсенето на 
възможни техни решения не са информация, която да заема сериозен пазарен дял. Би могло да се 
обмисли вариант за държавно финансиране на подобни „зелени“ продукции и материали в 
популярните електронни и печатни медии. 
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Идентифицирани нужди:  

1. Необходимост от разширяване обхвата на целевите групи, към които са насочени 
специализираните издания – брошури, дипляни и др., както и тематичните семинари и 
конференции, касаещи околната среда. 

2. Необходимост от представяне на по-задълбочена и специализирана екологична информация 
по масовите и популярни електронни и печатни медии. 

3. Необходимост от анализ на възможностите за субсидиране на “зелени” продукции и рубрики в 
масовите и популярни електронни и печатни медии. 

 

Идентифицирани очаквания:  
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1. Представяне на тематична и специализирана екологична информация в масовите и популярни 
електронни и печатни медии. 

2. Увеличаване на броя на специализираните събития, предоставящи актуална и задълбочена 
екологична информация. 

 

 

II част – Познавате ли Странджа 

 

По какво, според Вас, се различават следните видове защитени територии: защитена местност, 
национален парк, природен парк, резерват, поддържан резерват, природна забележителност? 

 

Анализът на получените отговори показва, че в голямата си част респондентите познават по какво се 
различават отделните видове защитени територии – трите правилни отговора са събрали съответно: 
“според режим на управление” – 68 %, “защото включват характерни и/или редки, и/или застрашени 
образци на растителния и животинския свят и техните местообитания” – 37 % и според това “дали са 
от живата или неживата природа” – 18 %. Въпреки че са налице и погрешни отговори: 29% смятат, че 
по площ, а 14% - по географско разположение, може да се заключи, че до голяма степен анкетираните 
са наясно относно разликите между видовете защитени територии.  
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Идентифицирани нужди: 

1. Необходимост от по-задълбочено представяне на отделните видове защитени територии: 
защитена местност, национален парк, природен парк, резерват, поддържан резерват, 
природна забележителност и открояване на разликите между тях. 

 

 

Според Вас Странджа е? 

 

Резултатите от този въпрос сочат, че 15 % от анкетираните не знаят какъв е статутът на Парк 
„Странджа“ – те мислят, че той е национален парк. 84 % са отговорили правилно, че “Странджа” е 
природен парк. Имайки предвид, че целевият регион на проучването е Бургаска област, в чиято 
територия се намира парк “Странджа”, получените резултати са изненадващи. Считаме, че е 
необходимо да се обърне задълбочено внимание на различията между национален парк и природен 
парк, както и да се спесифицират характеристиките им. 
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Идентифицирани нужди: 

1. Необходимост от задълбочено представяне на различията между национален парк и природен 
парк и спесифициране на характеристиките им. 

2. Необходимост от представяне на националните и природните паркове на територията на 
Република България. 

 

 

Какъв, според Вас,  е символът на парк „Странджа“? 

 

Недвусмислено, 86 % от запитаните отговарят правилно, че символът на парк „Странджа“ е 
странджанската зеленика. 3 % са посочили странджанският чай, 9 % - странджанският дъб, а 2 % - 
търилово великденче. 4 % от анкетираните не са отговорили. Изводът е, че в голямата си част 
участниците в анкетата познават символа на парк “Странджа”. Като част от специализираните 
последващи дейности, може да се предвиди представяне на флората на парка, ендемични видове. 
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Идентифицирани очаквания: 

1. По-задълбочено представяне на флората и ендемичните видове на Парк “Странджа”. 

 

 

Кои от изброените резервати попадат в границите  на парк „Странджа“? 

 

Като цяло болшинството от анкетираните са посочили правилните резервати, които попадат в 
границите на Природен парк “Странджа” – 62 % от запитаните са посочили Силкосия, 49,5 % - 
Узунбуджак, 39 % - Витаново, 26 % - Средока, 18 % - Тисовица. 9 % не са отговорили. Значително по-
малко са посочените грешни отговори - 16 % от отговорите е събрало  Атанасовското езеро, а 7 % - 
Ардъчлъка. Получените резултати показват, че в голяма степен респондентите са запознати с 
резерватите, които се намират на територията на Странджа, но има единици, които не са съвсем 
наясно и други, които изобщо не са отговорили. Поради тази причина, считаме, че може да се обърне 
последващо внимание на резерватите от парка. 
 

 
 

Идентифицирани нужди: 

1. При последващи дейности да се обърне внимание на резерватите, попадащи в границите на 
Природен парк “Странджа”, като се представят географското им местоположение, площ, флора 
и фауна, туристически, културни и природни забележителности. 

 

 

Кои от изброените защитени местности попадат в границите на парк „Странджа“? 

 

Като цяло болшинството от анкетираните правилно са посочили защитените местности, попадащи в 
границите на Природен парк “Странджа” – 78 % от запитаните са посочили Велека, 63 % - Босна, 31 % - 
Кривинизово, 30 % - Парория, 22 % - Батака и 21 % - Моряне. 5 % не са посочили никакъв отговор. 
Грешните отговори са най-малко – 12 % от отговорите са за Пирен, а по-малко от 1 % - за Баташки 
снежник-Карлъка. Получените резултати показват, че в много голяма степен респондентите са 
запознати със защитените местности, намиращи се на територията на Странджа, но има единици, 
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които не са съвсем наясно и други, които изобщо не са отговорили. Поради тази причина, считаме, че 
може да се обърне по-задълбочено внимание на защитените местности в парка при реализиране на 
последващи дейности. 
 

 
 

Идентифицирани нужди: 

1. При последващи дейности да се обърне внимание на защитените местности, попадащи в 
границите на Природен парк “Странджа”, като се представят географското им местоположение, 
площ, флора и фауна, туристически, културни и природни забележителности. 

 

 

Кои от изброените природни забележителности попадат в границите на парк „Странджа“? 

  

И при този въпрос болшинството от анкетираните правилно са посочили природните 
забележителности, попадащи в границите на Природен парк “Странджа” – 69 % от запитаните 
коректно са посочили Пещерите и изворите на река Младежка, 34 % - Братановата пещера, 29 % - 
Синята хвойна, 28 % - Махарата, по 22 % - Пещерата Еленина дупка и Каменска бърчина. Общо 12 % са 
грешните отговори – 9 % са посочили Блатото Алепу, а 3 % - Пещерата Шаренка. Получените резултати 
показват, че в голяма степен респондентите са запознати с природните забележителности, намиращи 
се на територията на парк Странджа, но има единици, които не са съвсем наясно и други, които 
изобщо не са отговорили. При анализа на този въпрос трябва да отчетем и факта, че почти 15 % от 
респондентите не са дали никакъв отговор, което означава, че тези лица по никакъв начин не 
асоциират посочените природни забележителности с Парк “Странджа”. Поради тази причина, 
считаме, че е необходимо да се обърне сериозно внимание на природните забележителости в парка 
при реализиране на последващи дейности. 
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Идентифицирани нужди: 

1. При последващи дейности да се обърне сериозно внимание на природните забележителности, 
попадащи в границите на Природен парк “Странджа”, като се представят географското им 
разположение, кратка историческа справка. 

 

 

Кои от изброените растителни видове са характерни само за парк „Странджа“? 

 

От посочените 3 варианта, 2 са растителните видове, характерни само за Природен парк “Странджа” – 
странджанската зеленика и търиловото великденче. Всеки от двата получава съответно по 87 % и 20 % 
от отговорите. Вероятно поради факта, че странджанската зеленика е символът на Странджа, тя е 
посочвана като правилен отговор на този въпрос от болшинството от запитаните. Малцина от 
запитаните обаче са посочили другият верен отговор - търиловото великденче. Почти 14 % от 
запитаните дават грешен отговор, като посочват българско еньовче. Тези резултати показват 
недостатъчно познаване на ендемитите и характерните за района растителни видове и обуславят 
необходимост от по-сериозно внимание върху тези теми. 
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Идентифицирани нужди: 

1. Необходимост от по-задълбочено представяне на ендемитите и характерните за Природен 
парк “Странджа” растителни видове. 

 

 

Според Вас в границата на парк „Странджа“ попадат ли населени места? 

 

85 % от анкетираните са отговорили положително и правилно на този въпрос. 4 % смятат, че в 
границите на парк “Странджа” няма населени места, 9 % не знаят, а 2 % не са дали отговор. Т.е. 15 % от 
запитаните са отговорили погрешно или не са дали отговор, но можем да заключим, че мнозинството 
анкетирани са наясно, че в границите на парка попадат населени места.  Въпреки това, считаме за 
полезно към темите-обект на последващи информационни кампании и събития, да се включи и кратко 
представяне на населените места от парк Странджа. 

 

 

 



 

Настоящият проект се изпълнява от Фондация за опазване на природната среда - DAYKO, Турция в партньорство със 

Сдружение „Европа и Ние”, България и „Зелени Балкани - Поморие“ и се финансира по програмата за трансгранично 

сътрудничество по ИПП България – Турция 2007 – 2013 CCI номер 2007CB16IPO008. 

Идентифицирани очаквания: 

1. Необходимост от представяне на населените места, попадащи в границите на Природен парк 
“Странджа”. 

 

 

ОБЩИ ВЪПРОСИ 

 

Демографски характеристики 

 44,5 % от участниците в анкетата са мъже, а 55,5 % са жени. Това показва по-силен интерес към 
засегнатата проблематика у представителите на “слабия” пол.  

 Мнозинството анкетирани са със средно образование – 59 %, 40 % са с висше образование, 1 % 
- с основно. 1 анкетиран не е отговорил на въпроса. Високият процент висшисти сред 
анкетираните вероятно обуславя и относително високият процент правилни отговори, 
относително висока степен на познаване на парк “Странджа”. 

 Най-висок интерес към попълването на анкетата са заявили респондентите в най-активната 
възраст - между 35 и 45 години (41 % от запитаните).  Следват младежи на възраст до 35 години 
(28 %), 22 % от попълнилите анкетата са на възраст между 45 и 55 години, а 10 % са над 55 
години. Анализът на демографските данни сочи, че хората в трудоспособна възраст са най-
активни в споделянето на познанията си за Странжда и опазването на околната среда. Младите 
хора също са активни, но прави впечатление липсата на интерес от страна на деца и юноши. 
Вероятно за тях това е доста непозната тематика, поради което не проявяват интерес и желание 
да споделят мнението си.  
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Идентифицирани нужди: 
1. Провеждане на мащабна информационна кампания, представяща Природен парк 

“Странджа”, резервати, защитени местности, природни забележителности, населени места 
и др., които попадат в него. 

2. Провеждане на информационна кампания за представяне на Природен парк “Странджа”, 
насочена към най-младите представители на обществото – деца, юноши, младежи. 

 

 

ИДЕНТИФИЦИРАНИ НУЖДИ, ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ 

1. Провеждане на мащабна информационна кампания, представяща Природен парк “Странджа”, 
резервати, защитени местности, природни забележителности, населени места и др., които 
попадат в него. 

2. Провеждане на информационна кампания за представяне на Природен парк “Странджа”, 
насочена към най-младите представители на обществото – деца, юноши, младежи. 

3. Необходимост от по-задълбочено представяне на понятието “устойчиво развитие” със засягане 
на всички аспекти: икономически, социален, екологичен, институционален. 

4. Необходимост от разширяване обхвата на целевите групи, към които са насочени 
специализираните издания – брошури, дипляни и др., както и тематичните семинари и 
конференции, касаещи околната среда. 

5. Необходимост от представяне на по-задълбочена и специализирана екологична информация 
по масовите и популярни електронни и печатни медии. 

6. Необходимост от анализ на възможностите за субсидиране на “зелени” продукции и рубрики в 
масовите и популярни електронни и печатни медии. 

7. Необходимост от по-задълбочено представяне на отделните видове защитени територии: 
защитена местност, национален парк, природен парк, резерват, поддържан резерват, 
природна забележителност и открояване на разликите между тях. 

8. Необходимост от допълнително представяне на различията между национален парк и 
природен парк и спесифициране на характеристиките им. 

9. Необходимост от представяне на националните и природните паркове на територията на 
Република България. 
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10. Необходимост от допълнително внимание на резерватите, попадащи в границите на Природен 
парк “Странджа”, като се представят географското им местоположение, площ, флора и фауна, 
туристически, културни и природни забележителности. 

11. Необходимост от допълнително внимание на защитените местности, попадащи в границите на 
Природен парк “Странджа”, като се представят географското им местоположение, площ, флора 
и фауна, туристически, културни и природни забележителности. 

12. Необходимост от допълнително внимание на природните забележителности, попадащи в 
границите на Природен парк “Странджа”, като се представят географското им разположение, 
кратка историческа справка. 

13. Необходимост от представяне на населените места, попадащи в границите на Природен парк 
“Странджа”. 

14. Необходимост от по-задълбочено представяне на ендемитите и характерните за Природен 
парк “Странджа” растителни видове. 

15. С оглед на сходните екологични проблеми в транс-граничния регион и конкретно региона на 
Странджа, се идентифицира необходимост от провеждане на съвместни действия с цел 
промоция на Странджа - Istranca, биологичното разнообразие и общите природни ресурси на 
региона. 

 

 

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОЧАКВАНИЯ, ОЦЕНКА НА ОЧАКВАНИЯТА 

1. Повишаване информираността на обществото относно ключови проблеми на околната 
среда, с цел осъзнаване ролята и значението на усилията на всяка отделна личност и 
намаляване на негативното антропогенно въздействие върху околната среда. 

2. Отделяне на специално внимание на “местните” екологични проблеми, обусловени от 
териториални, социално-икономически и демографски фактори. 

3. Представяне на тематична и специализирана екологична информация в масовите и 
популярни електронни и печатни медии. 

4. Увеличаване на броя на специализираните събития, предоставящи актуална и задълбочена 
екологична информация. 

5. По-задълбочено представяне на флората и ендемичните видове на Парк “Странджа”. 

6. Провеждане на съвместни действия по залесяване и превенция на почвената ерозия в 
транс-граничния регион. 

7. Провеждане на съвместни семинари, конференции, обучения, зелени дейности и други 
инициативи, промотиращи привлекателността на Странджа – Istranca и целящи намиране 
на съвместни решения на общи екологични проблеми. 

8. Провеждане на съвместни усилия в транс-граничния регион за промяна и подобряване на 
приложимите местни политики за контрол на обезлесяването и ерозията на почвата, и 
подобряване състоянието на околната среда в дългосрочен аспект. 
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ИЗВОДИ 

o Като цяло, по-големият процент анкетирани са запознати с изброените ключови понятия и 
коректно употребяват понятието „устойчиво развитие”; 

o Анкетираните демонстрират познание за основните и местни екологични проблеми и чрез 
отговорите си показват загриженост към състоянието на околната среда; 

o Анкетираните демонстрират осъзнатост от необходимостта от промяна на личното поведение, 
което да щади околната среда; 

o  Болшинството, които са участвали в анкетата са запознати с понятия като „ендемит” и 
„реликт”, което е добър показател за нивото на информираност на целевите групи и  ориентир 
за последващи дейности; 

o Телевизията е най-разпространеният начин за получаване на екологична информация;  

o Анкетираните в голямата си част са наясно относно разликите между видовете защитени 
територии; 

o В по-голямата си част анкетираните знаят кои са резерватите, защитените местности и 
природни забележителности на Странджа;  

o Като цяло, анкетираните познават Странджа;  

o По-активни са жените, хората със средно образование, на възраст между 35 – 45 години. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ 

 

o Да се повиши информираността на обществото относно ключови проблеми на околната среда с 
цел осъзнаване ролята и значението на усилията на всяка отделна личност. 

o Да се провеждат инфромационни кампании като се използват разлчини канали за предаване 
на информация, различни инструменти и методи. Кампаниите да са тематично насочени, 
отчитайки възраст, интереси и образвание на целевите групи. 

o Да се търсят начини в мисията да бъдат въвлечени представители на различни възрастови 
групи, като се акцентира върху ползите за отделния индивид в различните аспекти – 
екологичен, икономически и социален. 

o Представяните събития да бъдат достатъчно атрактивни и да се използват съвремени, модерни 
методи, за бъдат децата и младежите заинтресовани и привлечени.  

o Да се създадат различни партньорства между различните заинтересовани страни и участници в 
процеса от двете страни на границата. 

o Да се привлекат местни общности в процеса чрез създаване на механизми за мотивиране и 
споделяне на  ползи, добри практики и опит.  

o Усилията за опазвнаето на Странджа трябва да са съвместни от турска и българска страна.  

 

 


