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ВЪПРОСНИК   

ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА 
СТРАЖИЦА” 

 

Уважаеми Госпожо/Господине, Благодарим Ви, за интереса и желанието за 
участие в  допитването за проблемите и очакванията на местното население на 
община Стражица относно посоката на нейното развитие в периода 2014-2020. С 
попълването на въпросника Вие давате Вашия действителен принос в подобряване 
средата и качеството на живот на територията на общината. Изследването е 
анонимно. Отговори на въпросите можете да давате като маркирате този 
отговор, който отговаря на Вашите виждания. На някои въпроси можете да 
посочите повече от един отговор. Вашето мнение е изключително важно за нас! 
Заявете Вашата активна гражданска позиция! Въпросникът е компонент от 
проект „Ефективни политики в Община Стражица”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 
2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд”. 

С Ваша помощ бихме искали да разберем колкото се може повече за проблемите и 
очакванията на хората във връзка с развитието на общината.  

 

Смятате ли, че община Стражица е привлекателно място за живот?  

Да 

Не 

Трудно ми е да преценя 

Моля посочете три от областите, които според Вас трябва да са приоритетни за 
бъдещото развитие на община Стражица до 2020 година? 

Икономическо развитие (подкрепа и стимулиране на бизнеса и предприемачество-
то, привличане на инвестиции, подобряване на качеството на човешкия ресурс и проз-
водителността на труда, повишаване на възможностите за заетост) 

Социално развитие (борба с безработицата и дискриминацията, социално включва-
не, създаване на равни възможности) 
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Здравеопазване (разширяване на кръга и подобряване на качеството на предлагани-
те здравни и медицински услуги) 

Околна среда (намаляване на замърсяването, подобряване на сметосъбирането, съз-
даване на нови зелени зони за отдих, енергийна ефективност) 

Качествена градска среда (подобряване качествата на жизнената среда, реконструк-
ция на проблемни територии) 

Достъпност (подобряване на обществения, пешеходен и велосипеден транспорт) 

Диалог и партньорство (засилване ролята на неправителствения сектор, стимулира-
не на гражданското участие в управлението и различни равнища на партньорства) 

Инфраструктура (подобряване състоянието на транспортна (мостове, надлези,  пре-
лези), пътна и ВиК мрежи)  

Туризъм и култура (развитие на интегрирани дейности и услуги с цел повишаване 
привлекателността на територията) 

Друго 

Кои според Вас са основните проблеми в Стражица? (Моля, посочете толкова от-
говори, колкото Вие прецените, че са важни.) 

Лошо състояние на жизнената и градска среда/инфраструктура (междублокови 
пространства, зони за обществен отдих, паркинги, спорт и свободното време, като пар-
кове, зелени площи, детски площадки и др) 

Лошо състояние на социалната инфраструктура (просвета, култура, образование, 
социално дело, туризъм и др.) 

Лошо състояние на техническата инфраструктура (транспортна улична мрежа, ВиК,  
улично осветление, пешеходни зони и др.) 

Безработица 

Престъпност 

Друго..................................................................................................................................... 

Моля посочете, кои са основните проблеми на мястото, в която живеете ? (Моля 
посочете толкова отговори, колкото Вие прецените, че са важни.) 
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Лошо състояние на  транспорта 

Отдалеченост от работното място 

Липса/Отдалеченост на обслужваща инфраструктура (изнесени офиси на админис-
трации, експлоатационни дружества, културни, здравни и медицински услуги 

Липса/Отдалеченост на образователни институции в близост /детски градини, учи-
лища/ 

Липса на места за спорт и отдих в близост, велоалеи, детски площадки, зони за 
спорт, зони за отдих 

Лошо състояние на техническата инфраструктура /улици, тротоари, алейни настил-
ки, осветлeние, междублокови пространства, паркинги и др./ 

Непригодена среда за живот за хората с увреждания 

Лоши хигиенни условия 

Престъпност 

Друго...................................................................................................................................... 

Моля посочете, кои са според Вас “конфликтните зони” – най-непълноценно из-
ползваните пространства/територии, с лошо качество на жизнената сре-
да/неблагоустроени на територията на община Стражица или нерешени пробле-
ми?  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

Моля посочете, кои според Вас са най-важните проекти/дейности, които трябва да 
бъдат реализирани в посочените «конфликтни зони» или за решаване на посоче-
ните проблеми през следващите 7 години? 
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 ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Вашият пол е?  

Мъж 

Жена 

Вашата възраст в навършени години?  
.............................. 

Каква е най-високата завършена степен на образование, която имате ? 

Без образование 

Начално образование 

Основно образование 

Средно образование 

Висше образование 

Представител на коя социална група сте?  

Работещ 

Учащ 

Безработен 

Представител на частен бизнес 

Представител на неправителствения сектор 

Представител на администрацията 
 


