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проучване1относно

Определете състоянието на околната среда, която Ви заобикаля, по отделните нейни
компоненти:

Въздух

0%
6%

0%
48%

46%

Лошо
Относително
лошо
Средно
Относително
добро
Много добро

Води

Лошо

0% 3%
9%
41%

Мнозинството от участвалите в анкетното
проучване считат, че състоянието на въздуха в
община Стражица е от средно до относително
добро, като според 6% от анкетираните –
състоянието на въздуха е много добро.

Относително
лошо
Средно

47%
Относително
добро

Почти половината от анкетираните посочват, че
състоянието на водите на територията на
общината е относително добро, като според 9% то е много добро. 41% от участвалите в
проучването определят състоянието на водите
като средно, а 3% - като относително лошо.

Много добро

Земи и почви
Лошо
0% 6%
9%
41%

44%

Относително
лошо
Средно
Относително
добро
Много добро

Мнозинството от анкетираните посочват, че
състоянието на земите и почвите на територията
на общината е средно до относително добро, като
9% считат, че то е много добро. С незначителен
дял (6%) са анкетираните, които определят
състоянието на земите и почвите като лошо.

Собствено анкетно проучване сред жителите и заинтересованите страни на община Стражица, проведено
през април 2016 г.
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Биоразнообразие
Лошо
3%

11%
Относително
лошо

14%

Средно

29%
43%

Относително
добро
Много добро

Значителна част от участвалите в проучването
определят състоянието на биоразнообразието на
територията на общината като средно до
относително добро. Около 15% считат, че то е
много добро. Според 11% от анкетираните
състоянието на биоразнообразието е относително
лошо, а 3% считат, че то е лошо.

Кои според Вас са източниците на вредни емисии във въздуха в общината?
Промишлеността
Транспорта

8% 16%

8%

24%
36%

8%

Земеделието
Горивни процеси

Резултатите от проучването показват, че основни
източници на вредни емисии на територията на
общината са горивните процеси (36%),
транспорта (24%) и промишлеността (16%).

Не мога да преценя
Други

Какво според Вас е качеството на питейната вода на територията на общината?
Добро
12%
43%

31%
14%

Много добро
Има какво да се
желае
Лошо

Близо половината от анкетираните посочват, че са
необходими
допълнителни
действия
за
подобряване на качеството на питейната вода на
територията на общината. Над 30% от
анкетираните считат, че състоянието на водата е
добро, като 14% го определят като много добро.
Според 12% от участвалите в проучването
състоянието на питейната вода е лошо.

Доволни ли сте от услугата "Сметосъбиране и сметоизвозване", която ползвате?

Да, изцяло

3% 3%
28%
66%

Отчасти
Изобщо не съм
доволен
Не мога да
преценя

Близо 70% от анкетираните посочват, че в
известна степен са доволни от предоставяната им
услуга, като около 30% посочват, че са напълно
доволни.
С незначителни дялове от 3% са анкетираните,
които изобщо не са доволни от услугата
„Сметосъбиране и сметоизвозване“ и тези, които
не могат да дадат мнение по въпроса.
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Доволни ли сте от услугите по почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване от общината?
Да, изцяло

0%
19%

25%

Отчасти

56%

Изобщо не съм
доволен
Не мога да
преценя

Над половината от анкетираните посочват, че в
известна степен са доволни от предоставяната
услуга, а една четвърт от участвалите в
проучването са напълно доволни.
Около 20% от анкетираните изобщо не са доволни
от качеството на получаваната услуга.

Събирате ли разделно отпадъците си?

32%
Да
68%

Не

Мнозинството от анкетираните не събират
разделно отпадъците си.
32% от участвалите в проучването посочват, че
събират разделно отпадъците си.
Като основен проблем в тази област се откроява
липсата на достатъчно контейнери за изхвърляне
на отпадъците, както и факта, че отпадъците се
изхвърлят на сметището неразделно.

Кой е отговорен за опазване на чистотата на територията на общината?
Отговорността и грижата за
опазване на чистотата е
изцяло грижа на кмета и
общинската администрация

0%

0%
26%

Отговорността и грижата за
опазване на чистотата е грижа
на всеки гражданин

74%

Отговорността и грижата за
опазване на чистотата е грижа
и на двете страни - граждани и
администрация

Мнозинството от участвалите в проучването
считат, че отговорността и грижата за опазване на
чистотата е грижа и на двете страни – граждани и
администрация.

Не мога да преценя
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Изхвърляте ли отпадъци на нерегламентирани места?
3% 3%
Никога

20%

Много рядко
74%

Често
Да, винаги

Значителна част (74%) от анкетираните никога не
изхвърлят на нерегламентирани места своите
отпадъци, а 20% посочват, че рядко им се случва.
С незначителни дялове са анкетираните, които
посочват, че често им се случва и тези, които
винаги
изхвърлят
отпадъците
си
на
нерегламентирани места.

Според Вас има ли проблеми, свързани с околната среда на територията на общината?
0%
8%

Да

16%

Не
76%

Не мога да
преценя
Не ме
интересува

Мнозинството от анкетираните посочват, че има
проблеми, свързани с околната среда на
територията
на
общината,
докато
на
противоположно мнение са едва 8% от
анкетираните.
16% от участвалите в проучването не могат да
дадат мнение по въпроса.

Най-често срещани проблеми, свързани с околната среда на територията на общината са:
Води
Шум
2%
10%
3%
23%
15%

Растения

17%
22%
5%

Защитени
територии
Въздух

3%

Зелени площи в
населените места
Почви

Според анкетираните, най-значимите проблеми в
областта на околната среда на територията на
общината са свързани с отпадъците (23%),
отпадъците от животни (22%), замърсяването на
зелените площи в населените места (17%),
влошеното качество на атмосферния въздух
(15%) и влошеното качество на водите (10%).

Животни
Отпадъци

Посочете конкретни проблеми в населеното място, в което живеете, за които е
необходимо предприемане на спешни мерки?
Сред основните проблеми са:
- Питейна вода с повишено съдържание на нитрати в селата Камен, Виноград, Лозен;
- Остаряла водопроводна инфраструктура (етернитови водопроводи), влошаваща
качеството на питейната вода;
- Необходимост от почистване на нерегламентирани сметища;
- Проблем с наличие на бездомни кучета;
- Неподдържани зелени площи, цветни градини и места за отдих в населените места;
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Изсичане на горите;
Необходимост от почистване на речните дерета;
Нередовно косене и почистване на градския парк и липса на достатъчно кошчета за
отпадъци;
- Необходимост от ограничаване на отглеждането на едър добитък в гр. Стражица;
- Необходимост от всекидневно почистване на уличните платна;
- Липса на регламентирани места за изхвърляне на растителни и животински отпадъци.
Кои според Вас трябва да са трите основни приоритета за опазването на околната среда в
община Стражица?
-

подобряване на управление на отпадъците

опазване, възстановяване и устойчиво ползване на
почвите
опазване на качеството на атмосферния въздух

възстанояване на горския фонд

подобряване на зелените площи, места за отдих,
велоалеи, спортни съоръжения
опазване на водите и водните обекти и подобряване
на качеството на повърхностните води
опазване и поддържане на биологичното
разнообразие на територията на общината
подобряване на административния капацитет за
управление на околната среда и ангажиране на
местното население
друго

8%

4% 0%
16%

Анкетираните определят следните три основни
приоритета за опазване на околната среда в
община Стражица:
1. Възстановяване на горския фонд;
2. Подобряване на управлението на отпадъците;
3. Подобряване на зелените площи, местата за
отдих, спортните съоръжения

6%

15%
9%
16%
26%
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По скалата от 1 до 5 (1 - в най-малка степен, 5 - в най-голяма степен) смятате ли, че
качеството на околната среда в общината отговаря на нуждите на гражданите?
Услуги, свързани с околната среда ниво на замърсяване (управление на
отпадъци, прах, шум)
6% 0% 6%
1
2

35%

3

53%

Мнозинството от анкетираните посочват, че
посочените услуги отговарят на нуждите на
гражданите в средна до голяма степен.

4
5

Услуги, свързани с
водоснабдяване и канализация
3%

7%
1

16%
32%

2
3

42%

4

Мнозинството от анкетираните посочват, че
посочените услуги отговарят на нуждите на
гражданите в средна до голяма степен, като 16%
от участвалите в проучването посочват, че
отговарят напълно на нуждите им.

5

Услуги, свързани с отдиха на
обществени места - спортни
съоръжения, паркове, алеи

15%

18%

1
15%

24%

2
3

28%

4
5

Мнозинството от анкетираните посочват, че
посочените услуги отговарят на нуждите на
гражданите в средна до голяма степен, като 15%
от участвалите в проучването посочват, че
отговарят напълно на нуждите им.
15% от анкетираните посочват, че услугите
отговарят в малка степен на техните нужди, а 18%
- че като цяло услугите не отговарят на нуждите
им.
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Информирали си сте общината или други органи за констатирани от Вас нарушения,
свързани с изхвърляне на отпадъци от нерегламентирани места, запалване /чупене/ на
съдове за битови отпадъци и/или други нарушения, свързани с опазване на околната
среда?
0%
Да

38%

Не

62%

Не ме
интересува

Над 60% от
информирали
констатирани
предоставяли
информация.

анкетираните посочват, че не са
общината или други органи за
от тях нарушения. Около 40% са
на компетентните органи такава

Желаете ли да бъдете информирани относно кампании, свързани с подобряване на
околната среда и нейните компоненти?

31%
Не
69%

Да

Близо 70% от анкетираните желаят да бъдат
информирани относно кампании, свързани с
подобряване на околната среда и нейните
компоненти. 31% от участвалите в проучването
не желаят да бъдат информирани по темата.

Групи заинтересованите страни, взели участие в анкетното проучване:
Общинска
администрация
0%

0%

Общински съвет

27%
0%
0%

73%

Бизнес
организация
Граждани

Ядрото на изследването е базирано на мненията
на гражданите и служителите от Общинска
администрация – Стражица.

НПО
Друго
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