
 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

Настоящото е анкетно проучване се реализира от Община Поморие и Сдружение с нестопанска цел за 

извършване на общественополезна дейност "ЧАР- Черноморска асоциация за развитие - Бургас" в 

рамките на проект „Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за 

открито и отговорно управление на община Поморие“, финансиран по Оперативна програма „ДОБРО 

УПРАВЛЕНИЕ”.  
 

Проучването се провежда сред представители на неправителствени организации, бизнеса,  

институциите и обществеността на община Поморие. Целта му е да се установи гражданската 

осведоменост и чувствителност относно качеството и ефективността на изпълнение и управление на 

3 общински политики и да се осигури широка обществена подкрепа за подобряване на изпълнението им. 

 

Молим Ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси! Ние Ви гарантираме 

пълна анонимност. Благодарим Ви предварително за отделеното време! 

 

1. Моля, посочете степента на Вашата осведоменост за следните общински политики в 

община Поморие. 

 
             Моля, дайте по един отговор за всяка от посочените политики.   

Отбележете с „Х“ в съответното каре от 0 до 4 

 

 

Общинска политика Степен на осведоменост  
0- Нямам 

никаква 

информация  

1- Само 

веднъж съм се 

информирал 

2- Рядко 

се инфор-

мирам 

3- често 

се 

информирам 

4- информиран 

съм изключително 

добре  

1. Политика за 

устойчиво 

местно 

развитие 

     

2. Социална 

политика 
     

3. Политика за 

опазване на 

околната среда 

     

 

2. Моля, посочете степента на Вашата удовлетвореност от качеството и ефективността на 

изпълнение на следните общински политики в община Поморие. 

 
             Моля, дайте по един отговор за всяка от посочените политики.   

Отбележете с „Х“ в съответното каре от 0 до 2 

 

    

Общинска политика 
0- Не съм 

удовлетворен  

1- Частично съм 

удовлетворен 

2- Напълно съм 

удовлетворен 

1. Политика за 

устойчиво местно 

развитие 

   

2. Социална 

политика 
   

3. Политика за 

опазване на 

околната среда 

   

 

 



 

3.Моля, посочете какви са според Вас основните недостатъци/ пропуски при изпълнението 

на следните общински политики в община Поморие: 

 

Общинска политика Вашият отговор 

1. Политика за 

устойчиво местно 

развитие 

 

 

 

 

 

2. Социална политика  

 

 

 

 

 

3. Политика за опазване 

на околната среда 
 

 

 

 

 

 

 

4. Бихте ли участвали в инициативи за формулиране, изпълнение и мониторинг на     

     общински политики в община Поморие? 

 
             Моля, отбележете с „Х“ само един отговор.   

 

Категорично да По- скоро да Не съм сигурен По- скоро не Категорично не 

     

 

5. Вие сте представител на: 
          Моля, отбележете с „Х“ само един отговор.   

 

 Бизнеса 

 Неправителствения сектор /НПО, гражданска организация/ 

 Институция  

 Обществеността / гражданин 

 

6. Вашата възраст е: 
          Моля, отбележете с „Х“ само един отговор.   

 

 18 – 25 г.                                46 – 55 г. 

 26 – 35 г.                                56 – 65 г. 

 36 – 45 г.                                над 65 г.                      

 

7. Вие сте : 
          Моля, отбележете с „Х“ само един отговор.   

 

 Жена                                     Мъж                                     

 


