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ВЪПРОСНИК 

Уважаеми дами и господа, 

настоящият въпросник е част от проект „Повишаване на гражданското участие”. 

Неговата цел е съобразяване с интересите на всички целеви групи и заинтересовани 

страни при осъществяване и подобряване дейността на общинските инспекторати. 

Моля,отговорете на поставените въпроси,като споделите Вашето лично мнение 

и отношение. Резултатите от въпросника ще бъдат използвани само за целите на 

проекта. 

Благодарим Ви за съдействието! 

1. Знаете ли че във Вашата община функционира общински инспекторат?   

А) Да 

Б) Не 

В) Частично 

В случай на положителен отговор на въпр.1 – моля, продължете с попълването на 

въпросника: 

2. От колко време знаете за съществуването му? 

А) по-малко от 1 г. 

Б) между 1 г. и 3 г. 

В) повече от 3 г. 

3. Имали ли сте пряк досег с дейността на общинския инспекторат?   

А) Да 

Б) Не 

В) Частично 

4. Удовлетворени ли сте от дейността на общинския инспекторат?  /отговаря се, ако на 

въпрос 3 е отговорено положително/ 

А) Определено да 

Б) Донякъде 

В) Не 
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5. В коя област на дейността на инспектората беше Вашият пряк досег ? 

А) опазването на чистотата, общинската инфраструктура, организацията на движение, 

както и влияние върху компонентите и факторите на околната среда. 

Б) осигуряване и опазване на обществения ред. 

В) отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци. 

Г) относно издадени разрешения за преместваеми обекти върху общински терен.  

Д) по сигнали и предложение. 

Е) друго/моля, опишете/:…………………………………………………………………… 

  

6. Имате ли предложения за подобряване дейността на общинския инспекторат и какви? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Данни за респондента 

Община:............................................... 

Пол:   М    Ж 

Възраст:   до 30 г.   31-40 г.    41-50 г.  51-60 г.  над 60 г.       

  

  


