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ВЪПРОСНИК 

Уважаеми дами и господа, 

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

Неговата цел е да се направи оценка на регулаторната среда, подобряване на бизнес 

средата, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и 

злоупотреба със служебно положение. 

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. Колко пъти сте ползвали услугите на общинска администрация за последните 12 

месеца? 

А) не съм ползвал 

Б) 1 път 

В) между 1 и 5 пъти 

Г) повече от 5 пъти 

2. Считате ли, че общинските политики се реализират при прилагането на принципите на 

отговорност, зачитане, прозрачно управление? 

А) да 

Б) не 

В) друго ........................................................................................................................................... 

3. За какви услуги сте посещавали най-често общинската администрация? /моля, посочете 

един отговор/  

А) във връзка с извършваната от мен стопанска дейност  

Б) във връзка с гражданско състояние 

В) за да внеса писмено предложение, жалба или друг документ 

Г) изготвяне на документи относно устройство на територията 

Д) за заплащане на такси, данъци и др. 
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Е) друго /моля, посочете/............................................................................................... 

4. Получихте ли нужната информация и съдействие от общинската администрация?  

А) определено да 

Б) донякъде 

В) не 

5. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? /моля, 

посочете един отговор/ 

А) количество на предоставяната информация 

Б) отношението на служителите  

В) достъп до информация 

Г) обстановката, в която се предоставят услугите 

Д) друго /моля посочете/........................................................................................................ 

Е) не мога да определя 

 

 

Данни за респондента 

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

Пол:   М    Ж 

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

  

 Сфера на дейност:…………………………… 


