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АНКЕТНА КАРТА 
ЗА ВИЗИЯТА, ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА 

ЗЛАТОГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. 

 

Информация за анкетираното лице- (не е задължително): 

Име и фамилия: …………...................................…………. 

Сфера на дейност:  ………...................................……………. 

Желаете ли да получавате по електронна поща текуща информация за изготвянето на 
Общинския план за развитие на Община Златоград! 

 Да, желая (моля посочете адреса на Вашата електронна поща)..................................................... 

 Не, не желая 

 

1. Запознати ли сте с целите и приоритетите за развитие на Община Златоград за 
периода 2005-2013 г.? 

 Да, запознат/а съм   

 Не, не съм запознат/а  

 Частично съм запознат/а 

 

2. Как оценявате изпълнението на целите и приоритетите, заложени в Общинския 
план за развитие 2005-2013 г. на община Златоград?  ( при положителен отговор на 
Въпрос №1) 

 Сравнително ниска степен на изпълнение; 

 Сравнително средна степен на изпълнение 

 Висока степен на изпълнение 

 Някои са изпълнени задоволително, по други няма значим напредък 

 Не мога да преценя; 

 

3. Кои според Вас са най-сериозните проблеми на Общината? (Моля, посочете до 3 
отговора!) 

 Лоша улична и пътна инфраструктура (улици и пътища в общината.) 

 Лоша водоснабдителна и канализационна  инфраструктура 

 Висока безработица 

 Недостатъчно високото ниво на благосъстояние и заплащане на труда 

 Ниска степен на интеграция на хората с увреждания 

 Липса на устойчива и сигурна заетост 
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 Липса на детски площадки  и места за спорт и отдих 

 Отрицателни демографски процеси-застаряване и миграция на населението 

 Ниско качество на образованието и грижи за децата и подрастващите 

 Ниско качество на здравното обслужване 

 Друго (моля посочете): 

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

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

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

 

4. Кои според Вас трябва да са трите приоритета за бъдещо развитие на Община 
Златоград?  (Моля посочете до 3 отговора) 

 Опазване и възстановяване на културно-историческо наследство,  

 Подобряване на качеството на околната среда  

 Социални въпроси (интеграция на хората в неравностойно положение, борба с 
безработицата, подобряване на демографските показатели и др.); 

 Подобряване на уличната и транспортна инфраструктура,  

 Подкрепа и стимулиране на малките и средни предприятия; 

 Енергийна ефективност; 

 Подобряване на средата на живот – зелени площи, места за отдих, велоалеи, спортни 
съоръжения и площадки и др.; 

 Туризъм, в това число разработване на нови туристически продукти 

Друго (моля посочете)  

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

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

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

5. Как определяте икономическото състояние на Община Златоград? 

 положително   

 задоволително  

 незадоволително  

 лошо  

 изключително лошо 

  

6. Съществува ли според Вас неоползотворен потенциал за икономическо развитие на 
територията на Община Златоград? (Ако да, моля посочете):   

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

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

..................................................................................................................................................................... 
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7. Към какво да се насочи общината, за да постигне ускорено и устойчиво развитие ? 
(Моля, посочете до 3 отговора) 

 Привличане на инвеститори и подкрепа за производства, осигуряващи трайна заетост 

 Развитие на туризма, в т.ч. и балнеология; 

 Повишаване на капацитета на местната общност за кандидатстване и изпълнение на 
проекти, финансирани от европейски програми; 

 Повишаване на социалния статус, образованието и квалификацията на човешките ресурси; 

 Подобряване на техническата инфраструктура; 

 Опазване на околната среда 

 

8.  Как бихте оценили качеството на живот на Вас и вашето семейство? 

  Лошо 

  Недостатъчно добро 

  Задоволително 

  Добро 

  Много добро 

 

9. Можете ли да посочите дейности, инициативи и проекти, резултатите от които биха 
се отразили благоприятно върху качеството на живот в Община Златоград? 

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

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

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

10. Можете ли да опишете с едно изречение как изглежда Златоград през 2020 г. във 
Вашите представи? (Моля, опишете!) 

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

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

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

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ! 

ВИЕ ДАДОХТЕ ПРИНОС КЪМ РАЗРАБОТВАНЕТО НА  

ОБЩИНСКИЯТ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД! 


