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АНКЕТНА КАРТА 

  

Уважаеми Дами и Господа, 

 

 Участието Ви в настоящото анкетно проучване е изключително важно, тъй като то ще бъде 

използвано за изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие и създаване на 

Местна инициативна рибарска група на територията на населени места от общините Бургас и Камено в 

рамките на проект по Договор№ BG14MFOP001-4-001-0013, финансиран по мярка 4.1 „Подготвителна 

помощ за стратегии за ВОМР“от Програма морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 

 

 

1. Каква е Вашата възраст?  

а/  18 – 29 г. 

б/  29 – 40 г. 

в/  40 – 65 г. 

г/  над 65 г. 

 

2. Какво е Вашето образование? 

а/  основно 

б/  средно 

в/  полувисше/колеж 

г/   висше 

д/  без образование 

 

3. Какъв е Вашият пол? 

а/ мъж 

б/ жена 

 

4. В кое населено място живеете?  

1) кв. Крайморие; 2) кв. Меден рудник; 3) селищно образувание „Ченгене скеле“; 4) с.Димчево;  

5) с.Извор; 6) с.Маринка; 7) с.Твърдица, от община Бургас 

8) с.Винарско; 9) с Вратица; 10) с.Желязово; 11) гр.Камено; 12) с.Кръстина;  13) с.Ливада;  

14) с.Константиново; 15) с.Плоски извор; 16) с.Рускоастро; 17) с.Свобода; 18) с.Трояново;  

19) с.Тръстиково; 20) с.Черни връх, от община Камено. 

 

http://www.eufunds.bg/


 

------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------ 

Този документ е създаден в рамките на Договор №МДР-ИП-01-17/05.07.2017г. за предоставяне на БФП по 
проект №BG14MFOP001-4.001-0013, по подмярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ от  
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., подкрепена от ЕФМДР. 

2 
 

5. Какъв е Вашият социален статус? 

а/  учащ 

б/  сезонна/временна работа 

 в/  работещ/а в производството 

г/  работещ/а в селското стопанство 

д/  работещ/а в рибното стопанство и акваултурите 

е/  работещ/а в непроизводствената  сфера 

ж/ работещ/а в неправителствен сектор 

з/  собствен бизнес 

и/  пенсионер 

й/  безработен 

к/ друг.................................................. 

 

6. В коя сфера упражнявате Вашата дейност? 

а/  рибарство 

б/  рибовъдство и аквакултури 

в/  преработка на риби и аквакултури 

г/  туризъм 

д/  търговия 

е/  услуги 

ж/ държавна и местна администрация 

з/  култура и образование 

и/  друго........................................................ 

 

7. Какъв е Вашия месечен доход? 

а/  до 420 лв. 

б/  420 – 840 лв. 

в/  840 – 1260 лв. 

г/  над 1260 лв. 

 

8. Каква част от времето прекарвате във вашето населено място?  

а/  постоянно съм тук 

б/  пътувам по работа от време на време 

в/  често пътувам за кратки периоди от време  

г/  всяка година ходя на работа в чужбина и отсъствам за дълго   

д/  работя и живея в друга община и се прибирам от време на време     
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9. Кои са най-тежките социални проблеми на вашата община?/възможни са повече от един 

отговор/ 

а/  ниски доходи и бедност 

б/  липса на работни места 

в/  миграция и обезлюдяване на района 

г/  застаряване на населението 

д/  липса на адекватно социално и здравно обслужване 

е/  влошена среда за живот 

ж/ затваряне на училища и детски градини 

з/  липса на занимания за подрастващите и младежите  

 и/ не мога да преценя 

 

10. Кои са причините за тези проблеми?/възможни са повече от един отговор/ 

а/  липса на целенасочена държавна политика за развитие 

б/  липса на усилия от страна на местните власти 

в/  липса на инициатива от местната общност 

г/  липса на достатъчно знания и умения за справяне в пазарна среда 

д/  не мога да преценя 

 

11. Как смятате, че ще се развие общината през следващите 5 години? 

а/  ще се влоши 

б/  ще се подобри 

в/  ще остане същото 

г/  не мога да преценя 

 

12. Как оценявате перспективите за работа и качеството на живот в района? 

а/ лоши 

б/ добри 

в/ по-скоро лоши 

г/ по-скоро добри 

д/ не мога да преценя 

 

13. Какво планирате в бъдеще? 

а/ ще остана да живея тук, независимо от ситуацията 

б/ ще остана, ако се запази настоящата ситуация 

в/ ще напусна общината при първа възможност 

г/ ще напусна общината, ако през следващите 2-3 г. няма промяна 

д/ не мога да преценя 

http://www.eufunds.bg/


 

------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------ 

Този документ е създаден в рамките на Договор №МДР-ИП-01-17/05.07.2017г. за предоставяне на БФП по 
проект №BG14MFOP001-4.001-0013, по подмярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ от  
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., подкрепена от ЕФМДР. 

4 
 

 

14. Какво ви задържа във Вашето населено място? 

а/  наличие на каквато и да е работа 

б/  наличие на добре платена работа 

в/  подобряване на средата за живот 

г/  възможности за личностно развитие и професионално израстване 

д/ нищо 

е/ не мога да преценя 

 

15. Какви икономически проблеми срещат предприятията на Вашата територия?/възможни са 

повече от един отговор/ 

а/  липса на пазари 

б/  липса на оборотни средства 

в/  липса на инвестиции 

в/  липса на квалифицирана работна ръка 

г/  липса на управленски капацитет 

д/  бюрокрация и некомпетентност в държавната и местната власт 

е/  не мога да преценя 

 

16. Познавате ли възможностите, които предоставя Програмата за морско дело и рибарство 

/ПМДР/ и Оперативните програми за развитие на териториите? 

а/  да 

б/  не 

в/  отчасти, но недостатъчно 

г/  отчасти, това, което ме интересува 

 

17. Имате ли идеи за проект? 

а/  да 

б/  не 

в/  имам идея, но не зная как да я реализирам 

г/  имам идея и зная как да я реализирам 

18. Необходима ли Ви е помощ за подготовка и управление на проекта? 

а/  да 

б/  не 

в/  отчасти 

 

19. Каква помощ Ви е необходима?/възможни са повече от един отговор/ 

а/  допълнителна информация 
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б/ финансова 

в/  специализирана техническа помощ за разработване на проект 

г/  правна 

д/  не мога да преценя 

 

20. Бихте ли кандидатствали за финансиране на Вашият проект от Стратегията на МИРГ? 

а/  да 

б/  не 

 

21. Моля посочете в коя сфера от обществено-икономическия живот попада Вашата идея за 

проект? 

а/  рибарство 

б/  рибовъдство и аквакултури 

в/  преработка на риби и аквакултури 

г/  туризъм 

д/  търговия 

е/  услуги 

ж/  държавна и местна власт 

з/  култура и образование 

и/  друго........................................................ 

 

22. В какво смятате да инвестирате?/възможни са повече от един отговор/ 

а/  закупуване на машини и оборудване 

б/  закупуване на специализирани транспортни средства 

в/  строителство, ремонт и реконструкция на сгради 

г/  изграждане и/или ремонт на съоръжения 

д/  научна и развойна дейност 

е/  консултантски услуги (вкл. проектантски, инженерингови) 

ж/  въвеждане на европейски стандарти (от серията ISO и др.) 

з/  закупуване на специализиран софтуер, патент, лицензи и др. 

и/  реклама и маркетинг  

й/  култура, образование и обучения 

к/  друго........................................................ 

 

23. Посочете прогнозна стойност на вашия проект? 

а/ до 30 000 лева 

б/ 30 000 – 100 000 лева 

в/ 100 000 – 150 000 лева 
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г/ 150 000 – 200 000 лева 

д/ 200 000 – 250 000 лева 

е/ 250 000 – 300 000 лева 

ж/300 000 – 400 000 лева 

 

24. Кои възможности на района не се използват?/възможни са повече от един отговор/ 

а/  красива природа и природни ресурси 

б/  морето, като фактор за развитие 

в/  човешки потенциал 

г/  културно и историческо наследство   

д/ друго....................................... 

 

25. Какви дейности могат да се развиват на Вашата територия, използвайки местни 

ресурси?/възможни са повече от един отговор/ 

а/  рибарство 

б/  рибовъдство и отглеждане на аквакултури; 

в/  преработка на риби и аквакултури 

г/  биологично производство на рибни проудкти и акваултури 

д/  производство на промишлени стоки и стоки за бита 

е/  информационни и комуникационни технологии 

ж/  възобновяеми енергийни източници  

з/  туристически услуги 

и/  организиране на културни мероприятия 

й/  опазване на околната среда 

к/ допълнителни услуги свързани с образование и възпитание 

л/  създаване на условия за спорт и отдих 

м/  не мога да преценя 

 

26. Кои фактори на развитие могат да имат определящо значение за местната икономика? 

/възможни са повече от един отговор/ 

а/  изграждане на пътища и друга инфраструктура 

б/ облагородяване на населените места 

в/  целенасочена държавна политика за намаляване на различията 

г/  задържане на младите и образовани хора в района 

д/  опазване на природните ресурси и околната среда 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/


 

------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------ 

Този документ е създаден в рамките на Договор №МДР-ИП-01-17/05.07.2017г. за предоставяне на БФП по 
проект №BG14MFOP001-4.001-0013, по подмярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ от  
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., подкрепена от ЕФМДР. 

7 
 

27. Кои са предимствата на Вашата община?/възможни са повече от един отговор/ 

а/  местоположение 

б/  околна среда и природни ресурси 

в/  човешкият  фактор 

г/  не мога да преценя 

 

28. Какво е необходимо да се направи, за да се използват възможностите за развитие?/възможни 

са повече от един отговор/ 

а/  да се осигули подкрепата на държавата 

б/  да се осигури подкрепата на общината 

в/  да се улесни достъпа до еврофондовете  

г/  да се създаде потенциал за местна инициативна рибарска група по ВОМР 

д/  създаване на партньорства и обмяна на опит с български и международни организации 

е/  не мога да преценя 

 

29. От кого зависи това?/възможни са повече от един отговор/ 

а/  държавата 

б/  общината 

в/  бизнеса 

г/  гражданите 

д/  не мога да преценя 

 

30. Съществува ли взаимодействие между държавните институции, общинска администрация, 

бизнеса и гражданските организации? 

а/  да 

б/  не 

в/  по отделни проблеми 

г/  не мога да преценя  
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