Анкетен лист 2

АНКЕТЕН ЛИСТ ЗА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
Във връзка с изготвянето на Общ устройствен план (ОУПО) на Община Бяла, област
Варна, Община Бяла набира данни и мнения от заинтересованите страни за проблемите
на територията и свързаните икономически и социални дейности. Една от основните цели
на ОУПО е да даде възможност за решаване проблемите на територията чрез
инструментите на устройственото планиране, както и да осигури устройствена основа за
социалното и икономическото развитие на общината.
Вашето съдействие е важно. То ще даде възможност ОУПО да отговори на конкретни
проблеми и да бъде полезен за гражданите на общината.

1. Вашата възраст е:
до 20 годишна възраст;
от 21 до 30 години
от 31 до 40 години
от 41 до 50 години
над 50 години

2. Вашият пол е:
Мъж
Жена
Друго

3. Придобита степен на образователна квалификация:
Начално
Средно а
Висше

4. С какво се занимавате?
Работя
Уча
В отпуска по майчинство съм
Занимавам се с домакинство
Пенсионер съм
Безработен съм
Друго

...................................................................................................................................................
5. Кои според Вас са най-значимите проблеми в развитието на общината – посочете
най-много три позиции
Състояние на техническата инфраструктура – водоснабдяване,
канализация, електроснабдяване, телекомуникации
Състояние на градската среда – осветеност на улиците, поддържане на
зелените площи и общите пространства
Влошено качество на жилищния фонд
Проблеми със сметосъбирането и чистотата
Липса на достатъчно предприятия и работни места
Ниски доходи
Ограничен достъп до административни услуги
Ограничен достъп до здравни услуги
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Ограничен достъп до социални услуги
Ограничен достъп до културни събития
Екологични - нерегламентирани сметища, замърсяване на води, почви и
въздух, шум и др
Битова престъпност
Обезлюдяване
Природни бедствия
Недостиг на питейна вода
Липса на работещи съоръжения за напояване
Друго
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
6. Кои според Вас са проблемите в социалната сфера и качеството на живот на
общината?
Безработица
Липса или ниско качество на детски градини и ясли
Липса или ниско качество на училища
Ниска степен на образование на населението
Липса или ниско качество на социални услуги
Липса или ниско качество на здравни услуги
Липса или ниско качество на снабдяването със стоки – хранителни и други
Липса или ниско качество на заведения за обществено хранене
Липса или ниско качество на спортни съоръжения и дейности – игрища,
велоалеи и др.
Липса на места за отдих и развлечения
друго
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
7. Кои според Вас са проблемите в икономическото състояние на общината?
Безработица
Недостатъчно количество на квалифицирана работна ръка
Влошено състояние на материалната база
Недостатъчна изграденост на техническата инфраструктура
Липса на подходящи терени
Липса или ниско качество на природни ресурси
Данъчни и административни бариери
друго

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
8. Кои според Вас са проблемите в техническата инфраструктура на общината?
Лошо качество на водоснабдяването и/или качеството на питейната вода
Лошо качество или липса на канализация
Лошо качество или липса на пречистване на водата
Лошо качество или липса на електроснабдяване
Лошо качество или липса на улично осветление
Липса или ниско качество на газоснабдяване
Липса или ниско качество на обществен транспорт
Лошо качество на пътищата, улиците и тротоарите
Липса или ниско качество на телекомуникационното покритие, радио и
телевизия
Липса или ниско качество на интернет мрежата и покритието
друго
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................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
9. Кои са основните проблеми в устройственото планиране на общинската територия,
моля отбележете трите най-важни според Вас
Липса на актуални регулационни и застроителни планове
Прекалена урбанизация
Недостатъчна урбанизация
Липса на обособени производствени зони и терени
Липса или лоша организация на курортни зони
Наличие на неусвоени терени в границите на населените места
Транспортна свързаност на населените места
Недостатъчна обезпеченост с елементи на техническата инфраструктура
Неподходящи устройствени показатели

10. Кои ресурси и фактори биха могли да допринесат за развитието на общината, моля
отбележете трите най-важни според Вас
Природни ресурси – морски плажове, замеделски и горски тертории и др.
Опазване и съхраняване на природната среда
Културно – историческото наследство
Човешки ресурси – квалифицирана работна ръка
Добра транспортна инфраструктура – пътища и улици, бензиностанции и
обществен транспорт
Подобряване състоянието на ВиК мрежата и съоръженията
Подобряване състоянието на електроснабдяването - мрежата и
съоръженията
Подобряване състоянието на телекомуникациите и интернет мрежата
Подобряване на плановата осигуреност и определяне на подходящи
терени за различните дейности
Подобряване на градската среда – обществени пространства, зони за
отдих и спорт, улично осветление, чистота и др.
Привличане на инвестиции
Стимулиране развитието на селското стопанство
Стимулиране развитието на промишлеността
Стимулиране развитието на туризма

11. Имате ли идеи за развитието на общината, които да споделите
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
12. Посочете на територията на кои землища и/или конкретни поземлени имоти са
локализирани инвестиционните Ви интереси и с какво предназначение искате да ги
ползвате.................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
име и подпис:.........................................................................................................................
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