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Проучване на общественото мнение относно изпълнението на
Общински план за развитие (ОПР) на община Асеновград за периода
2007-2013 г.
„Институт за управление на програми и проекти” ЕООД съвместно с Община
Асеновград проучва мнението на граждани, фирми, неправителствени организации и
държавни структури, относно изпълнението на Общинския план за развитие 20072013 г., както и препоръките им относно провеждането на политиката за регионално
и местно развитие на община Асеновград. Целта е да се извърши качествена
последваща оценка на ОПР 2007-2013 с участието на всички заинтересовани страни.
Анкетната карта е анонимна.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,
1.
В каква степен сте информиран/а за целите, мерките и дейностите за
развитие на общината, включени в Общинския план за развитие на община
Асеновград 2007-2013 г.?
Висока степен
Средна степен
Ниска степен
Не съм информиран
Не мога да преценя
2.
Съобразно Вашите потребности и интереси информацията, с която
разполагате в момента относно ОПР 2007-2013 е:
По-скоро достатъчна
По-скоро недостатъчна
Не мога да преценя
3.
Бихте ли желали да получавате информация свързана с ОПР, относно
конкретни проекти в Вашето населено място?
Да
Не
4.
Бихте ли желали да получавате информация свързана с ОПР, относно
усвоените средства?
Да
Не
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5.
Каква е Вашата оценка относно проектната активност на Общинска
администрация-Асеновград през програмния период 2007-2013г.?
Силно активна
Активна
Слабо активна
Неактивна
Не мога да преценя
6.
Каква е Вашата оценка относно проектната активност на образователните,
социалните, културните, църковните, спортните, неправителствените и бизнес
организации в община Асеновград през програмния период 2007-2013г.?
Силно активни
Активни
Слабо активни
Неактивни
Не мога да преценя
7.
Според Вас в каква степен влизането на България в ЕС и достъпът до
финансови средства от европейски фондове влияят положително върху
развитието на община Асеновград?
Висока степен
Средна степен
Ниска степен
Без влияние
Не мога да преценя
8.
Като цяло считате ли, че прилагането на ОПР 2007-2013 г. влияе
положително върху развитието на общината?
Определено влияе
По-скоро влияе
Неутрално
По-скоро не влияе
Изобщо не влияе
Не мога да преценя
9.
Според Вас как се развива община Асеновград от 2007 г. до момента - към
по-добро или към по-лошо?
Към по-добро
Към по-лошо
Не мога да преценя
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10.
Дайте своята оценка за настъпилите промени през периода на действие на
Общинския план за развитие на община Асеновград 2007-2013г. в следните сфери:
/Моля, отбележете с Х/
Отрицателна
промяна
Развитие
на
бизнес
предприемачество

Без
промяна

Положителна Значителен
промяна
напредък

и

Осигуряване на заетост за
жителите и нови работни
места
Развитие
на
човешките
ресурси
Благоустрояване и сигурност
на публичните пространства
Развитие на техническата
инфраструктура
Развитие на културния живот
Опазване на културните и
природните ценности
Развитие на туризма
Развитие на спорта
Екологично състояние и
рискове
Достъпност и качество на
образованието
Достъпност и качество на
здравеопазването
Достъпрност и качество на
социалните услуги
Интегриране на уязвими
групи
Административен капациетт
11.
Според Вас адекватни и достатъчно прозрачни ли са критериите и
процедурите за подаване на проекти и оферти за публично финансиране?
По-скоро да
По-скоро не
Не мога да преценя
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12.
Кои според Вас са най-значимите проекти, осъществени в периода 20072013г., които допринасят за постигане на всеки един от приоритетите на ОПР:
Приоритет заложен в ОПР:

Значим проект за реализирането му

Приоритет 1 Развитие на икономиката

Приоритет 2 Развитие на човешките
ресурси

Приоритет
3
инфраструктурата
околната среда

Развитие
и опазване

на
на

13.
В каква степен ОПР 2007-2013 г. оказва въздействие върху целевите групи
от гледна точка на техните потребности?
Висока степен
Средна степен
Ниска степен
Без влияние
Не мога да преценя
14.
Моля, представете Вашата оценка за провежданата политиката за
регионално и местно развитие на община Асеновград за периода 2007-2013г.
Отлична
Добра
Средна
Слаба
Не мога да преценя
15.
Подредете факторите, стимулиращи развитието на община Асеновград през
последните години от 1 до 5, където 5 е най-важно според Вас.
Природни условия и ресурси
Традиции и културни ценности
Развит туризъм и изградена туристическа инфраструктура
Развита социална среда
Подобрен административен капацитет
Успешни партньорства и сътрудничества с други общини
Ефективно усвояване на финансови ресурси за реализация на проекти
Привличане на инвестиции
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16.
Ако сме пропуснали нещо, което е важно като въпрос за Вас, моля
споделете го тук, защото Вашето мнение е важно за бъдещето на община
Асеновград
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17. Моля, отбележете групата към която принадлежите:
Бизнес организация
Сдружение/фондация
Културна институция
Образователна институция;
Социална институция;
Спортен клуб/сдружение;
Местни медии
Граждани
Благодарим ви , че участвахте в изследването!

