
Анкетна карта за План за интегрирано развитие на ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО за 
периода 2021-2027 г. 
Уважаеми дами и господа, във връзка с изработването на План за интегрирано 
развитие на Община Никола Козлево за периода 2021-2027 г., моля за Вашите отговори 
и препоръки! 
Вашето мнение е важно за на нас и важно за развитието на ОБЩИНА НИКОЛА 
КОЗЛЕВО! 
Благодарим Ви за отделеното време! 
 
1. КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 
СПОРЕД ВАС? (Моля, посочете три отговора). 

a)  демографски; 
b)  социални; 
c)  икономически; 
d)  проблеми на пътната и техническа инфраструктура; 
e)  екологични; 
f)  проблеми на обществения ред; 
g) друго……………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ, КОИТО ХАРАКТЕРИЗИРАТ ОБЩИНА НИКОЛА 
КОЗЛЕВО В МОМЕНТА?(Посочете не повече от 7 отговора) 

a) Лоша улична инфраструктура в населените места (улици, тротоарни настилки, 
алеи и др.) 

b)  Лоша ВиК инфраструктура 
c)  Лошо състояние на образователната инфраструктура 
d)  Лоша транспортна достъпност 
e) Лошо поддържани паметници на културата 
f)  Не добро състояние на околната среда 
g)  Лошо сметосъбиране, сметоизвозване и депониране или третиране на 

отпадъците 
h)  Лошо икономическо състояние на общинските села 
i)  Липса на високотехнологични производства 
j)  Липса на стимули за създаване на нови предприятия 
k)  Слаба инвестиционна активност 
l)  Неефективна промишленост 
m)  Ниска производителност на селското стопанство 
n)  Влошаваща се демографска ситуация - обезлюдяване на населените места 
o)  Висока безработица 
p)  Ниското образователно равнище на населението 
q)  Висока престъпност 
r)  Лоша социална грижа за хората в неравностойно положение 



s)  Ниска степен на интеграция на малцинствата 
t)  Ниска степен на интеграция на хората в неравностойно положение 
u)  Не добре развита социална сфера и сектор на социалните услуги 
v)  Липса на детски площадки 
w)  Липса на места за спорт и отдих 
x)  Липса на места и заведения за развлечения 
y)  Недостъпно или недостатъчно качествено здравеопазване 
z)  Слабо развит туристически сектор 
aa)  Недобро взаимодействие между местна власт, бизнес и неправителствен 

сектор. 
bb)  друго:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. КОИ ФАКТОРИ БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ДВИГАТЕЛ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА 
ДО 2027 Г.? (Моля, посочете най-много 3 отговора!): 

a)  Подобряване на техническата инфраструктура; 
b) Привличане на инвеститори за създаване на нови предприятия и работни места; 
c)  Развитие на селскостопански продукти и създаване на преработвателни 

предприятия; 
d)  Повишаване на капацитета на местната общност за изпълнение на проекти; 
e)  Повишаване на образованието и квалификацията на човешките ресурси; 
f)  Подкрепа за научноизследователска дейност, технологично развитие и 

иновации; 
g)  Подобрено качество и он-лайн достъп до административни услуги; 
h)  Създаване на туристически продукт;  
i)  Друго: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. КОИ СА СПОРЕД ВАС ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА УСПЕШЕН БИЗНЕС В 
ОБЩИНАТА? (Моля, посочете най-много три отговора!) 

a) Липса на финансови средства за започване на бизнес 
b) Липса на знания за управление на бизнес 
c)  липса на подходящ инвестиционен терен; 
d)  липса на офис пространства; 
e) липса на материална база 
f)  липса или лошо състояние на техническата инфраструктура в индустриални 

зони; 
g)  липса на квалифицирана работна ръка; 
h)  данъчни и административни ограничения; 
i)  друго: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 



5.КОИ СА НАЙ-ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, В КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ 
НАСОЧАТ ПОВЕЧЕ РЕСУРСИ И МЕРКИ? Моля посочете един отговор! 

a)   подобряване и развитие на зони за култура и духовност. 
b)  подобряване на зони с преобладаващи административни/публични функции. 
c)  подобряване и развитие на зони за отдих и туризъм. 
d)  подобряване на зони с преобладаващи жилищни функции. 
e)  подобряване на зони за транспортна дейност. 
f)  друго:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6.СПОРЕД ВАС КАКЪВ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ МОЖЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ОБЩИНА 
НИКОЛА КОЗЛЕВО? 

a) Исторически и археологически обекти 
b) Еко туризъм-:еко-пътеки сред красива природа, наблюдение на птици, животни 
c) Вело туризъм 
d) Местни фестивали 
e) Лов и риболов 
f) Представяне на занаяти 
g) Селски туризъм 
h) Друго………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7.МОЛЯ, ПРЕДЛОЖЕТЕ КОНКРЕТНИ  ДЕЙНОСТИ, КОИТО СМЯТАТЕ, ЧЕ ЩЕ ДОВЕДАТ ДО 
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ В  ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.СПОРЕД ВАС КАКВИ ЦЕЛИ ТРЯБВА ДА СИ ПОСТАВИ ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО ЗА 
СЛЕДВАЩИТЕ 7 ГОДИНИ, ЗА ДА СЕ ПОДОБРИ ЖИВОТА НА ХОРАТА В ОБЩИНАТА? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

9. КОИ СПОРЕД ВАС СА 7-ТЕ НАЙ-ВАЖНИ ПРИОРИТЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
НИКОЛА КОЗЛЕВО? 

a) Опазване на природната среда - биологичното разнообразие, водните ресурси и климата; 
b) Ефективното оползотворяване на природните ресурси, щадящо околната среда; 
c) Съхранение и развитие на културно-историческото наследство на общината – паметници, 

народни традиции и обичаи; 



d) Подобряване на качеството и разширяване обхвата на предлаганите социални услуги; 
e) Подобряване на качеството и разширяване обхвата на предлаганите образователни 

услуги; 
f) Улесняване на достъпа до предлаганите здравни услуги; 
g) Подобряване състоянието на междуселищната пътна инфраструктура на територията на 

общината; 
h) Подобряване и развитие на междуселищния транспорт на територията на общината; 
i) Подобряване състоянието на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в 

населеното място, където живеете; 
j) Подобряване на сметосъбирането и транспортирането на отпадъците в населеното 

място, където живеете; 
k) Развитие на населеното място, в което живеете (облагородяване, поддръжка и 

привлекателност); 
l) Наличието и улесняване на достъпа до културни и развлекателни дейности и събития; 
m) Подобряване на спортната инфраструктура и осигуряване на по-лесен достъп до нея; 
n) Икономическото развитие на територията; 
o) Друго (моля, посочете):………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. КАКВИ СА ВАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ?  

a) Да остана в населеното място, където живея; 
b) Да се преместя да живея в друга област на страната; 
c) Да емигрирам в чужбина; 
d) Не мога да преценя. 

 
11. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ/СФЕРА НА 

ДЕЙНОСТ?  
a) Да запазя настоящата си професия/сфера на дейност; 
b) Да сменя настоящата си професия/сфера на дейност; 
c) Не мога да преценя. 

 
12. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ/РАЗШИРЯВАНЕ НА 

ДЕЙНОСТТА?  
a) Да израствам в кариерата/разширя дейността; 
b) Доволен/а съм от настоящата си позиция/ситуация; 
c) Не мога да преценя. 

 
13. ИМАТЕ ЛИ НАМЕРЕНИЕ ДА СЕ ОБРАЗОВАТЕ ИЛИ ПРЕКВАЛИФИЦИРАТЕ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА БЪДЕЩИТЕ ВИ ПЛАНОВЕ? 
a) Да; 
b) Не; 
c) Не мога да преценя. 

 
 



14.МОЛЯ, ПРЕДЛОЖЕТЕ ИДЕИ ЗА ПРОЕКТИ, КОИТО ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 
МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ СЪВМЕСТНО СЪС СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ? –Нови пазар, Каолиново, 
Тервел, Вълчи дол(Моля уточнете конкретната идея и община) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

15. ОСНОВНА СФЕРА НА ДЕЙНОСТ: 
a) Учещ (ученик, студент); 
b) Селско, рибно и горско стопанство; 
c) Преработка на селскостопански и горски продукти; 
d) Добивна и преработвателна промишленост; 
e) Производство; 
f) Търговия и услуги; 
g) Туризъм (хотелиерство, ресторантьорство и др.); 
h) Социални дейности и здравеопазване; 
i) Култура и образование; 
j) Инфраструктура и комуникации; 
k) Екология и опазване на околната среда; 
l) Младежта и спорта; 
m) Друго: 

 
16. ВЪЗРАСТ: 

a) 15 – 25 г. 
b) 26 – 45 г. 
c) 46 – 65 г. 
d) Над 65 г. 

 
 

Попълнените анкети изпращайте на адрес: СЕЛО НИКОЛА КОЗЛЕВО, ПЛ. “23–ТИ 
СЕПТЕМВРИ” № 5, ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ 

  или на е-майл: obankozlevo@abv.bg в срок до 06.01.2021 г. 


