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ВЪПРОСНИК  

 

1. Какво според Вас е техническото състояние на пътищата във Вашето населено 
място?  

a. Отлично 
b. Много добро  
c. Задоволително  
d. Лошо  
e. Изключително лошо  

 
2. Моля, посочете в таблицата по-долу какво според Вас е състоянието съответно 

на пътната маркировка и пътните знаци във Вашето населено място.   
 

 
 

Отлично 
 

Много 
добро 

 

Задоволител
но 

Лошо Изключителн
о лошо 

 
Пътна 
маркировка  

1 2 3 4 5 

Пътни знаци  1 2 3 4 5 

 

3. Какво според Вас трябва да се обнови/промени в пътищата във Вашето населено 
място?  

a. Да бъдат ремонтирани дупките по пътищата  
b. Да се обнови маркировката по пътищата  
c. Да се поставят допълнителни ограждения 
d. Поставяне на нови и поправка на остарели пътни знаци и указателни 

табели  
e. Изсичане на храсти, дървета и друга растителност в близост до пътя  
f. Друго (моля, посочете 

………………………………………………………………………………….)  
 

4. Съществуват ли във Вашето населено място пътища, които се нуждаят от 
спешен ремонт?  

a. Да  
b. Не (премини на Въпрос № 6)  

 
5. Моля, посочете според Вас кой/кои пътища във Вашето населено място имат 

нужда от спешен ремонт? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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6. Моля, посочете в скала от 1 до 5 до колко е наложително като цяло да бъдат 
ремонтирани пътищата във Вашето населено място. (1 – изобщо не е 
наложително, 5 – много е наложително)  
 

1 2 3 4 5 

 
7. Колко често се ремонтират пътищата във Вашето населено място?  

a. По-рядко от веднъж на 5 години  
b. Веднъж на 3-4 години  
c. Веднъж на 2-3 години  
d. Всяка година  
e. Няколко пъти годишно  
f. По-често  

 
8. Моля, посочете в скала от 1 до 5 до колко техническото състояние на пътищата 

във Вашето населено място затруднява придвижването по тях. (1 – изобщо не го 
затруднява, 5 – изключително много го затруднява)  
 

1 2 3 4 5 

 
9. Моля, посочете Вашето населено място:  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

10. Моля, посочете Вашия пол:  
a. Мъж  
b. Жена  

 
11. Моля, посочете Вашата възраст:  

a. 18-25  
b. 26-30  
c. 31-35  
d. 36-40  
e. Над 40  
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ВЪПРОСНИК  

 

1. Какво превозно средство най-често използвате, за да се придвижвате?  
a. Автомобил  
b. Автобус  
c. Велосипед  
d. Ходя пеша  
e. Друго (моля, 

посочете………………………………………………………………………..) 
 

2. Шофирате ли?  
a. Да  
b. Не  
c. Не желая да отговоря  

 
3. През последната една година бил/а ли сте свидетел на пътно-транспортно 

произшествие?  
a. Да  
b. Не  
c. Не желая да отговоря  

 
4. През последната една година бил/а ли сте участник в пътно-транспортно 

произшествие?  
a. Да  
b. Не  
c. Не желая да отговоря  

 
5. Каква според Вас е основната причина за възникване на пътно-транспортни 

произшествия?  
a. Пътната настилка  
b. Липсата на пътни знаци и указателни табели  
c. Недостатъчен контрол от страна на органите на реда  
d. Невниманието на шофьорите  
e. Употребата на алкохол/наркотични вещества от страна на шофьорите  
f. Друго (моля, 

посочете…………………………………………………………………….….)  
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6. Какви мерки според Вас трябва да бъдат предприети с цел намаляване на пътно-
транспортните произшествия?  

a. Ремонт на пътната настилка  
b. Поставяне на указателни табели на опасни пътни отсечки  
c. Засилен контрол от страна на органите на реда  
d. Поставяне на камери за видеонаблюдение по пътищата  
e. Обновяване на пътната маркировка  
f. Подобряване на осветлението по пътищата  
g. Друго (моля, 

посочете…………………………………………………….………………….) 
 

7. Смятате ли, че поставянето на камери за видеонаблюдение ще намали риска от 
пътно-транспортни произшествия?  

a. Да  
b. Не  
c. Донякъде  
d. Не мога да преценя  

 
8. Смятате ли, че засилването на контрола по пътищата от страна на органите на 

реда ще намали риска от пътно-транспортни произшествия?  
a. Да  
b. Не  
c. Донякъде  
d. Не мога да преценя  

 
9. Моля, посочете Вашето населено място:  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

10. Моля, посочете Вашия пол:  
a. Мъж  
b. Жена  

 
11. Моля, посочете Вашата възраст:  

a. 18-25  
b. 26-30  
c. 31-35  
d. 36-40  
e. Над 40  
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ВЪПРОСНИК  

 

1. Смятате ли, че децата в училище задължително трябва да изучават „Безопасност 
на движението по пътищата”?  

a. Да 
b. Не  

 
2. До кой клас според Вас децата трябва да изучават „Безопасност на движението 

по пътищата” в училище?  
a. От първи до четвърти клас  
b. От първи до дванадесети клас  
c. Не трябва да се изучава такъв предмет  

 
3. Колко често според Вас трябва да се провеждат часове по „Безопасност на 

движението по пътищата” в училище?  
a. Всеки ден  
b. 2-3 пъти седмично  
c. Веднъж седмично  
d. Веднъж на две седмици  
e. Веднъж на три седмици  
f. Веднъж месечно  
g. По-рядко  
h. Не трябва да се изучава такъв предмет  

 
4. Изучава ли Вашето дете „Безопасност на движението по пътищата” в училище? 

a. Да 
b. Не (премини на Въпрос № 7)  

 
5. Смятате ли, че часовете по „Безопасност на движението по пътищата” са 

полезни за Вашето дете?  
a. Да  
b. Не  
c. Не мога да преценя  

 
6. Моля, посочете в скала от 1 до 5 до колко Вашето дете усвоява взетия материал 

в часовете по „Безопасност на движението по пътищата”. (1 – изобщо не го 
усвоява, 5 – напълно го усвоява) 
 

1 2 3 4 5 
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7. Моля, посочете в таблицата по-долу доколко всяка една от точките е важно да 
бъде включена в учебния план по „Безопасност на движението по пътищата. (1 – 
изобщо не е важно, 5 – от изключителна важност)  

Безопасно каране на 
велосипед по пътя  

1 2 3 4 5 

Безопасно пътуване в 
автомобил  

1 2 3 4 5 

Безопасна скорост на 
движение  

1 2 3 4 5 

Безопасно пресичане 
на пътя  

1 2 3 4 5 

Запознаване с 
правилата на 
пешеходците  

1 2 3 4 5 

Запознаване с пътните 
знаци, маркировки и 
светофари  

1 2 3 4 5 

Запознаване с 
правилата за пътно 
движение  

1 2 3 4 5 

 

8. Смятате ли, че обхванатите теми в програмата по „Безопасност на движението 
по пътищата” са изчерпателни?  

a. Да  
b. Не  
c. Не мога да преценя  

 
9. Какво още според Вас трябва да бъде включено в програмата по „Безопасност на 

движението по пътищата”?  
a. Повече упражнения под формата на игри и викторини  
b. Театрални постановки във връзка с безопасността на движението по 

пътищата  
c. Образователни филми във връзка с безопасността на движението по 

пътищата 
d. Образователни материали във връзка с безопасността на движението по 

пътищата 
e. Друго (моля, 

посочете………………………………………………………………………..)  
 

10. Моля, посочете Вашето населено място: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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11. Моля, посочете Вашия пол:  

a. Мъж  
b. Жена  

 
12. Моля, посочете Вашата възраст:  

a. 18-25  
b. 26-30  
c. 31-35  
d. 36-40  
e. Над 40  

 
 
 

 

Анкета 

 

Как оценявате училищното образование във Вашето населено място?  

a. Отлично – заслужава да бъде наградено по повод 24-ти май т. г. 
b. Много добро  
c. Добро  
d. Задоволително  
e. Лошо  
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Анкета - 16 юли 2015 г. 

 

Одобрявате ли работата на администрациите в Софийска област по Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради? 

a) Работят изключително коректно 
b) Да, помагат на сдружения 
c) Отчасти 
d) Не живея в сграда, отговаряща 

 

 

Брой гласували:    2  
Начало на гласуването:   2015-07-16 13:38:24  
Край на гласуването:    2015-08-16 13:38:24  
 

 

 

 

 

 

 

 

2; 100%

0; 0%

0; 0%
0; 0%

Резултати от гласуването

Работят изключително 
коректно
Да, помагат на 
сдружения
Отчасти

Не живея в 
сграда,отговаряща
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Анкета - 04 май 2015 г. 

 

Как оценявате училищното образование във Вашето населено място?  

a) Отлично-заслужава да бъде 
b) Много добро 
c) Добро 
d) Задоволително 
e) Лошо 

 

Брой гласували:    6  
Начало на гласуването:   2015-05-04 08:50:01  
Край на гласуването:    2015-06-04 08:50:01  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

1; 16% 0; 0%

1; 17%

1; 17%

3; 50%

Резултати от гласуването

Отлично
Много добро
Добро
Задоволително
Лошо
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Анкета - 09 април 2015 г. 

                           

Как според Вас децата трябва да изучават „Безопасност на движението по пътищата” в 
училище? 

a) От първи до четвърти клас 
b) От първи до дванадесети клас 
c) Не трябва да се изучава такъв 

 
 
 
Брой гласували:    4  
Начало на гласуването:    2015-04-09 06:25:09  
Край на гласуването:    2015-05-19 00:00:00  
 
 

 

 

 

1; 50%1; 50%

0; 0%

Резултати от гласуването

От първи до четвърти 
клас
От първи до дванадесети 
клас
Не трябва да се изучава 
такъв


