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ДОКЛАД И ДАННИ 

 ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕМА 

„ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОУЧВАНЕ, 

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД 

СЛАТИНСКА РЕКА В РАЙОНА НА УЛ. „КРИВИНА”, М. „ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ- СЛАТИНА- УЛ. „КРИВИНА””, 

ПРОВЕДЕНО ЗА ПЕРИОДА М.ФЕВРУАРИ- М. АПРИЛ 2017Г. 
 

 

 

1. Въведение и общи характеристики 

 

 След дългогодишни наблюдения, кореспонденция и контакти с жителите на СО- район 

„Слатина”, районната администрация инициира организирането на анкетно проучване, с 

обща цел да се подобри инфраструктурата в СО- район „Слатина” и конкретно да се провери 

общественото мнение за целесъобразността и необходимостта от инвестирането на общински 

средства в проучване, проектиране и изграждане на пешеходен мост над Слатинска река. 

 Изготвиха се  методика и проект на проучването, в които бяха посочени целевите 

групи, в чийто обхват да бъде проведена анкетата, както и самите въпроси, които да внесат 

яснота, относно реалната необходимост от подобна бъдеща инвестиция. 

 Състави се списък с наличните контакти в СО- район „Слатина” и интернет (адрес, 

електронен адрес и телефон) на заинтересованите страни, както следва: 

- Етажна собственост на живущи в югоизточната част от двете страни на Слатинска река (бл. 

67, 67А, бл.73, бл.74, бл. 75 и частично ул. „Слатинска река”, ул. „Спътник”, ул. „593”, ул. 

„Нектар”, ул. „Кривина”); 

- 154 ЦДГ „Сбъдната мечта”- филиал; 

- МДЛ „Цибалаб” ЕООД- филиал; 

- Лекарски кабинет на ул. „Кривина” №21; 

- ОП „Социален патронаж”; 

- Дирекция „Социално подпомагане”- Слатина, вкл. отдел „Социална закрила”,  отдел 

„Закрила на детето”, отдел „Хора с увреждания и социални услуги” 

 Бяха проведени много телефонни разговори с домоуправителите на етажната 

собственост на горепосочените сгради, към които се отправи покана за участие в проучването 

и се приеха заявки за брой анкети. Голяма част от домоуправителите подходиха с доверие, 

отговорно и приеха съвестно своята задача, като получиха лично, разпространиха и 

предоставиха попълнените анкети на ръка в районната администрация. На гореизброените 

институции и фирми бяха изпратени писма, придружени от анкети за разпространение. 

Попълнените, от техни служители и посетители, анкети бяха върнати по пощата или 

получени на ръка на място.  

 Съгласно изготвените методика и проект на проучването, съобщението за 

провежданата анкета, беше поместено на сайта на СО- район „Слатина”, както и на 

информационното табло в районната администрация. Не постъпиха устни или писмени 

запитвания и заявки от заинтересовани граждани, извън целевата група от обхвата на 

анкетата.  
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2.  Резултати и анализ на данните 

 

 Получените анкети бяха нанесени в табличен вид- таблица №1, на база на която са 

изготвени и настоящите обобщени анализи и изводи. Анализът на данните, изложени в 

таблицата към настоящия доклад се базира на информацията, получена от 147 анкетирани 

живущи, посетители и служители в района на анкетата. Този брой е нисък като абсолютна  

стойност, но висок като процент на анкетираните от общия брой по списък. Това води до 

определени трудности при интерпретацията на получените резултати, което следва да се има 

предвид. 

 Не се наблюдават статистически различия относно основната цел на анкетното 

проучване, касаещо необходимостта от изграждане на мост над Слатинска река, тъй като 96% 

от анкетираните граждани са посочили, че има такава. 

 Анализите и изводите ще бъдат насочени към възраст, местоживеене, поводите, във 

връзка с които се налага изграждането на мост, както и желанието за анонимност при 

необходимост от обратна връзка:  

 Повечето от анкетираните граждани (живущи, посетители и работещи) са жители, като 

малка част от тях са посетители на СО- район „Слатина”.  Най-активни участници в анкетата 

са на възраст от 25г до 55г, като се отчита слаба активност или нежелание на младите (до 

25г.) и възрастните (над 65г)  хора. 76% от анкетираните са с постоянен адрес в СО- район 

„Слатина”, което означава, че тяхната необходимост от изграждане на мост в м. „Христо 

Смирненски- Слатина- ул. „Кривина”” не е временна или преходна. На половината от тях им 

се налага да пресичат Слатинска река ежедневно, а останалите- по няколко пъти на ден и 

малка част- по-рядко. Пресичанията се налагат най-вече по работа, което може да се 

разглежда, като задължително, а останалата част са посочили на пазар, разходка и гости. 

 Местата, които се посещават най-вече са жилищните блокове, но тук играят роля и 

някои допълнителни фактори, като активност на предлагане и попълване на анкети от 

посетителите, както и домоуправителите, които не се явиха за получаване на бланки с 

анкетното проучване.  

 С оглед на процентните съотношения между брой гласували, възраст и причина за 

пресичане на Слатинска река, може да се заключи, че анкетните резултати са логични,  

адекватни и взаимосвързани. Болшинството от хората смятат за необходимо да се инвестира в 

нов мост над реката, като някои посочват желанието си той да бъде и транспортен.  


