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Q1. Запознати ли сте с термина “биоразнообразие”?
[САМО ЕДИН ОТГОВОР]
- Чувал съм го и знам какво означава .......................................................1
- Чувал съм го, но не знам какво означава ................................................2
- Никога не съм го чувал ..............................................................................3
- [Не знае/Не отговорил] ..............................................................................9

[ПРОЧЕТЕТЕ:]
“Биологично разнообразие - или биоразнообразие - е терминът за разнообразието на
живот на Земята (като растения, животни, океани и пр.), което формира всички форми
на живот, от които ние сме неразделна част...”
Q2. Можете ли да кажете какво означава за Вас фразата “намаляване на
биоразнообразието”?
[НЕ ЧЕТЕТЕ, САМО КОДИРАЙТЕ]
-

Влошаване
на
естествените
местообитания/по-малко
разнообразие/ - най-общо.....................................................................01

- Горите ще изчезнат/ ще се влошат ........................................................02
- Определени животни и растения изчезват/ще изчезнат......................03
- Определени животни и растения са/ще бъдат изложени на
опасност .................................................................................................04
-

Загуба
на
природни
богатства
като
национални
паркове/ендемични видове/природни пейзажи, по същество
природната среда, която може да се свърже с България .................05

- Промяна в климата ..................................................................................06
- Проблеми с чистия въздух, водата/емисиите на въглероден
двуокис ...................................................................................................07
- Проблеми за икономиката/загуба на материално богатство ...............08
- По-малко възможности за туризъм ........................................................09
- Загуба на потенициал за производство на лекарства, храни и
горива .....................................................................................................10
- Промлеми в градината ми.......................................................................11
- Проблемът не ме интересува .................................................................12
- Друго..........................................................................................................13
- [Не знае/Не отговорил] ............................................................................99

Q3.

Доколко се чувствате
биоразнообразието?

информиран

относно

намаляването

на

[САМО ЕДИН ОТГОВОР]
- Много добре информиран .........................................................................4
- Добре информиран ....................................................................................3
- Не добре информиран...............................................................................2
- Изобщо не съм информиран.....................................................................1
- [Не знае/Не отговорил] ..............................................................................9
Q4. Ще Ви прочета няколко твърдения за това защо може да е важно да се спре
намаляването на биоразнообразието, и моля кажете доколко сте съгласни
или несъгласни с тях:
[ЕДИН ОТГОВОР НА ВСЕКИ РЕД]
- Напълно съгласен ................................................... 4
- По-скоро съгласен................................................... 3
- По-скоро несъгласен............................................... 2
- Напълно несъгласен ............................................... 1
- [Не знае/Не отговорил] ........................................... 9

A) Това е морално задължение - защото имаме отговорността
като пазители на природата ..........................................1 2 3 4 9
B) Нашето благосъстояние и качество на живот се основават
на природата и биоразнообразието, тъй като те
осигуряват удоволствие и почивка ...............................1 2 3 4 9
C) Биоразнообразието е необходимо за производството на
стоки като храна, горива и лекарства...........................1 2 3 4 9
D) Европа ще стане икономически по-бедна, като резултат от
намаляването на биоразнообразието ..........................1 2 3 4 9

Q5. Колко сериозен е проблемът с влошаването и възможното изчезване на
животински видове, флора и фауна, естествени местообитания и
екосистеми в България? Това е ... Много сериозен проблем, Сравнително
сериозен проблем, Не е сериозен проблем, или Изобщо не е проблем
А глобално колко сериозен е този проблем? Това е ... Много сериозен
проблем, Сравнително сериозен проблем, Не е сериозен проблем, или
Изобщо не е проблем
- Много сериозен проблем........................................ 4
- Сравнително сериозен проблем............................ 3
- Не е сериозен проблем, или .................................. 2
- Изобщо не е проблем ............................................. 1
- [Не знае/Не отговорил] ........................................... 9
A) В България?................................................................................1 2 3 4 9
B) А глобално? ................................................................................1 2 3 4 9

Q6. Смятате ли, че влошаването и възможното изчезване на животинските
видове, флора и фауна, ще окаже влияние върху Вас лично?
- Да, аз вече съм засегнат от намаляването на биоразнообразието ......1
- Да, ще окаже влияние върху мен, но по-късно, не сега .........................2
- Не, не върху мен лично, но върху моите деца ........................................3
- Не, това няма да окаже влияние ..............................................................4
- [Не знае/Не отговорил] ..............................................................................9

Q7. Ще Ви прочета един списък. Моля кажете, кое от следния списък, заплашва
в НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН биоразнообразието?
[ПРОЧЕТЕТЕ – СМЕНЯЙТЕ РЕДА НА ИЗЧИТАНЕ – САМО ЕДИН ОТГОВОР]
- По-интензивното земеделие, обезлесяването и свръх-риболова ........1
- Замърсяването на въздуха/водата (моретата, реките, езерата и
пр.) .........................................................................................................2
- Причинените от човека бедствия (напр. нефтени разливи,
индустриални катастрофи и пр.).........................................................3
- Растенията и животните, внесени в нашата екосистема (такива,
които обикновено не могат да бъдат открити в даден регион
или страна) ...........................................................................................4
- Промяната в климата.................................................................................5
- Промяната в ползването на земята и нейното развитие (напр.
пътища, жилища, индустрия и пр.) .....................................................6
- [Друго]..........................................................................................................7
- [Не знае/Не отговорил] ..............................................................................9

Q8. Чували ли сте за мрежата Натура 2000?
[САМО ЕДИН ОТГОВОР]
- Чувал съм и знам какво представлява.....................................................1
- Чувал съм, но не знам какво представлява ............................................2
- Никога не съм чувал за нея.......................................................................3
- [Не знае/Не отговорил] ..............................................................................9

Q9. Вие, от къде бихте получили информация за биоразнообразието, като
заплахи, намаляване и пр.?
[ПРОЧЕТЕТЕ – СМЕНЯЙТЕ РЕДА НА ИЗЧИТАНЕ – МАКСИМУМ ДВА
ОТГОВОРА]
- Телевизионни новини и документални филми......................................01
- Радио.........................................................................................................02
- Вестници и списания................................................................................03
- Интернет ...................................................................................................04
- Училище или университет.......................................................................05
- Семейство/приятели ................................................................................06
- Събития (конференции, панаири/изложби, фестивали и пр.) .............07
- Публикации/книги/брошури .....................................................................08
- [Друго]........................................................................................................09
- [Не знае/Не отговорил] ............................................................................99

Q10. Бихте ли казали, че Вие лично правите усилия за запазване на
биоразнообразието?
- Да, правя.....................................................................................................1
- Да, но бих желал да правя дори повече ..................................................2
- Не, защото не знам какво да правя..........................................................3
- Не, поради други причини .........................................................................4
- [Друго]..........................................................................................................5
- [Не знае/Не отговорил] ..............................................................................9

D1.

Пол [БЕЗ ДА ПИТАТЕ - ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ КОД]
[1]
[2]

D2.

Каква е Вашата възраст в навършени години?
[_][_]
[00]

D3.

Мъж
Жена

Години
[ОТКАЗ/НЕ ОТГОВОРИЛ]

На колко години бяхте, когато завършихте най-високата степен на Вашето
образование - редовно обучение?
[ЗАПИШЕТЕ ВЪЗРАСТТА, НА КОЯТО Е ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕТО]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

Години
[ВСЕ ОЩЕ УЧИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ]
[НИКОГА НЕ Е УЧИЛ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ]
[ОТКАЗ/НЕ ОТГОВОРИЛ]

D4.

Що се отнася до Вашето основно занятие в момента, бихте ли казали, че
Вие сте самонает, наемен служител, работник или че не упражнявате
професионална дейност? Това означава ли, че Вие сте .....
[АКО ОТГОВОРЪТ СЕ ОТНАСЯ ДО ОСНОВНАТА КАТЕГОРИЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И
СЪОТВЕТНИТЕ ПОД-КАТЕГОРИИ КЪМ НЕЯ - ]
- Самонает
Æ i.e. : - селски стопанин, горски стопанин, рибар......................................... 11
- собственик на магазин, занаятчия .................................................... 12
- специалист (адвокат, лекар, счетоводител, архитект, ...) .............. 13
- Собственик на компания..................................................................... 14
- Друго...................................................................................................... 15
- Наемен служител
Æ i.e. : - специалист (лекар, адвокат, счетоводител, архитект) ................... 21
- главен мениджър, директор или висш управленски служител...... 22
- ръководител на средно равнище ...................................................... 23
- Обществен служител .......................................................................... 24
- офис служител/чиновник .................................................................... 25
- други наемен служител (продавач, медицинска сестра, и пр.
....) ......................................................................................................... 26
- Друго...................................................................................................... 27
- Работник, извършващ ръчен труд
Æ i.e. :
- супервайзер/ бригадир (ръководител на екип, и пр.)..................... 31
- Работник, извършващ ръчен труд..................................................... 32
- Неквалифициран работник, извършващ ръчен труд...................... 33
- Друго...................................................................................................... 34
- Не упражнява професионална дейност
Æ i.e. : - Грижещ се да дома.............................................................................. 41
- учащ (ученик, студент редовно обучение) ....................................... 42
- пенсионер ............................................................................................ 43
- търсещ работа ..................................................................................... 44
- Друго...................................................................................................... 45
- [Отказ]................................................................................................................... 99

D6.

Бихте ли казали, че Вие живеете в .....?
- Столица ..................................................................................................1
- Друг град/ градски център ....................................................................2
- Селски район или село .........................................................................3
- [Отказ].....................................................................................................9

