ZA4727

Flash Eurobarometer 194
(Urban Audit Perception Survey)

Country Specific Questionnaire
Bulgaria

FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

В общи линии, моля кажете ми дали сте много доволен, по-скоро доволен, по-скоро недоволен
или изобщо не сте доволен от всяка от следните услуги в [CITY]?
[ПРОЧЕТЕТЕ. – ИЗЧИТАЙТЕ ОПЦИИТЕ В РАЗЛИЧЕН РЕД - ЕДИН ОТГОВОР НА ВСЕКИ РЕД]
Много доволен......................................................................4
По-скоро доволен.................................................................3
По-скоро недоволен ...........................................................2
Изобщо не съм доволен......................................................1
[Не знае / Не отговорил] .....................................................9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Q2

Обществения транспорт в града, например автобуси, трамваи или метро
Училищата
Здравните услуги, предлагани в болниците
Здравните услуги, предлагани от лекарите
Зелените площи, като обществени паркове и градини
Спортните съоръжения, като спортни площадки и спортни зали
Кината
Материалната база на културните институти, като концертни зали, театри, музеи и
библиотеки
Обществения достъп до Интернет, като интернет кафета или библиотеки
Достъпът до Интернет вкъщи

Ще Ви прочета няколко твърдения. Моля, кажете ми дали сте напълно съгласен, донякъде
съгласен, донякъде несъгласен или напълно несъгласен с всяко от тези твърдения.
[ПРОЧЕТЕТЕ. – ИЗЧИТАЙТЕ ОПЦИИТЕ В РАЗЛИЧЕН РЕД - ЕДИН ОТГОВОР НА ВСЕКИ РЕД]
Напълно съгласен ...............................................................4
Донякъде съгласен ..............................................................3
Донякъде несъгласен ..........................................................2
Напълно несъгласен............................................................1
[Не знае / Не отговорил] .................................................. 9
A
B
C
D
E
F
G
H

В [CITY] е лесно да се намери добра работа
Чужденците, които живеят в [CITY] са интегрирани добре
В [CITY] е лесно да се намери добро жилище на разумна цена
Когато контактувате с административните служби в [CITY], те Ви помагат ефикасно
В [CITY] замърсяването на въздуха е голям проблем
В [CITY] шумът е голям проблем
[CITY] е чист град
[CITY] изразходва своите ресурсите по отговорен начин

[НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ РЕДА НА ИЗЧИТАНЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ ДВА ВЪПРОСА И ГИ
ПРОЧЕТЕТЕ ПОСЛЕДНИ.]
I
J

Вие сте доволен, че живеете в [CITY]
През следващите 5 години ще бъде по-приятно да се живее в [CITY]

Q3

За всяко от следните твърдения, моля кажете ми дали Ви се случва винаги, понякога, рядко
или никога?
[ПРОЧЕТЕТЕ. – ИЗЧИТАЙТЕ ОПЦИИТЕ В РАЗЛИЧЕН РЕД - ЕДИН ОТГОВОР НА ВСЕКИ РЕД]

Винаги....................................................................................4
Понякога ................................................................................3
Рядко .....................................................................................2
Никога ....................................................................................1
[Не знае / Не отговорил] .................................................. 9
A
B
C

Вие имате затруднения с плащането на Вашите сметки в края на месеца
Вие се чувствате в безопасност в квартала, в който живеете
Вие се чувствате в безопасност в [CITY]

DEMOGRAPHICS
D1. Пол
(БЕЗ ДА ПИТАТЕ - ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ КОД)
Мъж ..................................................................................1
Жена ................................................................................2
D2. Каква е Вашата възраст в навършени години?
[_][_] Години
[ 9 9 ] [ОТКАЗ/НЕ ОТГОВОРИЛ]
D3. На колко години бяхте, когато завършихте най-високата степен на Вашето образование - редовно
обучение?
(Запишете ВЪЗРАСТТА, НА КОЯТО Е ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕТО)
[_][_] Години
[ 9 9 ] [ОТКАЗ/НЕ ОТГОВОРИЛ]
[ 0 1 ] [НИКОГА НЕ Е УЧИЛ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ]
[ 0 0 ] [ВСЕ ОЩЕ УЧИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ]

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, ...)
- Собственик на компания......................................... 14
- Друго......................................................................... 15

13

- 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. ....)
- 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 труд33
- 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

26

D5.

Кое от следните твърдения се отнася до Вас?
(САМО ЕДИН ОТГОВОР. ОТБЕЛЕЖЕТЕ ТОЗИ, КОЙТО СЕ ОТНАСЯ ДО РЕСПОНДЕНТА.
ИМАЙТЕ ПРЕДВИД НАСТОЯЩИТЕ 25 СТРАНИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.)
- Аз и моите родители сме родени в България ............ 1
- Аз съм роден/а в друга държава, която е извън Европейския съюз

2

- Аз съм роден/а в друга държава, която е настоящ член на Европейския съюз

3

- Аз съм роден/а в България и поне един от моите родители е роден в държава,
която е извън Европейския съюз ................................... 4
- Аз съм роден/а в България и поне един от моите родители е роден в държава,
която е настоящ член на Европейския съюз ............... 5
- [Не знае / Не отговорил] .............................................. 9
D5_NONEU. Кое от следните твърдения се отнася до Вас?
(САМО ЕДИН ОТГОВОР. ОТБЕЛЕЖЕТЕ ТОЗИ, КОЙТО СЕ ОТНАСЯ ДО РЕСПОНДЕНТА.)
- Аз и моите родители сме родени в България ............ 1
- Аз съм роден в чужбина ............................................... 2
- Аз съм роден/а в България, но поне един от моите родители е роден в чужбина 3
- [Не знае / Не отговорил] .............................................. 9
D6. За да можем да разберем по-добре към коя част на града се отнасяте, бихме искали да ни
кажете, в коя част на града живеете. Тази информация ще бъде използвана само, за да разположим
нашите резултати върху картата. Бихте ли ми казал/а какъв е пощенския код там, където живеете?
Пощенски КОД: ...................................................... ______
[Не знае / Не отговорил] ........................................... 9999
D8. С това завършва интервюто. Възможно е обаче, Галъп да пожелае в бъдеще да се свърже
отново с някои от хората, за да им зададе допълнителни въпроси. Можем ли да получим Вашето
позволение да Ви се обадим отново някой път, за да научим малко повече за Вашите мисли и
мнения?
Да .....................................................................................1
Не .....................................................................................2
(Отказ) .............................................................................3
(Не знае / Не отговорил) ................................................9

Ако на D8 има код 1, попитайте:
D9. За да може интервюерът от Галъп да се свърже с Вас по-лесно, бихте ли ми дали Вашето име?
ИМЕ: _________

