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1a. Колко често посещавате най-близкия бряг или брега на реката?

1b. Когато посетите брега, колко често може да видите кош за буклук?

2. Хубавият ден на плажа дойде към своя край. Вие си опаковате нещата и осъзнавате, че не 
можете да намерите никакъв кош за боклук. Какво ще направите?

a) оставяте си боклука на плажа и без това не е толкова чист. 
b) оставяте си боклука в затворен плик.
c) Вземате торбичка (където сте поставили боклука) с вас, докато не намерите кош, където 
можете да го изхвърлите.
d) Събирате и  други отпадъци, които сте намерили. Слагате ги в чантата си и я взимате с 
вас.

3. Според вас, колко важни са следните фактори, които допринасят за наличието на отпадъци на 
брега и в морето?? 

1: не    2: не съвсем   3: малко    4: напълно

никога ежегодно месечно седмично всеки ден

никога рядко понякога често винаги

Поведението на хората, когато изхвърлят отпадъци. Например, те 
оставят отпадъци на брега на морето и т.н. 1        2        3        4

Липсата на кошчета на обществени места 1        2        3        4

Изхвърлянето на много продукти, използвани  за еднократна 
употреба 1        2         3       4

Широката употреба на пластмасов материал, в ежедневните 
продукти и опаковки 1        2        3        4

Проявите на крайбрежните индустрии (напр. рибари, 
ресторантьори, туристически центрове) 1        2        3        4

Липсата на прилагане на управлението за изхвърляне на отпадъци 1        2        3        4

Загуби на продукти или отпадъчно транспортиране 1        2        3        4
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4. До каква степен сте съгласни със следното?
1: не    2: не съвсем   3: малко    4: напълно

океаните са толкова големи, че е малко вероятно, отпадъците в 
морските води да доведат до трайно увреждане 1        2        3        4

Морските отпадъци са проблем само за крайбрежните общности 1        2        3        4

Аз съм много загрижен за въздействието на отпадъците в 
морските води 1        2        3        4

се откажете от продукти за еднократна употреба , които не са 
биоразградими (т.е. чаши, прибори, чинии, съдове за храна, и т.н.) 1        2        3        4

помолите хората да вземат своя боклук, ако сте ги видели да го 
изхвърлят. 1        2        3        4

вземете боклук, който сте видели като рисков за замърсяването на 
морето. 1        2        3        4

5. Готови ли сте да:
1: не    2: не съвсем   3: малко    4: напълно

 Избягвайте дълги въпросници. Не повече от 1-2 страници. 
 отворените въпроси дават възможност за широк спектър от отговори, но тези отговори може 

и трудно да се категоризират. Затворените въпроси, съвпадащи със списък от възможни 
отговори са по-лесни за използване, когато се правят изводи. Уверете се, че списъкът включва 
най-вероятните отговори и че не сте пропуснали важна опция. 

 Въпросите трябва да имат ясна формулировка. Инструкциите за попълване трябва да бъдат 
прости. 

 Избягвайте думи с абстрактни или общи значения, например “Какви продукти се консумират 
най-много?” 

 Избягвайте въпроси, които могат да накарат анкетираните да се чувстват неудобно. 
 Избягвайте “водещи” въпроси. Например: “Съгласни ли сте, че XXX трябва да се направи ...” 
 Преди провеждането на голямо мащабно проучване, дайте въпросника да се попълни от 

вашите връстници или членове на семейството. Използвайте обратната връзка от тях за 
подобряване на вашия въпросник по отношение на размер, начин на изразяване и т.н.

Как може да се направи една анкета? 
Ето някои съвети, за формулиране 

на въпроса
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