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икономика и оценка на нуждите на социалните предприятия  

в община Якоруда 

Ноември, 2019 г.   

 
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, 

участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.  

Тази методология е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично  
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на  

Община Якоруда и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на 
страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.  

Въпросник 
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Въпросник за измерване на потенциала за развитие на 
социална икономика и оценка на нуждите на социалните 

предприятия в община Якоруда 
 

1. Каква е връзката Ви с община Якоруда? 

1. Живея в общината 

2. Живея в област Благоевград, но съм от община Якоруда 

3. Живея в България, но семейните ми корени са от община Якоруда 

4. Живея в чужбина, но семейните ми корени са от община Якоруда 

5. Изследовател съм и се занимавам с проблемите на региона 

6. Друго 

 

2. Кои според Вас са най-големите социални проблеми в община Якоруда? /Моля, посочете до три отговора/ 

1. Бедността и социалното неравенство 

2. Социалното изключване на уязвимите групи, в т.ч. липсата на достъпна среда за хората с увреждания 

3. Намиране на работа на безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст 

4. Ограничената възможност за работа на членовете на семействата на децата/лицата с увреждания 

5. Демографската криза 

6. Неработещите и неучещите млади хора 

7. Развитие на центрове за обучение и преквалификация за възрастни 

8. Осигуряването на възможност за достойно стареене 

9. Успешната интеграция в обществото на деца, израснали в домовете за деца, лишени от родителска грижа 

10. Преодоляването на проблема с децата с проблемно и агресивно поведение 

11. Бездомните хора 

12. Друго, моля посочете: _____________________________ 

 

3. В каква степен желаете да допринесете за подобряването на социалната среда в района, в който живеете? 

/Моля, посочете един отговор/ 

1. Изобщо не желая  

2. Желая в много малка степен 

3. Желая в известна степен 

4. Желая в голяма степен 

 

 

4. В момента имате ли платена работа? /Моля, посочете един отговор/ 

1. Да, наето лице съм (работя по трудов или граждански договор)  

2. Да, самонаето лице съм (свободна професия, предприемач и т.н.) 

3. Не, учащ съм 

4. Не работя, но съм регистриран в Бюрото по труда 

5. Не работя и нямам регистрация в Бюрото по труда 

6. Не работя по здравословни причини 

7. Не, пенсионер съм 

8. Не работя, тъй като се грижа за болен член от семейството 
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5. Позицията, която заемате в момента (или последно сте заемали) изисква (е изисквала) /Моля, посочете един 

отговор/ 

1. Квалификацията, която притежавам 

2. По-ниска квалификация от тази, която притежавам 

3. По-висока квалификация от тази, която притежавам 

4. Никога не съм работил 

 

6. Кои са трудностите, които лично Вие срещате на пазара на труда при търсенето на работа? /Моля, посочете 

повече от един отговор/ 

1. Липса на свободни позиции, съответстващи на квалификацията ми 

2. Ниско заплащане 

3. Липса на сигурност на работното място 

4. Ограничена възможност за гъвкаво работно време 

5. Ограничени възможности за работа от вкъщи 

6. Липса на обучение на работното място 

7. Лоши условия на работното място 

8. Друго, моля посочете: ________________________ 

 

7. В момента учите ли? /Моля, посочете един отговор/ 

1. Да, в училище 

2. Да, за бакалавър 

3. Да, за магистър 

4. Да, за доктор/PhD 

5. Не  

 

8. Каква е вашата най-висока степен на завършено образование? /Моля, посочете един отговор/ 

 

 

9. Каква е професионалната Ви квалификация: 

__________________________________________________________ 

10. Колко години професионален опит имате по специалността? (Опитът по специалността не винаги съвпада с 

продължителността на трудовия стаж. Ако нямате никакъв опит по специалността си, моля отбележете с 

0) 

 ____________________ години 

11. Били ли сте някога доброволец, участвали ли сте в доброволчески организации и кампании?  

1. Да 

2. Не 

1. Без образование 

2. Начално 

3. Основно  

4. Средно общо  

5. Средно специално 

6. Полувисше 

7. Висше - бакалавър 

8. Висше - магистър 

9. Висше – доктор 
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12. Има ли във Вашето семейство лица, които са били доброволци или са участвали в доброволчески организации и 

кампании? 

1. Да 

13. НеИмате ли приятели, които са били доброволци или са участвали в доброволчески организации и кампании? 

1. Да 

2. Не 

14. Бихте ли били доброволец в бъдещи доброволчески кампании? 

1. Да 

2. Не 

15. Какво е Вашето мнение за доброволческите кампании? /Моля, посочете един отговор/ 

1. Положително – те допринасят значително за решаване на социално-икономически проблеми 

2. По-скоро положително – те реално имат положителен ефект в дадени ситуации и развиват гражданското 

общество 

3. По-скоро отрицателно – те реално нямат значителен ефект в дадени ситуации и нямат голям ефект върху 

развитието на гражданското общество 

4. Отрицателно – те не могат да имат значителен и устойчив ефект за преодоляването на социално-икономическите 

проблеми  

5. Друго, моля посочете: ____________________________ 

16. Имате ли приятели, които имат собствен бизнес или работят за себе си? 

1. Да 

2. Не 

17. А имате ли приятели, които работят в социално-насочени организации, предприятия или са ангажирани със 

социални каузи? 

1. Да 

2. Не 

18. Има ли във Вашето семейство лица, които имат собствен бизнес или работят за себе си? 

1. Да 

2. Не 

19. А има ли във Вашето семейство лица, които работят в социално-насочени организации, предприятия или са 

ангажирани със социални каузи? 

1. Да 

2. Не 

20. Работили ли сте някога за себе си? (като самонает, на свободна професия, като едноличен търговец и т.н.) 

1. Да 

2. Не 

21. А Вие лично, работили ли сте в социално-насочени организации, предприятия и били ли сте ангажиран(а) със 

социални каузи? 

1. Да 

2. Не 
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22. Имате ли свои собствени бизнес идеи?  

1. Да 

2. Не 

23. Бихте ли определили в каква степен желаете да стартирате собствен бизнес или да започнете да работите като 

самонаето лице? /Моля, посочете един отговор/ 

1. Изобщо не желая  

2. Желая в много малка степен 

3. Желая в известна степен 

4. Желая в голяма степен 

5. Вече работя за себе си: стартирах собствен бизнес и/или работя като самонаето лице 

 

 

24. Имате ли идеи, свързани с подобряването на социалната среда и положението на уязвимите социални групи? 

1. Да 

2. Не 

25. Бихте ли стартирали собствен бизнес, свързан със социални каузи? /Моля, посочете един отговор/ 

1. Изобщо не желая  

2. Желая в много малка степен 

3. Желая в известна степен 

4. Желая в голяма степен 

5. Вече съм стартирал собствен бизнес, свързан със социални каузи 

 

26. Колко години опит в предприемачеството имате? _______________ (ако нямате такъв опит, моля посочете 0) 

 

 

27. Ако вече имате собствен бизнес, как бихте оценили развитието на бизнеса към момента? 

1. Успешен 

2. По-скоро успешен 

3. По-скоро неуспешен 

4. Неуспешен 

5. Не мога да преценя 

6. Нямам собствен бизнес 

 

28. Ако вече имате собствен бизнес, в каква степен сте склонен да стартирате допълнителни дейности, които да са 

социално-ориентирани? 

1. В много голяма степен 

2. В известна степен 

3. В много малка степен 

4. Изобщо не съм склонен да стартирам допълнителни социално-ориентирани дейности 

5. Нямам собствен бизнес 

29. Купували ли сте стоки, които са изработени от социални предприятия (хранителни продукти, сувенири, 

мартеници, картички и др.)? 

1. Да 

2. Не 

3. Не зная 
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30. Бихте ли закупили стока, изработена от социално предприятие? /Моля, посочете един отговор/ 

1. Да, винаги бих предпочел такъв тип стоки пред останалите 

2. По скоро да – стига да е достатъчно качествена 

3. По скоро не – само ако нямам друг избор 

4. Не, предпочитам да купувам утвърдени марки и стоки, произведени в чужбина 

 

31. Запознат ли сте с идеите за социално предприемачество и социално предприятие? 

1. Не 

2. По-скоро не 

3. По-скоро да 

4. Да 

32. Бихте ли участвали в обучителни курсове по социално предприемачество? 

1. Да, независимо дали са безплатни или платени 

2. Да, но само ако са безплатни 

3. Не 

 

33. В каква степен са развити у вас следните компетентности? Моля използвайте шестобалната система, където 2 е 

слаб, а 6 – отличен.  

 2 3 4 5 6 

1 Понятията за социално предприемачество и социални иновации. социални 
проблеми, неудовлетворени нужди и възможности 

     

2 Бизнес мениджмънт      

3 Управление на социално предприятие      

4 Правна рамка в България      

5 Разработване на бизнес идея в сферата на социалното предприемачество      

6 Социален маркетинг      

7 Набиране на средства      

8 Разработване на бизнес план за социално предприятие      

9 Реализация на социални проекти 
и положително социално въздействие 

     

 

34. Моля посочете пол: 

1. Мъж 

2. Жена 

 

 

35. Каква е вашата възраст в навършени години? ___________ 

 

 

36. Към коя етническа група принадлежите? 

1. Българска 

2. Турска 

3. Ромска 

4. Друга (моля, посочете…………………….) 
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37. Какво е вашето семейно положение: /Моля, посочете един отговор/ 

1. Неомъжена /неженен 

2. Семеен/ семейна или живеещ/а заедно без брак 

3. Разведен/а / разделен/а 

4. Вдовец/ вдовица 

 

38. Моля посочете колко деца имате: 

________________________ деца 

 

39. Има ли във Вашето семейство деца или лица с увреждания? 

1. Да 

2. Не 

40. Приблизително, какъв беше доходът на Вашето семейство/домакинство през миналия месец? /Моля, посочете 

един отговор/ 

1. По-нисък от 200 лева 

2. Между 200 и 399 лева 

3. Между 400 и 599 лева 

4. Между 600 и 799 лева 

5. Между 800 и 999 лева 

6. Между 1000 и 1500 лева 

7. Над 1500 лева 

8. Друго, моля посочете:____________________________ 


