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                  ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА  

3200 Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” 68;  Оп. дежурен: 0915/8-26-55 

               Кмет : 0915/8-20-11; Секретар: 0915/882-116; факс: 0915/8-29-14 

               e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com 

 

Анализ на анкетно проучване във връзка с изпълнение на 

съпътстващи мерки по проект „Осигуряване на топъл обяд - 2016“ на 

Община Бяла Слатина 

 

Анкетното проучване се проведе в периода 17.10.2016 г. – 26.10.2016 г. и обхваща 302 

потребители на социалната услуга „Топъл обяд“. То е анонимно и съдържа 9 въпроса 

(отворени и затворени). Целта на анкетата е да се изследва мнението на ползвателите на 

услугата, като това ще даде възможност за поставянето на реална оценка на 

потребността от съпътстващи услуги, като се вземат предвид нагласите на 

представителите на целевите групи по проекта. 

На въпросът „Възползвате ли се от социални услуги?“ респондентите почти 

единодушно се обединяват около отговор „ДА“ (91,1%). Това дава възможност да се 

разбере, че голяма част от потребителите живеят под прага на бедността, поради 

различни причини, сред които: липса на доход и близки, които да се грижат за тях, 

месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП и самотно живеещи 

лица и семейства, получаващи минимални пенсии.   
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От предложената графика става ясно, че 85.1% от потребителите на услугата „Топъл 

обяд“ в Община Бяла Слатина не са отговорили на зададения въпрос, тъй като 

зададеното условие предвижда този резултат. И все пак: 11,6% или 35 души от общо 

302 изразяват нуждата си от здравни грижи. Най-малка част от анкетираните (0,3%) 

посочват, че се нуждаят от посещение в дневен център за предоставяне на интегрирани 

социални услуги.  

 

Информацията достига до нас посредством различни комуникационни канали. В случая 

предложените възможности за отговор ни предоставят данни, от които разбираме, че 

64.9% или 196 души са се информирали за предоставяните от Община Бяла Слатина 

социални услуги чрез кметствата по места. Това е напълно разбираемо предвид факта, 

че общият брой ползватели на услугата „Топъл обяд“ по места значително надвишават 

броят на тези в града. Следващият източник на информация е Община Бяла Слатина с 

22,5% от общият брой респонденти, следвана от познати и приятели със 7%. Дирекция 

„Социално подпомагане“ събира едва 4,6% от подадените отговори, а под 

представената опция „Друго“, с която 1% от хората са избрали да отговорят на 

поставения въпрос, в настоящия случай се разбира „Местната кабелна телевизия“. 
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Анкетираните в настоящото изследване твърдят, че имат нужда основно от помощ при 

намиране на работа (24,5%), помощ при осигуряване на консултации от лекар (22,5%) и 

допълнително информиране за възможности за участие в програми за заетост (13,9%). 

Преобладаващата част от респондентите не отговарят на зададения въпрос (26,8%), а 

най-малка част от тях (съответно по 0,3%) се нуждаят от помощ за издаване на 

удостоверение за промяна на адрес, помощ при осигуряване на консултации от акушер-

гинеколог и помощ при записване на дете в училище. 
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171 души от общо 302 са самотно живеещи, което е видно от предложената по-долу 

фигура. 

 

Съотношението между мъжете и жените е относително спазено. 54,3% са жените, а 

45,7% - мъжете.  

 

Степента на образование на ползвателите на услугата „Топъл обяд“ е разпределена 

както следва: 45.4% от хората имат основно образование, 30.8% - средно, 19.9% - 



5 
 

начално, 3.6% - нямат образование, а 1 от общо 302 притежава диплома за завършено 

висше образование. 

 

По-голямата част (76.8%) от взелите участие в анкетното проучване са на възраст до 64 

години, а 23.2% - над 65 години. 
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Разпределението на ползвателите на социалната услуга „Топъл обяд“ е представено във 

фигура № 9. 

 

 

Приложение: Анкетна карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016“ 

 

Уважаеми дами и господа, 

Настоящата анкета има за цел да изследва мнението на потребителите на 

предоставяната от Община Бяла Слатина социална услуга „Топъл обяд“. Това ще 

даде възможност за поставянето на реална оценка на потребността от 

съпътстващи услуги, като се вземат предвид нагласите на представителите на 

целевите групи по проекта. 

Допитването е анонимно. Моля, изразете своето мнение по представените 

по-долу въпроси, като посочите един или няколко от указаните отговори. 

Благодарим Ви предварително! 

Община Бяла Слатина 

 

А Н К Е Т Н А  К А Р Т А 
 
 

1. Възползвате ли се от социални услуги?    а) да  б) не 

2. Ако отговорът на предходния въпрос е НЕ, посочете от какви социални услуги 

имате нужда: 

a) Здравни (посещение от здравен работник/посещение в Център за предоставяне на 

здравни грижи) 

б) Личен асистент/домашен помощник/социален асистент 

в) Посещение в дневен център за предоставяне на интегрирани социални услуги 

г) Друго, моля посочете.......................................................................................... 

 
3. По какъв начин се информирате за предоставяните социални услуги? 

а) Чрез Община Бяла Слатина 

б) Чрез местното кметство 

в) Чрез Дирекция „Социално подпомагане“ 

г) Чрез познати/приятели 

д) Друго, моля посочете.......................................................................................... 

 
4. От какъв вид съдействие, помощ и/или консултация се нуждаете? /възможен е 
повече от един отговор/ 

а) За издаване на акт за раждане 

б) За издаване на свидетелство за сключен граждански брак 



 
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016“ 

 
в) За издаване на удостоверение за промяна на адрес 

г) За издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината 

д) Помощ при осигуряване на консултации от лекар 

е) Помощ при осигуряване на консултации при зъболекар 

ж) Помощ при осигуряване на консултации при акушер-гинеколог 

з) Помощ при записване на ДЕТЕ в училище 

и) Психологическа помощ и подкрепа 

й) Консултации за управление на семейния бюджет 

к) Консултации за здравословно и балансирано хранене 

л) Помощ при регистрация в Бюрото по труда 

м) Допълнително информиране за възможности за участие в програми за заетост 

н) Помощ при намиране на работа 

о) Консултации за това как да информирате Дирекция „Социално подпомагане“, 

Полиция и др. при наличие на рискова за Вас ситуация 

 
5. Самотно живеещо лице ли сте?      а) да   б) не 
 
 
6. Вашият пол е: 

а) Мъж 

б) Жена 

 

7. Вашата степен на образование е: 

а) Начално 

б) Основно 

в) Средно 

г) Висше 

д) Без образование 

 
8. Вашата възраст е: 

а) До 64 години 

б) Над 65 години 

 
9. Населено място, в което живеете: .............................................................................
  


