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Анализ на анкетно проучване във връзка с изпълнение на 

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

Община Бяла Слатина 

 

 Настоящото анкетно проучване се проведе в периода 02.05.2017 г. – 15.05.2017 г. 

и обхваща 1 300 потребители на социалната услуга „Топъл обяд“, предоставяна на 

територията на община Бяла Слатина. То е анонимно и съдържа 11 въпроса (1 открит, 8 

закрити и 2 полузакрити). Целта на анкетното проучване е да се изследва мнението на 

преките ползватели на услугата по отношение на нейното качество, както и да се 

измери потребността им от други съпътстващи услуги и подкрепа. 

 Въпросът „От колко време сте потребител на социалната услуга „Топъл 

обяд“, има следното разпределение на отговори: 

 
 На поставения дихотомен въпрос „Харесвате ли приготвената храна, която 

получавате за вкъщи?“, участвалите в нашето изследване отговарят така: 
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 Относно подобряването качеството на живот вследствие от възползването от 

социалната услуга „Топъл обяд“, анкетираните изразяват разнородни мнения. 

Графиката на техните отговори изглежда по следния начин: 

 

 
 58% от всички са на мнение, че животът им значително се е подобрил откакто 

ползват предоставяната от Община Бяла Слатина услуга. За 30.2% или за 393 души 

услугите по проекта са полезни като цяло, а 4.5% не могат да отговорят на така 

поставения въпрос, тъй като са потребители на услугата от скоро. 

  

 Към настоящия момент приготвената храна по проект „Осигуряване на топъл 

обяд в Община Бяла Слатина - 2016“ се състои от супа, основно ястие и хляб. В случай 

на възможност за предоставяне и на десерт и на въпроса „Под каква форма 

предпочитате да се получава той?“, приготвеният такъв взема връх над сезонните 

плодове. Отговорите на този въпрос визуално изглеждат така: 

 

 
 

 От предложените възможности за отговор на въпроса „Имате ли достатъчно 

информация за социалните услуги, които можете да ползвате на територията на 

Община Бяла Слатина?“ ни става ясно, че най-голямата част от анкетираните (общо 

83.8%) са запознати с услугите, които се предоставят, а неориентираните по въпроса са 

16.2%. 
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 Парадоксално на факта, че повечето от респондентите са наясно с 

предоставяните социални услуги, малка част от тях се възползват от подкрепата, която 

предлага Община Бяла Слатина. На поставения въпрос „Възползвате ли се от други 

социални услуги?“, участвалите в анкетното проучване отговарят по следния начин: 

 

 
 

 Предложените възможности за отговор са: личен асистент, домашен помощник, 

социален патронаж и интегрирани социални услуги, свързани с грижа за деца, като има 

опция „Друго“ с възможност за уточнение на вида социална услуга. Всеки участник в 

анкетното проучване е отговорил с „да“ или „не“ за всяка от изброените услуги. 

 

 Резултатите от зададения въпрос „Какви социални услуги или подкрепа 

смятате, че ще Ви бъдат полезни?“, са представени на графиката по-долу:  

 

 
  

  

 

 

 

 



Договор №BG05FMOP001-03.002 -0057- С01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица, Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“  

 

 

 Съотношението между мъжете и жените, потребители на социалната услуга 

„Топъл обяд“ е приблизително спазено. 43.5% или 565 души са представителите на 

мъжкия пол, а 56.5% (735 души) са от женски пол.  

 
 

 Видно от следващото изображение е процентното разпределение на 

респондентите по възрастов признак: 

 
 

 И по етнически признак или принадлежност към групи: 

 
 

 Най-често срещаните думи, използвани при направените от анкетираните 

предложения за подобряване на социалната услуга „Топъл обяд“, са: 

 
 

 Техните предложения са свързани с това да им бъде предоставяно по-голямо 

количество хляб, менюто да се разнообрази, да има повече зеленчуци под формата на 
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салати, да се увеличи персонала, да има десерт и т.н. Конкретните им забележки към 

така предоставяната услуга са по отношение на качеството на част от храните, като 

например картофеното пюре и рибата. Част от респондентите са изразили желанието си 

да им бъде предоставяна суха храна през почивните дни и , по възможност, храната им 

да се доставя до вкъщи. 

 

 

 Приложение: Анкетна карта 
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ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 
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Уважаеми потребители, 

Настоящата анкета е анонимна и има за цел да изследва мнението Ви във 

връзка с предоставяната от Община Бяла Слатина социална услуга по проект 

„Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла Слатина 2016“. От една страна, като 

потребител, Вие имате възможност да поставите оценка за качеството на 

социалната услуга и какво може да се подобри,  а от друга -  да посочите 

потребността от съпътстващи услуги и подкрепа.  

Моля, за всеки въпрос по-долу, да посочите отговор, който в най-голяма 

степен описва Вашата оценка, като поставите знак „“ или „Х“ в квадратчето.  

Благодарим Ви предварително! 
 

А Н К Е Т Н А  К А Р Т А 
 

1. От колко време сте потребител на социалната услуга „Топъл обяд“? (Моля, 

отбележете):  

 1 година 

 6 месеца  

 3 месеца  

 по-малко от 3 месеца 
 

2. Харесвате ли приготвената храна, която получавате за вкъщи?                                                    

 ДА    

 НЕ 
 

3. Подобри ли се качеството на живота Ви, откакто ползвате услугите по проекта? 

 Да, животът ми значително се подобри 

 Като цяло услугите по проекта са полезни за мен  

 По-скоро не виждам подобряване на живота ми 

 Не 
 Не мога да преценя, тъй като ползвам услугите по проекта отскоро 

 

3. В момента приготвената храна по проект „Осигуряване на топъл обяд в 

Община Бяла Слатина-2016“ се състои от супа, основно ястие и хляб. В случай на 

възможност за предоставяне и на десерт, под каква форма предпочитате той да се 

получава:   

 Приготвен /напр. крем, грис халва, мляко с ориз, реване и др./ 
 Плод /според сезона/ 

 

4. Имате ли достатъчно информация за социалните услуги, които можете да 

ползвате на територията на Община Бяла Слатина? 

 Да, запознат съм със услугите, които се предоставят и каква подкрепа предлагат 

 Донякъде съм запознат/а със съществуващите услуги 

 Не съм ориентиран/а по въпроса 
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5. Възползвате ли се от други социални услуги, предоставяни на територията на 

община Бяла Слатина? (дайте отговор „да“ или „не“ за всяка от изброените) 

А) Личен асистент:                     ДА          НЕ      

     Б) Домашен помощник:             ДА          НЕ      

В) Социален патронаж:                                                                              ДА          НЕ      

Г) Интегрирани социални услуги, свързани с грижи за деца               ДА          НЕ      

Д) Друго /уточнете/ ………………………………………………………………………... 
 

6. Какви социални услуги или подкрепа смятате, че ще Ви бъдат полезни? (Моля, 

посочете за всяка една от изброените): 

А) Център за социална рехабилитация и интеграция 

      ДА            НЕ              Не мога да преценя 
 

Б) Център за временно настаняване 

      ДА            НЕ              Не мога да преценя 
 

В) Звено „Майка и бебе“ 

      ДА            НЕ              Не мога да преценя 
 

Г) Център за обществена подкрепа 

      ДА            НЕ              Не мога да преценя 
 

Д) Дневен център за деца с увреждания 

      ДА            НЕ              Не мога да преценя 
 

7. Вашият пол е:  

 Мъж 

 Жена 
 

8. Вашата възраст е: 

 Между 18 и 25 години 

 Между 26 и 35 години 

 Между 36 и 45 години 

 Между 46 и 55 години 

 Между 56 и 65 години 

 Над 65 години 
 

9. Принадлежност към групи: 

 Българин 

 Чужд гражданин 

 Лице от малцинствени общности /вкл. роми/ 

 Лице с увреждания 

 Бездомно лица 

 Друго, посочете какво:………………………………………………………... 
 

10. Имате ли конкретни предложения за подобряване на услугата, която ползвате? 

 ДА /моля, посочете/ ………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………… 

 НЕ 


