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1. Ситуация  
 
Организиране и участие в Социологическо изследване: 
Цел – изследване на община Варна като предоставяща социални и интеграционни услуги, представителите 

на НПО и работодателите от региона с техните виждания, очаквания и възможности за предлагане на работни 
места на лицата от целевата група по проекта.  

Социологическо изследване ще бъде оформено в социологически доклад за община Варна. 
Изследването ще включва анкетиране на респонденти в община Варна.  
Ще се изготви методика която ще включва 4 вида анкетни карти - за представителите на бизнеса, за 

жителите на общината, за представителите на общинска администрация и в частност социалната служба и за 
представители на НПО в общината като доставчици на социални услуги.  

Проучването ще се извършва на място от изследователи чрез попълване на предварително изготвени 4 
вида анкети.  

Дейностите в социологическото изследване ще са: 
1. Формиране и инструктаж на изследователски екипи за събиране на необходимата информация.  
2. Подготовка на методиките и инструментариума за събиране на необходимата информация. 
3. Обсъждане на разработените методики в работни групи включващи експерти от всички заинтересувани 

институции, организации и групи по интереси. 
4. Отпечатване и комплектуване на изследователските инструменти /анкетни карти, формуляри, помощни 

материали и др./ 
5.  Регистрация на данните. 
6. Обработка и анализ на събраната информация. 
Изследването ще обхване 750 /седемстотин и петдесет/ респондента на територията на община Варна. 
Резултати: 
1. Организирано и проведено социологическо изследване - 1 брой. 
2. Изготвен изследователски доклад и анализ на изследваната ситуация в община Варна - 1 брой. 
 

 
2. Встъпителна бележка 
 
Независимо от многообразието и дори при наличието на разнопосочни гледни точки на политиците, на 

представителите на държавните институции, на синдикатите или на организациите на хората с увреждания,на 
изследователите и на гражданите и гражданските организации, според нас почти всички вероятно биха се 
обединили около мнението, че въпреки всичките международни, европейски и национални правни и 
административни документи, предвиждащи дейности за решаване на проблемите за социална и трудова 
интеграция на хората с увреждания, резултатите са повече от неудовлетворителни. 

Политиките за хората с увреждания са структурирани около икономически интереси, прикрити зад 
противопоставянето или разминаването между т. нар. „медицински” и „социален” модел на уврежданията, 
което рефлектира върху социалната и трудова интеграция на хората с увреждания. Това „противопоставяне” 
се превръща в удобен параван за формална дейностна активност, която паразитира върху: а) 
административната асинхронност и декоординираност; б) лицемерното обществено (само)съжаление и в) 
юридическата разхвърляност и неяснота.  

Всичко това накърнява интересите на хората с увреждания и подкопава обществения интерес, доколкото 
оставя възможности за корупционни практики и за скрита дискриминация, за липсата на механизми за 
властови баланс и взаимен контрол между субектите, които работят за социална и трудова интеграция на 
хората с увреждани, за недостатъчната публичност, прозрачност и отчетност при дейностите в тази сфера, 
както и за вътрешно напрежение между организациите на хора с увреждания.  

На фона на горепосоченото, ние виждаме смисъл в настоящия проект, който има за цел да работи за 
преодоляването на тези препятствия, чрез усилията на медиатори, работещи за трудовата интеграция на 
хората с увреждания. Нашият оптимизъм е в това, че на основата:  1/ на доброто познаване на правните 
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реалности и на наличната административна структура; 2/ на компетентността за функционирането на пазара 
на труда и разкриването на ниши в него, в които могат да бъдат реализирани хора с увреждания, според 
тяхното образование, професионална квалификация и на индивидуалния психически и физически капаците на 
всеки отделн кандидат, а последното предполага и 3/ специализираната подготовка на медиаторите за 
работа с хора с увреждане, което предполага възможности за въздействие и подготовка, както на хората с 
увреждания, така и на работодателите и съответната среда, в която биха работили хората с увреждания, може 
не само да се изпълнят целите на проекта, но и да се разработят добри практики за мултипликация на 
постигнатите резултати. 

Това наше виждане и с този оптимизъм ние подходихме към социологическия панел в рамките на проекта, 
който според нас трябва да подпомогне както работата в рамките на проекта, така и да осмисли социалното 
пространство на социалната и трудова интеграция на хората с увреждания, социалните роли на всеки един 
участник в този процес. 

 
 
3. Теоретични бележки и понятиен апарат 
 
Днес основно говорим за хора с увреждания и избягваме понятието инвалид и инвалидност. Смисловото 

поле на мисленето ни въпреки това си остава тъкмо идеята за инвалидността. Ето защо, по-долу стъпваме на 
теоретичните разработки и виждания на изследователи като Колин Барн /Barnes, C. (1990) Cabbage Syndrome: 

The social construction of dependence. The Falmer Press/, Божидар Ивков / доц. д-р Божидар Ивков, СОЦИОЛОГИЯ НА 

ИНВАЛИДНОСТТА (ИЗБРАНИ ПРЕВОДИ И СТАТИИ ОТ ЛИЧНИЯ БЛОГ) Изд. „Омда“ 2014/ и др., които ни дадоха възможност да 
развием нашата концепция и теопетичен модел. 

Понятието „инвалидност“ се свързва с множество конотации, водеща сред които е усещането за не-
валидност на човека поради физически, сензорни или ментални/психически заболявания и/или увреждания.  

„Инвалидността е състояние и/или процес, който е резултат от отговора на обществото към уврежданията 
на индивидите и който ги поставя в затруднена или неизгодна ситуация и създава пред тях икономически, 
социални, психологически и от физическата среда бариери, които те не могат да преодоляват, както 
останалите хора. Това трайно затруднява, ограничава или прави невъзможно извършването на всички или 
част от житейските дейности и/или изпълнението на социалните роли, присъщи за дадена възраст, пол, 
образование и квалификация, в съответствие с правните и социалните норми на обществото“ (Б. Ивков).  

Като процес инвалидността е:  
-многоетапен процес  
-многоизмерен процес  
Съобразно критерия „вид инвалидност“, се различават:  
-физическа инвалидност, породена от: генетични аномалии, травматични увреждания, различни 

заболявания – ревматични, неврологични и др., заболявания и увреждания на слуха и зрението и др.  
- умствена и психическа, породена от различни умствени или психически заболявания и увреждания.  
За инвалидност може да се говори тогава, когато уврежданията и настъпилите като последица от 

тях функционални дефицити затрудняват, ограничават или правят невъзможно извършването на 
основните ежедневни дейности и изпълнението на присъщи социални роли.  

Те се проявяват в основните житейски сфери:  
-лична хигиена и хранене,  
-моторни възможности и възможности за придвижване в пространството,  
-придобиване на професия и професионална квалификация, както и намиране и задържане на работно 

място и получаване на доходи от труд,  
-създаване и поддържане на трайни социални връзки и контакти с други хора (участие в различни 

социални мрежи),  
-обучение и образование  
-рекреация, почивка и свободно време.  
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Оценката на последиците от появата и съществуването на инвалидност, е свързана с величината на 
затрудненията, ограниченията във възможностите при и/или невъзможността за:  

-извършване на ежедневните, присъщи за всеки човек, дейности,  
-извършване на дейностите, свързани със самостоятелния живот в общността и социалните групи,  
-изпълнение на социалните роли в сферата на образованието, труда, семейството (в т.ч. сексуаланите 

отношения), участието в публичния живот и др.,  
-нивото на достъп до всички сфери на социалния живот.  
Последиците от различни травми и увреждания, са свързани с настъпването на различни затруднения, 

ограничения и/или невъзможност за извършване на определени действия.  
Те се проявяват в следни сфери:  
-биофизическа,  
-умствена и/или психическа,  
-професионална,  
-социална,  
-икономическа,  
-правна.  
Оценката и отношението на обществото към тези затруднения, ограничения и/или невъзможност за 

извършване на определени действия и дейности, както и условията и възможностите, които обществото 
предоставя на хората, които ги изпитват, за да ги преодоляват и да се реализират, оформят социалния 
контекст на инвалидността.  

Към хората с пожизнена инвалидност (според приетата в България терминология), принадлежат 
лицата, които изпитват значими ограничения или невъзможност да извършват основни ежедневни 
дейности и да изпълняват присъщи за тях социални роли.  

Това са лица, които освен че имат ограничени възможности, допълнително изпитват ограничаване на 
възможностите си от самата организация на обществото, изразяващо се в съществуването на различни 
социални бариери в сферата на:  

-физическа среда  
-образование,  
-професионално обучение и квалификация,  
-заетост и професионална кариера,  
-изкуство,  
-социални контакти, създаване на семейство и репродукция,  
-комуникация,  
-рекреация и свободно време, и др.  
Физически последици от инвалидността  
Настъпването на инвалидност може да доведе до следните промени във физическите възможности на 

човека с инвалидност:  
-възможни са промени във външния вид на тялото – настъпване на видима инвалидност,  
-възможни са промени във възможностите за извършване на различни действия и дейности, като:  
• затруднения, ограничения или невъзможност за физически усилия при извършване на различни действия 

и дейности,  
• затруднения, ограничения или невъзможност за придвижване в дома и/или извън него (затруднена 

мобилност),  
• смущения в пазенето на равновесие,  
• промени в реакциите спрямо влиянието на външни фактори,  
• затруднения в говора  
-възможни са промени във възможностите за чуване и виждане и др.  
 
 
 



       

6 

ФОНДАЦИЯ "ВЛАДИСЛАВОВО" 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

Психически последици от инвалидността  
В зависимост от вида и степента на увреждане и инвалидност при различните хора е възможно да се 

проявят специфични психични последици, като:  
-различни по вид и степен притеснения за собственото здраве, в резултат на които е възможно да се 

проявят и да се развият: хипохондрия, фобии, депресия и др.,  
-експресивни реакции,  
-фрустрация и др.  
При наличие на хронична физическа болка, в зависимост от силата й, е възможно да настъпят:  
-страхови психози,  
-паник атаки,  
-принудителна самоизолация и др.  
Социални последици от инвалидността  
Основната социална последица от наличието на увреждания, водещи до инвалидност, е превръщането на 

множество елементи на системата общество в социални бариери, които хората с инвалидност не могат да 
преодоляват, както останалите хора.  

Организацията на обществото, създаваща многобройни и разнообразни социални бариери, е основната 
причина за прерастване на уврежданията в инвалидност и социална недостатъчност.  

Тук всяка последица за индивида е следствие от влиянието и действието, както на личните затруднения, 
ограничения или невъзможност, така и от – най-вече – самата организация на обществото.  

Сред възможните основни социални последици за индивида от настъпването на инвалидност, са:  
-затруднения, ограничения или невъзможност за обучение и образование,  
-затруднения, ограничения или невъзможност за придобиване и/или запазване на професионалната 

квалификация,  
-затруднения, ограничения или невъзможност за започване на работа и/или запазване на работното място,  
-затруднения, ограничения или невъзможност за преквалификация,  
-затруднения, ограничения или невъзможност за поддържане на нормални семейни отношения,  
-затруднения, ограничения или невъзможност за поддържане на съседски и приятелски връзки и 

отношения,  
-промяна, понякога тотална и доста драматична, на всички житейски планове и аспирации,  
-понижаване на социалните позиции и статус,  
-намаляване на личните доходи и развитие на някаква степен на финансова зависимост,  
-попадане в процес на обедняване и – често това е съвсем реална възможност – изпадане в състояние на 

бедност,  
-затруднения, ограничения или невъзможност за преодоляване на различни социални бариери и др.  
Сред основните социални последици от инвалидността са и:  
-наличието на затруднен, ограничен или отсъстващ достъп до различни сфери, системи и подсистеми на 

обществото, в т.ч. до социални услуги,  
-проява на честа и множествена дискриминация поради инвалидността,  
-маргинализация и автомаргинализация,  
-сепарация, сегрегация и гетоизация.  
Комплексна рехабилитация на хората с инвалидност  
Най-общо комплексната рехабилитация може да се дефинира като сложен социо-медицински 

процес, чиято цел е възвръщане на физическите, психическите, професионалните и социалните 
възможности на човека с инвалидност, във възможно най-висока степен.  

Комплексната рехабилитация е индивидуално и институционално (социално) усилие, включващо както 
активната позиция и действия на човека с инвалидност, така и активните действия и дейности на съответните 
институции, отговорни за един или друг вид рехабилитация.  

Комплексната рехабилитация е толкова по-ефективна, пълноценна и с позитивен резултат, колкото  
(а) повече социални бариери обществото е в състояние да отстрани пред човека с инвалидност, в т.ч. и 

тези (понякога най-вече тях), свързани с предразсъдъци, негативни стереотипи и социални представи,  
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(б) по-успешно се бори с дискриминацията на хората с инвалидност,  
(в) не маргинализира, сегрегира и сепарира хората с инвалидност.  
Комплексната рехабилитация включва следните видове рехабилитация  
-медицинска рехабилитация – включва система от медицински методи за лечение чрез: кинезитерапия, 

физиотерапия (например светло лечение, водолечение, в т.ч. подводна гимнастика, прилагане на 
електрическо и магнитно поле и др.), криотерапия и др.,  

-професионална рехабилитация – възвръщане на възможностите на човека с инвалидност за повторно 
започване на работа в същите или други професия и/или работно място. Включва множество обучителни, 
образователни, квалификационни и преквалификационни методи, които най-добре могат да се реализират на 
бъдещото работно място на човека с инвалидност. Важен елемент в процеса на професионалната 
рехабилитация и квалификация – особено при млади хора, е професионалното ориентиране,  

-социална рехабилитация – включва различни методи за адаптация, реадаптация и социално включване 
на хората с инвалидност (деца и възрастни) в образователния, професионалния и социалния живот на 
общността, в която живеят,  

-психологическа рехабилитация – този вид рехабилитация е насочен към оказване на психологическа 
подкрепа и помощ в процеса на адаптация към собствените увреждания, към успешно завръщане в 
обществото, към преодоляване на страха, несигурността, зависимостта, възвръщане на емоционалното 
равновесие и др.,  

-функционална (или елементарна, както се нарича при слепите) рехабилитация – това е рехабилитация, 
при която се използват различни техники и методи за обучение и възвръщане на уменията и възможностите 
на хората с различна инвалидност за извършване на дейности от ежедневието, за адаптация спрямо 
изискванията на ограничените от самото увреждане функции на тялото, обучение при самообслужване (в т.ч. 
правилно ползване на различни помощни средства), постигане на самостоятелност и развитие на умения за 
независим живот и др.  

х х х 
Това са само една част от проблемите, които са предмет и обект на изследване от научната дисциплина 

социология на инвалидността.  
В теоретико-методологически аспект важните изследователски задачи са свързани с:  
-изследване и анализ на съществуващите модели на инвалидността,  
-изследване на възможностите на различни социологически теории и концепции, с помощта на които се 

анализират различни процеси и явления в сферата на инвалидността,  
-създаване и въвеждане в изследователската практика на нови социологически теории и концепции или 

доразвитие на вече съществуващи,  
-изследване и анализ на съществуващите модели на социална политика в сферата на инвалидността,  
-изследване на публичните политики спрямо хората с инвалидност и др.  
Сред най-значимите постижения на социология на инвалидността, са:  
-концепцията за двата основни модела на инвалидността – индивидуален (медицински) и социален,  
-концепцията за хората с инвалидност като потиснато малцинство,  
-концепцията за стигматизация на хората с инвалидност,  
-концепцията за социалните роли на хората с инвалидност,  
-концепцията за медикализация на инвалидността,  
-концепцията за публичното пространство като резерват за хората с инвалидност и др.  
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4. Теоретичен модел 
 
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА  

 
I. Тема  
Основна задача 
Анализ на социалната среда при интеграцията на хората с увреждания в обществото и на пазара на труда. 
Допълнение: 
1. Качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства; мотивация за водене на независим и 

самостоятелен живот; възможности за равни възможности за заетост и интеграция на пазара на труда. 
2. Мнение на работодателите за трудовата интеграция на хората с увреждания. 
 
II. Обект  
Основен обект съгласно поръчката за иследването 
1. Гражданите от община Варна 
2. Представители на: 
2. 1. НПО 
2. 2. Администрацията, работеща с хора с увреждания 
2. 3. Работодателите 
Допълнение: 
Хората с увреждания от община Варна 
 
III. Предмет  
Предметът на нашето изследване е да се проучи дали се осигуряват необходимите условия за равни 

възможности за заетост и интеграция на пазара на труда. Достъпът до блага и институции е основна 
предпоставка за реализиране на определена цел или да се осигурят важни потребности и права. Достъпът от 
гледна точка на хората с увреждания е логически свързана система, която трябва да се съблюдава и спазва.  

 
IV. Теоретична обосновка  
Проблемът, за решаването на който ще спомогне това изследване, е ниското ниво на информираност и 

респективно съпричастността от страна на обществото спрямо проблемите на инвалидите..  
 
V. Цел  
Целта на проекта е да се направи сборен анализ на настоящото положение по въпроса с осигуряването на 

пълноценен живот на хората с увреждания, както и да се установи мнението на засегнатата социална група.  
 
VI. Задачи  
1. Да се анализира отношението на обществото към проблема;  
2. Да се анализира достъпът на хората с увреждания до образование и професионално обучение и 

квалификация;  
3. Да се проучи до каква степен е осигурен достъпът на хората с увреждания до пазара на труда;  
4. Да се установи до каква степен хората с физически увреждания се възползват от специално изградените 

съоръжения и сгради и кои са местата, които са възпрепятствани да посетят;  
5. Да се анализира достъпът на хората с увреждания до информация и какви социални привилегии им се 

предоставят;  
6. Да се направи оценка на усилията, които полагат занимаващите се с проблема организации ;  
 
VII. Хипотези  
1. Обществеността стои зад идеята да се работи по-усилено по проблемите със затруднения достъп на 

хората с увреждания до всички институции и блага, до които имат достъп всички останали хора;  
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2. Смятаме, че малка част от хората с увреждания имат достъп до образование и се възползват от него;  
3. Предполагаме, че хората в неравностойно положение изпитват затруднения в намирането на работа;  
4. Считаме, че хората с увреждания, които имат възможността да използват специално създадените за тях 

блага и допълнително изградени конструкции, се възползват от тях във всеки момент, когато им се наложи и 
това улеснение се отразява полезно на съществуването им.  

5. Предполагаме, че малко от хората с увреждания са добре запознати със своите права и с това на какви 
социални услуги могат да разчитат. От друга страна, нашето мнение е, че социалните подпомагания за хората 
с увреждания са достатъчни чрез варирането им в списъка, но не и по приложение. Според нас много от 
инвалидите имат право на социални помощи, но не ги получават поради една или друга причина.  

6. Допускаме, че от информацията, която ще даде изследването ще се установи, че готовността на 
правителствените и неправителствени организации да помогнат на хората с увреждания е голяма, но фактите 
ще посочат, че явно не са достатъчно мобилизирани, тъй като достъпът на инвалидите до всички организации 
и блага все още не е налице.  

 
Допълнителни разсъждения във връзка с хипотезите: 
 
1. Достъпът до образование и професионално обучение  
 
Образование  
Достъпът до образование е актуален проблем, който допринася за създаването на равни възможности за 

хората с увреждания. Образованието е основно човешко право във всички международни документи, 
свързани с правата на човека. Съществуващото законодателство, а още повече същесвуващата практика, 
обаче не създават достатъчно условия и гаранции за достъп до интегрирано образование на хората с 
увреждания, когато то е техният избор. На този етап у нас интегрираното обучение е само за единични случаи.  

Интегрираното образование все още не е реалност, поради две основни причини:  
Първата е, че масовото училище е недостъпно за децата със специални образователни потребности:  
. сградите не са приспособени за посетители от тази социална група  
. ограничен е достъпът до учебното съдържание на децата със специфични образователни потребности 

поради липсата на методика за обучението им, подходящи учебници, подготвени педагози за работа с тези 
деца, няма практика да се изготвят индивидуални учебни планове  

Много деца с физически увреждания не посещават училище, а получават образованието си в къщи. Това, 
което е постигнато до момента по този въпрос е, че за целта те биват посещавани по домовете им от учители 
по различни предмети като в края на всяка учебна година получават и диплома за завършен определен клас. 
Но така се прекъсва социалният контакт на децата-инвалиди с околния свят. 

 
Професионално обучение  
Предлага се от:  
. работодателите или органите по назначаване – за работещите хора с увреждания;  
. бюрата по труда – за безработните хора с увреждания;  
. организациите на и за хора с увреждания;  
. специализираните предприятия.  
 
2. Достъп до пазара на труда (социално-икономическа интеграция)  
Хората с уврежданяи в България постепенно започват да преодоляват социалната си изолация и излизат на 

пазара на труда. Фирмите започват да осъзнават, че много служители от този тип знаят не по-малко и 
изпълняват задълженията си не по-зле от здравите. Ползите от тяхното назначаване са: компанията решава 
кадровия си проблем и трупа имидж като социалноотговорен работодател, а човекът с увреждане получава 
шанс за професионална, а и за житейска реализация.  
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Видове професии, достъпни за хората с физически увреждания  
. Надомна работа  
. Работа чрез интернет (онлайн-търговия и др.)  
. Работа на бюро (чиновническа, счетоводна и др.) или неизискваща голяма мобилност работа.  
Назначаването на работа на хора с физически увреждания представлява проблем за повечето 

работодатели, тъй като трябва да се направят някои значителни промени в условията на труд, които се 
изискват за нормалното протичане на рабогния процес на такива служители.  

На първо място самата сграда, в която ще бъдат приети да работят, трябва да отговаря на техните нужди, 
тоест да бъде достъпна за тях – като местоположение и вътрешна конструкция. Интензивността на работа в 
зависимост от нейното естество също трябва да се съобрази с възможностите на инвалидите. За всички 
извънредни нужди на инвалидите, които са назначени на работа, трябва да се вложат средства от страна на 
работодателя, които той е длъжен да предвиди.  

 
Закон за защита на инвалидите, наети на работа  
Хората с трайни увреждания, които получават доходи от трудова дейност, ползват данъчни облекчения 

при условия и по ред, установени вЗакона за облагане доходите на физическите лица.  
Никой работодател не може да проявява дискриминация по отношение на квалифицирано лице с 

увреждане при:  
. кандидатстване за работа;  
. наемането, повишението в длъжност или уволнението на работниците и служителите;  
. определянето и заплащането на трудовото възнаграждение;  
. повишаване на квалификацията и преквалифицирането.  
 
3. Достъпът до жизнена и архитектурна среда  
Съгласно действащата нормативна уредба, която сравнително слабо се познава и още по-малко прилага, за 

създаването на архитектурна среда за всички, включително и лица с физически увреждания (инвалиди), 
основната тежест се пада на общината. Тя трябва да осигурява безпрепятствено движение на инвалидите и 
лицата с различни увреждания на всички нива в жилища, обществени сгради и обекти за обществено 
ползване.  

В момента обаче нещата стоят по следния начин: обществените тоалетни масово са премахнати; 
новоремонтираните булеварди са частично съобразени с изискванията; снижаването на бордюрите (където 
проектантите и строителите са се сетили да ги направят) не са нормативни, а в повечето случаи липсват. 
Практиката у нас като че внушава, че тротоарите са предназначени за паркинги на леки коли, а уличните 
платна - за пешеходците. Често трябва да се пресича уличното платно, където профучават коли.  

Погледнато от позитивната страна Министерството на младежта и спорта и Министерството на 
образованието и науката в сътрудничество с общините, спортните федерации и спортните клубове създават 
условия за социална интеграция на хората с увреждания чрез:  

. приспособяване и предоставяне на спортните обекти и съоръжения за ползване от хора с увреждания;  

. популяризиране на спортни прояви на хора с увреждания чрез средствата за масово осведомяване;  

. подготовка и участие на спортисти с увреждания в тренировъчна и състезателна дейност.  
Министерството на културата осигурява условия за интеграция чрез:  
. предоставяне на специализирана информация за ползване на услуги, маршрути, архитектурно -

транспортни и други облекчения в места за обществено ползване, предназначени за отдих и култура;  
. осигуряване на условия и подкрепа за развитие на таланти и насърчаване на творческите изяви на хората 

с увреждания.  
От горепосочените факти става ясно на какво ниво е достъпността до всички сгради и места, 

предназначени за обществено ползване. По-конкретно казано, достъпността се развива постепенно.  
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4. Достъпът до социални услуги  
По-голямата част от хората с увреждания и днес продължават да бъдат изолирани както поради 

недостъпна околна среда, така и поради липса на адекватни условия за интеграция. Сериозен проблем е 
внушената представа, която много от тия хора имат за самите себе си. Често те биват възприемани като 
пасивни получатели на социални помощи и нямат нагласа за участие в обществените процеси Достъп до 
социални услуги имат всички членове на обществото. Хората с физически увреждания обаче са 
„привилегировани” с по-различен начин на третиране, що се отнася до помощите, които им се полагат, тъй 
като някои от тях нямат възможността да си осигурят дори някои жизнено-необходими блага или условия за 
съществуване. Тоест хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция 
според вида и степента на увреждането, както и в зависимост от индивидуалните им потребности.  

Добавката е парична помощ, която допълва собствените доходи и служи за покриване на разходи за:  
. транспортни услуги;  
. комуникационни услуги;  
. потребности от енергия и горива;  
. балнеолечение и рехабилитационни услуги;  
. диетично хранене и лекарствени средства;  
. задоволяване на други основни жизнени потребности.  
 
5. Достъпът до информация  
Всеобщият и равноправен достъп до информацията е основно право на гражданите в демократичното 

общество. В процеса на евроинтеграцията на България се обръща специално внимание на проблемите на 
хората в неблагоприятно положение. В България функционира добре развита мрежа от библиотеки. 
Незначителен е броят на специалните библиотеки, предназначени да обслужват хора с физически 
увреждания. Основните причини за това са свързани с липсата на целево финансиране за адаптиране на 
сградите, за специално оборудване за набавяне на подходящите видове издания, както и със сравнително 
бавното навлизане на съвременните информационни технологии в библиотеките.  

По-важните достъпни ресурси са:  
. Подбрани сайтове на държавни и неправителствени организации; национални стратегии, нормативни 

документи, формуляри, справки и т.н.  
. Библиотечни пълнотекстови ресурси (собствени пълнотекстови политематични ресурси на български 

библиотеки)  
. Полезни Интернет ресурси и колекции (подбрани от библиотеките свободно достъпни ресурси в 

мрежата)  
. Обща информация за библиотеките. Библиотечни колекции. Електронни каталози. Електронни издания – 

списания, библиографии, бюлетини и други.  
 

5 . Метод на извадката  
 
Границата на генералната съвкупност представлява живеещите в община Варна, защото се интересуваме 

не само от мнението на хората с физически увреждания, но и от това на хората извън тази социална група. 
Това ще бъде постигнато чрез количественото изследване – сондаж сред 680 варненци + целево 
интервюирани 70 представители на НПО, служители в социалната администрация и работодатели. 

Чрез провеждането на методите на регистрация, ще се изготви тази извадка, от която ще се даде резултат, 
съобразен с данните, получени за част от генералната съвкупност.  

 
Общо изследвани лица – 750 човека 
 
Изследваните лица са разпределени в три групи, както следва: 
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Първа група – граждани  
В тази група са включени 680 лица, които са включени в 68 гнезда х 10 човека. 
Гнездата са разпределени по районите на гр. Варна пропоционално, според броя на жителите в отделните 

райони. 
Район ОДЕСОС – 16 гнезда или 160 респонденти; 
Район ПРИМОРСКИ – 20 гнезда или 200 респонденти; 
Район МЛАДОСТ – 16 гнезда или 160 респонденти; 
Район ВЛАДИСЛАВОВО – 10 гнезда или 100 респонденти; 
Район АСПАРУХОВО – 6 гнезда или 60 респонденти; 
Гнездата се определят по случаен принцип в рамките на района, а респодентите се определят по полово-

възрастова претеглена матрица, валидна за населението над 18 години на основата на официалните 
статистически данни за гр. Варна от последното преброяване. 

 
Втора група – представители на НПО 
В тази група са включени 25  лица, представители на НПО. 
Подборът им е на принципа на отзовали се на покана от екипа. 
В случай, че има повече отзовали се броят на анкетираните лица може а надхвърли предвидения брой. 
 
Трета група – РАБОТОДАТЕЛИ 
В тази група са включени 25  лица, представители на фирми. 
Подборът им е на принципа на отзовали се на покана от екипа. 
В случай, че има повече отзовали се броят на анкетираните лица може а надхвърли предвидения брой. 
 
Четвърта група – представители на институции 
В тази група са включени 20  лица, представители на институции. 
Подборът им е на принципа на отзовали се на покана от екипа, но в групата трябва да бъдат включени 

лица от община Варна, областна управа, АЗ, социалните служби и др. Значими за изследвания проблем 
институции. 

В случай, че има повече отзовали се броят на анкетираните лица може да надхвърли предвидения брой. 
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6. Отчет в таблици и графики 
 
6. 1. Граждани – общ отчет 
 
1/2 Пол/ възраст 
 
План 
 

Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

мъж 68 – 50  128 – 47,1 98 – 48,05 32 – 47,05 326 – 47,94 

жена 68 – 50  144 – 52,9 106 – 51,95 53 – 52,94 354 – 52,06 

общо 136 272 204 68 680 

 
Изпълнение 
 

Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група изпълнение 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

мъж 45 – 33.09 % 109 – 40,07 89 – 43,63 31 – 45,59 274 –  46,84 

жена 51 – 37.50 % 129 – 47,42 97 – 47,55 34 – 50,0 311 – 53,16 

отпаднали 40 – 29.41 % 34 – 12,5 18 – 8,82 3 – 4,41 - 

общо 136 - 20 272 - 40 204 - 30 68 - 10 - 

изпълнение 96 – 70,59/16,41 238 - 87,5/40,68 186 - 91,18/31,79 65 – 95,59/11,11 585 – 86,03 

 
3. Образование 
 

образование/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

начално 0 – 0  0 – 0  17 – 8,33 4 – 5,88 21 – 3,09 

основно 0 – 0  8 – 2,94 23 – 11,27 13 – 19,12 44 – 6,47 

средно – общо 26 – 36,03 54 – 19,85  44 – 21,57 16 – 23,53 140 – 20,59 

средно – проф  23 – 16,01 56 – 20,59 47 – 23,04 11 – 16,18 137 – 20,15 

полувисше / колеж 21 – 15,44 42 – 15,44 31 – 15,20 9 – 13,24 103 – 15,15 

висше 26 – 19,12 58 – 21,32 24 – 11,76 12 – 17,65 120 – 17,65 

Отпаднали/без отговор 40 – 29,41  34+20 – 19,85 18 – 8,82 3 – 4,41 95+20– 6,92 

 
4. Етническа принадлежност 
 

етнос/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

българин/ българка 78 – 57,35 203 – 74,63 168 – 82,35 58 – 85,29 477 – 70,14 

турчин / туркиня  12 – 8,82 27 – 9,93 15 – 7,35 6 – 8,82 60 – 8,82 

ром / ромка 4 – 2,94 3 – 1,10 0 – 0  1 – 1,47 8 – 1,18 

друг 2 – 1,47 5 – 1,84 3 – 1,47 0 – 0  10 – 1,47 

Отпаднали/без отговор 40 – 29,41 34 – 12,50 18 – 8,82 3 – 4,41 95 – 13,97 
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5. Ангажираност или.....? 
 

ангажираност/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

уча 23 – 16,91 3 – 1,10 0 – 0  0 – 0  26 – 3,82 

уча и работя 26 – 19,12 6 – 2,20 0 – 0  0 – 0  32 – 4,71 

работник 21 – 15,44 69 – 25,36 34 – 16,67 0 – 0  124 – 18,23 

служител 5 – 3,68 36 – 13,24 31 – 15,20 0 – 0  72 -10,59 

собствен бизнес 2 – 1,47 18 – 6,62 23 – 11,27 3 – 4,41 46 – 1,76 

свободна професия 0 – 0  2 – 0,73 1 – 0,49 0 – 0  3 – 0,44 

безработен 19 – 13,97 41 – 15,07 38 – 18,63 0 – 0  98 – 14,41 

пенсионер 0 – 0  47 – 17,28 59 – 28,92 62 – 91,18 168 – 24,71 

Отпаднали/без отговор 40 – 29,41 34+16 – 14,70 18 – 8,82 3 – 4,41 111 – 16,32 

 
6. Ако работите сте..... 
 

договор/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

постоянен договор 16 – 11,76 59 – 21,69 42 – 20,59 0 – 0  117 – 17,21 

временен договор 26 – 19,12 33 – 12,13 16 – 7,84 0 – 0  75 – 11,03 

сезонен договор 12 – 8,82 17 – 6,25 7 – 3,43 0 – 0  36 – 5,29 

нает по проект 0 – 0  0 – 0  0 – 0  0 – 0  0 – 0  

собствен бизнес 2 – 1,47 18 – 6,62 23 – 11,27 3 – 4,41 46  -6,76 

свободна професия 0 – 0  2 – 0,73 1 – 0,49 0 – 0  3 – 0,44 

безработен 40 – 29,41 41 – 15,07 38 – 18,63 0 – 0  119 – 17,50 

пенсионер 0 – 0  47 – 17,28 59 – 28,92 62 – 91,18 168 – 24,71 

Отпаднали/без отговор 40 – 29,41 34+21 – 20,22 18 – 8,82 3 – 4,41 116 – 17,06 

 
7. Ако сте безработен причината е.... 
 

Причина /възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

Няма пазар на труда 13 – 32,5 15 – 36,59 11 – 28,95 0 – 0 39 – 32,77 

Дискриминация по възраст 0 – 0  4 – 9,76 6 – 15,79 0 – 0 10 – 8,40 

Дискриминация по пол / ориентация 0 – 0  0 – 0  0 – 0 0 – 0 0 – 0 

Дискриминация по етнос 2 – 5,00 1 – 2,43 0 – 0 0 – 0 3 – 2,52 

увреждания и болест 3 – 7,50 2 – 4,88 2 – 5,26 0 – 0 7 – 5,88 

квалификации и преквалификации 17  - 42,50 17 – 41,46 13 – 34,21 0 – 0 47 – 39,50 

липса на лична мотивация 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 

Отпаднали/без отговор 5 – 20,00 2 – 4,88 6 – 15,79 68 - 100 13 – 10,92 
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8. Достигат ли Ви доходите, които получавате за нормално посрещане на всекидневните ви 
потребности? 

 

Достиг на доход/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

да 2 – 1,47 11 – 4,04 13 – 6,37 0 – 0  26 – 3,62 

по-скоро да 24 – 17,65 45 – 16,54 36 – 17,65 4 – 5,88 109 – 16,03 

по-скоро не 27 – 19,85 83 – 30,51 61 – 29,90 23 – 33,82 194 – 28,53 

не 31 – 22,79 77 – 28,31 76 – 37,25 38 – 55,88 222 – 32,65 

Отпаднали/без отговор 52 – 38,24 34+27 – 22,43 18 – 8,82 3 – 4,41 134 – 19,71 

 
 
9. Виждате ли някакви възможности за по-добро бъдеще – в смисъл да си намерите работа, да си 

намерите по-добра работа, да нарастнат доходите Ви......? 
 

Нарастване на доход/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

да 21 – 15,15 31 – 11,40 9 – 4,41 0 – 0  61 – 8,97 

по-скоро да 24 – 17,65 42 – 15,44 31 – 15,20 4 – 5,88 104 – 15,29 

по-скоро не 25 – 18,38 96 – 35,29 65 – 31,86 21 – 30,88 207 – 30,44 

не 28 – 20,59 79 – 29,04 80 – 39,22 34 – 50,00 221 – 32,50 

Отпаднали/без отговор 52 – 38,24 34 – 12,5 18 – 8,82 3+6 – 13,24 113 – 16, 61  

 
 
10. Интересувате ли се от политическите процеси и реалности? 
 

Интерес... политика/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

да 5 – 3,68 74 – 27,21 35 – 17,16 16 – 23,53 130 – 19,12 

по-скоро да 18 – 13,24 85 – 31,25 51 - 25 23 – 33,82 177 – 26,03 

по-скоро не 21 – 15,44 20 – 7,35 67 – 32,84 9 – 13,24 117 – 17,21 

не 34 – 25 59 – 21,69 33 – 16,18 17 - 25 143 – 21,03 

Отпаднали/без отговор 58 – 42,65 34 – 12,5 18 – 8,82 3 – 4,41 113 – 16,61 

 
 
11. Участвате ли активно в обществения и политически живот? 
 

участие... политика/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

да 0 – 0  11 – 4,04 11 – 5,32 1 – 1,47 23 – 3,38 

по-скоро да 2 – 1,47 57 – 29,96 23 – 11,24 4 – 5,88 86 – 12,63 

по-скоро не 28 – 20,59 41 – 15,07 61 – 29,90 17 – 25,00 147 – 21,61 

не  49 – 36,03 65 – 23,90 91 – 44,61 43 – 62,24 248 – 36,47 

Отпаднали/без отговор 58 – 42,64 34+64 – 36,03 18 – 8,82 3 – 4,41 177 – 26,02 
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12. Интересувате ли се от спорт? 
 

Интерес... спорт/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

да 34 – 25 93 – 34,19 34 – 16,67 15 – 22,06 176 – 25,88 

по-скоро да 22 – 16,18 51 – 18,75 47 – 23,04 19 – 27,94 139 – 20,44 

по-скоро не 17 – 12,5 62 – 22,79 56 – 27,45 10 – 14,71 145 – 21,32 

не 23 – 16,91 32 – 11,76 49 – 24,02 21 – 30,88 125 – 18,38 

Отпаднали/без отговор 40 – 29.41 34 – 12,5 18 – 8,82 3 – 4,41 95 – 13,97 

 
 
13. Участвате ли в културни прояви – концерти, кино, театрални спектакли....? 
 

Интерес... култ. прояви/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

да 21 – 15,44 63 – 23,16 44 – 21,57 9 – 13,24 137  - 20,15 

по-скоро да 29 – 21,32 71 – 26,10 47 – 23,04 17 - 25 164 – 24,12 

по-скоро не 24 – 17,64 47 – 17,28 41 – 20,10 11 – 16,17 123 – 18,09 

не 9 – 6,61 29 – 10,66 54 – 24,47 14 – 20,59 106 – 15,50 

Отпаднали/без отговор 40+13 – 38,97 34+28 – 22,79 18 – 8,82 3+14 – 25 150 – 22,06 

 
 
14. Четете ли книги? 
 

Чете ли книги /възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

да 7 – 5,15 32 – 11,76 31 – 15,20 11 – 16,18 81 – 11,91 

по-скоро да 12 – 8,82 76 – 27,94 36 – 17,65 23 – 33,82 147 – 21,62 

по-скоро не 33 – 24,26 63 – 23,16 58 – 28,43 9 – 13,24 163 – 23,97 

не 21 – 15,44 34 – 12,50 61 – 29,90 22 – 32,35 138 – 20,29 

Отпаднали/без отговор 58 – 42,64 34+33 – 24,63 18+5 – 11,27 3 – 4,41 151 – 22,21 

 
 
15. Какви са предпочитаните от Вас информационни канали? 
 

Причина /възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

вестници 3 – 2,21 27 – 9,93 31 – 15,20 27 – 39,71 88 – 12,94 

радио 11 – 8,09 65 – 23,90 34 – 16,67 18 – 26,47 128 – 18,82 

телевизия – новини и коментари 5 – 3,68 79 – 29,04 81 – 39,71 56 – 82,35 221 – 32,50 

телевизия – реалити формати 37 – 27,21 153 – 56,25 96 – 47,06 49 – 72,06 335 – 49,26 

телевизия – развлекателни предавания 42 – 30,89 108 – 39,71 121 – 59,31 59 – 86,76 330 – 48,53 

интернет информационни сайтове 63 – 46,32 97 – 35,66 67 – 32,84 7 – 10,29 234 – 34,41 

фейсбук, истаграм 71 – 52,21 112 – 41,18 89 – 43,63 11 – 16,18 283 – 41,62 

Отпаднали/без отговор 40 – 29,41 34 – 12,5 18 – 8,82 3 – 4,41 95 – 13,97 

 
 
16. Вълнувате ли се от следните проблеми? 
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16.1 
 
проблеми/ да 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 
1. Бедността – ниски доходи и пенсии 67 – 49,26 127 – 46,69 112 – 54,90 51 – 75  357 – 57,50 

2. Безработица и липса на алтернативи за работа 49 – 36,03 107 – 39,34 98 – 48,04 18 – 26,47 272 – 40  

3. състоянието на здравната система 63 – 46,32 135 – 49,63 131 – 64,22 49 – 72,06 378 – 55,59 

4. състоянието на образованието 39 – 28,68 87 – 31,99 76 – 37,25 31 – 45,59 203 – 29,85 

5. положението на хората с увреждания 21 – 15,44 74 – 27,21 87 – 42,65 37 – 54,41 219 – 32,21 

6. насилието 55 – 40,44 92 – 33,82 89 – 43,63 47 – 69,12 283 – 41,62 

7. корупцията 31 – 22,79 88 – 32,35 75 – 36,76 31 – 45,59 225 – 33,09 

8. Войната по пътищата 41 – 30,15 119 – 43,75 93 – 45,59 34 – 50 317 – 46,62 

9. друго – какво? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 

Отпаднали/без отговор - - - - - 

 
Бележка: означеното с „ – „ отговаре на данни без значение. 
 
16.2 
 
проблеми/ не 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 
1. Бедността – ниски доходи и пенсии 15 – 11,03 42 – 15,44 37 – 18,14 0 - 0 94 – 13,82 

2. Безработица и липса на алтернативи за работа 17 – 12,5 33 – 12,13 23 – 11,27 11 – 16,18 84 – 12,35  

3. състоянието на здравната система 24 – 17,65 33 – 12,13 21 – 10,29 4 – 5,88 52 – 7,65 

4. състоянието на образованието 21 – 15,44 51 – 18,75 43 – 21,08 9 – 13,24 124 – 18,24 

5. положението на хората с увреждания 27 – 19,85 55 – 20,22 37 – 18,14 9 – 13,24 128 – 18,82 

6. насилието 18 – 13,23 39 – 14,34 34 – 16,67 7 – 10,24 98 – 14,41 

7. корупцията 25 – 18,38 37 – 13,60 44 – 21,57 12 – 17,65 118 – 17,35 

8. Войната по пътищата 23 – 16,91 49 – 18,01 28 – 13,73 10 – 14,71 110 – 16,18 

9. друго – какво? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 

Отпаднали/без отговор - - - - - 

 
Бележка: означеното с „ – „ отговаре на данни без значение. 
 
17. Класирайте по важност изброените проблеми. 
 

проблеми Класация/ място 

Бедността – ниски доходи и пенсии 1 

Безработица и липса на алтернативи за работа 5 

състоянието на здравната система 2 

състоянието на образованието 8 

положението на хората с увреждания 7 

насилието 4 

корупцията 6 

Войната по пътищата 3 

друго – какво?  - 

 
 
 
 



       

18 

ФОНДАЦИЯ "ВЛАДИСЛАВОВО" 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

Бележка: означеното с „ – „ отговаре на данни без значение. 
18. Вие имали ли сте взаимодействие с хора с увреждания? 
 

взаимодействие с хора с увреждания 
/възраст 

1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

да, имам близък човек с увреждания 4 – 2,94 15 – 5,52 23 – 11,27 7 – 10,29 49 – 7,21 

да, имам съседи и познати 7 – 5,14 31 – 11,40 34 – 16,67 9 – 13,24 81 – 11,91 

да, работил съм, работя с такъв човек 2 - 1,47 29 – 10,66 17 – 8,33 5 – 7,35 53 – 7,79 

да, интересувам се от този проблем 6 – 4,41 27 – 9,93 0 – 0  0 – 0  33 – 4,85 

не 56 – 41,18 106 – 38,97 95 – 46,57 44 – 64,71 301 – 44,26 

Отпаднали/без отговор 61 – 44,85 34+30 – 23,53 18+17 – 17,16 3 – 4,41 163 – 23,97 

 
19. Считате ли, че е направено необходимото за решаване на проблемите на хората с увреждания? 
 

необходимото за решаване /възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

да 18 – 13,24 27 – 9,93 7 – 3,43 0 52 – 7,65 

по-скоро да 14 – 10,29 43 – 15,81 23 – 11,27 5 – 7,35 85 – 12,5 

по-скоро не 25 – 18,38 78 – 28,68 47 – 23,04 27 – 39,71 177 – 26,03 

не 17 – 12,53 68 – 25 64 – 31,37 31 – 45,59 180 – 26,47 

не съм запознат с проблема 16 – 11,74 22 – 8,09 45 – 22,06 2 – 2,94 85 – 12,5 

Отпаднали/без отговор 46 – 33,62 34 – 12,5 18 – 8,82 3 – 4,41 101 – 14,85 

 
20. В какво виждате най-вече проблемите на хората с увреждания? 
 

най-вече проблемите /възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

липса на адекватно законодателство и 
мерки в подкрепа 27 – 19,85 

57 – 20,95 79 – 38,73 55 – 80,88 218 – 32,06 

липса на воля за прилагане на 
предвиденото в закони, програми и пр. 15 – 11,03 

59 – 21,69 66 – 32,35 34 – 50,00 174 – 25,59 

липса на познаване на проблемите им 35 – 25,74 57 – 20,95 43 – 21,08 27 – 39,71 162 – 23,82 

липса на адекватна нагласа и разбиране 
у хората в обществото 13 – 9,56 

51 – 18,75 73 – 35,78 31 – 45,59 168 – 24,71 

друго мнение – какво? 0 – 0  0 – 0  0 – 0  0 – 0  0 – 0  

нямам отношение към проблема 47 – 34,56 108 – 39,71 98 – 48,04 21 – 30,88 274 – 40,29 

Отпаднали/без отговор 69 – 50,74 34+4 – 13,97 18 – 8,82 3 – 4,41 128 – 18,82 

 
21. Ако Ви се наложи бихте ли се съгласили да работите с хора с увреждания? 
 

необходимото за решаване /възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

да, ако са в състояние да се справят с работата 11- 8,09 37 – 13,60 25 – 12,25 0 – 0  73 – 10,74 

да и бих им помагал/а да се адаптират и 
справят с работата 6 – 4,41 

26 – 9,56 19 – 9,31 0 – 0 51 – 7,50 

да, но с известни съмнения и дистанция 7 – 5,15 51 – 18,75 65 – 31,86 0 – 0 123 – 18,09 

не, ще ме подтиска 4 – 2,94 65 – 23,90 44 – 21,57 0 – 0 113 – 16,82  

не  39 – 28,68 59 – 21,69 33 – 16,18 0 – 0 131 – 19,26 

Отпаднали/без отговор 69 – 50,74 34 – 12,5 18 – 8,82 68 – 100  189 – 27,79 
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22. Кое според Вас ще е по-добре за хората с увреждания? 
 
Право на труд /възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 
да получават достойна пенсия и помощи, за да не 
им се налага да работят 51 – 37,5 

103 – 37,87 137 – 67,16 41 – 60,29 332 – 48,82 

да им се създават условия за социална и трудова 
реализация според интересите и възможностите им 13 – 9,59 

39 – 14,34 30 – 14,71 13 – 19,12 95 – 13,97 

нямам мнение 28 – 20,59 76 – 27,94 19 – 9,31 11 – 16,18 134 – 19,71 

Отпаднали/без отговор 44 – 32,35 34+18 – 19,12 18 – 8,82 3 – 4,41 119 – 17,50 

 
 
23. В зависимост от степента на увреждането може ли човек да бъде оценен, че няма право на труд? 
 

Право на труд /възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

да 2 – 1,47 8 – 2,94 0 – 0  2 – 2,94 12 – 1,76 

не 52 – 38,24 101 – 37,13 146 – 71,57 49 – 72,06 348 – 51,18 

не мога да преценя 16 – 11,76 97 – 35,66 40 – 19,61 4 – 5,88 157 – 23,09 

Отпаднали/без отговор 66 – 48,53 34+32 – 24,26 18 – 8,82 3 – 4,41 153 – 22,50 

 
 
24. Ако човек с увреждане е оценен, че има възможност да работи, трябва ли да бъде лишен или 

ограничен от правото?.... 
24.1. да получава парична социална помощ /инвалидна пенсия/ 
 

/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

да 0 – 0  0 – 0  0 – 0  0 – 0  0 – 0  

не 55 – 40,44 122 – 44,85 122 – 59,80 51 – 75  350 – 57,47 

не мога да преценя 21 – 15,44 75 – 27,57 64 – 31,37 14 – 20,59 174 – 25,59 

Отпаднали/без отговор 60 – 44,12 34+41 – 27,57 18 – 8,82 3 – 4,41 156 – 22,94 

 
24.2. други парични социални помощи – средства за лекарства, протези и др. 
 

/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

да 0 – 0  0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 

не 57 – 42,75 127 – 46,69 122 – 59,80 54 – 79,41 360 – 52,94 

не мога да преценя 21 – 15,44 84 – 30,88 64 – 31,37 11 – 16,18 180 – 26,47 

Отпаднали/без отговор 40+18 – 42,65 34+27 – 22,43 18 – 8,82 3 – 4,41 140 – 20,59 

 
24.3. личен асистент 
 

/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

да 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 
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не 39 – 28,68 87 – 31,99 122 – 59,80 48 – 70,59 296 – 43,53 

не мога да преценя 28 – 20,58 99 – 36,40 64 – 31,37 17 - 25 208 – 30,59 

Отпаднали/без отговор 69 – 50,74 34+52 – 31,62 18 – 8,82 3 – 4,41 176 – 25,88 

 
24.4. облекчения за придвижване и комуникации 
 

/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

да 7 – 5,15 0 – 0 0 – 0 0 – 0 7 – 1,03 

не 41 – 30,15 103 – 37,87 119 – 58,33 41 – 60,29 304 – 44,71 

не мога да преценя 34 – 24,64 83 – 30,51 67 – 32,84 24 – 35,29 208 – 30,59 

Отпаднали/без отговор 55 – 40,45 34+52 – 31,62 18 – 8,82 3 – 4,41 162 – 23,82 

 
25. Ако човек е със стопроцентово увреждане, след неговото пълнолетие трябва ли семейството му да 

бъде лишено от парична социална подкрепа? 
 

/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

 Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % Брой/ % 

да 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 

не 45 – 33,09 123 – 45,22 143 – 70,10 57 – 83,82 368 – 54,12 

не мога да преценя 34 – 25 91 – 33,46 43 – 21,08 8 – 11,76 176 – 25,88 

Отпаднали/без отговор  57 – 41,91 34+24 – 21,32 18 – 8,82 3 – 4,41 136 – 20,00 

 
6. 2. Обобщение 
 
1. Пол  
 
1. 1.  План  
 
Пол Брой % 

мъж 328 48,24 

жена 352 51,76 

общо 680 100 

 
1. 2.  Изпълнение 
 
Пол Брой Изпълнение % % 

мъж 274 40,29 46,84 

жена 311 45,73 53,16 

отпаднали 95 13,97  

изпълнение       585 86,03 100 
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1/ 2 Пол / възраст 
 
Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група изпълнение 

мъж 45 – 33.09 % 109 – 40,07 89 – 43,63 31 – 45,59 274 –  46,84 

жена 51 – 37.50 % 129 – 47,42 97 – 47,55 34 – 50,0 311 – 53,16 

отпаднали 40 – 29.41 % 34 – 12,5 18 – 8,82 3 – 4,41  

общо 136 - 20 272 - 40 204 - 30 68 - 10  

изпълнение 96 – 70,59/16,41 238 - 87,5/40,68 186 - 91,18/31,79 65 – 95,59/11,11 585 – 86,03 

 
1/3. Пол / възраст – отпаднали 
1. по матрица 
 
Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група  общо 

мъж 21   22 9 2 54 

жена 19 12 9 1 41 

Общо: 40 34 18 3 96 

 
2. реален контакт с респондентите 
 
Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

мъж 49 37 15 3 104 

жена 31 31 21 3 86 

Общо: 80 68 36 6 190 

 
Бележка: поради изискванията към анкетьорите след 2 отказа да престанат да търсят позицията в матрицата. 
Ето защо анкетьорите са регистрирали 190 отказа реално 
 
3. Образование 
 
Образование  Брой общо Изпълнение  

начално 21 3,09 3,59 

основно 44 6,47 7,52 

средно – общо 140 20,59 23,93 

средно – проф  137 20,15 23,42 

полувисше / колеж 103 15,15 17,61 

висше 120 17,65 20,51 

Отпаднали/без отговор 95 + 20 = 115 16,92 3,41 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 
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4. Етническа принадлежност 
 
етнос Брой общо Изпълнение 

българин/ българка 477 70,14 81,54 

турчин / туркиня 60 8,82 10,26 

ром / ромка 8 1,18 1,37 

друг 10 1,47 1,71 

Отпаднали/без отговор 95 13,97 0 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 
5. Ангажираност или.....? 
 
Ангажираност  Брой Общо  Изпълнение  

уча 26 3,82 4,44 

уча и работя 32 4,71 5,47 

работник 124 18,23 21,20 

служител 82 12,06 14,02 

собствен бизнес 36 5,29 6,15 

свободна професия 3 0,44 0,51 

безработен 98 14,41 16,75 

пенсионер 168 24,71 28,72 

Отпаднали/без отговор 95 + 16 = 111 16,32 2,74 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 
6. Ако работите сте..... 
 
 Трудов договор Брой  общо Изпълнение  

постоянен договор 117 17,21 20,00 

временен договор 75 11,03 12,82 

сезонен договор 46 6,76 7,86 

нает по проект 0 0 0 

собствен бизнес 36 5,29 6,15 

свободна професия 3 0,44 0,51 

безработен 119 17,50 20,34 

пенсионер 168 24,71 28,72 

Отпаднали/без отговор 95 + 21 = 116 17,06 2,59 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 
7. Ако сте безработен причината е.... 
 
Причина за безработица Брой  Изпълнение  % 

Няма пазар на труда 39 32,77 

Дискриминация по възраст 10 8,40 

Дискриминация по пол / ориентация 0 0 

Дискриминация по етнос 3 2,52 

увреждания и болест 7 5,88 

квалификации и преквалификации 47 39,50 

липса на лична мотивация 0 0 

Отпаднали/без отговор 13 10,92 

общо 119 119 = 100% 
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8. Достигат ли Ви доходите, които получавате за нормално посрещане на всекидневните ви потребности? 
 
Достиг на доход Брой  Общо  Изпълнение  

да 26 3,62 4,44 

по-скоро да 109 16,03 18,63 

по-скоро не 194 28,53 33,16 

не 222 32,65 37,95 

Отпаднали/без отговор 95 + 39 = 134 19,71 6,66 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 
9. Виждате ли някакви възможности за по-добро бъдеще – в смисъл да си намерите работа, да си намерите 
по-добра работа, да нарастнат доходите Ви......? 
 
Нарастване на доход Брой  Общо  Изпълнение  

да 61 8,97 10,43 

по-скоро да 104 15,29 17,78 

по-скоро не 207 30,44 35,38 

не 221 32,50 37,78 

Отпаднали/без отговор 95 + 18 = 113 16, 61  3,08 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 
10. Интересувате ли се от политическите процеси и реалности? 
 
Интерес... политика Брой  Общо  Изпълнение  

да 130 19,12 22,22 

по-скоро да 177 26,03 30,26 

по-скоро не 117 17,21 20,00 

не 143 21,03 24,44 

Отпаднали/без отговор 95 + 18 = 113 16,61 3,08 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 
11. Участвате ли активно в обществения и политически живот? 
 
участие... политика Брой  общо Изпълнение  

да 23 3,38 3,93 

по-скоро да 86 12,63 14,70 

по-скоро не 147 21,61 25,13 

не 248 36,47 42,39 

Отпаднали/без отговор 95 + 69 = 177 26,02 11,79 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 
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12. Интересувате ли се от спорт? 
 
Интерес... спорт Брой Общо  Изпълнение  

да 176 25,88 30,09 

по-скоро да 139 20,44 23,76 

по-скоро не 145 21,32 24,79 

не 125 18,38 21,37 

Отпаднали/без отговор 95 13,97 0 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 
13. Участвате ли в културни прояви – концерти, кино, театрални спектакли....? 
 
Интерес... култ. прояви Брой  Общо  Изпълнение  

да 137 20,15 23,42 

по-скоро да 164 24,12 28,03 

по-скоро не 123 18,09 21,03 

не 106 15,50 18,12 

Отпаднали/без отговор 95+55 = 150 22,06 9,40 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 
14. Четете ли книги? 
 
Чете ли книги  брой Общо  Изпълнение  

да 81 11,91 13,84 

по-скоро да 147 21,62 25,13 

по-скоро не 163 23,97 27,86 

не 138 20,29 23,59 

Отпаднали/без отговор 95 + 56 = 151 22,21 9,57 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 
15. Какви са предпочитаните от Вас информационни канали? 
 
Причина /възраст Брой  Общо  Изпълнение 

вестници 88 12,94 15,04 

радио 128 18,82 21,88 

телевизия – новини и коментари 221 32,50 37,78 

телевизия – реалити формати 335 49,26 57,26 

телевизия – развлекателни предавания 330 48,53 56,41 

интернет информационни сайтове 234 34,41 40,00 

фейсбук, истаграм 283 41,62 48,38 

Отпаднали/без отговор 95 13,97  - 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 
Бележка: означеното с „ – „ отговаре на данни без значение. 
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ФОНДАЦИЯ "ВЛАДИСЛАВОВО" 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

 
 
16. Вълнувате ли се от следните проблеми? 
 
16. 1 
 
проблеми/ да Брой  Общо  Изпълнение 

1. Бедността – ниски доходи и пенсии 378 55,59 64,62 

2. Безработица и липса на алтернативи за работа 272 40  46,50 

3. състоянието на здравната система  357 57,50 61,03 

4. състоянието на образованието 203 29,85 34,70 

5. положението на хората с увреждания 219 32,21 37,43 

6. насилието 283 41,62 48,38 

7. корупцията 225 33,09 38,46 

8. Войната по пътищата 317 46,62 54,19 

9. друго – какво? - - - 

Отпаднали/без отговор - - - 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 
Бележка: означеното с „ – „ отговаре на данни без значение. 

 
16. 2 
 
проблеми/ не Брой  Общо  Изпълнение 

1. Бедността – ниски доходи и пенсии 94 13,82 16,07 

2. Безработица и липса на алтернативи за работа 84 12,35  14,36 

3. състоянието на здравната система 52 7,65 8,89 

4. състоянието на образованието 124 18,24 21,20 

5. положението на хората с увреждания 128 18,82 21,88 

6. насилието 98 14,41 16,75 

7. корупцията 118 17,35 20,17 

8. Войната по пътищата 110 16,18 18,80 

9. друго – какво? - - - 

Отпаднали/без отговор - - - 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 
Бележка: означеното с „ – „ отговаре на данни без значение. 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

 
 
 
17. Класирайте по важност изброените проблеми. 
 
проблеми класация 

Бедността – ниски доходи и пенсии 1 

Безработица и липса на алтернативи за работа 5 

състоянието на здравната система 2 

състоянието на образованието 8 

положението на хората с увреждания 7 

насилието 4 

корупцията 6 

Войната по пътищата 3 

 
18. Вие имали ли сте взаимодействие с хора с увреждания? 
 
взаимодействие с хора с увреждания  Брой  общо Изпълнение 

да, имам близък човек с увреждания 49 7,21 8,38 

да, имам съседи и познати 81 11,91 13,85 

да, работил съм, работя с такъв човек 53 7,79 9,06 

да, интересувам се от този проблем 33 4,85 5,64 

не 301 44,26 51,45 

Отпаднали/без отговор 95+68=163 23,97 11,62 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

 
19. Считате ли, че е направено необходимото за решаване на проблемите на хората с увреждания? 
 
необходимото за решаване Брой  общо Изпълнение 

да 52 7,65 8,89 

по-скоро да 85 12,5 14,53 

по-скоро не 177 26,03 30,26 

не 180 26,47 30,77 

не съм запознат с проблема 85 12,5 14,53 

Отпаднали/без отговор 95+6=101 14,85 1.03 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 

 
 
20. В какво виждате най-вече проблемите на хората с увреждания? 
 
най-вече проблемите Брой  Общо  Изпълнение 

липса на адекватно законодателство и мерки в подкрепа 218 32,06 37,26 

липса на воля за прилагане на предвиденото в закони, програми и пр. 174 25,59 29,74 

липса на познаване на проблемите им 162 23,82 27,69 

липса на адекватна нагласа и разбиране у хората в обществото 168 24,71 28,72 

друго мнение – какво? 0 0 0 

нямам отношение към проблема 274 40,29 46,84 

Отпаднали/без отговор 95+33=128 18,82 5,64 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

21. Ако Ви се наложи бихте ли се съгласили да работите с хора с увреждания? 
 
необходимото за решаване  Брой  общо Изпълнение 

да, ако са в състояние да се справят с работата 73 10,74 12,48 

да и бих им помагал/а да се адаптират и справят с работата 51 7,50 8,72 

да, но с известни съмнения и дистанция 123 18,09 21,03 

не, ще ме подтиска 113 16,62 19,32 

не  131 19,26 22,39 

Отпаднали/без отговор 95+94=189 27,79 16,09 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 

 
 
22. Кое според Вас ще е по-добре за хората с увреждания? 
 
Право на труд   общо Изпълнение 

да получават достойна пенсия и помощи, за да не им се налага да работят 332 48,82 56,75 

да им се създават условия за социална и трудова реализация, според 
интересите и възможностите им 95 

13,97 16,24 

нямам мнение 134 19,71 22,91 

Отпаднали/без отговор 95+24=119 17,50 4,11 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 

 
 
23. В зависимост от степента на увреждането може ли човек да бъде оценен, че няма право на труд? 
 
Право на труд   общо Изпълнение 

да 12 1,76 2,05 

не 348 51,18 59,49 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

не мога да преценя 157 23,09 26,84 

Отпаднали/без отговор 95+58=153 22,50 9,91 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 

 
 
 
24. Ако човек с увреждане е оценен, че има възможност да работи, трябва ли да бъде лишен или 
ограничен от правото?.... 
 
24.1. да получава парична социална помощ /инвалидна пенсия/ 
 
 брой общо Изпълнение 

да 0 0 0 

не 350 57,47 59,83 

не мога да преценя 174 25,59 29,74 

Отпаднали/без отговор 95+61=156 22,94 10,43 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 

 
 
24.2. други парични социални помощи – средства за лекарства, протези и др. 
 
  общо Изпълнение 

да 0 0 0 

не 360 52,94 61,53 

не мога да преценя 180 26,47 30,77 

Отпаднали/без отговор 95+45=140 20,59 7,69 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

 
 
24.3. личен асистент 
 
  общо Изпълнение 

да 0 0 0 

не 296 43,53 50,60 

не мога да преценя 208 30,59 35,56 

Отпаднали/без отговор 95+81=176 25,88 13,84 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 

 
 
 
24.4. облекчения за придвижване и комуникации 
 
 Брой  общо Изпълнение 

да 7 1,03 1,20 

не 304 44,71 51,97 

не мога да преценя 208 30,59 35,56 

Отпаднали/без отговор 95+66=1161 23,68 11,28 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

25. Ако човек е със стопроцентово увреждане, след неговото пълнолетие трябва ли семейството му да бъде 
лишено от парична социална подкрепа? 
 
 Брой  общо Изпълнение 

да 0 0 0 

не 368 54,12 62,91 

не мога да преценя 176 25,88 30,09 

Отпаднали/без отговор 95+41=136 20,00 7,01 

общо 680 680 = 100 % 585 =100% 

 

 
 

6. 3. Допълнение – целеви групи 

6. 3. 1. Група – НПО 

1. Пол 
 
 брой  % 

мъж 14 56 

жена 11 44 

общо 25 100 

 
 

 
 
 
2. Възраст 
 
 брой  % 

18 – 29 9 36 

30 – 59 12 48 

60 + 4 16 

Общо: 25 100 

 



       

32 

ФОНДАЦИЯ "ВЛАДИСЛАВОВО" 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

 
 
3. Образование 
 
 брой % 

начално 0 0 

основно 0 0 

средно – общообразователно 1 4 

средно професионално 3 12 

полувисше / колеж 5 28 

висше 17 60 

 

 
 
4. Етническа принадлежност 
 
 брой % 

българин/ българка 22 88 

турчин / туркиня 1 4 

ром / ромка 1 4 

друг 1 4 
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5. Ви представлявате вашето НПО като 
 
 брой % 

член на ръководството 8 32 

член на организацията 14 56 

доброволец. 2 8 

член на екип, работещ по проект 1 4 

 

 
 
6. Представляваното от Вас НПО като цел и дейност е насочено към: 
/ може да бъдат посочени повече от един отговор/ 
 
 брой  % 

Младежки проблеми 2 8 

Екологически проблеми 1 4 

Спортни проблеми 3 12 

Проблеми на възрастни хора 1 4 

Проблеми на хора с увреждания 2 8 

Други/почти всички/ социални проблеми 15 60 

Политически проблеми 1 4 

 

 
 
7. От колко години работи Вашето НПО? 
 
 брой % 

от 1 година 2 6 

от 1 до 3 години 4 16 

от 3 до 5 години 4 16 

от 5 до 10 години 6 24 

над 10 години 9 36 
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проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

 
 
8. Вашето НПО работи ли по проекти? 
 
 брой % 

да 17 68 

кандидатствали сме, но още не сме работили 5 20 

не 3 12 

 
 

 
 
9. Работи ли Вашето НПО  по проблемите на  хора с увреждания? 
 
 брой  % 

специално не работим по тези проблеми, но в дейността ни включваме такива хора 2 8 

имали сме такива проекти, но та не е в нашите приоритете 3 12 

основно работим по проблемите на хората с увреждания 2 8 

не 18 72 
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проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

 
10. Вие имали ли сте лично взаимодействие с хора с увреждания? 
 
 брой  % 

да, имам близък човек с увреждания в семейството, в моя род 1 4 

да, имам такива съседи, близки познати 1 4 

да, работил съм, работя с такъв човек 5 20 

да, интересувам се от този проблем 5 20 

не 13 52 

 

 
 
11. Считате ли, че е направено необходимото за решаване на проблемите на хората с увреждания? 
 
 брой  % 

да 1 4 

по-скоро да 3 12 

по-скоро не 11 44 

не 9 36 

не съм запознат с проблема 1 4 
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12. В какво виждате най-вече проблемите на хората с увреждания? 
 
 брой  % 

липса на адекватно законодателство и мерки в подкрепа 7 28 

липса на воля за прилагане на предвиденото в закони, програми и пр. 11 44 

липса на познаване на проблемите им 18 64 

липса на адекватна нагласа и разбиране у хората в обществото 21 84 

друго мнение – какво? 0 0 

нямам отношение към проблема 1 4 

 

 
 
13. Ако Ви се наложи бихте ли се съгласили да работите с хора с увреждания? 
 
 брой  % 

да, ако са в състояние да се справят с работата 7 28 

да и бих им помагал/а да се адаптират и справят с работата 5 20 

да, но с известни съмнения и дистанция 6 24 

не, ще ме подтиска 4 16 

не 3 12 
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проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

14. Кое според Вас ще е по-добре за хората с увреждания? 
 
 брой  % 

да получават достойна пенсия и помощи, за да не им се налага да работят 11 44 

да им се създават условия за социална и трудова реализация според интересите и 
възможностите им 

9 36 

нямам мнение 5 20 

 

 
 
15. В зависимост от степента на увреждането може ли човек да бъде оценен, че няма право на труд? 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 21 84 

не мога да преценя 4 16 

 
16. Ако човек с увреждане е оценен, че има възможност да работи, трябва ли да бъде лишен или 
ограничен от правото?.... 
 
1. да получава парична социална помощ /инвалидна пенсия/ 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 25 100 

не мога да преценя 0 0 

 
2. други парични социални помощи – средства за лекарства, протези и др. 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 22 88 

не мога да преценя 3 12 

 
3. личен асистент 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 25 100 

не мога да преценя 0 0 
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4. облекчения за придвижване и комуникации 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 22 88 

не мога да преценя 3 12 

 
17. Ако човек е със стопроцентово увреждане, след неговото пълнолетие трябва ли семейството му да бъде 
лишено от парична социална подкрепа? 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 21 84 

не мога да преценя 4 16 

 
 6. 3. 2. Група  – административни служители 
1. Пол 
 
 брой  % 

мъж 6 30 

жена 14 70 

общо 20 100 

 
 

 
 
 
2. Възраст 
 
 брой  % 

18 – 29 5 25 

30 – 59 11 55 

60 + 4 20 

Общо: 20 100 
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3. Образование 
 
 брой % 

начално 0 0 

основно 0 0 

средно – общообразователно 1 5 

средно професионално 0 0 

полувисше / колеж 3 15 

висше 16 80 

общо 20 100 

 

 
 
4. Етническа принадлежност 
 
 брой % 

българин/ българка 17 85 

турчин / туркиня 2 10 

ром / ромка 0 0 

друг 1 5 

Общо: 20 100 

 

 
 
5. Вие представлявате Вашата институция като 
 

 брой % 

директор/ мениджър 2 10 

служител 14 70 

работник/ обслужващ персонал 3 15 

друго 1 5 
Общо: 20 100 
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ФОНДАЦИЯ "ВЛАДИСЛАВОВО" 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

 
 
6. Вашата институция е  
 

 брой  % 

Регионална служба 1 5 

Общинска служба 5 25 

Образователна институция 6 30 

Център за рехабилитация и интеграция 3 15 

Дневен център 2 10 

Защитено жилище 0 0 

Дом за стари хора 3 15 

Друго – какво 0 0 
Общо: 20 100 

 

 
 
8. Във Вашата институция работят ли хора с увреждания? 
 
 брой  % 

да 2 10 

не 18 90 

общо 20 100 

 
9 . Вие лично имали ли сте взаимодействие с хора с увреждания в личен план? 
 

 брой  % 

да, имам близък човек с увреждания в семейството, в моя род 1 5 

да, имам такива съседи, близки познати 5 25 

да, работил съм, работя с такъв човек 2 10 

не 12 60 
Общо: 20 100 

 



       

41 

ФОНДАЦИЯ "ВЛАДИСЛАВОВО" 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

 
 
10.  Като се надявяме, че имате необходимата професионална квалификация и сте получили 

допълнителни компетенции на основата на специализирани обучения, считате ли се за достатъчно 
подготвени за работата си с хора с увреждания ? 

 
10.1. Като познаване на нормантивната уредба 
  

 брой  % 

да 8 40 

по-скоро да 11 55 

по-скоро не 1 5 

не 0 0 
Общо: 20 100 

 

 
 
10. 2. Като подготовка за конкретната работа и взаимодействия  с хора с увреждания 
 

 брой  % 

да 5 25 

по-скоро да 13 65 

по-скоро не 2 10 

не 0 0 
Общо: 20 100 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

 
 
 11. Изпитвате ли удовлетворение от извършваната от Вас дейност?  
 

 брой  % 

да 6 30 

по-скоро да 9 45 

по-скоро не 5 25 

не 0 0 
Общо: 20 100 

 

 
 
12. Считате ли, че е направено необходимото за решаване на проблемите на хората с увреждания? 
 

 брой  % 

да 7 35 

по-скоро да 9 45 

по-скоро не 4 20 

не 0 0 
Общо: 20 100 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

13. В какво виждате най-вече проблемите на хората с увреждания? 
 

 брой  % 

липса на адекватно законодателство и мерки в подкрепа 2 10 

липса на воля за прилагане на предвиденото в закони, програми и пр. 1 5 

липса на познаване на проблемите им 3 15 

липса на адекватна нагласа и разбиране у хората в обществото 9 45 

друго мнение – какво? 5 25 
Общо: 20 100 

 

 
 
14. Според Вас каква е нагласата на обществото към проблемите на хората с увреждания? 
 

 брой  % 

положителна 5 25 

по-скоро положителна 6 30 

по-скоро негативна 8 40 

негеативна 1 5 
Общо: 20 100 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

15. Според Вас как се приемат с хора с увреждания за работа от работодатели и колеги? 
 

 брой  % 

положително, ако са в състояние да се справят с работата 5 25 

положително и са склонни да им помагат, за да се адаптират и справят с работата 2 10 

положително, но с известни съмнения и дистанция 6 30 

негативно и ще ги подтиска 4 20 

негативно  3 15 
Общо: 20 100 

 

 
 
 
16. Кое според Вас ще е по-добре за хората с увреждания? 
 
 брой  % 

да получават достойна пенсия и помощи, за да не им се налага да работят 11 55 

да им се създават условия за социална и трудова реализация според интересите и възможностите 
им 

6 30 

не съм сигурен да дам отговор 3 15 

Общо: 20 100 

 

 
 
17. В зависимост от степента на увреждането може ли човек да бъде оценен, че няма право на труд? 
 
 брой  % 

да 6 30 

не 10 50 

друго 4 20 

Общо 20 100 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

 
 
18. Ако човек с увреждане е оценен, че има възможност да работи, трябва ли да бъде лишен или 

ограничен от правото?.... 
 
1. да получава парична социална помощ /инвалидна пенсия/ 
 брой  % 

да 0 0 

не 20 100 

Общо: 20 100 

 
2. други парични социални помощи – средства за лекарства, протези и др. 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 20 100 

Общо: 20 100 

 
3. личен асистент 
 
 брой  % 

да 0  

не 15 80 

не мога да преценя 5 20 

Общо: 20 100 

 
4. облекчения за придвижване и комуникации 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 20 100 

не мога да преценя 0 0 

Общо: 20 100 

 
19. Ако човек е със стопроцентово увреждане, след неговото пълнолетие трябва ли семейството му да 

бъде лишено от парична социална подкрепа? 
 
 брой  % 

да 4 20 

не 8 40 

друго 5 25 

не мога да преценя 3 15 

Общо: 20 100 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

 

 
 

6. 3. 3. Група  – РАБОТОДАТЕЛИ 

1. Пол 
 

 брой  % 

мъж 17 68 

жена 8 32 

общо 25 100 

 

 

2. Възраст 
 
 брой  % 

18 – 29 1 4 

30 – 59 18 72 

60 + 6 24 

 

 

 



       

47 

ФОНДАЦИЯ "ВЛАДИСЛАВОВО" 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

3. Образование 
 
 брой % 

начално 0 0 

основно 0 0 

средно – общообразователно 2 8 

средно професионално 1 4 

полувисше / колеж 7 28 

висше 15 60 

 

 

4. Етническа принадлежност 
 
 брой % 

българин/ българка 21 84 

турчин / туркиня 3 12 

ром / ромка 0 0 

друг 1 4 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

5. Вие представлявате Вашата фирма като 
 
 брой % 

собственик 2 8 

Мениджър/ директор 9 36 

служител 11 44 

работник 3 12 

друго 0 0 

без отговор 0 0 

Общо: 25 100 

 
6. Вашата фирма се занимава основно с  
 
 брой % 

Производствена дейност 0 0 

Строителство 2 8 

Посредничество и дистрибуция 1 4 

Транспорт 2 8 

Търговия 7 28 

Хотелиерство 1 4 

Ресторантьорство/ заведения 3 12 

Услуги – какво? 2 8 

Образование 4 16 

Държавна/общинска администрация 3 12 

Друго – какво 0 0 

без отговор 0 0 

 
 

 

7. Колко работника са ангажирани във Вашата фирма? 
 

 брой  % 

До 5 човека 10 40 

До 10 човека 4 16 

До 20 човека 2 8 

Повече от 20 човека 9 36 

Общо 25 100 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

8. Във Вашата фирма работят ли хора с увреждания? 
 
 брой  % 

да 7 28 

не 18 72 

общо 25 100 

 
10. Вие лично имали ли сте взаимодействие с хора с увреждания? 
 

 брой  % 

да, имам близък човек с увреждания в семейството, в моя род 2 8 

да, имам такива съседи, близки познати 6 24 

да, работил съм, работя с такъв човек 7 28 

не 10 40 

Общо 25 100 

 

 
 
11. Считате ли, че е направено необходимото за решаване на проблемите на хората с увреждания? 
 

 брой  % 

да 0 0 

по-скоро да 8 32 

по-скоро не 6 24 

не 9 36 

не съм запознат с проблема 2 8 

Общо 25 100 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

12. В какво виждате най-вече проблемите на хората с увреждания? 
 
 брой  % 

липса на адекватно законодателство и мерки в подкрепа 3 12 

липса на воля за прилагане на предвиденото в закони, програми и пр. 5 20 

липса на познаване на проблемите им 8 32 

липса на адекватна нагласа и разбиране у хората в обществото 3 12 

друго мнение – какво? 6 24 

Общо 25 100 

 

 
 
13. Ако Ви се наложи бихте ли се съгласили да работите с хора с увреждания? 
 
 брой  % 

да, ако са в състояние да се справят с работата 3 12 

да и бих им помагал/а да се адаптират и справят с работата 1 4 

да, но с известни съмнения и дистанция 7 28 

не, ще ме подтиска 5 20 

не 9 36 

Общо 25 100 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

14. Кое според Вас ще е по-добре за хората с увреждания? 
 
 брой  % 

да получават достойна пенсия и помощи, за да не им се налага да работят 12 48 

да им се създават условия за социална и трудова реализация според интересите и възможностите им 7 28 

не съм сигурен да дам отговор 6 24 

Общо 25 100 

 

 
 
15. В зависимост от степента на увреждането може ли човек да бъде оценен, че няма право на труд? 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 17 72 

не мога да преценя 8 28 

Общо 25 100 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

16. Ако човек с увреждане е оценен, че има възможност да работи, трябва ли да бъде лишен или 
ограничен от правото?.... 

 
1. да получава парична социална помощ /инвалидна пенсия/ 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 25 100 

Общо 25 100 

 
2. други парични социални помощи – средства за лекарства, протези и др. 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 25 100 

Общо 25 100 

 
3. личен асистент 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 25 100 

не мога да преценя 0 0 

Общо 25 100 

 
4. облекчения за придвижване и комуникации 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 25 100 

не мога да преценя 0 0 

Общо 25 100 

 
17. Ако човек е със стопроцентово увреждане, след неговото пълнолетие трябва ли семейството му да 

бъде лишено от парична социална подкрепа? 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 17 68 

друго 5 20 

не мога да преценя 3 12 

Общо 25 100 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

6. 4. Профили по възрастови групи 

6. 4. 1. 1 група 
 
1/2 Пол/ възраст 
 
План 
 

Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

мъж 68 – 50  128 – 47,1 98 – 48,05 32 – 47,05 326 – 47,94 

жена 68 – 50  144 – 52,9 106 – 51,95 53 – 52,94 354 – 52,06 

общо 136 272 204 68 680 

 
Изпълнение 
 

Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група изпълнение 

мъж 45 – 33.09 % 109 – 40,07 89 – 43,63 31 – 45,59 274 –  46,84 

жена 51 – 37.50 % 129 – 47,42 97 – 47,55 34 – 50,0 311 – 53,16 

отпаднали 40 – 29.41 % 34 – 12,5 18 – 8,82 3 – 4,41  

общо 136 - 20 272 - 40 204 - 30 68 - 10  

изпълнение 96 – 70,59/16,41 238 - 87,5/40,68 186 - 91,18/31,79 65 – 95,59/11,11 585 – 86,03 

 
3. Образование 
 

образование Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

начално 0 0 0  

основно 0 0 0  

средно – общо 26 19,12 27,08 4,44 

средно – проф  23 16,91 23,96 3,93 

полувисше / колеж 21 15,44 21,87 3,59 

висше 26 19,12 27,08 4,44 

Отпаднали/без отговор 40 29,41  0 0 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
4. Етническа принадлежност 
 

етнос Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

българин/ българка 78 57,35 81,25 13,33 

турчин / туркиня 12  8,82 12,50 2,05 

ром / ромка 4 2,94 4,17 0,68 

друг 2 1,47 2,08 0,34 

Отпаднали/без отговор 40 29,41 0 0 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 
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Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

5. Ангажираност или.....? 
 

ангажираност Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

уча 23 16,91 23,96 3,93 

уча и работя 26 19,12 27,08 4,44 

работник 21 15,44 23,96 3,93 

служител 5 3,68 5,21 0,85 

собствен бизнес 2 1,47 2,08 0,34 

свободна професия 0 0 0 0 

безработен 19 13,97 19,79 3,25 

пенсионер 0 0 0 0 

Отпаднали/без отговор 40 29,41 0 0 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
6. Ако работите сте..... 
 

договор Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

постоянен договор 16 11,76 16,67 2,74 

временен договор 26 19,12 27,08 4,44 

сезонен договор 12 8,82 12,50 2,05 

нает по проект 0 0 0 0 

собствен бизнес 2 1,47 2,08 0,34 

свободна професия 0 0 0 0 

безработен 40 29,41 41,66 6,84 

пенсионер 0 0 0 0 

Отпаднали/без отговор 40 29,41 0 0 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
7. Ако сте безработен причината е.... 
 

Причина  Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

Няма пазар на труда 13 32,5 32,5 2,22 

Дискриминация по възраст 0 0 0 0 

Дискриминация по пол / ориентация 0 0 0 0 

Дискриминация по етнос 2 5,00 5,00 0,34 

увреждания и болест 3 7,50 7,50 0,51 

квалификации и преквалификации 17 42,50 42,50 2,91 

липса на лична мотивация 0 0 0 0 

Отпаднали/без отговор 5 20,00 20,00 0,85 

общо 40 40 = 100 % 40 = 100 % Дял от 585 р. 
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8. Достигат ли Ви доходите, които получавате за нормално посрещане на всекидневните ви 
потребности? 

 

Достиг на доход Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

да 2 1,47 2,08 0,34 

по-скоро да 24 17,65 25,00 4,10 

по-скоро не 27 19,85 28,12 4,61 

не 31 22,79 32,29 5,30 

Отпаднали/без отговор 40 + 12 = 52 38,24 12,50 2,05 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
9. Виждате ли някакви възможности за по-добро бъдеще – в смисъл да си намерите работа, да си 

намерите по-добра работа, да нарастнат доходите Ви......? 
 

Нарастване на доход Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 21 15,15 23,96 3,93 

по-скоро да 24 17,65 25,00 4,10 

по-скоро не 25 18,38 26,04 4,27 

не 28 20,59 29,17 4,77 

Отпаднали/без отговор 40 + 12 = 52 38,24 12,50 2,05 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
10. Интересувате ли се от политическите процеси и реалности? 
 

Интерес... политика Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 5 3,68 5,21 0,85 

по-скоро да 18 13,24 18,75 3,08 

по-скоро не 21 15,44 23,96 3,93 

не 34 25,00 35,42 5,81 

Отпаднали/без отговор 40 + 18 = 58 42,65 18,75 3,08 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
11. Участвате ли активно в обществения и политически живот? 
 

участие... политика Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0  0 0 

по-скоро да 2 1,47 2,08 0,34 

по-скоро не 28 20,59 29,17 4,77 

не 49 36,03 51,04 8,38 

Отпаднали/без отговор 40 + 18 = 58 42,65 18,75 3,08 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 
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12. Интересувате ли се от спорт? 
 

Интерес... спорт Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 34 25,00 35,42 5,81 

по-скоро да 22 16,18 22,92 3,76 

по-скоро не 17 12,5 17,71 2,91 

не 23 16,91 23,96 3,93 

Отпаднали/без отговор 40 29.41 0 0 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
13. Участвате ли в културни прояви – концерти, кино, театрални спектакли....? 
 

Интерес... култ. прояви Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

да 21 15,44 23,96 3,93 

по-скоро да 29 21,32 30,21 4,96 

по-скоро не 24 17,64 25,00 4,10 

не 9 6,61 9,37 1,54 

Отпаднали/без отговор 40+13 =53 38,97 13,54 2,22 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
14. Четете ли книги? 
 

Чете ли книги  Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 7 5,15 7,29 1,20 

по-скоро да 12 8,82 12,50 2,05 

по-скоро не 33 24,26 34,37 5,64 

не 21 15,44 23,96 3,93 

Отпаднали/без отговор 40 + 18 = 58 42,65 18,75 3,08 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
15. Какви са предпочитаните от Вас информационни канали? 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

вестници 3 2,21 3,12 0,51 

радио 11 8,09 11,46 1,88 

телевизия – новини и коментари 5 3,68 5,21 0,85 

телевизия – реалити формати 37 27,21 38,54 6,32 

телевизия – развлекателни предавания 42 30,89 43,75 7,18 

интернет информационни сайтове 63 46,32 65,62 10,77 

фейсбук, истаграм 71 52,21 73,96 12,14 

Отпаднали/без отговор 40 29,41 0 0 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 
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16. Вълнувате ли се от следните проблеми? 
 
16.1 
 
проблеми/ да Брой план Изпълнение в 

групата 
Дял от 

изследваните 
1. Бедността – ниски доходи и пенсии 67 49,26 69,79 11,45 

2. Безработица и липса на алтернативи за работа 49 36,03 51,04 8,38 
3. състоянието на здравната система 63 46,32 65,62 10,77 
4. състоянието на образованието 39 28,68 40,62 6,67 
5. положението на хората с увреждания 21 15,44 23,96 3,93 
6. насилието 55 40,44 57,29 9,40 
7. корупцията 31 22,79 32,29 5,30 
8. Войната по пътищата 41 30,15 42,71 7,01 
9. друго – какво? - - - - 

Отпаднали/без отговор - - - - 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
16.2 
 
проблеми/ не Брой план Изпълнение 

в групата 
Дял от 

изследваните 
1. Бедността – ниски доходи и пенсии 15 11,03 15,62 2,56 
2. Безработица и липса на алтернативи за работа 17 12,5 17,71 2,91 
3. състоянието на здравната система 24 17,65 25,00 4,10 
4. състоянието на образованието 21 15,44 23,96 3,93 
5. положението на хората с увреждания 27 19,85 28,12 4,61 
6. насилието 18 13,23 18,75 3,08 
7. корупцията 25 18,38 26,04 4,27 
8. Войната по пътищата 23 16,91 23,96 3,93 
9. друго – какво? - - - - 

Отпаднали/без отговор - - - - 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
17. Класирайте по важност изброените проблеми. 
 

проблеми класация 

Бедността – ниски доходи и пенсии 1 

Безработица и липса на алтернативи за работа 4 

състоянието на здравната система 2 

състоянието на образованието 6 

положението на хората с увреждания 8 

насилието 3 

корупцията 7 

Войната по пътищата 5 

друго – какво?  
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18. Вие имали ли сте взаимодействие с хора с увреждания? 
 

взаимодействие с хора с увреждания  Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да, имам близък човек с увреждания 4 2,94 4,17 0,68 

да, имам съседи и познати 7 5,14 7,29 1,20 

да, работил съм, работя с такъв човек 2 1,47 2,08 0,34 

да, интересувам се от този проблем 6 4,41 6,25 1,03 

не 56 41,18 58,33 9,57 

Отпаднали/без отговор 40+21=61 44,85 23,96 3,93 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
19. Считате ли, че е направено необходимото за решаване на проблемите на хората с увреждания? 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 18 13,24 18,75 3,08 

по-скоро да 14 10,29 14,58 2,39 

по-скоро не 25 18,38 26,04 4,27 

не 17 12,53 17,71 2,91 

не съм запознат с проблема 16 11,74 16,67 2,74 

Отпаднали/без отговор 40 + 6=46 33,62 6,25 1,03 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
20. В какво виждате най-вече проблемите на хората с увреждания? 
 

 Брой план Изпълнени
е в групата 

Дял от 
изследваните 

липса на адекватно законодателство и 
мерки в подкрепа 

27 
19,85 

28,12 4,61 

липса на воля за прилагане на 
предвиденото в закони, програми и пр. 

15 
11,03 

15,62 2,56 

липса на познаване на проблемите им 35 25,74 36,46 5,98 

липса на адекватна нагласа и разбиране 
у хората в обществото 

13 
9,56 

13,54 2,22 

друго мнение – какво? 0 0 0 0 

нямам отношение към проблема 47 34,56 48,96 8,03 

Отпаднали/без отговор 40+29=69 50,74 30,21 4,96 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
21. Ако Ви се наложи бихте ли се съгласили да работите с хора с увреждания? 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да, ако са в състояние да се справят с работата 11 8,09 11,46 1,88 

да и бих им помагал/а да се адаптират и 
справят с работата 

6 
4,41 

6,25 1,03 

да, но с известни съмнения и дистанция 7 5,15 7,29 1,20 

не, ще ме подтиска 4 2,94 4,17 0,68 
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не  39 28,68 40,62 6,67 

Отпаднали/без отговор 40+29=69 50,74 30,21 4,96 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
22. Кое според Вас ще е по-добре за хората с увреждания? 
 
 Брой план Изпълнение 

в групата 
Дял от 

изследваните 
да получават достойна пенсия и помощи, за да не 
им се налага да работят 

51 
37,5 

53,12 8,72 

да им се създават условия за социална и трудова 
реализация според интересите и възможностите им 

13 
9,59 

13,54 2,22 

нямам мнение 28 20,59 29,17 4,77 
Отпаднали/без отговор 40+4=44 32,35 4,17 0,68 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
23. В зависимост от степента на увреждането може ли човек да бъде оценен, че няма право на труд? 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 2 1,47 2,08 0,34 

не 52 38,24 54,17 8,89 

не мога да преценя 16 11,76 16,67 2,74 

Отпаднали/без отговор 40+26=66 48,53 27,08 4,44 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
24. Ако човек с увреждане е оценен, че има възможност да работи, трябва ли да бъде лишен или 

ограничен от правото?.... 
 
24.1. да получава парична социална помощ /инвалидна пенсия/ 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 55 40,44 57,29 9,40 

не мога да преценя 21 15,44 23,96 3,93 

Отпаднали/без отговор 40+20=60 44,12 20,83 3,41 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
24.2. други парични социални помощи – средства за лекарства, протези и др. 
 

 Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 57 42,75 59,37 9,74 

не мога да преценя 21 15,44 23,96 3,93 

Отпаднали/без отговор 40 + 18 = 58 42,65 18,75 3,08 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 
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24.3. личен асистент 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 39 28,68 40,62 6,67 

не мога да преценя 28 20,58 29,17 4,77 

Отпаднали/без отговор 40+29=69 50,74 30,21 4,96 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
24.4. облекчения за придвижване и комуникации 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 7 5,15 7,29 1,20 

не 41 30,15 42,71 7,01 

не мога да преценя 34 24,64 35,42 5,81 

Отпаднали/без отговор 40+15=55 40,45 15,62 2,56 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
25. Ако човек е със стопроцентово увреждане, след неговото пълнолетие трябва ли семейството му да 

бъде лишено от парична социална подкрепа? 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 45 33,09 46,87 7,69 

не мога да преценя 34 25,00 35,42 5,81 

Отпаднали/без отговор 40 +17 = 57 41,91 17,71 2,91 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 

6. 4. 2. 2 група 
 
1/2 Пол/ възраст 
План 
 

Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

мъж 68 – 50  128 – 47,1 98 – 48,05 32 – 47,05 326 – 47,94 

жена 68 – 50  144 – 52,9 106 – 51,95 53 – 52,94 354 – 52,06 

общо 136 272 204 68 680 

 
Изпълнение 
 

Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група изпълнение 

мъж 45 – 33.09 % 109 – 40,07 89 – 43,63 31 – 45,59 274 –  46,84 

жена 51 – 37.50 % 129 – 47,42 97 – 47,55 34 – 50,0 311 – 53,16 

отпаднали 40 – 29.41 % 34 – 12,5 18 – 8,82 3 – 4,41  

общо 136 - 20 272 - 40 204 - 30 68 - 10  

изпълнение 96 – 70,59/16,41 238 - 87,5/40,68 186 - 91,18/31,79 65 – 95,59/11,11 585 – 86,03 
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3. Образование 
 

образование Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

начално 0 0 0 0 

основно 8 2,94 3,36 1,37 

средно – общо 54 19,85  22,69 9,23 

средно – проф  56 20,59 23,53 9,57 

полувисше / колеж 42 15,44 17,65 7,18 

висше 58 21,32 24,37 9,91 

Отпаднали/без отговор 34+20 =54 19,85 8,40 3,42 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
4. Етническа принадлежност 
 
етнос Брой план Изпълнение в 

групата 
Дял от 

изследваните 

българин/ българка 203 74,63 85,29 34,70 

турчин / туркиня 27 9,93 11,34 4,62 

ром / ромка 3 1,10 1,26 0,51 

друг 5 1,84 2,10 0,85 

Отпаднали/без отговор 34 12,50 0 0 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
5. Ангажираност или.....? 
 

ангажираност Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

уча 3 1,10 1,26 0,51 

уча и работя 6 2,20 2,52 1,02 

работник 69 25,36 28,99 11,79 

служител 36 13,24 15,13 6,15 

собствен бизнес 18 6,62 7,56 3,08 

свободна професия 2 0,73 0,84 0,34 

безработен 41 15,07 17,23 7,01 

пенсионер 47 17,28 19,75 8,03 

Отпаднали/без отговор 34+16 =50 14,70 6,72 2,74 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
6. Ако работите сте..... 
 

договор Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

постоянен договор 59 21,69 24,79 10,09 

временен договор 33 12,13 13,86 5,64 

сезонен договор 17 6,25 7,14 2,91 

нает по проект 0 0 0 0 

собствен бизнес 18 6,62 7,56 3,08 

свободна професия 2 0,73 0,84 0,34 

безработен 41 15,07 17,23 7,01 

пенсионер 47 17,28 19,75 8,03 
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Отпаднали/без отговор 34+21 =55 34+21 – 20,22 8,82 4,59 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
 
7. Ако сте безработен причината е.... 
 

Причина за безработица Брой Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

Няма пазар на труда 15 15 – 36,59 2,56 

Дискриминация по възраст 4 4 – 9,76 0,68 

Дискриминация по пол / ориентация 0 0 0 

Дискриминация по етнос 1 1 – 2,43 0,17 

увреждания и болест 2 2 – 4,88 0,34 

квалификации и преквалификации 17 17 – 41,46 2,91 

липса на лична мотивация 0 0 0 

Отпаднали/без отговор 2 2 – 4,88 0,34 

общо 41 238 = 100 % 7,01 от 585 р 

 
8. Достигат ли Ви доходите, които получавате за нормално посрещане на всекидневните ви 

потребности? 
 

Достиг на доходите Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

да 11 4,04 4,62 1,88 

по-скоро да 45 16,54 18,91 7,69 

по-скоро не 83 30,51 34,87 14,19 

не 77 28,31 32,35 13,16 

Отпаднали/без отговор 34+27 = 61 22,43 11,34 4,62 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
9. Виждате ли някакви възможности за по-добро бъдеще – в смисъл да си намерите работа, да си 

намерите по-добра работа, да нарастнат доходите Ви......? 
 

Очакване за нарастване на доход Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 31 11,40 13,03 5,30 

по-скоро да 42 15,44 17,65 7,18 

по-скоро не 96 35,29 40,34 16,41 

не 79 29,04 33,19 13,50 

Отпаднали/без отговор 34 12,5 0 0 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
10. Интересувате ли се от политическите процеси и реалности? 
 

Интерес... политика Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 74 27,21 31,09 12,65 

по-скоро да 85 31,25 35,71 14,53 

по-скоро не 20 7,35 8,40 3,42 



       

63 

ФОНДАЦИЯ "ВЛАДИСЛАВОВО" 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

не 59 21,69 24,79 10,09 

Отпаднали/без отговор 34 12,5 0 0 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
11. Участвате ли активно в обществения и политически живот? 
 

участие... политика Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 11 4,04 4,62 1,88 

по-скоро да 57 29,96 23,95 9,74 

по-скоро не 41 15,07 17,23 7,01 

не 65 23,90 27,31 11,11 

Отпаднали/без отговор 34+64 = 98 36,03 26,89 10,94 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
12. Интересувате ли се от спорт? 
 

Интерес... спорт Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 93 34,19 39,08 15,90 

по-скоро да 51 18,75 21,43 8,72 

по-скоро не 62 22,79 26,05 10,60 

не 32 11,76 13,45 5,47 

Отпаднали/без отговор 34 12,5 0 0 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
13. Участвате ли в културни прояви – концерти, кино, театрални спектакли....? 
 

Интерес... култ. прояви Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 63 23,16 26,47 10,77 

по-скоро да 71 26,10 29,83 12,31 

по-скоро не 47 17,28 19,75 8,03 

не 29 10,66 12,18 4,96 

Отпаднали/без отговор 34+28 = 62 22,79 11,76 4,79 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
14. Четете ли книги? 
 

Чете ли книги  Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 32 11,76 13,45 5,47 

по-скоро да 76 27,94 31,93 12,99 

по-скоро не 63 23,16 26,47 10,77 

не 34 12,50 14,29 5,81 

Отпаднали/без отговор 34+33 = 67 24,63 13,87 5,64 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 
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15. Какви са предпочитаните от Вас информационни канали? 
 
Информационни канали Брой план Изпълнение в 

групата 
Дял от 

изследваните 

вестници 27 9,93 11,34 4,61 

радио 65 23,90 27,31 11,11 

телевизия – новини и коментари 79 29,04 33,19 13,50 

телевизия – реалити формати 153 56,25 64,29 26,15 

телевизия – развлекателни предавания 108 39,71 45,38 18,46 

интернет информационни сайтове 97 35,66 40,76 16,58 

фейсбук, истаграм 112 41,18 47,06 19,15 

Отпаднали/без отговор 34 12,5 0 0 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
16. Вълнувате ли се от следните проблеми? 
 
16. 1 
 
проблеми/ да Брой план Изпълнение в 

групата 
Дял от 

изследваните 
1. Бедността – ниски доходи и пенсии 135 49,63 56,72 23,08 

2. Безработица и липса на алтернативи за работа 107 39,34 44,96 18,29 

3. състоянието на здравната система 127 46,69 53,36 21,71 

4. състоянието на образованието 87 31,99 36,55 14,87 

5. положението на хората с увреждания 74 27,21 31,09 12,65 

6. насилието 92 33,82 38,66 15,73 

7. корупцията 88 32,35 36,97 15,04 

8. Войната по пътищата 119 43,75 50,00 20,34 

9. друго – какво? - - - - 

Отпаднали/без отговор - - - - 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
16.2 
 
проблеми/ не Брой план Изпълнение 

в групата 
Дял от 

изследваните 
1. Бедността – ниски доходи и пенсии 42 15,44 17,65 7,18 

2. Безработица и липса на алтернативи за работа 33 12,13 13,87 5,64 

3. състоянието на здравната система 33 12,13 13,87 5,64 

4. състоянието на образованието 51 18,75 21,43 8,72 

5. положението на хората с увреждания 55 20,22 23,11 9,40 

6. насилието 39 14,34 16,39 6,67 

7. корупцията 37 13,60 15,55 6,32 

8. Войната по пътищата 49 18,01 20,59 8,38 

9. друго – какво? - - - - 

Отпаднали/без отговор - - - - 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 
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17. Класирайте по важност изброените проблеми. 
 

проблеми класация 

Бедността – ниски доходи и пенсии 1 

Безработица и липса на алтернативи за работа 4 

състоянието на здравната система 2 

състоянието на образованието 7 

положението на хората с увреждания 8 

насилието 5 

корупцията 6 

Войната по пътищата 3 

друго – какво? - 

 
18. Вие имали ли сте взаимодействие с хора с увреждания? 
 

взаимодействие с хора с увреждания  Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

да, имам близък човек с увреждания 15 5,52 6,30 2,56 

да, имам съседи и познати 31 11,40 13,03 5,30 

да, работил съм, работя с такъв човек 29 10,66 12,18 4,96 

да, интересувам се от този проблем 27 9,93 11,34 4,62 

не 106 38,97 44,54 18,12 

Отпаднали/без отговор 34+30 = 64 23,53 12,61 5,19 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
19. Считате ли, че е направено необходимото за решаване на проблемите на хората с увреждания? 
 

необходимото за решаване  Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 27 9,93 11,34 4,62 

по-скоро да 43 15,81 18,07 7,35 

по-скоро не 78 28,68 32,77 13,33 

не 68 25 28,57 11,62 

не съм запознат с проблема 22 8,09 9,24 3,76 

Отпаднали/без отговор 34 12,5 0 0 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
20. В какво виждате най-вече проблемите на хората с увреждания? 
 

най-вече проблемите  Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

липса на адекватно законодателство и 
мерки в подкрепа 57 

20,95 23,95 9,74 

липса на воля за прилагане на 
предвиденото в закони, програми и пр. 59 

21,69 24,79 10,09 

липса на познаване на проблемите им 57 20,95 23,95 9,74 

липса на адекватна нагласа и разбиране 
у хората в обществото 51 

18,75 21,43 8,72 

друго мнение – какво? 0 0 0 0 
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нямам отношение към проблема 108 39,71 45,38 18,46 

Отпаднали/без отговор 34+4 = 38 13,97 1,68 0,68 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
21. Ако Ви се наложи бихте ли се съгласили да работите с хора с увреждания? 
 

необходимото за решаване  Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да, ако са в състояние да се справят с работата 37 13,60 15,55 6,32 

да и бих им помагал/а да се адаптират и 
справят с работата 26 

9,56 10,92 4,44 

да, но с известни съмнения и дистанция 51 18,75 21,43 8,72 

не, ще ме подтиска 65 23,90 27,31 11,11 

не  59 21,69 24,79 10,09 

Отпаднали/без отговор 34 12,5 0 0 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
22. Кое според Вас ще е по-добре за хората с увреждания? 
 
Право на труд  Брой план Изпълнение 

в групата 
Дял от 

изследваните 
да получават достойна пенсия и помощи, за да не 
им се налага да работят 105 

36,60 44,12 17,94 

да им се създават условия за социална и трудова 
реализация според интересите и възможностите им 39 

14,34 16,39 6,67 

нямам мнение 76 27,94 31,93 12,99 

Отпаднали/без отговор 34+18 =52 19,12 7,56 3,08 
общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
23. В зависимост от степента на увреждането може ли човек да бъде оценен, че няма право на труд? 
 

Право на труд  Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

да 8 2,94 3,36 1,37 

не 101 37,13 42,44 17,26 

не мога да преценя 97 35,66 40,76 16,58 

Отпаднали/без отговор 34+32=66 24,26 13,44 5,47 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
24. Ако човек с увреждане е оценен, че има възможност да работи, трябва ли да бъде лишен или 

ограничен от правото?.... 
 
24.1. да получава парична социална помощ /инвалидна пенсия/ 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 122 44,85 51,26 20,85 

не мога да преценя 75 27,57 31,51 12,82 
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Отпаднали/без отговор 34+41=75 27,57 17,23 7,07 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
 
24.2. други парични социални помощи – средства за лекарства, протези и др. 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 127 46,69 53,36 21,71 

не мога да преценя 84 30,88 35,29 14,36 

Отпаднали/без отговор 34+27=61 22,43 /9,93 11,34 4,62 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
24.3. личен асистент 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 87 31,99 36,55 14,87 

не мога да преценя 99 36,40 41,59 16,92 

Отпаднали/без отговор 34+52=86 31,62 21,85 8,89 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
24.4. облекчения за придвижване и комуникации 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 103 37,87 43,28 17,61 

не мога да преценя 83 30,51 34,87 14,19 

Отпаднали/без отговор 34+52=86 31,62 21,85 8,89 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 

 
25. Ако човек е със стопроцентово увреждане, след неговото пълнолетие трябва ли семейството му да 

бъде лишено от парична социална подкрепа? 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0  0 

не 123 45,22 51,68 21,03 

не мога да преценя 91 33,46 38,24 15,56 

Отпаднали/без отговор 34+24=58 21,32 10,08 4,11 

общо 272 / 238 272 = 100 % 238 = 100 % Дял от 585 р. 
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6. 4. 3. 3 група 
 
1/2 Пол/ възраст 
 
План 
 

Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

мъж 68 – 50  128 – 47,1 98 – 48,05 32 – 47,05 326 – 47,94 

жена 68 – 50  144 – 52,9 106 – 51,95 53 – 52,94 354 – 52,06 

общо 136 272 204 68 680 

 
Изпълнение 
 

Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група изпълнение 

мъж 45 – 33.09 % 109 – 40,07 89 – 43,63 31 – 45,59 274 –  46,84 

жена 51 – 37.50 % 129 – 47,42 97 – 47,55 34 – 50,0 311 – 53,16 

отпаднали 40 – 29.41 % 34 – 12,5 18 – 8,82 3 – 4,41  

общо 136 - 20 272 - 40 204 - 30 68 - 10  

изпълнение 96 – 70,59/16,41 238 - 87,5/40,68 186 - 91,18/31,79 65 – 95,59/11,11 585 – 86,03 

 
3. Образование 
 

образование Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

начално 17 8,33 9,14 2,91 

основно 23 11,27 12,37 3,93 

средно – общо 44 21,57 23,66 7,52 

средно – проф  47 23,04 25,27 8,03 

полувисше / колеж 31 15,20 16,67 5,30 

висше 24 11,76 12,90 4,12 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
4. Етническа принадлежност 
 

етнос Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

българин/ българка 168 82,35 90,32 28,72 

турчин / туркиня 15 7,35 8,06 2,56 

ром / ромка 0 0 0 0 

друг 3 1,47 1,61 0,51 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 
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5. Ангажираност или.....? 
 

ангажираност Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

уча 0 0 0 0 

уча и работя 0 0 0 0 

работник 34 16,67 18,28 5,81 

служител 31 15,20 16,67 5,30 

собствен бизнес 23 11,27 12,37 3,93 

свободна професия 1 0,49 0,53 0,17 

безработен 38 18,63 20,43 6,50 

пенсионер 59 28,92 31,72 10,09 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
6. Ако работите сте..... 
 

договор Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

постоянен договор 42 20,59 22,58 7,18 

временен договор 16 7,84 8,60 2,74 

сезонен договор 7 3,43 3,76 1,20 

нает по проект 0 0 0 0 

собствен бизнес 23 11,27 12,37 3,93 

свободна професия 1 0,49 0,53 0,17 

безработен 38 18,63 20,43 6,50 

пенсионер 59 28,92 31,72 10,09 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
7. Ако сте безработен причината е.... 
 

Причина Брой план Дял от 
изследваните 

Няма пазар на труда 11 28,95  

Дискриминация по възраст 6 15,79  

Дискриминация по пол / ориентация 0 0  

Дискриминация по етнос 0 0  

увреждания и болест 2 5,26  

квалификации и преквалификации 13 34,21  

липса на лична мотивация 0 0  

Отпаднали/без отговор 6 15,79  

общо 38 38 = 100 % Дял от 585 р. 
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8. Достигат ли Ви доходите, които получавате за нормално посрещане на всекидневните ви 
потребности? 

 

Достиг на доход Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

да 13 6,37 6,99 2,22 

по-скоро да 36 17,65 19,35 6,15 

по-скоро не 61 29,90 32,80 10,43 

не 76 37,25 40,86 12,99 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
9. Виждате ли някакви възможности за по-добро бъдеще – в смисъл да си намерите работа, да си 

намерите по-добра работа, да нарастнат доходите Ви......? 
 

Нарастване на доход Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 9 9 – 4,41 4,84 1,54 

по-скоро да 31 31 – 15,20 16,67 5,30 

по-скоро не 65 65 – 31,86 34,95 11,11 

не 80 80 – 39,22 43,01 13,68 

Отпаднали/без отговор 18 18 – 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
10. Интересувате ли се от политическите процеси и реалности? 
 

Интерес... политика Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 35 17,16 18,82 5,98 

по-скоро да 51 25,00 27,42 8,72 

по-скоро не 67 32,84 36,02 11,45 

не 33 16,18 17,74 5,64 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
11. Участвате ли активно в обществения и политически живот? 
 

участие... политика Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 11 5,32 5,91 1,88 

по-скоро да 23 11,24 12,37 3,93 

по-скоро не 61 29,90 32,80 10,43 

не 91 44,61 48,92 15,56 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 
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12. Интересувате ли се от спорт? 
 

Интерес... спорт Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 34 16,67 18,28 5,81 

по-скоро да 47 23,04 25,27 8,03 

по-скоро не 56 27,45 30,11 9,57 

не 42 24,02 22,58 7,71 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
13. Участвате ли в културни прояви – концерти, кино, театрални спектакли....? 
 

Интерес... култ. прояви Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 44 21,57 23,66 7,52 

по-скоро да 47 23,04 25,27 8,03 

по-скоро не 41 20,10 22,04 7,01 

не 54 24,47 29,03 9,23 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
14. Четете ли книги? 
 

Чете ли книги  Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 31 15,20 16,67 5,30 

по-скоро да 36 17,65 19,35 6,15 

по-скоро не 58 28,43 31,18 9,91 

не 61 29,90 32,80 10,43 

Отпаднали/без отговор 18+5=23 11,27 2,69 0,85 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
15. Какви са предпочитаните от Вас информационни канали? 
 

Причина  Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

вестници 31 15,20 16,67 5,30 

радио 34 16,67 18,28 5,81 

телевизия – новини и коментари 81 39,71 43,55 13,85 

телевизия – реалити формати 96 47,06 51,61 16,41 

телевизия – развлекателни предавания 121 59,31 65,05 20,68 

интернет информационни сайтове 67 32,84 36,02 11,45 

фейсбук, истаграм 89 43,63 47,85 15,21 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 
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16. Вълнувате ли се от следните проблеми? 
16.1 
 

проблеми/ да Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

1. Бедността – ниски доходи и пенсии 131 64,22 70,43 22,39 

2. Безработица и липса на алтернативи за 
работа 98 

48,04 52,69 16,75 

3. състоянието на здравната система 112 54,90 60,22 19,15 

4. състоянието на образованието 76 37,25 40,86 12,99 

5. положението на хората с увреждания 87 42,65 46,77 14,87 

6. насилието 89 43,63 47,85 15,21 

7. корупцията 75 36,76 40,32 12,82 

8. Войната по пътищата 93 45,59 50,00 15,90 

9. друго – какво? - - - - 

Отпаднали/без отговор - - - - 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
16.2 
 

проблеми/ не Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

1. Бедността – ниски доходи и пенсии 37  18,14 19,89 6,32 

2. Безработица и липса на алтернативи за 
работа 

23  11,27 12,37 3,93 

3. състоянието на здравната система 21  10,29 11,29 3,59 

4. състоянието на образованието 43  21,08 23,12 7,35 

5. положението на хората с увреждания 37  18,14 19,89 6,32 

6. насилието 34  16,67 18,28 5,81 

7. корупцията 44  21,57 23,66 7,52 

8. Войната по пътищата 28  13,73 15,05 4,79 

9. друго – какво? - - - - 

Отпаднали/без отговор - - - - 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
17. Класирайте по важност изброените проблеми. 
 

проблеми класация 

Бедността – ниски доходи и пенсии 1 

Безработица и липса на алтернативи за работа 3 

състоянието на здравната система 2 

състоянието на образованието 7 

положението на хората с увреждания 6 

насилието 5 

корупцията 8 

Войната по пътищата 4 

друго – какво? - 
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18. Вие имали ли сте взаимодействие с хора с увреждания? 
 

взаимодействие с хора с увреждания  Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да, имам близък човек с увреждания 23 11,27 12,37 3,93 

да, имам съседи и познати 34 16,67 18,28 5,81 

да, работил съм, работя с такъв 
човек 17 

 
8,33 

 
9,14 

 
2,91 

да, интересувам се от този проблем 0 0 0 0 

не 95 46,57 51,08 16,24 

Отпаднали/без отговор 18+17=35 17,16 9,14 2,91 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
19. Считате ли, че е направено необходимото за решаване на проблемите на хората с увреждания? 
 

необходимото за решаване Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 7 3,43 3,76 1,19 

по-скоро да 23 11,27 12,37 3,93 

по-скоро не 47 23,04 25,27 8,03 

не 64 31,37 34,41 10,94 

не съм запознат с проблема 45 22,06 24,19 7,69 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
20. В какво виждате най-вече проблемите на хората с увреждания? 
 

най-вече проблемите  Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

липса на адекватно законодателство и 
мерки в подкрепа 79 

 
38,73 

 
42,47 

 
13,50 

липса на воля за прилагане на 
предвиденото в закони, програми и пр. 66 

 
32,35 

 
35,48 

 
11,28 

липса на познаване на проблемите им 43 21,08 23,12 23,12 

липса на адекватна нагласа и разбиране 
у хората в обществото 73 

 
35,78 

 
39,25 

 
12,45 

друго мнение – какво? 0 0 0 0 

нямам отношение към проблема 98 48,04 52,69 16,75 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
21. Ако Ви се наложи бихте ли се съгласили да работите с хора с увреждания? 
 
необходимото за решаване  Брой план Изпълнение 

в групата 
Дял от 

изследваните 

да, ако са в състояние да се справят с работата 25 12,25 13,44 4,27 

да и бих им помагал/а да се адаптират и справят с 
работата 

19 
 

9,31 10,22 3,25 

да, но с известни съмнения и дистанция 65 31,86 34,95 11,11 
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не, ще ме подтиска 44 21,57 23,66 7,52 

не  33 17,74 16,18 5,64 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 00 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
22. Кое според Вас ще е по-добре за хората с увреждания? 
 
Право на труд  Брой план Изпълнение 

в групата 
Дял от 

изследваните 
да получават достойна пенсия и помощи, за да 
не им се налага да работят 137 

67,16 73,66 23,41 

да им се създават условия за социална и трудова 
реализация според интересите и възможностите 
им 

30 
 
 

14,71 16,13 5,13 

нямам мнение 19 9,31 10,22 3,25 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
23. В зависимост от степента на увреждането може ли човек да бъде оценен, че няма право на труд? 
 

Право на труд  Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 146 71,57 78,49 24,96 

не мога да преценя 40 19,61 21,51 6,83 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
24. Ако човек с увреждане е оценен, че има възможност да работи, трябва ли да бъде лишен или 

ограничен от правото?.... 
 
24.1. да получава парична социална помощ /инвалидна пенсия/ 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 122 59,80 65,59 20,85 

не мога да преценя 64 31,37 34,41 10,94 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
24.2. други парични социални помощи – средства за лекарства, протези и др. 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 122 59,80 65,59 20,85 

не мога да преценя 64 31,37 34,41 10,94 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 
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24.3. личен асистент 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 122 59,80 65,59 20,85 

не мога да преценя 64 31,37 34,41 10,94 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
24.4. облекчения за придвижване и комуникации 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 119 58,33 63,98 20,34 

не мога да преценя 67 32,84 36,02 11,45 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 
25. Ако човек е със стопроцентово увреждане, след неговото пълнолетие трябва ли семейството му да 

бъде лишено от парична социална подкрепа? 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 143 70,10 76,88 24,44 

не мога да преценя 43 21,08 23,12 7,35 

Отпаднали/без отговор 18 8,82 0 0 

общо 204 /186 204 = 100 % 186 = 100 % Дял от 585 р. 

 

6. 4. 4. 4 група 
 
1/2 Пол/ възраст 
 
План 

Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

мъж 68 – 50  128 – 47,1 98 – 48,05 32 – 47,05 326 – 47,94 

жена 68 – 50  144 – 52,9 106 – 51,95 53 – 52,94 354 – 52,06 

общо 136 272 204 68 680 

 
Изпълнение 

Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група изпълнение 

мъж 45 – 33.09 % 109 – 40,07 89 – 43,63 31 – 45,59 274 –  48,84 

жена 51 – 37.50 % 129 – 47,42 97 – 47,55 34 – 50,0 311 – 53,16 

отпаднали 40 – 29.41 % 34 – 12,5 18 – 8,82 3 – 4,41 95 – 13,97 

общо 136 - 20 272 - 40 204 - 30 68 - 10  

изпълнение 96 – 70,59/16,41 238-87,5/40,68 186 – 91,18/31,79 65 – 95,59/11,11 585 – 86,03 
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3. Образование 
 

 Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

начално 4 5,88 6,15 0,68 

основно 13 19,12 20,00 2,22 

средно – общо 16 23,53 24,62 2,73 

средно – проф  11 16,18 16,92 1,88 

полувисше / колеж 9 13,24 13,85 1,53 

висше 12 17,65 18,46 2,05 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
4. Етническа принадлежност 
 

 Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

българин/ българка 58 85,29 89,23 9,91 

турчин / туркиня 6 8,82 9,23 1,03 

ром / ромка 1 1,47 1,54 0,17 

друг 0 0 0 0 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
5. Ангажираност или.....? 
 

 Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

уча 0 0 0 0 

уча и работя 0 0 0 0 

работник 0 0 0 0 

служител 0 0 0 0 

собствен бизнес 3 4,41 4,62 0,51 

свободна професия 0 0 0 0 

безработен 0 0 0 0 

пенсионер 62 91,18 95,38 10,60 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
6. Ако работите сте..... 
 

 Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

постоянен договор 0 0 0 0 

временен договор 0 0 0 0 

сезонен договор 0 0 0 0 

нает по проект 0 0 0 0 

собствен бизнес 3 4,41 4,62 0,51 
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свободна професия 0 0 0 0 

безработен 0 0 0 0 

пенсионер 62 91,18 95,38 10,60 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
7. Ако сте безработен причината е.... 
 

Причина   

Няма пазар на труда 0 

Дискриминация по възраст 0 

Дискриминация по пол / ориентация 0 

Дискриминация по етнос 0 

увреждания и болест 0 

квалификации и преквалификации 0 

липса на лична мотивация 0 

Отпаднали/без отговор 68 

общо 68 

 
8. Достигат ли Ви доходите, които получавате за нормално посрещане на всекидневните ви потребности? 
 

 Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0  0 0 

по-скоро да 4 5,88 6,15 0,68 

по-скоро не 23 33,82 35,38 3,93 

не 38 55,88 58,46 6,50 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
9. Виждате ли някакви възможности за по-добро бъдеще – в смисъл да си намерите работа, да си намерите 
по-добра работа, да нарастнат доходите Ви......? 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0  0 0 

по-скоро да 4 5,88 6,15 0,68 

по-скоро не 21 30,88 32,31 3,59 

не 34 50,00 52,31 5,81 

Отпаднали/без отговор 3+6=8 13,24 9,23 1,03 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
10. Интересувате ли се от политическите процеси и реалности? 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 16 23,53 24,62 2,74 

по-скоро да 23 33,82 35,38 3,93 
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по-скоро не 9 13,24 13,85 1,53 

не 17 25,00 26,15 2,91 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
11. Участвате ли активно в обществения и политически живот? 
 

 Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

да 1 1,47 1,54 0,17 

по-скоро да 4 5,88 6,15 0,68 

по-скоро не 17 25,00 26,15 2,91 

не 43 62,24 66,15 7,35 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
12. Интересувате ли се от спорт? 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 15 22,06 23,08 2,56 

по-скоро да 19 27,94 29,23 3,24 

по-скоро не 10 14,71 15,38 1,71 

не 21 30,88 32,31 3,59 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
13. Участвате ли в културни прояви – концерти, кино, театрални спектакли....? 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 9 13,24 13,85 1,53 

по-скоро да 17 25,00 26,15 2,91 

по-скоро не 11 16,17 16,92 1,88 

не 14 20,59 21,54 2,39 

Отпаднали/без отговор 3+14 = 17 25,00 21,54 2,39 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
14. Четете ли книги? 
 

 Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

да 11 16,18 16,92 1,88 

по-скоро да 23 33,82 35,38 3,93 

по-скоро не 9 13,24 13,85 1,53 

не 22 32,35 33,84 3,76 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 
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15. Какви са предпочитаните от Вас информационни канали? 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

вестници 27 39,71 41,54 4,62 

радио 18 26,47 27,69 3,08 

телевизия – новини и коментари 58 82,35 89,23 9,91 

телевизия – реалити формати 49 72,06 75,38 8,38 

телевизия – развлекателни предавания 59 86,76 90,76 10,09 

интернет информационни сайтове 7 10,29 10,77 1,20 

фейсбук, истаграм 11 16,18 16,92 1,88 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
16. Вълнувате ли се от следните проблеми? 
 

проблеми/ да Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

1. Бедността – ниски доходи и пенсии 51 75,00 78,46 8,72 
2. Безработица и липса на алтернативи за 
работа 18 

 
26,47 

 
27,69 

 
3,08 

3. състоянието на здравната система 49 72,06 75,38 8,38 

4. състоянието на образованието 31 45,59 47,69 5,30 
5. положението на хората с увреждания 37 54,41 56,92 6,32 

6. насилието 47 69,12 72,31 8,03 

7. корупцията 31 45,59 47,69 5,30 
8. Войната по пътищата 34 50,00 52,31 5,81 
9. друго – какво? - - - - 

Отпаднали/без отговор - - - - 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
 

проблеми/ не Брой план Изпълнение в 
групата 

Дял от 
изследваните 

1. Бедността – ниски доходи и пенсии 0 0 0 0 

2. Безработица и липса на алтернативи за работа 11 16,18 16,92 1,88 
3. състоянието на здравната система 4 5,88 6,15 0,68 
4. състоянието на образованието 9 13,24 13,85 1,53 
5. положението на хората с увреждания 9 13,24 13,85 1,53 
6. насилието 7 10,24 10,77 1,20 
7. корупцията 12 17,65 18,46 2,05 

8. Войната по пътищата 10 14,71 15,38 1,71 

9. друго – какво? - - - - 

Отпаднали/без отговор - - - - 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 
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17. Класирайте по важност изброените проблеми. 
 

проблеми класация 

Бедността – ниски доходи и пенсии 1 

Безработица и липса на алтернативи за работа 8 

състоянието на здравната система 2 

състоянието на образованието 6 

положението на хората с увреждания 4 

насилието 3 

корупцията 7 

Войната по пътищата 5 

друго – какво? - 

 
18. Вие имали ли сте взаимодействие с хора с увреждания? 
 
 Брой план Изпълнение в 

групата 
Дял от 

изследваните 

да, имам близък човек с увреждания 7 10,29 10,77 1,20 

да, имам съседи и познати 9 13,24 13,85 1,53 

да, работил съм, работя с такъв човек 5 7,35 7,69 0,85 

да, интересувам се от този проблем 0 0 0 0 

не 44 64,71 67,69 7,52 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
19. Считате ли, че е направено необходимото за решаване на проблемите на хората с увреждания? 
 
 Брой план Изпълнение 

в групата 
Дял от 

изследваните 

да 0 0 0 0 

по-скоро да 5 7,35 7,69 0,85 

по-скоро не 27 39,71 41,54 4,62 

не 31 45,59 47,69 5,30 

не съм запознат с проблема 2 2,94 3,08 0,34 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
20. В какво виждате най-вече проблемите на хората с увреждания? 
 
 Брой план Изпълнение 

в групата 
Дял от 

изследваните 

липса на адекватно законодателство и 
мерки в подкрепа 55 

 
80,88 

84,62 9,40 

липса на воля за прилагане на 
предвиденото в закони, програми и пр. 34 

 
50,00 

52,31 5,81 

липса на познаване на проблемите им 27 39,71 41,54 4,62 

липса на адекватна нагласа и разбиране у 
хората в обществото 31 

 
45,59 

 
47,69 

 
5,30 

друго мнение – какво? 0 0 0 0 

нямам отношение към проблема 21 30,88 32,31 3,59 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 
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21. Ако Ви се наложи бихте ли се съгласили да работите с хора с увреждания? 
 

 Брой /% 

да, ако са в състояние да се справят с работата 0 

да и бих им помагал/а да се адаптират и 
справят с работата 

0 

да, но с известни съмнения и дистанция 0 

не, ще ме подтиска 0 

не  0 

Отпаднали/без отговор 0 

общо 68 = 100 % 

 
 
22. Кое според Вас ще е по-добре за хората с увреждания? 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да получават достойна пенсия и помощи, за 
да не им се налага да работят 41 

 
60,29 

 
63,08 

 
7,01 

да им се създават условия за социална и 
трудова реализация според интересите и 
възможностите им 13 

 
 
19,12 

 
 
20,00 

 
 
2,22 

нямам мнение 11 16,18 16,92 1,88 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
23. В зависимост от степента на увреждането може ли човек да бъде оценен, че няма право на труд? 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 2 2,94 3,08 0,34 

не 49 72,06 75,38 8,38 

не мога да преценя 4 5,88 6,15 0,68 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
24. Ако човек с увреждане е оценен, че има възможност да работи, трябва ли да бъде лишен или 
ограничен от правото?.... 
 
24.1. да получава парична социална помощ /инвалидна пенсия/ 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 51 75  78,46 8,72 

не мога да преценя 14 20,59 21,54 2,39 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 
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24.2. други парични социални помощи – средства за лекарства, протези и др. 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 54 79,41 83,08 9,23 

не мога да преценя 11 16,18 16,92 1,88 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
24.3. личен асистент 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 48 70,59 43,08 8,20 

не мога да преценя 17 25,00 26,15 2,91 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
24.4. облекчения за придвижване и комуникации 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 41 60,29 63,08 7,01 

не мога да преценя 24 35,29 21,54 4,10 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 

 
25. Ако човек е със стопроцентово увреждане, след неговото пълнолетие трябва ли семейството му да бъде 
лишено от парична социална подкрепа? 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

да 0 0 0 0 

не 57 83,82 87,69 9,74 

не мога да преценя 8 11,76 12,31 1,37 

Отпаднали/без отговор 3 4,41 0 0 

общо 68 /65 68 = 100 % 65 = 100% Дял от 585 р. 
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8. Аналитични бележки 
 
Всяко изложение на резултати от едно социологическо изследване, дори и в най-суров вид да са 

представени те, няма как да не провокират читателя към някакъв размисъл върху съдържанието, които носят 
отделните таблици или графики, а от там и към някакви първи аналитични изводи. Вероятно и сега прегледа 
на по-горе представените таблични и графични резултати са предизвикали същия ефект. Въпреки това една от 
най-важните задачи на изследователя е да представи своя анализ на получените резултати и най-вече да 
представи своето виждане за решаването на социалния проблем, който е бил представен пред него като 
задача на изследването.  

 
В общ теоретичен план това беше посочено още в началото на настоящия доклад, но тук в сбит вид ние ще 

се повторим: 
 
1/ Нашата цел е да изследваме община Варна като предоставяща социални и интеграционни услуги, като 

обект на нова са гражданите, живеещи във Варна и по-конкретно целево да анкетираме представителите на 
НПО; хора, работещи в социалните институции в общината и работодателите от региона с техните виждания, 
очаквания и възможности за предлагане на работни места на хората с увреждания. 

 
2/ Изходната гледна точка за проблемите на хората с увреждания като сериозен социален проблем за нас 

се свързва с факта, че независимо множеството от правните и институционалните мерки – международни 
конвенции и националното законодателство и множеството институции и институционални мерки, в крайна 
сметка резултатите от решаването на проблемите за социалната и трудова интеграция на хората с 
увреждания са много малко или с други думи казано – съвсем недостатъчни. 

 
3/ На фона на това всички наши хипотези дори да бъдат потвърдени, крайният резултат на практика е с 

твърде ограничени параметри и в това се състои предизвикателството пред изследователя. 
 
 
8. 1. Профилиране на групите – респонденти и общ профил 
 
Смисълът да фиксираме и анализираме профилът на изследваните от нас варненци на пръв поглед е 

самоцелен, но от наша гледна точка това има съществено значение, тъй като на основата на него може да 
осмислим в какво социално пространство е положен проблемът кайто изследваме. 

На основата на вторични данни – данни от статистиката и ГРАО, може определено да заявим, че Варна, 
благодарение да вътрешната миграция е място с бързо нарастващ брой на населението и този изкуствен 
прилив води до свиване групата на хората на пенсионна възраст, т. е. признакът на застаряване на 
населението, който е характерен за голяма част от населените места у нас не се наблюдава. В нашата извадка 
тази група е едва 10 процента. Свиването се дължи главно на нарастването на броят от втората група – хората 
на активна трудова възраст и паралелно с това нарастването на децата и хората от първата, изследване от нас 
група. 

В същото време пропорциите на полов принцип се запазват в полза на представителите на женския пол, 
което приблизително в рамките на това разпределение в национален мащаб. 

Приложената от нас методика на регистрацията на извадката, независимо от получените откази на 
респондентите, отрази същата демографска картина с отклонения в рамките на допустимите стойности. 
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План 
 

Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

мъж 68 – 50  128 – 47,1 98 – 48,05 32 – 47,05 326 – 47,94 

жена 68 – 50  144 – 52,9 106 – 51,95 53 – 52,94 354 – 52,06 

общо 136 272 204 68 680 

 
Изпълнение 
 

Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група изпълнение 

мъж 45 – 33.09 % 109 – 40,07 89 – 43,63 31 – 45,59 274 –  46,84 

жена 51 – 37.50 % 129 – 47,42 97 – 47,55 34 – 50,0 311 – 53,16 

отпаднали 40 – 29.41 % 34 – 12,5 18 – 8,82 3 – 4,41  

общо 136 - 20 272 - 40 204 - 30 68 - 10  

изпълнение 96 – 70,59/16,41 238 - 87,5/40,68 186 - 91,18/31,79 65 – 95,59/11,11 585 – 86,03 

 
И макар да не сме постигнали с категоричност разпределението на анкетираните от нас лица по етнически 

признак, което може да се обясни отчасти с натрупаните откази, а отчасти и с методиката ни – да избягваме 
анкетьорите целево да търсят покритие по този показател, тъй като този подход би могъл да даде отклонение 
на преизпълнение на обхвата на отделните етноси, в крайна сметка ние очакваме получените от нас 
резултати по всички останали въпроси да отразят надеждно търсените от нас показатели. 

 

етнос/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

българин/ българка 78 – 57,35 203 – 74,63 168 – 82,35 58 – 85,29 477 – 70,14 

турчин / туркиня  12 – 8,82 27 – 9,93 15 – 7,35 6 – 8,82 60 – 8,82 

ром / ромка 4 – 2,94 3 – 1,10 0 1 – 1,47 8 – 1,18 

друг 2 – 1,47 5 – 1,84 3 – 1,47 0 10 – 1,47 

Отпаднали/без отговор 40 – 29,41 34 – 12,50 18 – 8,82 3 – 4,41 95 – 13,97 

 
Предпоставка за такова очакване ни дават резултатите по показателите – образование и ангажираност: 
 
Разпределение по образователен ценз 

образование/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

начално 0 0 17 – 8,33 4 – 5,88 21 – 3,09 

основно 0 8 – 2,94 23 – 11,27 13 – 19,12 44 – 6,47 

средно – общо 23 – 16,91 54 – 19,85  44 – 21,57 16 – 23,53 140 – 20,59 

средно – 
професионално  

26 – 19,12 
 

56 – 20,59 47 – 23,04 11 – 16,18 137 – 20,15 

полувисше / колеж 21 – 15,44 42 – 15,44 31 – 15,20 9 – 13,24 103 – 15,15 

висше 26 – 19,12 58 – 21,32 24 – 11,76 12 – 17,65 120 – 17,65 

Отпаднали/без отговор 40 – 29,41  34+20 – 19,85 18 – 8,82 3 – 4,41 95+20– 6,92 

 
Бележка: При едно по-прецизно изследване, както и при едно специализирано изследване на проблемите 

на образованието, може би ще се докоснем и до показателя неграмотен. Това обаче за изследвания от нас 
проблем е незначително и не би се отразило на търсените от нас характеристики на проблемите на хората с 
увреждания в община Варна. 
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Разпределение по ангажираност на респондентите. 
 

ангажираност/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група общо 

уча 23 – 16,91 3 – 1,10 0 0 26 – 3,82 

уча и работя 26 – 19,12 6 – 2,20 0 0 32 – 4,71 

работник 21 – 15,44 79 – 29,04 34 – 16,67 0 134 – 19,71 

служител 5 – 3,68 56 – 20,59 31 – 15,20 0 92 -13,53 

собствен бизнес 2 – 1,47 18 – 6,62 23 – 11,27 3 – 4,41 46 – 6,76 

свободна професия 0 2 – 0,73 1 – 0,49 0 3 – 0,44 

безработен 19 – 13,97 41 – 15,07 38 – 18,63 0 98 – 14,41 

пенсионер 0 7 – 2,57 59 – 28,92 62 – 91,18 128 – 18,82 

Отпаднали/без отговор 40 – 29,41 34+26 – 22,06 18 – 8,82 3 – 4,41 121 – 17,79 

Бележка: получените резултати по показателя безработица тук надхвърлят данните на статистиката за 
община Варна и за страната, поради различния подход на фиксиране на данните. 

 
 И още нещо, още в началото би трябвало да отбележим една доста сериозна тенденция на нараствавето 

на отказалите да отговарят на въпросите на анкетьорите. 
 
Разпределение на отказалите се респонденти 
 
1. по матрицата  - фиксиран отказ 
 
Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група  

мъж 21   22 9 2 54 

жена 19 12 9 1 41 

Общо: 40 34 18 3  

 
2. реален контакт с респонденти отказали да отговарят 
 
Пол/възраст 1 група 2 група 3 група 4 група  

мъж 49 37 15 3 104 

жена 31 31 21 3 86 

Общо: 80 68 36 6 190 

 
Според споделеното от анкетьорите, по голямата част от отказите са поради чувство за несигурност, на 

второ място поради неангажираност към темата на изследване и най-накрая – една твърде малка група 
поради обективни причини: липса на време, здравословен проблим и др. И още нещо: 1/ жените са по-
склонни да участват в анкетата, за сметка на мъжете; 2/ по-висок активитет проявяват по-възрастните за 
сметка на най-младата група. 

 
Въпреки това, според нашите претегления на получените резултати, имаме основание да считаме, че 

размера на грешката и доверителните интервали са както следва: 
 
Дял от извадката Размер на грешката Доверителен интервал 
5%    ±1,3%  от 3,7% до 6,3% 
10%    ±1,9%  от 8,1% до 11,9% 
15%    ±2,2%  от 12,8% до 17,2% 
30%    ±2,8%  от 27,2% до 32,8% 
50%    ±3,1%  от 46,9% до 53,1% 
 



       

86 

ФОНДАЦИЯ "ВЛАДИСЛАВОВО" 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

Като пример бихме посочили графиката за план и получени резултати при разпределението по пол. 
 

 
 
Всичко казано дотук ни дава основание да направим следното обобщение за профила на варненеца, който 

получихме от нашето изследване. 
 
Преобладаващите характеристики са: 
 
1. Варненецът е в преобладаващата част от изследваните от нас лица на активна трудова възраст, при това 

реално ангажиран  - учещ или работещ. Вече видяхме по-горе само 14 % се самоопределят като безработни. 
Сред причините за безработицата варненецът сочи, че сп. тях е състоянието на пазара на труда съ 

съпътстващите това ниско ниво на предлагане на услуги за квалификация и преквалификация, както и прояви 
на дискриминация предимно на възрастов принцип. 

 
2. По образователен ценз е образован. Налице е тенденция на нарастване делът на висще образование и 

колеж сред групата на младите хора днес.  
 
3. По своето самоопределяне като достатъчност на доходите, преобладаващо се преживяват като бедни и 

което е по-важно 2/3 не очакват подобряването на стандарта на живот. 
 
4. Варненецът би могло да се определи като политически ангажиран, но само като интерес или по-точно 

политически информиран. Мотивацията му за политическо присъствие е значително по-ниска и това може 
добре да бъде забелязано в графиката по-долу: 

Разпределение на политически интерес и участие на варненеца 
 

 
 
Особено важно е да се подчертае, че при твърдо заявилите интерес мотивираните се отнасят 1 към 7. 
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5. Варненецът се интересува от спорт. Близо същият като ниво интерес е заявен и към културния живот в 

града. Въпреки това едва 1/3 от респондентите заявяват, че четат книги, а твърдо четящите са едва 13,84 %. 
 
6. Каналите по които се информира варненецът са разнообразни и съответстващи на съвременните 

комуникационни средства.  
 

 
 
Тук нашите предвидени отговори ни дават шанс освен като информационни канали да констатираме и 

факта, че преобладава интерес към развлечение за сметка на актуалната информация. И още нещо 
предпочитаните информационните канали от младите варненци са фейсбук и информационни сайтове за 
сметка на традиционните канали – телевизия, радио и вестници. 

 
Разпределение на информационните канали и младите хора /18 – 29 години/ 
 

 Брой план Изпълнение 
в групата 

Дял от 
изследваните 

вестници 3 2,21 3,12 0,51 

радио 11 8,09 11,46 1,88 

телевизия – новини и коментари 5 3,68 5,21 0,85 

телевизия – реалити формати 37 27,21 38,54 6,32 

телевизия – развлекателни предавания 42 30,89 43,75 7,18 

интернет информационни сайтове 63 46,32 65,62 10,77 

фейсбук, истаграм 71 52,21 73,96 12,14 

Отпаднали/без отговор 40 29,41 0 0 

общо 136 / 96 136 = 100 % 96 = 100 % Дял от 585 р. 

 
7. Първите три проблема за обществото ни сп. варненеца са бедност, безработица, състоянието на 

здравната система, а въпросът на хората с увреждания стои на 7 – мо място от 8 показателя. 
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Това сп. нас е естествено положение на нещата и на зададения от нас въпрос, както и предвидените 

отговори беше част от контролата за коректност в отговарянето на респондентите. Нашата идея бе да 
проверим доколко анкетираните лица са подведени от предварително декларираната от анкетьорите ни 
тема.  

Полученият резултат ни удовлетворява и считаме, че може със сигурност да приемем процентът на 
потвърдилите значимостта на проблемите на хората с увреждания като един от сериозните социалени 
проблеми у нас като реален – 37, 43 %. 

В същото време обаче трябва и да отчетем резултатът от крайно незаинтересованите от този проблем, 
който сочи, че за 21,88 % това не е съществено или с други думи казано – всеки пети варненец не е 
съпричастен достатъчно към тегобите на хората с увреждания в обществото. 

 
Отговорите на следващия въпрос ни дават ориентация по въпроса, тъй като чрез него търсим да отчетен 

степента на прякото докосване до тези проблеми - имал ли е и има ли анкетираното лице на практика 
взаимодействие с хора с увреждания?  
 

взаимодействие с хора с увреждания  Брой  общо Изпълнение 

да, имам близък човек с увреждания 49 7,21 8,38 

да, имам съседи и познати 81 11,91 13,85 

да, работил съм, работя с такъв човек 53 7,79 9,06 

да, интересувам се от този проблем 33 4,85 5,64 

не 301 44,26 51,45 

Отпаднали/без отговор 95+68=163 23,97 11,62 

 



       

89 

ФОНДАЦИЯ "ВЛАДИСЛАВОВО" 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

 
 

Получените от нас резултати потвърждават коректността на отговорите коментирани по-горе относно 
твърдо заявилите интерес и отчитане значимостта на хората с увреждания – 46, 93 % по един или друг начин 
или мотив имат пряко докосване до проблема.   Или ако се опитаме да ги сравним в реален брой анкетирани 
лица при 216 заявили пряко практическо докосване до проблемите на хората с увреждания, 219 от 
респондентите оценяват значимостта на тези проблеми в общесвото ни. Което според нас говори, че твърдата 
ангажираност на варненци към този проблем съответства на преки взаимодействия с хората с увреждане, а 
това ни води към извода, че търсенето на решенията остават при хората, които по-един или друг начин са 
пряко свързани с него. 
 
Констатацията по-горе ни дава възможност да надградим нашето разсъждение през призмата на отговорите 
на следващия въпрос : Считате ли, че е направено необходимото за решаване на проблемите на хората с 
увреждания? Напр. Колко може да приемем като чиста монета отговорите с „да“ или „не“, за да може да 
видим оценъчното отношение на варненци към решаването на проблема на хората с увреждания  у нас и 
още: колко са е коректно това отношение. На първо място направихме връзка между хората пряко свързани с 
проблема и техните оценки. От 219 - 22 дават отговор „по-скоро да“ /10,05 %/, 101 – отговарят с „по-скоро не“ 
/46,12 %/ и останалите 96 анкетирани дават отговор „не“ /43,84 %/. Това разпределение ни дава основание да 
мислим, че степента на оценъчното отношение на хората пряко обвързани с проблема не е еднакво, което сп. 
нас зависи от степента на познаване на реалностите у нас свързани с проблема, с вида инвалидност и с 
частния случай за всеки, сблъскал се с проблема. Вярно е и факта, че никой от тях с категоричност не е 
съгласен с идеята, че са решени проблемите на хората с увреждания. Това макар и не съвсем обосновано и 
води към мисленето, че и всяко „да“ в отговорите е мотивирано от непознаване на проблемите на хората с 
увреждания и на фона на протестите им, които съпътстваха времето на теренната ни работа е мотивирало 
като отклик на недоволство от новинарското присъствие на инвалидите с отчасти безотговорното „да“. 
Критерий за коректното отговаряне е делът на позовалите се на отговора „не съм запознат с проблема“  - 85 
човека /14,53 % от отговорилите/ и 6-те човека избегнали отговор 1,03 %. 
На пръв поглед този наш анализ звучи малко произволно при интерпретацията на получените резултати, 
поради което ще отбележим, че посоката на направения от нас коментар се дължи и от това, което 
констатирахме в двете фокус-групи, проведени с участието на хора с увреждания и в дълбочинните интервюта 
с работодатели. И в двата случая получените живи коментари не просто ни дадоха подобни отговори, но и 
бяха покрепени с допълнителни обяснения като напр. разпръстнатоста на правното решаване на проблемите 
на хора с увреждания в различни нормативни документи – закони, правилници и наредби, което понякога 
пречи те да бъдат добре практически осмислени за цялостното решение на проблемите в тази област. Това 
дава основание за различното мнение, тъй като във всеки отделен случай споделен от участниците в 
изследваните групи едни бяха до известен смисъл удовлетворени, а други крайно фрустрирани. Едни бяха 
наясно какви са им правата, докато други – не, поради което и не бяха намерили решения за себе си.  
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А, ето и самите резултати: 
 
Разпределение по въпроса: „Считате ли, че е направено необходимото за решаване на проблемите на 
хората с увреждания?“ 
 

необходимото за решаване Брой  общо Изпълнение 

да 52 7,65 8,89 

по-скоро да 85 12,5 14,53 

по-скоро не 177 26,03 30,26 

не 180 26,47 30,77 

не съм запознат с проблема 85 12,5 14,53 

Отпаднали/без отговор 95+6=101 14,85 1.03 

 
 

 
 
 
Сходен е анализът ни по въпроса: В какво виждате най-вече проблемите на хората с увреждания? 
 

най-вече проблемите Брой  Общо  Изпълнение 

липса на адекватно законодателство и мерки в подкрепа 218 32,06 37,26 

липса на воля за прилагане на предвиденото в закони, програми и пр. 174 25,59 29,74 

липса на познаване на проблемите им 162 23,82 27,69 

липса на адекватна нагласа и разбиране у хората в обществото 168 24,71 28,72 

друго мнение – какво? 0 0 0 

нямам отношение към проблема 274 40,29 46,84 

Отпаднали/без отговор 95+33=128 18,82 5,64 

 
 
 



       

91 

ФОНДАЦИЯ "ВЛАДИСЛАВОВО" 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Процедура BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване” 
проект BG05M9OP001-2.005-0019-C04„Активни в труда на територията на община Варна “  

 

 
 
Тук би трябвало да обърнем внимание две групи отговори 1/ липса на адекватна нагласа и разбиране у 

хората в обществото и липса на познаване на проблемите им, които имат пряка връзка със 2/ 
самопризнанието – нямам отношение към проблема и неотговориите. Причината за нашето внимание върху 
тези позиции е, че въпросът предвиждаше от повече от един отговор, но в същото време имаше и две 
позиции, които не предполагат два отговора – отговорите от втората визирана от нас група. Сборът от 
процентите от тези два отговора – 52,48 % сп. нас предполагат ясна представа за твърда група от 
незаинтересованите от проблема на хората с увреждания. Ето защо и отговорите от първата група отговори, 
отнасящи се до липса на познаване на проблемите и дори липсата на нагласа да се търсят ориентирите за 
разбирането им – общо 56,41 %, явно са потвърдени от по-горните фиксирани проценти. Така че нашият извод 
е, че хипотезата: Обществеността стои зад идеята да се работи по-усилено по проблемите със затруднения 
достъп на хората с увреждания до всички институции и блага, до които имат достъп всички останали хора, 
дори и да бъде потвърдена няма как да бъде реално, тъй като близо 2/3 от нашето общество не познава и не 
се опитва да разбере проблемът на хората с увреждания. Останалото е кух оптимизъм, който може да бъде 
подкрепен само на думи, а не практически.  
  
Този извод се подкрепя и от разпределенията на отговорите по въпроса: Ако Ви се наложи бихте ли се 
съгласили да работите с хора с увреждания? Тук отново виждаме, че 2/3 от респондентите демонстрират 
отдалечеността си от проблема, заявявайки по един или друг начин негативния си отговор на нашия въпрос с 
позициите: не бих желал да работя с хора с увреждания, зщото това ще ме подтиска; твърдо „не“ без 
обяснение или пък покрили се от правото да не дават отговор, респективно 19,32 % : 22,39 % : 16,09 %, което 
общо се равнява на 63,03 %. Все пак не бива да сме твърде оптимисти и по отношение на получените 
положителни отговори, тъй като сред тях само един от отговорите може да се прочете като твърдо „да“  - да и 
бих помагал да се адаптират и справят с работата, а това заявяват сямо 8,72 %. Останалото съгласие е под 
условие и дори съчетано с признанието за съмнение и дистанция. 
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Разпределенията на отговорите по въпроса:  
 
Ако Ви се наложи бихте ли се съгласили да работите с хора с увреждания? 
 

необходимото за решаване  Брой  общо Изпълнение 

да, ако са в състояние да се справят с работата 73 10,74 12,48 

да и бих им помагал/а да се адаптират и справят с работата 51 7,50 8,72 

да, но с известни съмнения и дистанция 123 18,09 21,03 

не, ще ме подтиска 113 16,62 19,32 

не  131 19,26 22,39 

Отпаднали/без отговор 95+94=189 27,79 16,09 

 
 

 
 
Твърда потвърждение на този наш извод ни дават отговорите на всички отговори на следващите четири 
въпроса. Напр. на въпроса: „Кое според Вас ще е по-добре за хората с увреждания?“, отново около 2/3 от 
респондентите, водени от идеята да бъдат добронамерени предпочитат отговора – да  получават достойна 
пенсия и помощи, за да не им се налага да работят – 56,75 %, което ние интерпретираме макар и доста грубо 
да прозвучи: А, бе нека им се даде достатъчно средства и по този начин ще решим проблема на хората с 
увреждания. Без дори да се помисли за социалната и трудова интеграция на тези хора.  
В същото време във фокус–групите участниците споделят, че, освен за пари, искат да работят, тъй като желаят 
да се чувстват полезни, приети и да покажат своите професионални компетенции и въобще възможностите 
си. Тези техни потребности отчитат само 16,24 % от анкетираните от нас лица. 
 

Право на труд   общо Изпълнение 

да получават достойна пенсия и помощи, за да не им се налага да 
работят 332 

48,82 56,75 

да им се създават условия за социална и трудова реализация, 
според интересите и възможностите им 95 

13,97 16,24 

нямам мнение 134 19,71 22,91 

Отпаднали/без отговор 95+24=119 17,50 4,11 
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Така че в контекста на горепосоченото няма как да  оценим категоричноста в отговорите на въпроса: „В 
зависимост от степента на увреждането може ли човек да бъде оценен, че няма право на труд?“, освен като 
криворазбраната толерантност и добронамереност на правилното говорене по проблемите на хората с 
увреждане. Нали, трябва да бъдем толерантни към различните и хората в риск, то така трябва да мислим и за 
хората с увреждания.  
 
Право на труд   общо Изпълнение 

да 12 1,76 2,05 

не 348 51,18 59,49 

не мога да преценя 157 23,09 26,84 

Отпаднали/без отговор 95+58=153 22,50 9,91 
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Затова по аналогия трябва да разечетем и категоричността  а отговорите при въпроса ни „ Ако човек с 
увреждане е оценен, че има възможност да работи, трябва ли да бъде лишен или ограничен от правото?....“ 
 
При всички случаи хората с увреждания и дори когато работят не трябва да бъдат лишени от правото да 
получават парична социална помощ /инвалидна пенсия/. 
 

 брой Общо % Изпълнение 
% 

да 0 0 0 

не 350 57,47 59,83 

не мога да преценя 174 25,59 29,74 

Отпаднали/без отговор 95+61=156 22,94 10,43 

общо 680 680 = 100 % 585 = 100 % 

 

 
 
Нито  когато могат и работят на хората с уврежданиятне бива да се отнемат правата на социални помощи – за 
средства за лекарства, протези, помощни средства и пр. 
 

 брой общо Изпълнение 

да 0 0 0 

не 360 52,94 61,53 

не мога да преценя 180 26,47 30,77 

Отпаднали/без отговор 95+45=140 20,59 7,69 

общо 680 680 = 100 % 585 = 100 % 

 

 
 
С малко колебание, но с почти същата категоричност нашите респонденти са на мнение и по въпроса за 
потребността и гарантирането на помощта от личен асистент. 
 

 брой общо Изпълнение 

да 0 0 0 

не 296 43,53 50,60 

не мога да преценя 208 30,59 35,56 
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Отпаднали/без отговор 95+81=176 25,88 13,84 

общо 680 680 = 100 % 585 = 100 % 

 

 
 
И почти със същите стойности се измерва и мнението на изследваните лица относно облекченията за 
придвижване и комуникации. 
 

 Брой  общо Изпълнение 

да 7 1,03 1,20 

не 304 44,71 51,97 

не мога да преценя 208 30,59 35,56 

Отпаднали/без отговор 95+66=1161 23,68 11,28 

общо 680 680 = 100 % 585 = 100 % 

 

 
 
На пръв поглед направените разсъждение могат да ни доведет до песимизъм в изводите по изследвания от 
нас въпрос, но сп. нас в констатацията ни се съдържа и едно оптимистично зрънце, че дори да мислим 
мнението на анкетираните лица като малко инерционно и кухо говорене относно проблемите на холата с 
увреждания, все пак зад това мнение се крие готовност за съгласие и приемане на всяко решение в полза на 
инвалидите. С други думи казано политическите и административни мерки в тази сфера ще се приеме от 
обществото с одобрение и в никакъв случай не би имало конфронтация, протести и място за лавиране в 
посока „разделяй и владей“. 
Така стигаме и до наболелия в последно време въпрос: „Ако човек е със стопроцентово увреждане, след 
неговото пълнолетие трябва ли семейството му да бъде лишено от парична социална подкрепа?“, което е 
искането на протестиращите с логото „Системата ни убива.“ Разбира се това решение не би трябвало да се 
отнася за всички възможни случаи на хора с увреждания и проявявайки любопитство за мнението на 
изследваните лица подготвихме нашите анкетьори в случай на необходимост да поясняват, че става дума 
само за хората, които не могат да се самообслужват пожизнено като напр. хора с церебрална парализа, 
умствени увреждания и пр. 
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 Брой  общо Изпълнение 

да 0 0 0 

не 368 54,12 62,91 

не мога да преценя 176 25,88 30,09 

Отпаднали/без отговор 95+41=136 20,00 7,01 

общо 680 680 = 100 % 585 = 100 % 

 

 
 

8. 2. Анализ на резултатите по целеви групи 

8. 2. 1. Представители на НПО 

Профилът на макар и малкия брой изследвани лица – 25 човека, сп. нас би могъл да се приеме за реално 

отразяващ какви хора работят в неправителствения сектор. 

От регистрираните от нас данни сред работещите в НПО-сектора преобладават жените, предимно на 

младежка и средна възраст, сред които близо 2/3 са с висше образование. 

От гледна точка на нивото на представянето на организациите в изследваната от нас група би могла да се 

определи като надеждна за приемането на данните като релевантни. 

Разпределение по въпроса – какви сте в организацията, която представяте? 

 брой % 

член на ръководството 8 32 

член на организацията 14 56 

доброволец. 2 8 

член на екип, работещ по проект 1 4 
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По-важно за нас относно значението и тълкуването на получените данни по повод иследвания от нас 

проблем е свързано с разпределението по въпроса за областите в които е насочена дейността на 

организициите, които обхванахме. А те са както следва: 

 брой  % 

Младежки проблеми 2 8 

Екологически проблеми 1 4 

Спортни проблеми 3 12 

Проблеми на възрастни хора 1 4 

Проблеми на хора с увреждания 2 8 

Други/почти всички/ социални проблеми 15 60 

Политически проблеми 1 4 

общо 25 100 
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Тук прави впечатление, че в отговорите преобладава групата на НПО-тата, които не са тясно профилирани, 

което сп. нас е твърде добро състояние на неправителствения сектор, често свързан с понятието 

„гражданско общество“, стига организациите да бъдат достатъчноактивни и чувствителни към проблемите 

на обществото, а не да се водят от конюнктюрите на проектните линии. Разбира се не подценяваме и 

профилирането особено, когато става дума за хора с увреждания. 

В профилирането на НПО-тата от значение е следващото разпределение: 

От колко години работи Вашето НПО? 
 брой % 

от 1 година 2 6 

от 1 до 3 години 4 16 

от 3 до 5 години 4 16 

от 5 до 10 години 6 24 

над 10 години 9 36 

общо 25 100 

 

 
 

Както и разпределението по въпроса ни – Работите ли по проекти? 

 брой % 

да 17 68 

кандидатствали сме, но още не сме работили 5 20 

не 3 12 

Общо 25 100 
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С това констатирахме,че 2/3 от организациите, коиот изследвахме са действени, а от тях интересуващите се 

от изследвания от нас проблем са, както следва: 

 брой  % 

специално не работим по тези проблеми, но в дейността ни включваме такива хора 2 8 

имали сме такива проекти, но та не е в нашите приоритете 3 12 

основно работим по проблемите на хората с увреждания 2 8 

не 18 72 

Общо 25 100 

 

 
 

Това означава, че всяка пета организация е отворена към изследвания от нас проблем на хората с 

увреждания у нас днес. И като се има предвид, че близо 30 %  от акетираните лица имат пряко отношение 

към исзледвания от нас проблем би трябвало от тях да се очаква разбиране и адекатно отношение към 

хората с увреждания. 

Разпределение по пряко взаимодействие с хора с увреждания 

 брой  % 

да, имам близък човек с увреждания в семейството, в моя род 1 4 

да, имам такива съседи, близки познати 1 4 

да, работил съм, работя с такъв човек 5 20 

да, интересувам се от този проблем 5 20 

не 13 52 

Общо 25 100 
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Оттук нататък с навлизането в темата – проблемите на хората с увреждане.  

Какво мислят представителите на неправителствените организации, дали е решен и доколко проблемът на 

хората с увреждания? Според получените резултати... 

 брой  % 

да 1 4 

по-скоро да 3 12 

по-скоро не 11 44 

не 9 36 

не съм запознат с проблема 1 4 

Общо 25 100 

 

 
 

При търсене на връзка по отношение положителните отговори с отговорите на предходния въпрос се оказа, 

че нито един от хората декларирали по близка връзка с проблема на хората с увреждания, нито един от 

запознатите не дава положителен отговор. Това обаче не ни дава право на разсъждения и извод. Зтова пък 

следващият въпрос ще ни постави пред нови предизвикателства... 
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Разпределение по въпроса: „В какво виждате най-вече проблемите на хората с увреждания?“ 
 
 брой  % 

липса на адекватно законодателство и мерки в подкрепа 7 28 

липса на воля за прилагане на предвиденото в закони, програми и пр. 11 44 

липса на познаване на проблемите им 18 64 

липса на адекватна нагласа и разбиране у хората в обществото 21 84 

друго мнение – какво? 0 0 

нямам отношение към проблема 1 4 

Общо 25 100 

 

 
 

Очевидно данните показват, че сп. анкетираните представители виждат проблемът на хората с увреждания 

предимно във полето на субективния фактор или с други думи казано – основава се на липсата на 

подкрепа от общественото мниние поради непознаване и липса на мотивация за запознаване с проблема 

на хората с увреждания, което се допълва и от липса на воля за адекватното прилагане на предвиденото в 

нормативните документи. 

Колкото и да приемем дананите като коретни и релевантни, отговорите на следващия въпрос ни дава 
известна представа като ориентир и критерий за разсъждение по отношение на предходните отговори. При 
отговорите на въпроса: „Ако Ви се наложи бихте ли се съгласили да работите с хора с увреждания?“ 
 
 
 брой  % 

да, ако са в състояние да се справят с работата 7 28 

да и бих им помагал/а да се адаптират и справят с работата 5 20 

да, но с известни съмнения и дистанция 6 24 

не, ще ме подтиска 4 16 

не 3 12 

Общо 25 100 
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Личното отношение към хората с увреждания на проучените от нас лица независимо от готовностто им да 

бъдата разбиращи и добронамерени към хората с увреждания, декларирани дотук намират своята точка 

на пречупване – само 20 % декларират положително за трудовата интеграция на инвалидите на личностно 

ниво.  Това че имаме и още 24 %  + 28 % с „да“ под условие съвсем не може да мислим действително 

положително отношение към хората с увреждания. Това сп. нас е същото кухо и напудрено отношение, за 

което говорихме в предходния раздел от анализа. 

Ето поради това разпределението по въпроса: „Кое според Вас ще е по-добре за хората с увреждания?“, 
макар да е поставено почти на люлка в равновесие, все пак превесът е на страната на виждането – по-
добре е да им се даде парични средства пред възможността за социална и трудова интеграция на хората с 
увреждания. 
 
 брой  % 

да получават достойна пенсия и помощи, за да не им се налага да работят 11 44 

да им се създават условия за социална и трудова реализация според интересите и 
възможностите им 

9 36 

нямам мнение 5 20 

Общо 25 100 
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На основата на всичко това огромния резултат от 84 %  - против отнемането правото на труд на хората с 
увреждания, в действителност би могъл да бъде прочетен като 16,8 %, което има реалнна теест след 
претегляне в съотвествие с предходните резултати. Иначе разпределението, което получихме по въпроса: 
„В зависимост от степента на увреждането може ли човек да бъде оценен, че няма право на труд?“ 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 21 84 

не мога да преценя 4 16 

Общо 25 100 

 
В крайна сметка около 20 % от отговарящите в тази група приемаме като коректно отговарящи и на 
основата на това могат да бъдат тълкувани със сигурност и последващите отговори. Над този дял стои 
мнение основаващо ке на правилното говорене. 
Така вероятно трябва да бъдат прочетени резултатите по-долу. 
 
Въпрос:  Ако човек с увреждане е оценен, че има възможност да работи, трябва ли да бъде лишен или 
ограничен от правото?.... 
 
1. да получава парична социална помощ /инвалидна пенсия/ 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 25 100 

не мога да преценя 0 0 

Общо 25 100 

 
2. други парични социални помощи – средства за лекарства, протези и др. 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 22 88 

не мога да преценя 3 12 

Общо 25 100 

 
3. личен асистент 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 25 100 

не мога да преценя 0 0 

Общо 25 100 

 
4. облекчения за придвижване и комуникации 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 22 88 

не мога да преценя 3 12 

Общо 25 100 
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17. Ако човек е със стопроцентово увреждане, след неговото пълнолетие трябва ли семейството му да бъде 
лишено от парична социална подкрепа? 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 21 84 

не мога да преценя 4 16 

Общо 25 100 

 

8. 2. 2. Представители на работодатели 

Тук профилът променя отношението по пол и превесът е в полза на мъжете. 

 

По възраст това е човек основно на средна възраст. 

 

По образователен ценз отново, както и в предходната група, превесът е в полза на висшето образование 
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Следващото разпределение ни даде шанс да се ориентираме доколко надеждни са ни резултатите и те 
на пръв поглед не са стопроцентови като отговори на преки работодатели, но като имаме предвид, че 
всяко интервюирано от нас лице е упълномощено от фирмата да отговори на въпросите ни, то за нас 
говори,че отговорите носят поне отчасти мнението на работодателя по нашия проблем. В името на 
коректостта все пак ще представим разпределението по въпрося: „Вие представлявате Вашата фирма 
като...?“ 

 
 брой % 

собственик 2 8 

Мениджър/ директор 9 36 

служител 11 44 

работник 3 12 

друго 0 0 

без отговор 0 0 

Общо 25 100 

 
А, колко сме обхванали профилът на бизнеса във Варна сме обхванали, то отговорът се крие в 

разпределението по-долу:  
 
 брой % 

Производствена дейност 0 0 

Строителство 2 8 

Посредничество и дистрибуция 1 4 

Транспорт 2 8 

Търговия 7 28 

Хотелиерство 1 4 

Ресторантьорство/ заведения 3 12 

Услуги – какво? 2 8 

Образование 4 16 

Държавна/общинска администрация 3 12 

Друго – какво 0 0 

без отговор 0 0 

Общо 25 100 
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В допълнение към по-горе констатираното според нас съвсем естествено е да сме докоснали до дребния 
и средния бизнес, порад което на въпроса ни „Колко работника са ангажирани във Вашата фирма?“, 
разпределението както следва: 

 

 брой  % 

До 5 човека 10 40 

До 10 човека 4 16 

До 20 човека 2 8 

Повече от 20 човека 9 36 
Общо 25 100 

 
Навлизайки в пространството на изследвания от нас проблем, констатирахме, че на въпросът ни: „Във 

Вашата фирма работят ли хора с увреждания?“, сп. нас отговорът „да“ визира главно хора с ТЕЛК, а не 
инвалиди. Това наше виждане ще се подрепи от отговорите на следващите въпроси. 

 
 брой  % 

да 7 28 

не 18 72 

общо 25 100 

 
Разбира се всеки изследовател не би трябвало да подлага под съмнение данните, които е регистрирал и 

е задължен да ги анализира такива, каквито са, но за нас е напълно изненадващо да сме регистрирали в 
тази ограничена група действително такъв дял от работещи инвалиди. Особено като имаме предвид техния 
дял сп. данните от статистиката и от организациите на инвалидите. Така че в отговора на въпроса: „Вие 
лично имали ли сте взаимодействие с хора с увреждания?“ – работил съм и работя с такъв човек, който 
съответства като стойност на отговора на предишния въпрос - дали във фирмата работат хора с увреждания 
/28%/, то приемаме това единствено валидни за хора с ТЕЛК-решение, но не и за инвалид в 
действителност. 

 

 брой  % 

да, имам близък човек с увреждания в семейството, в моя род 2 8 

да, имам такива съседи, близки познати 6 24 

да, работил съм, работя с такъв човек 7 28 

не 10 40 
Общо 25 100 
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Въпреки това няма как да отхвърлим факга, че над 30 % от анкетираните заявяват пряко отношение към 

хората с увреждания поради близост с такива хора по роднинска, приятелска или съседска връзка. 
 
Нашите резултати говорят, че работодателите във Варна в своята 1/3 изразяват мнението, макар и 

уклончиво, че е направено необходимото за решаването на проблемите на хората с увреждания. В същото 
време явно водени от своя интерес остонолити 2/3 оценяват негативно мерките взети за решаването на 
проблемите на хората с увреждания и само 8 % си признават, че не познават тези мерки. 

Разпределение по въпроса: „Считате ли, че е направено необходимото за решаване на проблемите на 
хората с увреждания?“ 

 

 брой  % 

да 0 0 

по-скоро да 8 32 

по-скоро не 6 24 

не 9 36 

не съм запознат с проблема 2 8 
Общо 25 100 

 

 
 

 
Тези резултати напълно отговарят и на разпределението по въпроса: „Ако работят във фирмата Ви хора с 
увреждания, то получавате ли някакви облекчения за това?“ 

 брой  % 

да, според предвиденото в закона 0 0 

да, по специална програма 0 0 

не, не ни интересува това 5 20 

друго – какво? 2 8 

друго мнение – какво? 0 0 

не работят такива лица 18 72 
Общо 25 100 

 
Според работодателите предоставили работа на хора с увреждания малко повече от 2/3 заявяват, че не 

се интересуват от прилагането на тези мерки, което красноречиво говори и за непознаването им и само 8 % 
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от всички анкети рани работодатели споделят, че са запознати с тези мерки, но имат известни съображения 
или особено мнение, което по-скоро ги възпира да се възползването от тях. 

 
Работодателите са на мнение, което е сходно с посоченото от респондентите, което вече коментирахме 

по-горе, че най-вече проблемите на хората с увреждания не произтичат от законити и др. нормативни 
актове, а от прилагането им и от липсата на разбиране на тези проблеми. Тяхното мнение за разлика от 
предишните групи е по-отчетливо разпределено по всички възможни позиции за отговор. Сред тях обаче 
близо ¼ заемат по-особена позиция, която е свързана с техния опит. Като напр. изразяват несъгласие с 
предвидените в нормативните актове изесквания и най-вече с затрудненията по отношение на трудовото 
договаряне и освобождаването на такива хора от работа, когато не им е възможно по-нататък да работят с 
хора с увреждания. 

 
 брой  % 

липса на адекватно законодателство и мерки в подкрепа 3 12 

липса на воля за прилагане на предвиденото в закони, програми и пр. 5 20 

липса на познаване на проблемите им 8 32 

липса на адекватна нагласа и разбиране у хората в обществото 3 12 

друго мнение – какво? 6 24 

Общо: 25 100 

 

 
 
Затова при отговорите на въпроса: „Ако Ви се наложи бихте ли се съгласили да работите с хора с 

увреждания?“ , само 4 % от работодателите дават категорично положителен отговор и още 12 %  
потвърждават с уговорката – ако могат да се справят с въложената им работа. Останалата част са по-скоро 
негативно отговарящи, а 56 % откровено заявяват липсата на каквато и да е готовност да предоставят 
работа на хора с увреждания. 

 

 брой  % 

да, ако са в състояние да се справят с работата 3 12 

да и бих им помагал/а да се адаптират и справят с работата 1 4 

да, но с известни съмнения и дистанция 7 28 

не, ще ме подтиска 5 20 

не 9 36 

Общо: 25 100 
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Това мнение се потвърждава и от отговорите дадени на въпроса ни: „Кое според Вас ще е по-добре за 
хората с увреждания?“ Тук почти 50 % предпочитат хората с увреждания да получават достойни средства за 
живот, за да не им се налага да работят. Без да се запитат дали само за допълване на доходите хората с 
увреждания търсят и желаят да работят.  

Относно оптимистичните 28 % заявили разбиране на проблема вече споделихме, че това според нас или 
е отклонение, т.е. случаен резултат или се отнася до хора с ТЕЛК, а не за хора с категорични увреждания – 
инвалиди. 

Затова пък далеч по-честен, поради което далеч по-надежден е показателя – не съм сигурен да дам 
отговор, включващ ¼ от анкетираните работодатели. 

Ето защо сп. нас отново се потвърждава факта, че над 2/3 – ти от работодателите нямат готовност д 
откликнат на трудовата интеграция на хората с увреждания. 

 
 брой  % 

да получават достойна пенсия и помощи, за да не им се налага да работят 12 48 

да им се създават условия за социална и трудова реализация според интересите и възможностите им 7 28 

не съм сигурен да дам отговор 6 24 

Общо: 25 100 

 

 
 
Следващите получени данни, според нас са просто израз на човешка съпричастност, поради което едва 

ли биха променили оценката ни относно позицията на работодателите за трудовата интеграция и 
социализацията на хората с увреждания. Затова ще ги оставим без коментар. 
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В зависимост от степента на увреждането може ли човек да бъде оценен, че няма право на труд? 
 

 брой  % 

да 0 0 

не 17 72 

не мога да преценя 8 28 

Общо: 25 100 

 

 
 
Ако човек с увреждане е оценен, че има възможност да работи, трябва ли да бъде лишен или ограничен 

от правото?.... 
 
1. да получава парична социална помощ /инвалидна пенсия/ 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 25 100 

Общо: 25 100 

 
 
2. други парични социални помощи – средства за лекарства, протези и др. 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 25 100 

Общо: 25 100 

 
3. личен асистент 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 25 100 

не мога да преценя 0 0 

Общо: 25 100 

 
4. облекчения за придвижване и комуникации 
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 брой  % 

да 0 0 

не 25 100 

не мога да преценя 0 0 

Общо: 25 100 

 
Ако човек е със стопроцентово увреждане, след неговото пълнолетие трябва ли семейството му да бъде 

лишено от парична социална подкрепа? 
 
 брой  % 

да 0 0 

не 17 68 

друго 5 20 

не мога да преценя 3 12 

Общо: 25 100 

 

8. 2. 3. Представители на ьдминистрацията и служители в социални дирекции и институции 

Профилът на тази целева група  според получените резултати би могъл да бъда описан така: 
 
Разпределение по пол 
 
 брой  % 

мъж 6 30 

жена 14 70 

общо 20 100 

 

 
 
В социалната сфера работят предимно жени, които... 
 
Разпределение по възраст 
 
 брой  % 

18 – 29 5 25 

30 – 59 11 55 

60 + 4 20 

Общо: 20 100 
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... са основно на средна възраст, които по образование... 
 
 
Разпределение по образователен ценз 
 
 брой % 

начално 0 0 

основно 0 0 

средно – общообразователно 1 5 

средно професионално 0 0 

полувисше / колеж 3 15 

висше 16 80 

Общо: 20 100 

 

 
 
... са с полувисше или висше образование 
 
В малката група изследвани от нас лица сме обхванали всички нива на работещите в тази сфера. 
 
Разпределение по заемана длъжност в институциите 
 

 брой % 

директор/ мениджър 2 10 

служител 14 70 

работник/ обслужващ персонал 3 15 

друго 1 5 
Общо: 20 100 
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А като обхват на самите институции, констатирахме следното разпределение: 
 
 брой  % 

Регионална служба 1 5 

Общинска служба 5 25 

Образователна институция 6 30 

Център за рехабилитация и интеграция 3 15 

Дневен център 2 10 

Защитено жилище 0 0 

Дом за стари хора 3 15 

Друго – какво 0 0 

Общо: 20 100 

 

 
 
От горната таблица  и графики очевидно се успели да обхванем почти всички институции, действащи на 
територията на община Варна. 
Поради спецификата на групата в нашата анкетна карта не предвиждаме преходни въпроси, поради което 
директо навлязохме в изследваната от нас тема. 
На първо място зададохме въпроса: „Във Вашата институция работят ли хора с увреждания?“, на който 
получихме потвърждение в 10 процента от отговорите, което се равнява само но две работни места има 
такива хора. 
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 брой  % 

да 2 10 

не 18 90 

общо 20 100 

 
В търсене на връзка с представителите от предходните групи отново потърсихме дали имат пряко 
впечатление или взаимодействия с хора с увреждания 
 
Разпределение по въпроса: „Вие имали ли сте взаимодействие с хора с увреждания в личен план?“ 
 

 брой  % 

да, имам близък човек с увреждания в семейството, в моя род 1 5 

да, имам такива съседи, близки познати 5 25 

да, работил съм, работя с такъв човек 2 10 

не 12 60 
Общо: 20 100 

 

 
 
И тук ние намерихме почти същата картина констатирана и преди – близо 1/3 от хората, работещи н тази 
сфера имат преки лични впечатления върху живота и проблемите на хората с увреждания. Това сп. нас е 
критерий за нивото на достоверност на по-нататъшните ни въпроси, тъй като тази 1/3 – та от анкетираните 
от нас лица я разглеждаме като референтна група. 
 
Любопитно за нас беше и каква е самооценката на хората от тази сфера като подготвеност и квалификация, 
като ги попитахме дали се считата за достатъчно подготвени за работата си с хора с увреждания ? 
 
На първо място като познаване на нормативната уредба  
 

 брой  % 

да 8 40 

по-скоро да 11 55 

по-скоро не 1 5 

не 0 0 
Общо: 20 100 
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И на второ място като подготовка за конкретната работа и взаимодействия  с хора с увреждания 
 
 брой  % 

да 5 25 

по-скоро да 13 65 

по-скоро не 2 10 

не 0 0 

Общо: 20 100 

 

 
 
Получените резултати ни дават основание да мислим, че по-голямата част от хората , работещи в тази 
специфична сфера се чувстват подготвени и спокойни, с необходимото самочувствие и разбиращи 
проблемите на хората с увреждания. 
Този наш извод се потвърждава и от отговорите на следващия наш въпрос, дали са удовлетворени от своята 
работа, на който получихме следните оценки: 
 

 брой  % 

да 6 30 

по-скоро да 9 45 

по-скоро не 5 25 

не 0 0 
Общо: 20 100 
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Определено споделеното тук може да се приеме и такова каквото е, но сме твърдо скептични към нулевия 
резултата на отговора „не“ и сп. нас това е по-скоро някакво премълчаване ръзхвърляно в отговорите „по-
скоро да“ и „по-скоро не“. 
 
Като отговорни и разбиращи проблемите на хората с увреждания считаме за коректни отговорите на 
нашите респонденти, но и тук се натъкваме на нулевата стойност срещу отговора „не“ на въпроса: „Считате 
ли, че е направено необходимото за решаване на проблемите на хората с увреждания?“ 
Тук ще се повторим и ще споделим, че сп. нас това е по-скоро някакво премълчаване ръзхвърляно в 
отговорите „по-скоро да“ и „по-скоро не“. 
 

 брой  % 

да 7 35 

по-скоро да 9 45 

по-скоро не 4 20 

не 0 0 
Общо: 20 100 

 

 
 
Потвърждение на този наш скепсис в отговорите на въпроса: „В какво виждате най-вече проблемите на 
хората с увреждания?“ 
 

 брой  % 

липса на адекватно законодателство и мерки в подкрепа 2 10 

липса на воля за прилагане на предвиденото в закони, програми и пр. 1 5 

липса на познаване на проблемите им 3 15 

липса на адекватна нагласа и разбиране у хората в обществото 9 45 

друго мнение – какво? 5 25 
Общо: 20 100 
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В получените резултати, които са широко разпределени по всички възможни сп. нас отговори, дори и в 
позицията „Друго мнение“, където споделят липсата на готовност на хората с увреждания  да осмислят 
изцяло реалностите, останалите хора, работодателите или мерките, които са предвидени за решаване на 
техните проблеми и пр. Тъкмо затова по-горните нулеви резултати сп. нас стоят под въпрос и предизвикват 
споделеното съмнение. 
Тревожен факт за нас е, че  на въпросът ни: „Според Вас каква е нагласата на обществото към проблемите 
на хората с увреждания?“, близо 50 процента от отговорите са в полза на негативното отношение и оценка, 
което като имаме предвид, че това е споделено от хора добре познаващи проблемите на хората с 
увреждания, сп. нас намираме потвърждение на по-горе споделените изводи за надежда в около 50 – 60 % 
от обществото може да се очаква разбира и подкрепа на хората с увреждания и за мерките предприети по 
отношение на решаването на тези проблими. 
 

 брой  % 

положителна 5 25 

по-скоро положителна 6 30 

по-скоро негативна 8 40 

негативна 1 5 

Общо: 20 100 
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Определено скептични са отговорите  на специалистите и на въпроса: „Според Вас как се приемат с хора с 
увреждания за работа от работодатели и колеги?“ 
 
 брой  % 

положително, ако са в състояние да се справят с работата 5 25 

положително и са склонни да им помагат, за да се адаптират и справят с работата 2 10 

положително, но с известни съмнения и дистанция 6 30 

негативно и ще ги подтиска 4 20 

негативно  3 15 

Общо: 20 100 

 

 
 
Само 10 % категорично са отговорили положително, а 2/3 твърдо застъпват становището, че отношението е 
негативно. В крайна сметка отново допираме до 1/3 от подкрепящата и разбиращата група на обществото ни 
днес относно социалната и трудова интеграция на хората с увреждания. 
 
Професионално подплатени са отговорите на следващите наи въпроси и преди всичко на въпроса: „Кое 
според Вас ще е по-добре за хората с увреждания?“, макар че както и в предходните групи надделява зле 
разбраното човеколюбие и солидарност. 
 
 брой  % 

да получават достойна пенсия и помощи, за да не им се налага да работят 11 55 

да им се създават условия за социална и трудова реализация според интересите и 
възможностите им 

6 30 

не съм сигурен да дам отговор 3 15 

Общо: 20 100 
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Тази наша констатация се потвърждава от отговорите на въпроса: „В зависимост от степента на увреждането 
може ли човек да бъде оценен, че няма право на труд?“, където е отчетено, че не всеки човек с увреждане 
може да бъде трудово интегриран, поради частния случай и вида на увреждането, което има. 
 

 брой  % 

да 6 30 

не 10 50 

друго 4 20 
Общо: 20 100 

 
На следващия зададен от нас въпрос, общо взето отново надделява чувството на съпричастност, което едва 
ли ни давашанс за верен критерий за търсене на практически решения на хората с увреждания. Ето защо 
отново ще приемем позицията без коментар. 
Разпределение по въпроса: „Ако човек с увреждане е оценен, че има възможност да работи, трябва ли да 
бъде лишен или ограничен от правото?....“ 
 
1. да получава парична социална помощ /инвалидна пенсия/ 
 

 брой  % 

да 0 0 

не 20 100 
Общо: 20 100 

 
2. други парични социални помощи – средства за лекарства, протези и др. 
 

 брой  % 

да 0 0 

не 20 100 
Общо: 20 100 

 
3. личен асистент 
 

 брой  % 

да 0 0 

не 15 80 

не мога да преценя 5 20 
Общо: 20 100 

 
4. облекчения за придвижване и комуникации 
 

 брой  % 

да 0 0 

не 20 100 

не мога да преценя 0 0 
Общо: 20 100 
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Съвсем друга е картината на наболелия в обществото проблем. На общия за всички анкетирани от нас лица 
въпрос: „Ако човек е със стопроцентово увреждане, след неговото пълнолетие трябва ли семейството му да 
бъде лишено от парична социална подкрепа?“ 
 

 брой  % 

да 4 20 

не 8 40 

друго 5 25 

не мога да преценя 3 15 
Общо: 20 100 

 

 

Сред споделеното в отговора – „Друго мнение“ ние намираме основанието за високия процент на 

неподкрепящите непременно да се подпомага семейството след пълнолетие 20 %. Напр. споделя се 

мнението, че не всеки инвалид е нуждаещ се от подкрепа при самообслужването, придвижването и 

комуникацията и, че въпросът трябва да се прецизира сп. всеки частен случай. Тук отново проговаря 

професионализма и ни подпомага по-добре да се ориентираме в този наболял за обществото проблем. 

8. 3. Изводи 
 
От всичко казано дотук в раздела „Аналитични бележки“ бихме могли да обобщим като изводи така: 
 
1. Проведеното от на изследване дава надеждни резултати, които могат да бъдат за ориентир в нашата 

тема и проблеми. 
2. Основната наша хипотеза не бе потвърдена в цялост, тъй като получените резултати не ни дават 

основание да направим оптимистичния извод, че: Обществеността стои зад идеята да се работи по-усилено 
по проблемите със затруднения достъп на хората с увреждания до всички институции и блага, до които имат 
достъп всички останали хора. Това не би трябвало да се разбира като негатив на работата, а като реален 
резултат, с който трябва да се съобразим. В крайна сметка хипотезите са за това да се потвърждават, да се 
констатират параметрите на потвърждаването или да се отхвърлят. В случая имаме частично потвърждение, 
което ни дава основание да набележим пътищата за постигане на желания от нас резултат. 

3.  Според получените резултати считаме, че варненци оценяват изследвания от нас проблем – 
созиализацията и трудовата интеграциякато сериозен социален проблем  - 37,43 %. В същото време те не го  
5,64 % оценяват като пръв или сред фаворитите, независимо от факта, че предварително са информирани 
какво точно изследваме. Това ни дава основание, че получения резултат е коректен и може да му се доверим. 

4. Близо толкова са и варненците, които заявяват, че имат пряко впечатление на основата на 
непосредствен опит с този проблем. 8,38 % - имат близък човек, в семейството или рода, с увреждане. 13,85 % 
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заявяват, че имат съсед или познат с увреждания. 9,06 % - са работили или работят с такъв човек. И още 5,64 % 
заявяват, че се интересуват от проблемите на тези хора. 

5. Наред с това трябва да е отчете, че над 50 % отварненци не са запознати и не се интересуват от този 
проблем и този дял се потвърждава в почти всички въпроси съдържателно отнасящи се към изледваната от 
нас тема. 

6. Отимизмът ни е, че поне също толкова хора заявяват своята благосклонност и подкрепа на взетите и 
предстоящото вземане на мерки за решаването на проблема на хората с увреждане. 

7. Според нас и подкрепящите и недооценяващите пролема на хората с увреждания иразяват това пасивно 
и не показват достатъчна компетенстност, което ги препятства вероятно да бъдат активен фактор. Макар нито 
един от изследваните в свободния разговор да не се е отклонил от мантрата: Да бъдам толерантни към 
различните. 

8. На основание на това считаме, че нашата хипотеза е потвърдена в малко над 1/3 от варненци, а 
останалата част, дори заявяваща ангажираност и готовност за подкрепа на хората с увреждания, сп. нас е 
пасивно заявление и позиция. 

9. Целевите групи, които изследвахме сп. нас дадоха само ориентировъчни резултати. В същото време не 
бихме могли да ги прибавим към гражданската група и да разширим обхвата на изследваните лица. Това е 
основанието ни да ги анализираме отделно една по една. От получените резултати при сравнение може да ни 
дадат основание, че всяка група отразяваше специфичната за своята група и позиция гледна точка. 

10. Представителите на неправителствения сектор категорично ценностно, но не и достатъчно практически 
заставаха зад хората с увреждания.  

11. Работодателите предпазливо заявиха своята ангажираност, тъй като с нищо не защитиха, че имат 
компетенция и готовност да работят с хора с увреждания.  

12. Хората работещи в социални институции защитиха своя професионализъм, но и с нищо не показаха 
своята активност извън професионалния си ангажимент. 

 
 

9. Заключение 
 
В заключение ще си позволим малко свободен коментар. 
Първо – според нас обществото ни не е достатъчно запознато, а от там и 

разбиращо проблема на хората с увреждания. Те не са готови да работят съвместно 
с тях. Предпочитат да им се предоставят достойни доходи, без самите те да са 
оптимисти за своите доходи. Заявяват толерантност и дори солидарност, но 
разглеждайки хората с увреждания като различни от тях хора и се държат като 
странични наблюдатели и коментатори. 

Второ – неправителствения сектор макар и да е склонен да бъде активен не 
демонстрира компетентност за практическа работа, поради което мнението на 
изследваните лица е по-скоро гранично с мнението на средностатистическия 
гражданин, макар да разсъждават на по-високо ценностно ниво.  

Трето – максимално скромно бихме споделили, че сп. нас и работодателите и 
служителите в социалните институции са в известен смисъл отчуждени от проблема. 
Първите, заради некомпетенция и бягство от ангажименти, а вторите, вероятно за 
да не правят резки движения или от опасения, че всяка проявена инициативност, не 
дай  боже, критика на статуквото ще им коства заетата позиция. 
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От гледна точка на целите на проекта, тези наши изводи и сътветно посоченото в 
заключението трябва да станат предмет и цел при подготовката и работата на 
медиаторите, подпомагащи хората с увреждания при тяхната социална и трудова 
интеграция. Тяхната работа „на парче“ или с други думи казано битка за 
осигуряване на работа на хора с увреждания ще придобие кампаниен характер, 
който ще е малотраен и трудно би се превърнал в образец за добра пратика.  

Според нас медиаторът трябва да познава и работи както с работодателите, така и 
с работниците при които ще работи човекът с увреждане. Те трябва добре да 
познават този човек, неговите предимства и слаби места е само като ковпетентност 
и увреждания, но и като психика. Това е бавна и изискваща много компетенции 
работа. Да се познава правната рамка, професията, конкретната работна среда, вида 
на заболяването или инвалидността и психиката на конкретния човек с увреждане.  

Разбира се това важи и за хората работещи в агетцията по заетоста, 
представителите на организациите на инвалидите и най-вече на основата на една 
целенасочена работа да стане елемент от компетентноста на работодателите. В този 
смисъл организацията – поръчител на изследването, ако търси цялостно 
осъществяване на набелязаните в този неин проект цели, трябва да развие широка 
осведомителна дейност, чрез медиите, държавните и общински институции, чрез 
иницииране и реализиране на обучителни и консултационни дейности и пр., с които 
да подготви ощественото мнение към по-активна практическа позиция и 
присъствие.  
 

 


