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Този документ е създаден във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на 

гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури 

в България” по Договор BG05SFOP001-2.009-0012-M001, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., 

съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 

 

Уважаеми дами и господа, 

Поканени сте да участвате в анонимно проучване на тема 

„Извършване на проучвания и изследвания, свързани с подобряване на 

активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната 

рамка на кооперативните структури в България“. Изследването има за 

основна цел да получи информация за активността и участието на гражданите 

в процеса на обсъждане на законодателни промени в областта на  

кооперативното законодателство, както и по свързани с тази проблематика 

въпроси. 

Настоящата анкета се състои от 22 въпроса. 

Моля, отговорете на всички поставени въпроси с „х“ или текст, където 

е необходимо. Анкетата е анонимна. Попълването на цялото проучване 

ще Ви отнеме не повече от 30 минути, за което предварително Ви благодарим 

най-сърдечно! 

Благодарим Ви още веднъж за отзивчивостта и сътрудничеството! 
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АНКЕТА 

1. Участвали сте в обществени обсъждания, свързани със законодателни 

промени, стратегически документи, политики в периода след 1991 

година? 

Да   

Не   

2. Участвали сте в обществени обсъждания, свързани със законодателни 

промени, стратегически документи, политики през последните 5 

години? 

Да  

Не  

 

 

3. Запознати ли сте като цяло с процесите за участие в обществени 

обсъждания, свързани със законодателни промени, стратегически 

документи, политики? 

Да  

Не  

4. Познавате ли в детайли механизмите, процедурите и инструментите за 

участие в обществени обсъждания, свързани със законодателни 

промени, стратегически документи, политики? 

Да  

Не  

 

5. Споделете опита от участието си в обществени обсъждания, свързани 

със законодателни промени, стратегически документи, политики? Моля 

напишете поне 3 отговора в свободните редове по-долу: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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6. Какви недостатъци, пречки и проблеми срещнахте при участието си в 

обществени обсъждания, свързани със законодателни промени, 

стратегически документи, политики? Моля напишете поне 3 отговора в 

свободните редове по-долу: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. Как оценявате своята активност при участието си в обществени 

обсъждания, свързани със законодателни промени, стратегически 

документи, политики?  

много слаба 

активност 

слаба 

активност 

нито слаба, 

нито силна 

активност 

силна 

активност 

изключително 

силна 

активност 

     

 

8. В какво се изразява вашата активност, която оценихте във въпрос 7? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. Какви са Вашите приоритети при участие в обществени обсъждания, 

свързани със законодателни промени, стратегически документи, 

политики? Моля напишете поне 3 отговора в свободните редове по-

долу: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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10. Кой е първата заинтересована страна, за която се сещате, когато 

мислите за кредитни кооперации? 

………………………………………………………. 

11. За кои заинтересовани страни, освен изброената вече във въпрос 10, се 

сещате, когато мислите за кредитни кооперации? (Моля да ги изброите 

в свободните редове по-долу): 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

12. Кои от изброените групи определяте като заинтересовани страни, 

когато мислите за кредитни кооперации? 

Членове на кооперации (Собственици)  

Служители на кооперацията  

Ръководители на кооперацията  

Доставчици  

Конкуренти  

Заемодатели  

Кооперативни Съюзи   

Асоциации  

DGRV (Немски Кооперативен и 

Райфайзен Съюз) 

 

Кредитори  

Общини  

Държава  

Общество  

Български парламент  

Европейски Съюз  

Медии  
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13. Кои от следните заинтересовани страни проявяват най-голяма 

активност в периода след 1991 година (моля степенувайте трите най-

активни, като дадете оценка 1 на най-активния, 2 на средно активния и 

3 на най-слабо активния): 

Членове на кооперации (Собственици)  

Служители на кооперацията  

Ръководители на кооперацията  

Доставчици  

Конкуренти  

Заемодатели  

Кооперативни Съюзи   

Асоциации  

DGRV (Немски Кооперативен и 

Райфайзен Съюз) 

 

Кредитори  

Общини  

Държава  

Общество  

Български парламент  

Европейски Съюз  

Медии  
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14. Кои от следните заинтересовани страни проявяват най-голяма 

активност през последните 3 години? (моля степенувайте трите най-

активни, като дадете оценка 1 на най-активния, 2 на средно активния и 

3 на най-слабо активния): 

Членове на кооперации 

(Собственици) 

 

Служители на кооперацията  

Ръководители на кооперацията  

Доставчици  

Конкуренти  

Заемодатели  

Кооперативни Съюзи   

Асоциации  

Кредитори  

Общини  

Държава  

Общество  

Български парламент  

Европейски Съюз  

Медии  
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15. Кое от следните твърдения, свързано с обществени обсъждания или със 

законодателни промени, стратегически документи, политики, е вярно за Вас и 

в каква степен? (Отбележете с Х в таблицата срещу всяко твърдение най-

вярната за вас степен на съответствие) 
Твърдения Много 

вярно 

Умерено 

вярно 

Нито вярно 

нито 

невярно 

Умерено 

невярно 

Много 

невярно 

Законодателните промени не се обсъждат      

Обществените обсъждания не са популярни в 

обществото 

     

Различните заинтересовани страни по 

различен начин участват  

     

Обществените обсъждания са фиктивни      

Обществените обсъждания не са достатъчно 

задълбочени 

     

Обществените обсъждания не са достатъчно 

прозрачни 

     

Обявяването на обществените обсъждания 

изпълнява формалните изисквания, но не 

достига до всички 

     

Публичните обсъждания са обективни      

Публичните обсъждания са манипулативни      

Публичните обсъждания са повърхностни      

По време на публичните обсъждания често се 

заобикаля темата 

     

Резултатите от публичните обсъждания не се 

вземат предвид в последващия законодателен 

процес 

     

Защитават се интересите на обществото в 

предложенията за законодателни промени 

     

Дискутират се добрите практики от 

кооперативното законодателство от страните 

членки на ЕС 

     

Съществува комуникация с парламента 

относно необходимостта от усъвършенстване 

на кооперативното законодателство 

     

Търсени сме от законодателите при 

подготвяне на  промени в кооперативното 

законодателство  

     

Създаване на научна изследователска 

организация за кооперативните финансови 

структури 
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16. Към кои от изброените заинтересовани страни бихте се причислили: 

Членове на кооперации 

(Собственици) 

 

Служители на кооперацията  

Ръководители на кооперацията  

Доставчици  

Конкуренти  

Заемодатели  

Кооперативни Съюзи   

Асоциации  

Кредитори  

Общини  

Държава  

Общество  

Български парламент  

Европейски Съюз  

Медии  
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17.  Кои от следните мотиви за участие бихте имали Вие в ролята ви на 

заинтересовани страни при осъвременяване и подобряване на 

кооперативното законодателство: (отбележете всички тези мотиви, 

които считате за Ваши) 

Подобряване на възможността за кредитиране на членове и 

нечленове 

 

Подобряване на конкуренцията  

Подобряване на контрола  

Подобряване на публичността  

Разширяване на възможностите за привличане на средства в 

кооперативните  финансови структури 

 

Разширяване на възможностите за кредитиране   

Разширяване на видовете и обема на финансовите услуги  

Подобряване на финансовото състояние на кооперативните 

финансови структури 

 

Създаване на ефективно и ефикасно работещи съюзни 

кооперативни структури 

 

Подобряване на управлението на кооперативните структури  

Подобряване на финансирането на членовете  

Създаване на възможност кооперативните финансови 

структури да извършват спестовна дейност 

 

Подобряване на местния (община, населено място) бизнес 

климат 

 

Повишаване на производството и потреблението на 

населението 

 

Разработване на Европроекти и програми за кооперациите  

Създаване на научна изследователска организация за 

кооперативните финансови структури 

 

Други:……………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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18.  Кои от следните ползи за участие бихте имали Вие в ролята ви на 

заинтересована страна при осъвременяване на кооперативното 

законодателство (oтбележете с Х в таблицата всички ползи, които 

считате за Ваши): 

Включване в отделна глава кредитните кооперации в Закона 

за кооперациите 

 

Приемане на специален закон за спестовно кредитните 

кооперации 

 

Задължително членство е кооперативни съюзи  

Избиране на професионален мениджмънт с образователен 

ценз 

 

По-добра бизнес среда  

По-малък риск за кооперацията  

По-широки възможности за привличане на капитал  

По-широки възможности за кредитиране  

Разширяване обхвата на кооперацията  

Растеж на кооперацията  

Възможности за увеличаване на членската маса  

По-големи възможности за коопериране с местната власт 

(община, кметство) 

 

Достъп на по-широк кръг лица до кредитиране  

По-добър мониторинг и контрол от страна на държавата  

Достъп до европейско финансиране на ниски цени  

Участие в национални съвети за кредитиране на МСП  

Откриване на катедра за кооперативни дейности  

Създаване на научна изследователска организация за 

кооперативните финансови структури  

 

Други:……………………………………………………....... 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
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19. Оценете всяка от следните потенциални ползи, която бихте могли да 

имате от участието си в кооперация: (Отбележете с Х в таблицата най-

вярната за Вас степен на съответствие) 

 Мног

о 

вярно 

Умерено 

вярно 

Нито вярно 

нито 

невярно 

Умерено 

невярно 

Много 

невярн

о 

По-добра бизнес среда      

Ставате по-конкурентоспособен      

Получавате по-лесен достъп до 

кредитиране 

     

Намалява се риска      

Осигурява се финансиране на 

лица, на които банката би 

отказала 

     

Финансират се само членове на 

кредитната кооперация.  

     

Бързо и евтино разглеждане на 

възможностите за кредитиране 

     

Възможности за гъвкаво 

погасяване на кредита 

     

Улеснен достъп до финансиране 

на дейностите 

     

Самоучастие в проекта за 

кредитиране 

     

Възможност за избиране на 

гаранциите по кредитите 

     

Печалбите от кредитирането 

остават в кооперацията 

     

В края на финансовата година се 

разпределят дивиденти на 

членовете 

     

Внедряване  на иновации      
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20. Според вас, как би могъл да се подобри процеса на Вашето (и/или на 

Вашата организация) участие в процеса на актуализиране на 

кооперативното законодателство: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

21.  Какво бихте предложили, за да се подобри общото (на всички 

заинтересовани страни) участие в процеса на актуализиране на 

кооперативното законодателство: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

22. Кои са слабостите на съществуващото кооперативно 

законодателство в България? Моля напишете поне 3 отговора в 

свободните редове по-долу: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 


