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Flash Eurobarometer 342
(Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency
and Green Markets, wave 1)
Country Questionnaire
Bulgaria

FL342 - SMEs towards Resource Efficiency and Green Markets - BG
МЕЖДУНАРОДЕН КОД НА ПРОУЧВАНЕТО
A

FL331 A
B

КОД НА СТРАНАТА

FL331 B
C

ПОРЕДЕН НОМЕР НА ИНТЕРВЮТО

FL331 C
NACE

NACE код (Информация от извадката)

NACE код - 4 цифри
FL331 NACE

SIZE

Размер на фирмата (Информация от извадката)

Размер на фирмата
FL331 SIZE
МСП за ефективността на използване на ресурсите и "зелените" пазари
ПИТАЙТЕ ВСИЧКИ

SCR10a

Колко работници и служители има общо Вашата компания?
(ИНТ: АКО "НЕ ЗНАМ/БЕЗ ОТГОВОР", КОДИРАЙТЕ '99999') - (САМО ЕДИН ОТГОВОР)

работници и служители
NEW
ЗАДАЙТЕ SCR10b АКО КОД 99999 (НЕ ЗНАМ/БЕЗ ОТГОВОР) НА SCR10a

1

SCR10b

А можете ли да ми кажете приблизително колко са работниците и служителите във
Вашата компания?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
1 до 9 работници и служители
10 до 49 работници и служители
50 до 249 работници и служители
250 работници и служители или повече
Не знам/Без отговор

1
2
3
4
5

NEW
АКО SCR10b = 5, СПРЕТЕ ИНТЕРВЮТО

SCR11

От колко време работи Вашата компания (в години)?
(ИНТ: АКО "ОТКАЗ" КОДИРАЙТЕ '998' - АКО "НЕ ЗНАМ" КОДИРАЙТЕ '999')
години
NEW

SCR12

Дали през последните две години годишният оборот на Вашата компания се е увеличил,
намалял е или е останал непроменен?
(САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Увеличил се е
Намалял е
Останал е непроменен
Неприложимо (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

1
2
3
4
5

NEW

SCR13

Приблизително колко беше оборотът на Вашата компания през миналата година?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
До 200 000 лева
Повече от 200 000 лева до 1 милион лева
Повече от 1 милион лева до 4 милиона лева
Повече от 4 милиона лева до 20 милиона лева
Повече от 20 милиона лева до 100 милиона лева
Повече от 100 милиона лева
Неприложимо (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

1
2
3
4
5
6
7
8

NEW

2

SCR14

Дали Вашата компанията продава продукти или услуги…?
(ПРОЧЕТЕТЕ-ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Директно на потребителите
На други компании
На държавната администрация
Не знам/Без отговор

1,
2,
3,
4,

NEW

Q1

Кое от твърденията, които ще Ви изчета, най-добре отговаря на ситуацията във Вашата
компания? Вашата компания…
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
…спазва законодателството за околната среда, но не желае да отиде
отвъд тези изисквания
… спазва законодателството за околната среда и планира да направи
повече в тази насока
…отива отвъд изискванията на законодателството за околната среда,
но това не е един от приоритетите й
...отива отвъд изискванията на законодателството за околната среда и
грижата за околната среда е сред главните приоритети на фирмата

1
2
3

4
…има трудности при спазването на законодателството за околната
среда
Не знам / Без отговор

5
6

NEW
ЗАДАЙТЕ Q2 АКО КОД 1 НА Q1
Q2: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 6

Q2

Какви са причините, заради които Вашата компания не желае да отиде отвъд
изискванията на законодателството за околната среда?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖНИ СА МАКСИМУМ 3 ОТГОВОРА)
Законовите изисквания са достатъчни
Разходите за предприемане на по-нататъшни мерки надхвърлят
ползите
Това не е приоритетен въпрос за Вашата компания
Липса на информация по този въпрос
Липса на технически експертни знания и умения
Няма финансови ресурси за финансиране на тези действия
Не е възможно да подобрите ефективността на ресурсите във Вашия
бизнес (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

3

Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

8,
9,

NEW
ПИТАЙТЕ ВСИЧКИ
Q3: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 7

Q3

Какви дейности предприема компанията Ви, за да подобри ефективността на
използването на ресурсите?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Пести вода
Пести енергия
Използва предимно възобновяема енергия (включително лично
производство чрез слънчеви панели и т.н.)
Пести материали
Свежда до минимум отпадъците
Продава отпадъчния си материал на друга компания
Рециклира
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Нито едно (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
Q4: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 7

Q4

Какви допълнителни действия, свързани с ефективността на използване на ресурсите,
планира да осъществи Вашата компания през следващите две години?

(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Да пести вода
Да пести енергия
Да използва предимно възобновяема енергия (включително лично
производство чрез соларни панели и т.н.)
Да пести материали
Да сведе до минимум отпадъците
Да продава отпадъчния си материал на друга компания
Да рециклира
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Нито едно (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
ЗАДАЙТЕ Q5 ДО Q8 АКО КОД 1 ДО 8 НА Q3

4

Q5: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 7

Q5

Какви са основните причини, заради които Вашата компания предприема действия за поголяма ефективност на използването на ресурсите?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖНИ СА МАКСИМУМ 3 ОТГОВОРА)
Финансовите и фискални стимули или други форми на държавна
подкрепа
Очакване на бъдещи промени в законодателството
Очакване на бъдещи професионални/продуктови стандарти
Искане от потребители или доставчици
Създаване на конкурентно предимство/бизнес възможности
Догонване на основни конкуренти, които вече са предприели подобни
действия
Околната среда е един от основните приоритети за Вашата компания
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Нито едно (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам / Без отговор

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q6

Какво влияние имаха предприетите действия за ефективност на използването на
ресурсите върху производствените разходи през последните две години?

(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Значително намалиха производствените разходи
Малко намалиха производствените разходи
Малко увеличиха производствените разходи
Значително увеличиха производствените разходи
Нямаха никакво влияние (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

1
2
3
4
5
6

NEW

Q7

През последните две години, приблизително колко сте инвестирали СРЕДНО НА
ГОДИНА, за да имате по-голяма ефективност на използването на ресурсите?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
До 5% от годишния оборот
6-10% от годишния оборот
11-30% от годишния оборот
31-50% от годишния оборот
51-75% от годишния оборот
Повече от 75% от годишния оборот

1
2
3
4
5
6

5

Не знам/Без отговор

7

NEW
Q8: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 5

Q8

Компанията Ви използва ли една или повече от следните системи за управление на
околната среда?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
ЕМАС (EMAS) - Схема за управление и одит на околната среда
ИСО 14001 (ISO 14001)
ИСО 14064 (ISO 14064) - за парникови газове
ИСО 16000 (ISO 16000) - системи за управление на енергията
Национална или регионална система
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Нито едно (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам / Без отговор

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

NEW
ЗАДАЙТЕ Q9 АКО КОД 1 ДО 6 НА Q8
Q9: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 5

Q9

Какви са основните причини, поради които използвате система за управление на
околната среда?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖНИ СА МАКСИМУМ 2 ОТГОВОРА)
Изисква се от доставчиците или потребителите
Това е предварително условие за достъп до обществени поръчки
Това е полезен управленски инструмент за подобряване на
резултатите на компанията
Доверие в очите на външния свят (клиенти, бизнес партньори, широка
общественост, преса, и т.н.)
Догонване на основни конкуренти, които вече са предприели подобни
действия
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
ЗАДАЙТЕ Q10 АКО КОД 7 НА Q8
Q10: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 8

6

Q10

Какви са основните причини, поради които не използвате система за управление на
околната среда?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖНИ СА МАКСИМУМ 3 ОТГОВОРА)
Липса на информация за системите за управление на околната среда и
ползите от тях
Липса на специфични експертни знания и умения във Вашата компания
Дълго време за прилагане
Високи разходи за въвеждане и експлоатация
Несигурни пазарни ползи
Няма законови изисквания за това
Няма изискване от доставчиците или потребителите
Други стандарти в бранша са по-важни
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
ПИТАЙТЕ ВСИЧКИ

Q11

Вашата компания кандидатствала ли е в търг за обществена поръчка, който включва
изисквания, свързани с околната среда?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Да, успешно
Да, неуспешно
Да, но резултатът още не е известен
Не
Не знам/Без отговор

1
2
3
4
5

NEW
ЗАДАЙТЕ Q12 И Q13 АКО КОД 1 ДО 3 НА Q11

Q12

При кандидатстването в такъв търг за обществена поръчка, какво беше основното
затруднение за Вашата компания, що се отнася до изискванията, свързани с околната
среда?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Придържането към изискванията, свързани с околната среда
Разходите, свързани с тези изисквания
Да представите формални (административни) доказателства, че
отговаряте на екологичните изисквания
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

1
2
3
4
5

NEW

7

Q13

Кое от изброените изисквания, свързани с околната среда, включено в търговете за
обществени поръчки, е най-трудно за спазване?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Предоставянето на информация на обществената администрация, за
да могат да решат за възлагането на поръчката въз основа на
разходите за жизнения цикъл на продуктите, услугите или
строителството, които ще бъдат закупени във връзка с поръчката.
(ПРОЧЕТЕТЕ АКО Е НЕОБХОДИМО: напр., като се представи
информация за енергийната консумация на електронното оборудване,
разходите за вода, времето на полезен живот, и т.н. Понятието за
остойностяване на жизнения цикъл включва всички разходи през
жизнения цикъл на строежите, доставките или услугите, вкл. техните
вътрешни разходи (като разработка, производство, употреба,
поддръжка и разходи за изхвърляне след края на полезния живот) и
вкл. техните външни разходи, в случай че могат да бъдат установени в
парично изражение и наблюдавани.)
1
Предоставянето на доказателства, че Вашият продукт или услуга
отговаря на спецификациите, базирани на производителност или
функционалност (напр. минимални резултати за енергийна
ефективност на предоставеното оборудване)
Въвеждането на мерки за управление на околната среда, които да
бъдат прилагани, докато се изпълнява договорът
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

2
3
4
5

NEW
ЗАДАЙТЕ Q14 АКО КОД 1 ДО 8 НА Q3
Q14: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 7

Q14

Какъв вид външна подкрепа получава Вашата компания във връзка със своите
екологични дейности?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖНИ СА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Държавно финансиране (субсидии или гаранции)
Частно финансиране от банка или инвестиционни компании
Фонд за рисков капитал
Частно финансиране от приятели и роднини
Съвет или друга не-финансова помощ от държавната администрация

1,
2,
3,
4,
5,

Съвет или друга не-финансова помощ от частни компании за
консултации и одит
Съвет или друга не-финансова помощ от бизнес асоциации
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

6,
7,
8,
9,

8

NEW
ЗАДАЙТЕ Q15 И Q16 АКО СА ОТБЕЛЯЗАНИ КОДОВЕ 1 ИЛИ 5 НА Q14

Q15

Доколко сте удовлетворени или неудовлетворени от нивото на държавна подкрепа за
Вашите екологични дейности?
(САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Много удовлетворени
Сравнително удовлетворени
Сравнително неудовлетворени
Много неудовлетворени
Не знам/Без отговор

1
2
3
4
5

NEW
ЗАДАЙТЕ Q16 САМО В ЕВРОПА НА 27-ТЕ СТРАНИ
Q16: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 7

Q16

Получавате ли някой от следните видове подпомагане от ЕС?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Структурни и кохезионни фондове (Европейски фонд за регионално
развитие (ЕФРР), Европейски социален фонд (ЕСФ) или Кохезионeн
фонд)
Европейска мрежа за предприемачество
Интелигентна енергия Европа
Част еко-иновации от Рамковата програма за конкурентоспособност и
иновации (CIP)
Финансовия инструмент за околната среда Лайф плюс (LIFE +)
Програма Евростар
Рамкова програма за научни изследвания
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Нито едно (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
ПИТАЙТЕ ВСИЧКИ
Q17: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 6

Q17

Вашата компания сблъсквала ли се е с някоя от изброените трудности, когато се е
опитвала да предприеме действия, свързани с околната среда?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)

9

Сложност на административните/правните процедури
Трудност при адаптиране на законодателството към ситуацията във
Вашата компания
Технически изисквания на законодателството, които не са
осъвременени
Трудност при избора на най-подходящите за Вашата компания
дейности, свързани с околната среда
Цената на дейностите, свързани с околната среда
Липсата на специфични експертни знания и умения във връзка с
околната среда
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Нито едно (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW
Q18: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 7

Q18

Кои от изброените политически мерки за насърчаване на енергийната ефективност
смятате за особено ефективни?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖНИ СА МАКСИМУМ 3 ОТГОВОРА)
Повече информация за договорите за енергийно обслужване и
възможностите за пестене на енергия
Финансови стимули като данъчни облекчения, безвъзмездни помощи
(грантове) и заеми за подпомагане на инвестициите в енергийна
ефективност
Лесно свързване към електропреносната мрежа, ако вашата компания
произвежда сама електричество
Улесняване на административните процедури за получаване на
разрешение за построяване на когенерационен капацитет
(инсталиране на слънчев панел, и т.н.)
Достъпни енергийни обследвания (одити)
Съвет за използването на системи за управление на енергията
Информация, която моята компания може да използва за сравнение на
енергийното си потребление спрямо това на съпоставими компании
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

1,

2,
3,

4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW
Т.нар. "зелени" продукти и услуги са тези с преобладаваща функция за намаляване на
риска за околната среда и свеждане до минимум на замърсяването и ресурсите. За
целта на нашето проучване тук може също да се включат продукти с екологични
свойства (напр. биологично произведени, еко-етикетирани, с важно рециклирано
съдържание, еко-проектирани...)

Q19

Вашата компания предлага ли "зелени" продукти или услуги?

10

(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Да
Не, но планираме да го направим през следващите 2 години
Не и не планираме да го правим
Не знам/Без отговор

1
2
3
4

NEW
ЗАДАЙТЕ Q20 АКО КОД 1 НА Q19
Q20: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 7

Q20

В коя сфера предлагате "зелени" услуги или произвеждате "зелени" продукти?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Рециклиран материал
Възобновяема енергия
Управление на твърди битови отпадъци
Одити на топлинни/енергийни спестявания, консултиране и управление
Контрол на замърсяването на въздуха
Професионални услуги, свързани с околната среда (консултантска
дейност, научна и развойна дейност, сключване на договори,
инженеринг, събиране, анализ и оценка на данни)
Продукти или услуги с екологични свойства (напр. биологично
произведени, еко-етикетирани, с важно рециклирано съдържание, екопроектирани...)
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

1,
2,
3,
4,
5,

6,

7,
8,
9,

NEW
ЗАДАЙТЕ Q21 АКО КОД 7 НА Q20
Q21: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 5

Q21

Какви тип продукти с екологични свойства (напр. биологично произведени, екоетикетирани, с важно рециклирано съдържание, еко-проектирани...) предлага Вашата
компания? Бележка за интервюиращите: Може да произвеждат или да търгуват с тях

(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Храни и напитки
В областта на строителството
Текстилни продукти, облекло и кожени продукти
Мебели, дърво и хартиени продукти
Електронни и механични машини и оборудване
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

11

Не знам/Без отговор

7,

NEW
ЗАДАЙТЕ Q22 ДО Q24 АКО КОД 1 НА Q19

Q22

Каква част от годишния Ви оборот се дължи на "зелени" продукти или услуги (за
последната завършена финансова година)?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
1-5% от годишния оборот
6-10% от годишния оборот
11-30% от годишния оборот
31-50% от годишния оборот
51-75% от годишния оборот
Над 75% от годишния оборот
Не знам/Без отговор

1
2
3
4
5
6
7

NEW

Q23

Откога Вашата компания предлага "зелени" продукти или услуги?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
През последните 12 месеца
1-3 години
Повече от 3 години
Не знам/Без отговор

1
2
3
4

NEW
Q24: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 8

Q24

Какви са основните причини, поради които Вашата компания предлага "зелени"
продукти или услуги?
(ПРОЧЕТЕТЕ - МАКСИМУМ 3 ОТГОВОРА)
Търсене от потребителите
Имидж на компанията
Субсидии/държавна подкрепа
Данъчни стимули
Основни ценности (приоритети) на компанията
Създаването на конкурентно предимство/бизнес възможност
Достигане на основни конкуренти
Съобразяване с националните, регионалните или местните закони
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

12

NEW
ЗАДАЙТЕ Q25 АКО КОД 2 ДО 4 НА Q19
Q25: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 7

Q25

Какви са основните причини, поради които Вашата компания не предлага "зелени"
продукти или услуги?
(ПРОЧЕТЕТЕ - МАКСИМУМ 3 ОТГОВОРА)
Недостатъчно търсене от потребителите
Не съвпада или не е важно за имиджа на компанията
Липса на достатъчна държавна подкрепа (финансови субсидии,
данъчни стимули, и т.н.)
Не е важно за или не е в съответствие с основните ценности
(приоритети) на компанията
Не създава конкурентно предимсто или допълнителни бизнес
възможности
Не е свързано със съревнованието с основните конкуренти

1,
2,
3,
4,
5,
6,

Не е свързано със съобразяването с националните, регионалните или
местните закони
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

7,
8,
9,

NEW
ЗАДАЙТЕ Q26 АКО КОД 1 НА Q19
Q26: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 7

Q26

Понастоящем, къде продава Вашата компания "зелени" продукти или услуги?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Националния пазар
Европейския съюз
Други европейски държави, включително Русия
Северна Америка
Латинска Америка (включително Мексико)
Африка и/или Близкия Изток
Азия и Южния Пасифик
Австралия и Океания
Не знам/Без отговор

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW
ЗАДАЙТЕ Q27 АКО КОД 1 НА Q19
Q27: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 7
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Q27

Какъв тип външна подкрепа получава Вашата компания за производството на (или
търговията със) "зелени" продукти или услуги?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Обществено финансиране (безвъзмездни помощи или гаранции)
Частно финансиране от банки или инвестиционни компании
Фонд за рисков капитал
Частно финансиране от приятели или роднини
Съвет или друга не-финансова помощ от държавната администрация

1,
2,
3,
4,
5,

Съвет или друга не-финансова помощ от частни компании за
консултации и одит
Съвет или друга не-финансова помощ от бизнес асоциации
Нито едно (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

6,
7,
8,
9,

NEW
ЗАДАЙТЕ Q28 АКО СА ОТБЕЛЯЗАНИ КОДОВЕ 1 ИЛИ 5 НА Q27

Q28

Доколко сте удовлетворени или неудовлетворени от нивото на държавна подкрепа, във
връзка със "зелените" продукти или услуги, които предлагате?
(САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Много удовлетворени
Сравнително удовлетворени
Сравнително неудовлетворени
Много неудовлетворени
Не знам/Без отговор

1
2
3
4
5

NEW
ЗАДАЙТЕ Q29 АКО КОД 1 НА Q19
Q29: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 4

Q29

Какъв тип подкрепа би помогнал най-много, за да разширите гамата на Вашите "зелени"
продукти или услуги?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖНИ СА МАКСИМУМ 2 ОТГОВОРА)
Финансови стимули за разработка на продукти, услуги или нови
процеси на производство
Подпомагане при идентифицирането на потенциални пазари или
потребители на тези продукти или услуги
Технически съвети и консултантски услуги за продукти, разработка на
услуги или процеси на производство

1,
2,
3,

14

Консултантски услуги за маркетинг и разпространение
Нито едно (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

4,
5,
6,
7,

NEW
ЗАДАЙТЕ Q30 АКО КОД 2 ДО 4 НА Q19
Q30: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПОЗИЦИИ 1 ДО 4

Q30

Какъв тип подкрепа би помогнал най-много, за да започнете да предлагате Ваша гама
"зелени" продукти или услуги?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖНИ СА МАКСИМУМ 2 ОТГОВОРА)
Финансови стимули за разработка на продукти, услуги или нови
процеси на производство
Подпомагане при идентифицирането на потенциални пазари или
потребители на тези продукти или услуги
Техническа помощ и консултантски услуги за продукти, разработка на
услуги или процеси на производство
Консултантски услуги за маркетинг и разпространение
Нито едно (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
Т.нар. "зелена" работна дейност е такава работа, при която директно се използва
информация, технологии или материали, които запазват или възстановяват качеството
на околната среда. Това изисква специализирани умения, знания, обучение или опит.

Q31

Колко от работниците или служителите във Вашата компания, заети на пълен работен
ден, включително Вие, извършват "зелена" работа за част от работното време или през
цялото време?
(ИНТ: АКО "НИТО ЕДИН" КОДИРАЙТЕ '997' - АКО "ОТКАЗ" КОДИРАЙТЕ '998' - АКО "НЕ
ЗНАМ/БЕЗ ОТГОВОР" КОДИРАЙТЕ '999')
работници и служители
NEW

Q32

Колко работници и служители, включително Вие, очаквате да извършват "зелена"
работна дейност за част от работното време или през цялото време след 2 години?
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(ИНТ: АКО "НИТО ЕДИН" КОДИРАЙТЕ '997' - АКО "ОТКАЗ" КОДИРАЙТЕ '998' - АКО "НЕ
ЗНАМ/БЕЗ ОТГОВОР" КОДИРАЙТЕ '999')
работници и служители
NEW

16

