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Българско движенище „Син флаг“, съвместно с българските учебни заведения, работещи 

по Програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората“, разработи заедно с партньори от Чехия, 

Словакия, Словения, Полша, Латвия, Румъния, Хърватска и Малта                                                                         

Проект на тема: „Да се храним разумно!” - глобално обучение, ориентирано към действие, по 

програма за EYD 2015 - 2020г." /DCI-NSAED/2014/53/ „Eat responsibly! An action-oriented global 

learning program for EYD 2015 and beyond“/. 

 

Скъпи родители,на децата от ДГ „Иглика” град Бургас 

От името на всички членове на Екокомитета на проекта, ние искаме да ви помолим за 

помощ при анализирането на консумацията на храна в домакинствата. 

Въпросникът, който  държите, е много важен за нашата работа. Освен, че всички от 

нашия екип ще го попълнят, ние искаме същото от нашите родители. По този начин 

се надяваме да получим представа за това, което е нормално за нас у дома. Тази 

информация ще ни помогне да решим как трябва да изглежда нашият План за 

действие. 

Ще се радваме, ако бихте могли да ни помогнете с това решение, като попълните 

този въпросник. Ние обещаваме да оценим  вашите отговори анонимно и да ги 

използваме единствено за планиране на дейността ни. 

Предварително Ви благодарим много. 

Ако имате някакви въпроси относно формата, моля попитайте. Ние ще се радваме да 

Ви отговорим. Под всеки въпрос има инструкции за това как да се отговори. В 

началото на формата са основните инструкции, които показват кой най-добре да  

попълни формата. 

Вашият Екокомитет 

Анкета 

Бихме искали да узнаем, от къде купувате храната си. За всяко изявление, моля пишете откъде 

обикновено придобивате  храната си. 

За всеки източник, моля опишете колко се възползвате от него. 

 

 
никога рядко понякога често предимно винаги 

a)Ние купуваме храна от магазин. 0 0 3 20 104 30 

b) Ние купуваме храна от селскостопанските 

пазари 
15 62 55 20 4 1 

c) Ние купуваме храни директно от 

производителя/ фермера. 

16 55 60 19 5 2 

d) Ние отглеждаме нашата собствена храна 52 31 36 18 15 5 
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2. Ако сте отметнали, че вие отглеждате своята собствена храна, моля пишете коя храна 

специално. 

Плодове- 55 

Зеленчуци-  62 

Яйца-  35 

Месо-  33 

Билки- 22 

Мляко- 12 

Мед- 18 

3. Как решавате кои храни да си купите? 

Прочетете внимателно и по скалата от 1 до 6 изберете отговора, който съответства на това как 

решавате  какво да купите, когато пазарувате. 1 означава "Това не описва въобще  как пазаруваме.", а  

6 означава "Това изцяло описва как пазаруваме."Отбележете избрания отговор за всяко твърдение. 

 
1 2 3 4 5 6 

Аз си купувам храна на базата на страната на 

произход, така че да е възможно по-местна 

(отглеждана  възможно най-близо до мястото на 

продажба). 

29 16 29 23 28 32 

 

Аз си купувам  храна, белязана като органична. 57 20 24 23 17 16 

Аз си купувам храна, независимо от визуалните й 

качества (напр. смачкан пакет, криви моркови 

или краставици, и т.н.).  

82 24 22 15 8 6 

Аз си купувам храна, която не съдържа палмово 

масло, ако е налична тази информация 

18 17 21 20 18 63 

При закупуване на плодове и зеленчуци, аз 

предпочитам тези, които са в сезон (тези, които 

растат и узряват тук в момента). 

8 2 17 22 26 82 

Ние вземаме под внимание цените, така че 

плащаме възможно най-малко. 

46 22 30 30 13 16 

Ние купуваме храна според това, което ни се яде 

в момента. 
13 6 14 24 34 66 

4. Колко често приготвяте храна у дома? Отбележете подходящия отговор 

Всеки ден 76 

През ден 53 

Два пъти в седмицата 20 

Веднъж седмично 0 

По-рядко 8 
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5. Колко често ядете следното в къщиОтбележете подходящия отговор 

 Всеки ден През ден 
Приблизително два 

пъти седмично 

Веднъж 

седмично 

По-

рядко 

a) месо или месни продукти (вкл. шунка, 

бекон, хотдог, свинска мас, и т.н. 

32 66 35 18 6 

b) зеленчуци 104 39 14 0 0 

c) плодове 100 20 23 7 7 

6. Деца, попълнете колко често ядете закуска през седмицата: 

 Всеки ден През ден 2 - 3 пъти седмично По-рядко 

... в къщи. 47 23 60 27 

... на път за училище в 

магазин. 

13 11 32 101 

... на път за училище в 

заведения за бързо хранене. 
19 12 22 104 

...закупена от столовата в 

училището. 

23 29 18 87 

... приготвена в кафенето. 23 1 13 120 

... безплатна закуска по 

програма. 

(Национална програма 

Училищен плод).  

120 22 3 12 

7. Колко често ходите на заведения за бързо хранене: 

 
Всеки 

ден 
През ден 

Приблизително 

два пъти 

седмично 

Веднъж 

седмично 
По-рядко 

a) сами? 0 4 10 23 120 

b) с приятели? 3 10 7 27 110 

c) с родители? 10 9 15 25 98 

8. Ядете ли това, което е в сезон? Така например, през пролетта ядете репички,а през есента 

готвите с тиква и т.н.? 

Отбележете подходящия отговор 

Определено не 2 

По-скоро не 10 

По-скоро да 79 

Определено да 66 
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9. Колко често използвате готови храни у дома (замразена пица, разтворима овесена каша, 

запръжки, кубчета бульон, готови ястия, и т.н.)?Отбележете подходящия отговор 

Никога 37 

Рядко 100 

Често 15 

Винаги 5 

10. Вие, (децата) знаете ли как да готвите нещо? Отбележете подходящия отговор 

Ако, да - какво? Таратор; яйца; супи; всичко; боб; бухти; палачинки; омлет; 

пържени филийки; питка; кекс; попара; макарони; баница; бисквит.торта; спагети; 

сандвич; крем;хляб;кюфтета;пиле с ориз; мусака;салата; мляко с бисквити; 

торта;плодова салата; пица;  

11. Къде са произведени храните, които ядете или използвате за готвене у дома? 

В течение на един уикенд, записвайте  храната, която ядате у дома и откъде е дошла. Използвайте 

сивите полета по-долу като идеи. 

Тип храна 
Континент на 

произход 

Страна на 

произход 

Ако храната е от България, пишете 

ДА, ако тя идва директно от един 

земеделски стопанин, местен 

производител или от собствената Ви 

градина. 

Грозде  

( плодове) 

Чужбина /страни от 

Европейския съюз/ 

Африка, Азия 

Турция, Гърция, 

Австрия, Германия, 

Чехия,  

Еквадор 

да 

Зеленчуци Чужбина /страни от 

Европейския съюз/ 

Турция, Австрия, 

Германия, Чехия 
да 

Млечни 

продукти  

Чужбина /страни от 

Европейския съюз/ 

Германия, Австрия да 

Чесън чужбина Турция  

Риба чужбина Холандия, Белгия, 

Норвегия 

да 

Месо Чужбина, Африка и 

Азия 

Турция, да 

12. Колко често изхвърляте неизползвана храна у дома? Отбележете отговора, който най-отговаря на 

действителността. 

Ежедневно или почти ежедневно 4 

Два до три пъти седмично 33 

Да 37 

Не 120 
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Веднъж седмично 39 

По-рядко 81 

13. Какво правите с храна, която е с изтекъл срок на годност?Отбележете отговора, който най-

отговаря на действителността. 

 

 

 

 

 

 

 

Моля, пояснете: ____________________________________________ 

14. Кои са най-честите причини, поради които вие изхвърляте неизползваната храна у дома? 

Отбележете първия  и втория най-често срещан отговор. 

 1-ва причина 2-ра причина 

Развалила се е 131 26 

 Минала е датата ѝ „най-добра до” 100 26 

Готвим повече и храната остава 91 10 

Никой не иска да я яде повече 120  

Случва се инцидент (пада на пода, изгаря) 23  

15. От колко члена се състои вашето семейство? 

2чл.- 16 

3 чл.- 58 

4 чл.- 70 

5 чл.- 12 

6 чл.- 1 

 

 

 

Ние автоматично я изхвърляме. 120 

Изхвърляме част навън, а с останалото 

храним  животните. 

28 

Изхвърляме част навън, а това,което 

смятаме че все още е добро, гоизяждаме. 

6 

Изяждаме всичко; не обръщаме внимание на 

датите „най-добра до” 

3 

 Обработваме я по различен начин. 0 
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