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Flash Eurobarometer 256
(Europeans’ attitudes towards the issue
of sustainable consumption and production)
Country Specific Questionnaire
Bulgaria

FLASH ‐ 256
“SUSTAINABLE CONSUMPTION &
PRODUCTION”
Q1. Най‐общо, колко знаете за въздействието на продуктите, които купувате и
ползвате върху околната среда?
[ПРОЧЕТЕТЕ – ВЪЗМОЖЕН Е САМО ЕДИН ОТГОВОР]
-

Напълно съм запознат ............................................................................................ 4

-

Знам за най-съществените въздействия................................................................ 3

-

Знам малко за това.................................................................................................. 2

-

Не знам нищо .......................................................................................................... 1

-

[Не знае/Не отговорил] .......................................................................................... 9

Q2. Доколко важни са следните аспекти при вземане на решение какви продукти да
купите? Много важни, по‐скоро важни, по‐скоро не са важни или изобщо не са
важни?
[ПРОЧЕТЕТЕ – ЕДИН ОТГОВОР НА ВСЕКИ РЕД]
- Много важно............................................4
- По-скоро важно .......................................3
- По-скоро не е важно................................2
- Изобщо не е важно..................................1
- [Не знае/Не отговорил] ...........................9

A. Влиянието на продукта върху околната среда

43219

B. Цената на продукта

43219

C. Качеството на продукта

43219

D. Марката, името на марката на продукта

43219

Q3. Някои продукти имат лого или символ, обозначаващ въздействието на продукта
върху околната среда. Кое твърдение в най‐голяма степен се отнася до вас?
[ПРОЧЕТЕТЕ – ВЪЗМОЖЕН Е САМО ЕДИН ОТГОВОР]

- Екоетикетите играят важна роля за решението ми за покупка ................................. 1
- Екоетикетите не играят важна роля за решението ми за покупка ........................... 2
- Никога не чета, каквито и да е етикети ....................................................................... 3
- [Не знае/Не отговорил] .................................................................................................. 9

Q4. Етикетите за околната среда би трябвало да бъдат кратки. От списъка, който ще ви
прочета каква информация за околната среда е най‐важно да съдържа един
такъв етикет?
[ПРОЧЕТЕТЕ – СМЕНЯЙТЕ РЕДА НА ИЗЧИТАНЕ – ВЪЗМОЖЕН Е САМО ЕДИН
ОТГОВОР]
- Потвърждение, че продуктът идва от източници, които щадят околната среда .. 1
- Потвърждение, че опаковката щади околната среда .............................................. 2
- Общият обем на емисиите на парникови газове създадени от този продукт........ 3
- Дали продуктът може да бъде рециклиран/ повторно използван .......................... 4
- [Не знае/Не отговорил] .............................................................................................. 9

Общият обем на емисиите на парникови газове произведени директно
или косвено от продукта се нарича въглероден отпечатък на
продукта. Той измерва въздействието върху околната среда при
неговото производство, продажба и ползване, и по‐специално
промяната в климата. (БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПРОЧЕТЕ ПРЕДИ Q5)
Q5. Би ли трябвало етикет, обозначаващ въглеродния отпечатък на продукта да
бъде задължителен в бъдеще?
[ПРОЧЕТЕТЕ – ВЪЗМОЖЕН Е САМО ЕДИН ОТГОВОР]
- Да ................................................................................................................................. 1
- Не, това би трябвало да бъде правено на доброволен принцип ............................. 2
- Въглеродния отпечатък не представлява интерес за мен ....................................... 3
- [Не знае/Не отговорил] .............................................................................................. 9

Q6. Как търговците на дребно могат най‐добре да допринесат за насърчаването на
продуктите, които щадят околната среда?
[ПРОЧЕТЕТЕ – СМЕНЯЙТЕ РЕДА НА ИЗЧИТАНЕ – ВЪЗМОЖЕН Е САМО ЕДИН
ОТГОВОР]

- Да предоставят на потребителите по-добра информация ....................................... 1
- Да имат редовни промоции в техните магазини, фокусирани върху продукти,
които щадят околната среда ..................................................................................... 2
- Да имат специален зелен кът в техните магазини, предназначен само за
продукти, които щадят околната среда ................................................................... 3
- Да увеличат видимостта на продуктите, които щадят околната среда на
рафтовете ................................................................................................................... 4
- [Не знае/Не отговорил] .............................................................................................. 9

Q7. Какъв вид данъчна система би трябвало да бъде обмислена за прилагане от
публичните власти, за да насърчават продукти, които щадят околната среда?
[ПРОЧЕТЕТЕ – ВЪЗМОЖЕН Е САМО ЕДИН ОТГОВОР]
- … да намалят данъците за продукти, които повече щадят околната среда ......... 1
- … Да увеличат данъците за продукти, които са вредни за околната среда ......... 2
- … Комбинация от двете............................................................................................. 3
- [Въвеждането на данъчна система, за насърчаване на продукти, щадящи
околната среда не е добра идея]............................................................................... 4
- [Не знае/Не отговорил] .............................................................................................. 9

Q8. Според Вас, кое от следните действия би имало най‐голям ефект върху
решаването на проблемите с околната среда?

[Интервюер, ако респондентът ви попита, пояснете: “Начини за
устойчив транспорт” са тези средства за транспорт, които не
причиняват вреда/ или причиняват по‐малка вреда върху
околната среда (напр. отделят по‐малко емисии от парникови
газове, използват възобновими източници и пр.), и поради това
насърчават устойчивото развитие и допринасят за борбата с
промяната в климата. Някои примери от реалния живот са: да
вземете влак, вместо самолет, когато пътувате в чужбина, да
ходите на работа с велисипед или с обществения транспорт, а не
с автомобил или да споделите автомобила си с още няколко
души.]
[ПРОЧЕТЕТЕ – СМЕНЯЙТЕ РЕДА НА ИЗЧИТАНЕ – ВЪЗМОЖЕН Е САМО ЕДИН
ОТГОВОР]

- Покупката на продукти, произведени в щадящо околната среда произвоство..... 1
- Покупката на енергийно ефективни домакински уреди ......................................... 2
- Полагането на усилия за ползване на по-малко вода .............................................. 3
- Минимизиране на отпадъците и рециклиране ......................................................... 4
- По-малко пътувания и възприемане на начини за устойчив транспорт ................ 5
- [Не знае/Не отговорил] .............................................................................................. 9

Екоетикетът на Европейския съюз (Цветето) е сертификационна
схема, която помага на Европейските потребители да разграничат
по‐зелените, по‐щадящите околната среда продукти и услуги. (БИ
ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПРОЧЕТЕ ПРЕДИ Q9)
Q9. Вие знаете ли за Цветето, символът на екоетикетът на Европейския съюз?
[ПРОЧЕТЕТЕ – ВЪЗМОЖЕН Е САМО ЕДИН ОТГОВОР]
- Виждал съм го или съм чувал за него и съм купувал продукти с този етикет ......... 1
- Виждал съм го или съм чувал за него, но не съм купувал продукти с този етикет . 2
- Никога не съм го виждал, нито съм чувал за него ...................................................... 3
- [Не знае/Не отговорил] .................................................................................................. 9

Q10. Доколко имате доверие в претенциите на производителите за екологичните
качествата на техните собствени продукти?

[ИНТЕРВЮЕР: “Екологичните качества на продукт” означава колко
добре (или зле) се представя продукта от екологична гледна
точка. Това включва екологичен/въглероден отпечатък на
продукта, доколко екологично безвредно е произвоството,
дистрибуцията/продажбата на продукта, ползването на
продукта и възможността да бъде рециклиран/повторно
използван.]
[ПРОЧЕТЕТЕ – ВЪЗМОЖЕН Е САМО ЕДИН ОТГОВОР]
-Имам пълно доверие.................................................................................................... 4
-По-скоро имам доверие............................................................................................... 3
-По-скоро нямам доверие............................................................................................. 2
-Изобщо нямам доверие ............................................................................................... 1
- [Не знае/Не отговорил] .............................................................................................. 9

Q11. Кое твърдение най‐добре представя вашата гледна точка за представяните от
компаниите текущи отчети за екологичното им въздействие и социални
постижения?
[ПРОЧЕТЕТЕ – ВЪЗМОЖЕН Е САМО ЕДИН ОТГОВОР]
- Имам доверие в представяните от компаниите отчети за екологичното им
въздействие и социални постижения....................................................................... 1
- Нямам доверие в представяните от компаниите отчети за екологичното им
въздействие и социални постижения....................................................................... 2
- Представяните от компаниите отчети за тяхното екологичното въздействие и
социални постижения не представляват интерес за мен ....................................... 3
- [Не знае/Не отговорил] .............................................................................................. 9

Q12. Когато купувате продукти, които ползват електричество (като телевизор или
компютър) или гориво (бойлери, автомобили), взимате ли предвид доколко
енергийно ефективни са тези продукти? Енергийно ефективен продукт е
продукт, който може да изпълнява същите функции като другите продукти,
като използва по‐малко енергия.
[ПРОЧЕТЕТЕ – ВЪЗМОЖЕН Е САМО ЕДИН ОТГОВОР]
-Винаги .......................................................................................................................... 4
-В повечето случаи, често ............................................................................................ 3
-Рядко ............................................................................................................................. 2
-Почти никога................................................................................................................ 1
- [Не знае/Не отговорил] .............................................................................................. 9

Q13. Европейският съюз предложи търговците на дребно да създадат доброволен
етичен кодекс, който регулира поведението спрямо околната среда Кое
мнение е по‐близо до вашата гледна точка?
[ПРОЧЕТЕТЕ – ВЪЗМОЖЕН Е САМО ЕДИН ОТГОВОР]

- Мисля, че това е добра идея ...................................................................................... 3
- Търговците на дребно вече правят много за околната среда и няма нужда от
доброволен етичен кодекс, който регулира поведението/действията спрямо
околната среда ........................................................................................................... 2
- По-добре е да се използва задължителното законодателство, вместо доброволен
етичен кодекс............................................................................................................. 1
- [Не знае/Не отговорил] .............................................................................................. 9

D1.

Пол
[БЕЗ ДА ПИТАТЕ ‐ ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ КОД]

D2.

D3.

‐

[1] Мъж

‐

[2] Жена

Каква е Вашата възраст в навършени години?
‐

[_][_] Години

‐

[00] [ОТКАЗ/НЕ ОТГОВОРИЛ]

На колко години бяхте, когато завършихте най‐високата степен на Вашето
образование ‐ редовно обучение?
[ЗАПИШЕТЕ ВЪЗРАСТТА, НА КОЯТО Е ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕТО]

D4.

‐

[_][_] .................................................................................................. Години

‐

[ 0 0 ] ................................................. [ВСЕ ОЩЕ УЧИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ]

‐

[ 0 1 ] ........................................[НИКОГА НЕ Е УЧИЛ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ]

‐

[ 9 9 ] ......................................................................[ОТКАЗ/НЕ ОТГОВОРИЛ]

Що се отнася до Вашето основно занятие в момента, бихте ли казали, че Вие
сте самонает, наемен служител, работник или че не упражнявате
професионална дейност? Това означава ли, че Вие сте .....

[АКО ОТГОВОРЪТ СЕ ОТНАСЯ ДО ОСНОВНАТА КАТЕГОРИЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И СЪОТВЕТНИТЕ
ПОД‐КАТЕГОРИИ КЪМ НЕЯ]
- Самонает
Æ i.e. :

- селски стопанин, горски стопанин, рибар ..................................................... 11
- собственик на магазин, занаятчия ................................................................. 12
- специалист (адвокат, лекар, счетоводител, архитект, ...) ........................... 13
- Собственик на компания ................................................................................. 14
- Друго.................................................................................................................. 15

- Наемен служител
Æ i.e. :

- специалист (лекар, адвокат, счетоводител, архитект) ................................ 21
- главен мениджър, директор или висш управленски служител ................... 22
- ръководител на средно равнище ................................................................... 23
- Обществен служител....................................................................................... 24
- офис служител/чиновник................................................................................. 25
- други наемен служител (продавач, медицинска сестра, и пр.
....)..................................................................................................................... 26
- Друго.................................................................................................................. 27

- Работник, извършващ ръчен труд
Æ i.e. :
- супервайзер/ бригадир (ръководител на екип, и пр.).................................. 31
- Работник, извършващ ръчен труд ................................................................. 32
- Неквалифициран работник, извършващ ръчен труд ................................... 33
- Друго.................................................................................................................. 34
- Не упражнява професионална дейност
Æ i.e. :

- Грижещ се да дома .......................................................................................... 41
- учащ (ученик, студент редовно обучение) .................................................... 42
- пенсионер ........................................................................................................ 43
- търсещ работа.................................................................................................. 44
- Друго.................................................................................................................. 45

- [Отказ]................................................................................................................................. 99

D6.

Бихте ли казали, че Вие живеете в .....?
‐

Столица........................................................................................................1

‐

Друг град/ градски център .........................................................................2

‐

Селски район или село...............................................................................3

‐

[Отказ]..........................................................................................................9

