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FL425 - Attitudes towards food waste BG
D1
На колко години сте?
(ЗАПИШЕТЕ - АКО "ОТКАЗ" КОДИРАЙТЕ '99')

D2

Пол
Мъж
Жена

1
2

ПИТАЙТЕ ВСИЧКИ
СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ТВЪРДЕНИЯ ОТ 1 ДО 6
Q1

В Европа, годишно се изхвърлят около 100 милиона тона храна. Кои от следните
участници в процесите, мислите, че играят роля в предотвратяването на
разхищаването на храна?
(ПРОЧЕТЕТЕ-ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Земеделските производители
Производителите на храни
Магазините и търговците на дребно
Секторите хотелиерство и хранителни услуги (хотели, ресторанти,
болници, и т.н.)
Публичните власти
Потребителите, хората като Вас
Не знам / Без отговор

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

NEW
СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ТВЪРДЕНИЯ ОТ 1 ДО 6
Q2

Какво би Ви помогнало да изхвърляте по-малко храна вкъщи?
(ПРОЧЕТЕТЕ-ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
По-добра и по-ясна информация за значението на датите "найдобър до" и "използвай преди", посочени на етикетите на храната
1,
По-добра и по-ясна информация на етикетите на храната (напр.
информация за съхранението и приготвянето на храната)
2,
По-добро планиране на пазаруването и храненето на Вашето
домакинство
Наличие на по-малки размери на разфасовките в магазините
Използването на остатъците, вместо да бъдат хвърляни
Използването на фризер, за да се запази храната по-дълго
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам / Без отговор

3,
4,
5,
6,
7,
8,

FL388 Q10 MODIFIED TREND
Q3

Когато пазарувате и приготвяте ястия, колко често гледате датите "най-добър до"
и "използвай преди" на етикетите на храната?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Винаги
Често
Понякога
Рядко
Никога
Не знам / Без отговор

1
2
3
4
5
6

NEW
ГРУПА А - ЗАДАЙТЕ Q4 ПРЕДИ Q5
СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ТВЪРДЕНИЯ ОТ 1 ДО 3
Q4

Какво мислите означава в действителност "най-добър до" на хранителен продукт?
Ще Ви прочета някои възможности, моля, изберете тази, която е най-добре
приложима.
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Зависи от вида на храната
Храната може да бъде консумирана след тази дата, но може вече
да не е с най-доброто си качество
Храната ще бъде безопасна за изяждане до тази дата, но не трябва
да бъде ядена след тази дата
Нито едно от изброените
Не знам / Без отговор

1
2
3
4
5

NEW
ГРУПА Б - ЗАДАЙТЕ Q5 ПРЕДИ Q4
СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ТВЪРДЕНИЯ ОТ 1 ДО 3
Q5

Какво мислите означава в действителност "използвай преди" на хранителен
продукт? Ще Ви прочета някои възможности, моля, изберете тази, която е найдобре приложима.
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Зависи от вида на храната
Храната може да бъде консумирана след тази дата, но може вече
да не е с най-доброто си качество
Храната ще бъде безопасна за изяждане до тази дата, но не трябва
да бъде ядена след тази дата

1
2
3

Нито едно от изброените
Не знам / Без отговор

4
5

NEW
Q6

Понастоящем, от производителите не се изисква да посочват дати на етикетите на
храната за определени неразвалящи се храни, като сол, захар и оцет. Тези храни
могат да бъдат консумирани безопасно и тяхното качество не се влошава за дълъг
период от време. В бъдеще, ако вече не откривате дати "най-добър до" върху
други неразвалящи се храни, като ориз, паста, кафе или чай, как бихте реагирал/а?

(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Тази информация би Ви липсвала
Нямате нужда от тази информация
Не знам / Без отговор

1
2
3

NEW
Q7

Ако намерите пакет спагети в кухненския си шкаф, без дата "най-добър до",
посочена на етикета, и не можете да си спомните кога сте го купил/а, какво бихте
направил/а?
(НЕ ЧЕТЕТЕ-САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Ще го използвате така или иначе
Ще го използвате само ако опаковката не е повредена и продуктът
изглежда добре
Ще го изхвърлите
Никога не гледате дати
Не знам / Без отговор

1
2
3
4
5

NEW
Q8

Някои хранителни етикети посочват, че след като веднъж е отворен, продуктът
трябва да бъде използван в рамките на определен брой дни. Ако откриете, че не
сте използвал/а продукта в рамките на времето, посочено на етикета, какво
правите обикновено?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Използвате го ако опаковката не е повредена и продуктът
изглежда добре
Изхвърляте го
Никога не гледате дати (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Зависи от вида на храната (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам / Без отговор
NEW

1
2
3
4
5

D4

На колко години бяхте, когато завършихте най-високата степен на Вашето
образование - редовно обучение (без да включвате допълнителни курсове за
обучение или квалификация)?
(ИНТ.: АКО "ВСЕ ОЩЕ УЧИ", КОДИРАЙТЕ ‘00’ - АКО "БЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ"
КОДИРАЙТЕ '01' - АКО "ОТКАЗ" КОДИРАЙТЕ '98' - АКО "НЕ ЗНАМ" КОДИРАЙТЕ '99')

D5a

Що се отнася до настоящата Ви трудова заетост, бихте ли казал/а, че сте
самонает/а; нает/а служител/ка; нает/а работник/чка, занимаващ/а се с физически
труд, или бихте казал/а, че не сте трудово зает/а?
(САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Самонает/а
Нает/а / служител/ка
Нает/а работник/чка, занимаваща се с физически труд
Без професионална заетост
Отказ (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5

ЗАДАЙТЕ D5b АКО САМОНАЕТ, КОД 1 НА D5a
D5b

Дали Вие сте…?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Фермер, горски работник, рибар
Собственик на магазин, занаятчия
Специалист (адвокат, лекар, счетоводител, архитект ...)
Управител на фирма/компания
Друго/отказ (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5

ЗАДАЙТЕ D5c АКО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ, КОД 2 НА D5a
D5c

Дали Вие сте…?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Специалист (лекар, адвокат, счетоводител, архитект...)
Главен мениджър, директор или друг висш управленски кадър
Ръководител на средно равнище, ръководител на отдел, низов
ръководител, учител, техник
Държавен служител
Служител в офис
Друг нает служител (продавач, медицинска сестра, …)
Друго/отказ (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5
6
7

ЗАДАЙТЕ D5d АКО РАБОТНИК, ЗАНИМАВАЩ СЕ С ФИЗИЧЕСКИ ТРУД, КОД 3 НА D5a

D5d

Дали Вие сте…?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Началник/бригадир (ръководител на екип, ...)
Квалифициран/а работник/чка - физически труд
Неквалифициран работник - физически труд
Друго/отказ (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4

ЗАДАЙТЕ D5e АКО БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ, КОД 4 НА D5a
D5e

Дали Вие …?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Грижа се за дома (домакин/я)
Учащ / студент (редовно обучение)
Пенсионер
Търсещ работа
Друго/отказ (НЕ ЧЕТЕТЕ)

D12

1
2
3
4
5

В коя област живеете?
(ПРОЧЕТЕТЕ АКО Е НЕОБХОДИМО - САМО ЕДИН ОТГОВОР)

D13

А дали живеете в .......?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Селски район или село
Малък или среден град
Голям град
НЕ ЗНАМ (НЕ ЧЕТЕТЕ)

D18

1
2
3
4

Имате ли мобилен телефон?
(НЕ ЧЕТЕТЕ)
Да
Не

D20

1
2

Имате ли стационарен телефон ?
(НЕ ЧЕТЕТЕ)
Да
Не

1
2

D22

Колко души на възраст 15 и повече години живеят във Вашето домакинство, с Вас
включително?
(ЗАПИШЕТЕ - АКО "НЕ ЗНАМ" КОДИРАЙТЕ '98' - АКО "ОТКАЗ" КОДИРАЙТЕ '99')
Брой на хората на 15 или повече години в домакинството

