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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНАТА СЪВКУПНОСТ 

 
 

ПОЛ Брой Процент 

  Мъж 396 49,5 

  Жена 404 50,5 

  Total 800 100,0 

  
 
 
 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА Брой Процент 

  18-30 157 19,6 

  31-40 147 18,4 

  41-50 147 18,4 

  51-60 145 18,1 

  61+ 204 25,5 

  Total 800 100,0 

 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ Брой Процент 

  Висше и полувисше 293 36,6 

  Средно 493 61,6 

  Основно и по-ниско 14 1,8 

  Total 800 100,0 
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МЕСТОРАБОТА Брой Процент 

  Не работя 50 6,3 

  Пенсионер 149 18,6 

  Работя в държавно 
предприятие 

74 9,3 

  Работя в частна 
фирма 

445 55,6 

  Работя в собствена 
фирма 

59 7,4 

  Работя друго 23 2,9 

  Total 800 100,0 

 
 
  
 

НАСЕЛЕНО МЯСТО Брой Процент 

  Столица 175 21,9 

  Областен град 229 28,6 

  Малък град 234 29,3 

  Село 162 20,3 

  Total 800 100,0 
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Методика на изследването 

 

 
Период на провеждане: 

 
19 – 24 април 2021 г. 

  

Извадка: Случайна извадка от телефонни номера по 
метода на стандартизирано телефонно 
интервю сред пълнолетното население на 
страната, с квота по пол и възраст. 

  

Обем на извадковата 
съвкупност: 

800 души на възраст над 18 години. 

 
 

 

Метод на регистриране на 
информацията: 

Стандартизирано телефонно интервю. 
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I. Нагласи за покупка 

 

Данните от проучването сочат, че приблизително 96% от пълнолетните 

български граждани купуват зеленчуци. Също толкова декларират, че купуват и 

плодове, като приблизително 1/3 от тях купуват както плодове, така и зеленчуци 

всеки ден или почти всеки ден, около 4% не купуват плодове и зеленчуци.  95% от 

пълнолетните българи купуват мляко. 30% купуват мляко всеки ден или почти 

всеки ден, 65% - всяка седмица или почти всяка седмица, 5% не купуват мляко. 

89% купуват месо (11% купуват всеки ден или почти всеки ден, 78% - всяка 

седмица или почти всяка седмица), приблизително 11% въобще не купуват месо. 

Кокоши яйца купуват 90% от пълнолетните българи, като 15% от тях са 

декларирали, че купуват яйца всеки ден или почти всеки ден, 76% купуват всяка 

седмица или почти всяка седмица, а 10% не купуват кокоши яйца. Данните са 

представени в Графика 1. 

 



ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПО ТЕМИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

АПРИЛ, 2021 ГОДИНА 

  7 

 

Графика 1: Дали и колко често купувате следните продукти за Ваша консумация 
или за домакинството? (%)  

 

39% от пълнолетните българи, които са заявили, че не купуват кокоши яйца 

(за краткост в текста по-долу ще ги наричаме само „яйца“), споделят, че 

причината е, че отглеждат кокошки сами. Приблизително 77% от тези хора живеят 

в селата; 36% вземат домашни яйца от близки и познати; 23% са декларирали, че 

не те купуват яйца за семейството, по 1% са заявили, че имат алергия или не 

консумират животински продукти по етични причини. 

57% от пълнолетните български граждани, които купуват яйца, заявяват, че 

ги купуват от супермаркетите, 17% - от малки хранителни магазини, 16% купуват 

яйца от специализирани магазини за яйца и млечни продукти, 5% купуват 

домашни яйца от близки, съседи или неофициални търговци, също толкова (5%) – 

от пазара. 
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II. Информираност относно кодовете върху кокошите яйца 

 

Една пета от пълнолетните български граждани, които купуват яйца, 

споделят, че знаят какво означават кодовете върху яйцата. 69% от тях знаят от 

кутиите на самите яйца, 28% са научили от информационни флаери, табели или 

реклами, 14% от роднини или приятели, 12% са се информирали от статии в 

Интернет, по 4% са научили от телевизията/радиото/печатните медии или от 

публикации в социалните мрежи. 40% пълнолетните български граждани, които 

купуват яйца, заявяват, че мислят, че знаят, но не са сигурни какво означават 

кодовете върху яйцата, а приблизително 41% не знаят какво означават кодовете 

върху кокошите яйца. 

 



ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПО ТЕМИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

АПРИЛ, 2021 ГОДИНА 

  9 

 

III. Нагласи към методите и условията за отглеждане на 

кокошки-носачки  и избора при покупка на яйца 

 

Малко над половината (51%) от пълнолетните български граждани не знаят 

или не са запознати с начините за отглеждане на кокошки-носачки в България. 

24% от хората смятат, че най-разпространеният начин за отглеждане на кокошки-

носачки е подовият – в халета с 1 кв.м. пространство за всеки 9 кокошки; 18% 

мислят, че най-разпространеният метод е клетъчното отглеждане – в клетки, по 

0,06 кв.м. на кокошка в клетка с телен под; 4% смятат, че това е свободното 

отглеждане на кокошки-носачки - в халета с достъп до открито пространство; 3% 

смятат, че биологичното отглеждане - свободно, в малки стада, без медикаменти 

и с биологичен фураж - е най-разпространеният начин за отглеждане. (Графика 2) 

Графика 2: Кой според Вас лично е най-разпространеният метод за 
отглеждане на кокошки-носачки при производството на яйца в България?  
(%) 

 
 

Когато избират яйца, за 63% от пълнолетните български граждани 

условията за отглеждането на кокошките-носачки са важни или по-скоро са 

важни; за 13% условията нито са важни, нито не са важни; 11% от пълнолетните 
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български граждани твърдят, че за тях не са важни условията, при които се 

отглеждат кокошките-носачки, а 12% не могат да преценят. (Графика 3) 

 

Графика 3: Когато избирате яйца – независимо дали за Ваша консумация 
или за домакинството – до каква степен са важни за Вас условията на 
отглеждане на кокошките-носачки? (%) 

 
 

 

Интересно е да се отбележи, че приблзително 1/3 от пълнолетните 

българи, които смятат, че когато избират яйца за себе си или за семейството си, 

условията за отглеждане на кокошките-носачки са важни, са на мнение, че най-

разпространеният метод за отглеждане на кокошки-носачки е клетъчният, а 32% 

от българите над 18 години, за които условията за отглеждане на кокошките-

носачки по-скоро са важни смятат, че методът за отглеждане на кокошки-носачки, 

който е най-разпространен, е подовият. (Таблица 1) 

 77% от пълнолетните българи, за които условията за отглеждане по-скоро 

не са важни, не знаят кой е най-разпространеният метод за отглеждане на 

кокошките-носачки. Същото твърдят и 71% от пълнолетните български граждани, 

за които условията за отглеждане не са важни. (Таблица 1) 
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Таблица 1, %. 

Кой според Вас лично е 

най-разпространеният 

метод за отглеждане на 

кокошки-носачки при 

производството на яйца 

в България? 

 Когато избирате яйца – независимо дали за Ваша консумация или за 

домакинството – до каква степен са важни за Вас условията на отглеждане на 

кокошките-носачки? 

Важни са 
По-скоро 

са важни 

Нито са 

важни, нито 

не са важни 

По-скоро не 

са важни 

Не са 

важни 

Не знам, не 

мога да 

преценя, без 

отговор 

общо 

Клетъчно -  в клетки, при 

по 0. 06 кв.м.  на 

кокошка в клетка с телен 

под 

32,9 10,4 15,9 0,0 19,4 11,1 18,4 

Подово - в халета с 1 

кв.м.  пространство за 

всеки 9 кокошки 

22,2 32,4 31,8 13,3 9,7 11,1 24,1 

Свободно - в халета с 

достъп до открито 

пространство 

5,8 3,9 1,9 10,0 0,0 1,0 3,8 

Биологично - свободно, 

в малки стада, без 

медикаменти и с 

биологичен фураж 

4,1 3,1 1,9 0,0 0,0 0,0 2,5 

Не знам, не съм 

запознат, без отговор 
35,0 50,2 48,6 76,7 71,0 76,8 51,3 

Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

Най-често, когато купуват яйца, пълнолетните българи не обръщат 

внимание на това, от какъв тип на отглеждане на кокошки-носачки са яйцата. Това 

са заявили 47% от българите над 18 години. 14% са споделили, че избират яйца от 

кокошки-носачки, които се отглеждат подово, приблизително 12% избират яйца от 

кокошки-носачки, които се отглеждат свободно, 6% - биологично и 4% - клетъчно.  
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Важно е да отбележим, че немалък дял от тези които са заявили, че 

условията за отглеждане на кокошки-носачки са важни за тях при избора на яйца 

(37%), са отговорили, че не обръщат внимание от какъв тип отглеждане са яйцата, 

които купуват. Така са отговорили и 44% от тези, за които са по-скоро важни 

условията. (Таблица 2) 

Таблица 2, %. 

Когато купувате яйца от 
какъв тип отглеждане на 
кокошките-носачки 
избирате най-често? 

 Когато избирате яйца – независимо дали за Ваша 
консумация или за домакинството – до каква степен са важни 

за Вас условията на отглеждане на кокошките-носачки? 

Общо 

Важни 
са 

По-
скоро 

са 
важни 

Нито са 
важни, 
нито не 

са 
важни 

По-
скоро 
не са 

важни 

Не са 
важни 

Не 
знам/не 
мога да 

преценя/ 
без 

отговор 

Клетъчно, има отбелязан 
код 3 на кутията, кората и 
като първа цифра на печата 
на самото яйце или на 
кутията 

5,8 3,9 6,5 0,0 0,0 0,0 3,9 

Подово, има отбелязан код 
2 на кутията, кората и като 
първа цифра на печата на 
самото яйце или на кутията 

9,1 21,6 29,9 6,7 0,0 0,0 14,0 

Свободно, има отбелязан 
код 1 на кутията, кората и 
като първа цифра на печата 
на самото яйце или на 
кутията 

23,5 12,4 1,9 0,0 0,0 1,0 11,5 

Биологично, има отбелязан 
код 0 на кутията, кората и 
като първа цифра на печата 
на самото яйце или на 
кутията 

16,9 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 

Изобщо не обръщам 
внимание на това при 
покупка 

36,6 43,6 49,5 93,3 96,8 34,3 47,1 

Не знам / без отговор 8,2 15,1 12,1 0,0 3,2 64,6 17,3 

Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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34% от пълнолетните българи, които са заявили, че избират яйца от 

клетъчно отглеждане на кокошки-носачки, изобщо не обръщат внимание или не 

знаят, споделят, че не избират яйца от ферми, които осигуряват по-добри условия 

за кокошките - подово, свободно или биологично отглеждане, защото тези яйца са 

по-скъпи. 26% отговарят, че постъпват така, защото не са се замисляли по този 

въпрос до момента; 17% - защото условията за отглеждане на кокошките не са 

важни за тях; 12% не знаят как да ги различат; 12% -  защото не се намират лесно в 

магазините. 10% имат аргументи, различни от посочените по-горе, 13% - не знаят, 

нямат отговор на този въпрос. 

 

80% от пълнолетните български граждани споделят, че ако знаеха, че 

кокошките, чиито яйца купуват, са живели в малка ферма с достъп до открито 

пространство и хранене с биологичен фураж - биологично отглеждане, е по-

вероятно да купят такива яйца. Малко повече от половината  от пълнолетните 

българи (51%) е по-вероятно да купят яйца, ако знаеха, че кокошките, чиито яйца 

купуват, са живели в хале с достъп до открито пространство - свободно 

отглеждане.  

65% от българите над 18 години декларират, че е по-вероятно да не купят 

яйца, ако знаеха, че кокошките, чиито яйца купуват, са живели в клетка без 

възможност за излизане от нея - клетъчно отглеждане. 59% е по-вероятно да не 

купят яйца, ако знаеха, че кокошките, чиито яйца купуват, са живели в затворено 

хале без достъп до открито пространство подово отглеждане. (Таблица 3) 
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Таблица 3, %. 

  
По-

вероятно е 
да купя 

Не би 
повлияло 

По-малко 
вероятно е 

да купя 

Не мога да 
преценя 

Ако знаехте, че кокошките, чиито яйца купувате, 
са живели в клетка без възможност за излизане от нея 

- клетъчно отглеждане, по какъв начин би повлияло 
това на Вашата нагласа и Вашия избор? 

18,3 7,5 65,4 8,8 

Ако знаехте, че кокошките, чиито яйца купувате, 
са живели в затворено хале без достъп до открито 

пространство подово отглеждане, по какъв начин би 
повлияло това на Вашата нагласа и Вашия избор? 

22,1 10,2 59,2 8,5 

Ако знаехте, че кокошките, чиито яйца купувате, 
са живели в хале с достъп до открито пространство - 

свободно отглеждане, по какъв начин би повлияло 
това на Вашата нагласа и Вашия избор? 

50,8 33,8 5,2 10,2 

Ако знаехте, че кокошките, чиито яйца купувате, 
са живели в малка ферма с достъп до открито 

пространство и хранене с биологичен фураж - 

биологично отглеждане, по какъв начин би 
повлияло това на Вашата нагласа и Вашия избор? 

80,3 7,7 2,7 9,4 

 
Болшинството от пълнолетните българи – 89% - са съгласни с твърдението, 

че не е морално отглеждането на кокошки в клетки, след като има и по-хуманни 

варианти. 88% от българите над 18 години заявяват, че предпочитат да пазаруват 

от търговци, които имат политика за по-хуманно отношение към животните. 86% 

са съгласни с това, че условията на отглеждане на кокошките имат ефект и върху 

качеството на яйцата. 83% подкрепят решението на компаниите (магазини, 

заведения, производители на храни), които са обещали да спрат да използват 

яйца от клетъчно отглеждане. 81% биха платили по-висока цена за яйца от ферми, 

осигуряващи по-хуманни условия за кокошките. (Таблица 4)
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Таблица 4, %. 

Съгласни ли сте или не сте съгласни с всяко от 
следните твърдения? 

Съгласен/ 
съгласна 

съм 

Несъгласен/ 
несъгласна 

съм 

Не знам/ 
Без отговор 

Не е морално отглеждането на кокошки в 
клетки, след като има и по-хуманни варианти 

89,0 1,3 9,7 

Предпочитам да пазарувам от търговци, които 
имат политика за по-хуманно отношение към 
животните 

87,8 1,4 10,8 

Подкрепям решението на компаниите 
(магазини, заведения, производители на 
храни), които са обещали да спрат да 
използват яйца от клетъчно отглеждане 

82,5 1,8 15,8 

Условията на отглеждане на кокошките имат 
ефект и върху качеството на яйцата 

85,5 1,2 13,3 

Бих платил по-висока цена за яйца от ферми, 
осигуряващи по-хуманни условия за 
кокошките 

81,4 2,8 15,9 
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IV. Информираност и нагласи към насилственото хранене на 

птици и производството и консумацията на „Фоа гра“ 

 
37% от пълнолетните български граждани твърдят, че знаят, че в България 

се произвежда втлъстен черен дроб от патици (фоа гра) чрез метода на 

„насилствено хранене“  („гушене“).  Повече от половината (53%) от българите над 

18 години не знаят за това производство, а 10% не могат да посочат конкретен 

отговор.  

Приблизително 88% от пълнолетните българи са на мнение, че 

насилственото хранене на птици чрез тръба в хранопровода с цел угояване е 

жестоко (73% са дали отговор „Да%, 15% са дали отговор „По-скоро да“). Едва 2% 

(отговор „Не“ или „По-скоро не“) са отговорили, че не намират насилственото 

хранене на животни за жестоко, а 10% нямат мнение и не могат да преценят. 

Прави впечатление, че сред тези, които са на мнение, че насилственото хранене 

на птици чрез тръба в хранопровода с цел угояване е жестоко, най-голям е делът  

на неработещите (включващ ученици, студенти и безработни) пълнолетни българи 

(86%) и на пълнолетните българи между 31 и 40 години (81%). (Таблица 5) 
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Таблица 5, %. 

Row % 

Смятате ли, че насилственото хранене на птици чрез 
тръба в хранопровода с цел угояване е жестоко? 

Общо 
Да 

По-скоро 
да 

По-скоро 
не 

Не 
Не мога да 

преценя 

ПОЛ 
Мъж 71,7 15,4 1,3 1,5 10,1 100,0 

Жена 73,8 14,6 0,7 1,0 9,9 100,0 

ВЪЗРАСТ 

18-30 72,0 16,6 0,6 0,0 10,8 100,0 

31-40 81,0 10,9 1,4 0,0 6,8 100,0 

41-50 65,3 20,4 2,0 2,0 10,2 100,0 

51-60 73,1 17,2 0,7 0,0 9,0 100,0 

61+ 72,5 11,3 0,5 3,4 12,3 100,0 

ОБРАЗО-
ВАНИЕ 

Висше и полувисше 73,0 16,7 1,4 1,4 7,5 100,0 

Средно 73,6 13,6 0,8 1,0 11,0 100,0 

Основно и по-ниско 35,7 28,6 0,0 7,1 28,6 100,0 

МЕСТО-
РАБОТА 

Не работя 86,0 10,0 0,0 0,0 4,0 100,0 

Пенсионер 74,5 9,4 0,7 4,0 11,4 100,0 

Работя в държавно 
предприятие 

78,4 18,9 0,0 0,0 2,7 100,0 

Работя в частна 
фирма 

70,3 15,5 1,6 0,9 11,7 100,0 

Работя в собствена 
фирма 

69,5 20,3 0,0 0,0 10,2 100,0 

Работя друго 69,6 26,1 0,0 0,0 4,3 100,0 

НАСЕЛЕ-
НО 

МЯСТО 

Столица 70,9 17,1 1,1 1,7 9,1 100,0 

Областен град 76,0 12,2 0,9 0,0 10,9 100,0 

Малък град 70,9 16,2 0,9 2,6 9,4 100,0 

Село 72,8 14,8 1,2 0,6 10,5 100,0 

ОБЩО 72,8 15,0 1,0 1,3 10,0 100,0 
 

Болшинството от пълнолетните български граждани – 83% - смятат, че 

насилственото хранене на птици чрез тръба в хранопровода с цел угояване трябва 

да се забрани (отговор „Да“ или „По-скоро да“). Едва 1% са на противоположното 

мнение, 16% не могат да преценят. Забелязва се, че половината от пълнолетните 

българи, които имат основно или по-ниско образование, нямат мнение дали 

насилственото хранене на птици чрез тръба в хранопровода с цел угояване трябва 

да се забрани. В тази група значително по-нисък е и делът на считащите, че 

насилственото хранене на животни трябва да се забрани. (Таблица 6) 
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Таблица 6, %. 

Row % 

Смятате ли, че насилственото хранене на птици чрез 
тръба в хранопровода с цел угояване трябва да се 

забрани? 
Общо 

  
Да 

По-скоро 
да 

По-скоро 
не 

Не 
Не мога да 

преценя 

ПОЛ 
Мъж 65,7   13,6   0,5   1,0   19,2   100,0  

Жена 70,3   15,3   0,5   0,5   13,4   100,0  

ВЪЗРАСТ 

18-30 70,7   17,8   0,6   0,6   10,2   100,0  

31-40 72,1   11,6   0,7   0,0 15,6   100,0  

41-50 62,6   17,0   0,7   1,4   18,4   100,0  

51-60 65,5   16,6   0,0 0,0 17,9   100,0  

61+ 68,6   10,8   0,5   1,5   18,6   100,0  

ОБРАЗО-
ВАНИЕ 

Висше и 
полувисше 

68,9   14,3   1,0   1,4   14,3   100,0  

Средно 69,0   14,0   0,2   0,4   16,4   100,0  

Основно и по-
ниско 

14,3   35,7   0,0 0,0 50,0   100,0  

МЕСТО-
РАБОТА 

Не работя 68,0   18,0   0,0 2,0   12,0   100,0  

Пенсионер 71,1   10,7   0,0 0,7   17,4   100,0  

Работя в държавно 
предприятие 

67,6   16,2   0,0 0,0 16,2   100,0  

Работя в частна 
фирма 

67,0   14,6   0,9   0,9   16,6   100,0  

Работя в собствена 
фирма 

67,8   16,9   0,0 0,0 15,3   100,0  

Работя друго 69,6   17,4   0,0 0,0 13,0   100,0  

НАСЕЛЕ-
НО 

МЯСТО 

Столица 69,1   16,6   0,0 0,6   13,7   100,0  

Областен град 64,2   12,7   0,9   0,9   21,4   100,0  

Малък град 67,1   18,8   0,4   0,9   12,8   100,0  

Село 73,5   8,6   0,6   0,6   16,7   100,0  

ОБЩО 68,0% 14,5   0,5   0,8   16,3   100,0   
 

 

2% от пълнолетните българи консумират „фоа гра“ често,  13% - рядко, а 8% 

са го правили само веднъж. Повече от половината (56%) от българите над 18 

години никога не са консумирали „фоа гра“, а 21% не знаят какво представлява 

„фоа гра“. 
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V. Информираност и нагласи към фермите за животни, 

отглеждани единствено заради козината им 

55% от пълнолетните български граждани знаят, че в България има ферми 

за животни, които се отглеждат единствено заради козината им. 35% не знаят, а 

10% не могат да преценят. Забелязва се, че е най-малък делът (29%) на хората с 

основно и по-ниско образование, които знаят за съществуването на ферми за 

животни в България. (Таблица 7) 

Таблица 7, %. 

Row % 

Знаете ли дали в България има ферми 
за животни, които се отглеждат 

единствено заради козината им, като 
например норки, лисици, чинчили и 

други? 

Общо 
  

Да Не 
Не мога да 

преценя 

ПОЛ 
Мъж 54,5   35,6   9,8   100,0  

Жена 55,2   35,1   9,7   100,0  

ВЪЗРАСТ 

18-30 58,0   35,0   7,0   100,0  

31-40 52,4   38,1   9,5   100,0  

41-50 51,0   36,1   12,9   100,0  

51-60 56,6   34,5   9,0   100,0  

61+ 55,9   33,8   10,3   100,0  

ОБРАЗО-
ВАНИЕ 

Висше и полувисше 55,3   33,8   10,9   100,0  

Средно 55,4   36,3   8,3   100,0  

Основно и по-ниско 28,6   35,7   35,7   100,0  

МЕСТО-
РАБОТА 

Не работя 56,0   34,0   10,0   100,0  

Пенсионер 55,7   36,9   7,4   100,0  

Работя в държавно 
предприятие 

51,4   41,9   6,8   100,0  

Работя в частна фирма 55,5   34,2   10,3   100,0  

Работя в собствена 
фирма 

52,5   37,3   10,2   100,0  

Работя друго 52,2   26,1   21,7   100,0  

НАСЕЛЕ-
НО 

МЯСТО 

Столица 59,4   29,7   10,9   100,0  

Областен град 50,2   36,7   13,1   100,0  

Малък град 51,3   41,5   7,3   100,0  

Село 61,7   30,9   7,4   100,0  

ОБЩО 54,9% 35,4   9,8   100,0   



ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПО ТЕМИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

АПРИЛ, 2021 ГОДИНА 

  20 

 

68% от пълнолетните българи заявяват, че не знаят нищо за начина на 

отглеждане на животните във фермите за отглеждане на животни заради козината 

им, 21% са слабо запознати, а едва 2% са запознати с начина на отглеждане на 

животните в тези ферми. 10% нямат мнение и не могат да преценят. 

Болшинството от пълнолетните български граждани (81%) не подкрепят 

убиването на животни единствено заради козината им, 3% го подкрепят, а 16% не 

могат да преценят. 

63% от българските граждани над 18 години смятат, че трябва да бъдат 

забранени фермите, в които се отглеждат и убиват животни единствено заради 

тяхната козина. 5% са на обратното мнение, а 32% нямат мнение по този въпрос. 

Данните сочат, че болшинството (86%) от хората с основно и по-ниско 

образование нямат мнение по въпроса дали трябва да бъдат забранени фермите, 

в които се отглеждат и убиват животни единствено заради тяхната козина, а 14% 

от тях смятат, че тези ферми трябва да бъдат забранени. Този дял от 14% е 

значително по-нисък в сравнение с дела на пълнолетните българи от другите 

образователни степени. Живеещите в селата, които смятат, че трябва да бъдат 

забранени фермите, в които се отглеждат и убиват животни единствено заради 

тяхната козина, също имат по-нисък дял в сравнение с тези, живеещи в градовете, 

областните градове и столицата. Същото се наблюдава и при пенсионерите (57%) 

и неработещите (56%). 

Забелязва се също и значителният дял (75%) на пълнолетните български 

граждани, които работят в собствени фирми и смятат, че трябва да бъдат 

забранени фермите, в които се отглеждат и убиват животни единствено заради 

тяхната козина. 

Данните са представени в таблица 8. 
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Таблица 8, %. 

Row % 

Смятате ли, че трябва да бъдат 
забранени фермите, в които се 

отглеждат и убиват животни 
единствено заради тяхната козина? Общо 

Да Не 
Не мога да 

преценя 

ПОЛ 
Мъж 62,6   5,8   31,6   100,0   

Жена 62,6   5,0   32,4   100,0   

ВЪЗРАСТ 

18-30 64,3   4,5   31,2   100,0   

31-40 63,9   4,8   31,3   100,0   

41-50 61,9   4,1   34,0   100,0   

51-60 64,1   7,6   28,3   100,0   

61+ 59,8   5,9   34,3   100,0   

ОБРАЗО-
ВАНИЕ 

Висше и полувисше 68,9   3,8   27,3   100,0   

Средно 60,2   6,5   33,3   100,0   

Основно и по-ниско 14,3    85,7   100,0   

МЕСТО-
РАБОТА 

Не работя 56,0   6,0   38,0   100,0   

Пенсионер 57,0   6,7   36,2   100,0   

Работя в държавно 
предприятие 

62,2   4,1   33,8   100,0   

Работя в частна фирма 63,1   5,6   31,2   100,0   

Работя в собствена фирма 74,6   1,7   23,7   100,0   

Работя друго 73,9   4,3   21,7   100,0   

НАСЕЛЕНО 
МЯСТО 

Столица 66,3   5,1   28,6   100,0   

Областен град 62,9   5,2   31,9   100,0   

Малък град 63,7   5,6   30,8   100,0   

Село 56,8   5,6   37,7   100,0   

ОБЩО 62,6   5,4   32,0   100,0   
 

Според пълнолетните българи, причините, поради които трябва да бъдат 

забранени фермите, в които се отглеждат и убиват животни единствено заради 

тяхната козина, са следните:  

 ненужно жестоки са към животните  - 63%; 

 в XXI век хората нямат нужда от животинска козина – 40%; 

 застрашават много диви животински видове – 36%; 

 замърсяват околната среда – 20%; 



ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПО ТЕМИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

АПРИЛ, 2021 ГОДИНА 

  22 

 

 козината се обработва с токсични химикали, вредни за здравето на 

хората – 17%; 

 могат да са резервоар за болести, опасни за хората и животните  - 13%; 

 могат да разпространяват вируса на COVID-19 – 6%. 
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VI. Основни изводи и препоръки 

 

4.1.Основни изводи 

 

 Нагласи за покупка на база на декларациите на пълнолетните български 

граждани (данните са сумарни за отговори „всеки ден“ и почти всеки ден“ и 

„всяка седмица и „почти всяка седмица“):  

 96% купуват зеленчуци; 

 96% купуват плодове;  

 95% купуват мляко;  

 90% купуват кокоши яйца; 

 89% купуват месо. 

 

 Причини, поради които пълнолетните българи не купуват яйца: 

 отглеждат кокошки сами (39%); 

 взимат домашни яйца от близки и познати (36%); 

 не те купуват яйца за семейството (23%); 

 имат алергия (1%); 

 не консумират животински продукти по етични причини (1%). 

 

 Информираност на пълнолетните български граждани по отношение на 

това, какво означават кодовете върху яйцата: 

 69% от пълнолетните българи знаят какво означават кодовете върху 

яйцата от кутиите на самите яйца; 

 28% са научили от информационни флаери, табели или реклами; 

 14% - от роднини или приятели; 

 12% са се информирали от статии в Интернет; 

 4% са научили от телевизията/радиото/печатните медии  



ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПО ТЕМИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

АПРИЛ, 2021 ГОДИНА 

  24 

 

 4% са се информирали от публикации в социалните мрежи; 

 40% пълнолетните български граждани, които купуват яйца, 

заявяват, че мислят, че знаят, но не са сигурни какво означават кодовете върху 

яйцата; 

 41% не знаят какво означават кодовете върху кокошите яйца. 

 

 Информираност и знания на пълнолетните българи относно начините за 

отглеждане на кокошки-носачки в България: 

 51% не знаят или не са запознати с начините за отглеждане на кокошки-

носачки в България; 

 24% смятат, че най-разпространеният начин за отглеждане на кокошки-

носачки е подовият – в халета с 1 кв.м. пространство за всеки 9 кокошки; 

 18% мислят, че най-разпространеният метод е клетъчното отглеждане – 

в клетки, по 0,06 кв.м. на кокошка в клетка с телен под; 

 4% смятат, че това е свободното отглеждане на кокошки-носачки, в 

халета с достъп до открито пространство; 

 3% смятат, че биологичното отглеждане – свободно, в малки стада, без 

медикаменти и с биологичен фураж е най-разпространеният начин за отглеждане. 

 

 По отношение на условията за отглеждане на кокошки-носачки, нагласите на 

пълнолетните българи при избор на яйца са следните:  

 важни или по-скоро важни са за 63%; 

 условията нито са важни, нито не са важни за 13%; 

 не са важни за 11%. 
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 При покупка на яйца, поведението на пълнолетните български граждани е 

следното: 

 47% най-често не обръщат внимание от какъв тип на отглеждане на 

кокошки-носачки са яйцата, които купуват; 

 14% избират яйца от кокошки-носачки, които се отглеждат подово; 

 12% избират яйца от кокошки-носачки, които се отглеждат свободно; 

 6% - биологично; 

 4% - клетъчно;  

 80% от пълнолетните български граждани споделят, че ако знаеха, че 

кокошките, чиито яйца купуват, са живели в малка ферма с достъп до открито 

пространство и хранене с биологичен фураж - биологично отглеждане, е по-

вероятно да купят такива яйца; 

 51%  е по-вероятно да купят яйца, ако знаеха, че кокошките, чиито яйца 

купуват, са живели в хале с достъп до открито пространство - свободно 

отглеждане; 

 65% от българите над 18 години декларират, че е по-вероятно да не 

купят яйца, ако знаеха, че кокошките, чиито яйца купуват, са живели в клетка без 

възможност за излизане от нея - клетъчно отглеждане; 

 59% е по-вероятно да не купят яйца, ако знаеха, че кокошките, чиито 

яйца купуват, са живели в затворено хале без достъп до открито пространство 

подово отглеждане. 

 

 Нагласи на пълнолетните български граждани относно начините за 

отглеждане на кокошки-носачки: 

 89% са съгласни с твърдението, че не е морално отглеждането на 

кокошки в клетки, след като има и по-хуманни варианти; 

 88% от българите над 18 години заявяват, че предпочитат да пазаруват 

от търговци, които имат политика за по-хуманно отношение към животните; 
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 86% са съгласни с това, че условията на отглеждане на кокошките имат 

ефект и върху качеството на яйцата; 

 83% подкрепят решението на компаниите (магазини, заведения, 

производители на храни), които са обещали да спрат да използват яйца от 

клетъчно отглеждане; 

 81% биха платили по-висока цена за яйца от ферми, осигуряващи по-

хуманни условия за кокошките. 

 

 Информираност и нагласи на пълнолетните български граждани към 

насилственото хранене на птици и производството и консумацията на „Фоа гра“:  

 37% знаят, че в България се произвежда втлъстен черен дроб от патици 

(фоа гра)  чрез метода на „насилствено хранене“  („гушене“) 

 53% не знаят за това производство; 

 10% не могат да преценят;  

 88% са на мнение, че насилственото хранене на птици чрез тръба в 

хранопровода с цел угояване е жестоко;  

 2% не намират насилственото хранене на животни за жестоко; 

 10% нямат мнение и не могат да преценят; 

 83% смятат, че насилственото хранене на птици чрез тръба в 

хранопровода с цел угояване трябва да се забрани; 

 1% не смятат, че трябва да се забрани; 

 16% нямат мнение по този въпрос; 

 2% консумират „фоа гра“ често; 

 13% консумират „фоа гра“ рядко; 

 8% са консумирали „фоа гра“ само веднъж; 

 56% никога не са консумирали „фоа гра“; 

 21% не знаят какво представлява „фоа гра“. 
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 Информираност и нагласи на пълнолетните български граждани към фермите 

за животни, отглеждани единствено заради козината им: 

 55% знаят, че в България има ферми за животни, които се отглеждат 

единствено заради козината им; 

 35% не знаят за това; 

 10% не могат да преценят;  

 68% не знаят нищо за начина на отглеждане на животните във фермите 

за отглеждане на животни заради козината им; 

 21% са слабо запознати с това; 

 2% са запознати с начина на отглеждане на животните в тези ферми; 

 10% нямат мнение и не могат да преценят. 

 81% не подкрепят убиването на животни единствено заради козината 

им; 

 3% го подкрепят; 

 16% не могат да преценят. 

 63% смятат, че трябва да бъдат забранени фермите, в които се отглеждат 

и убиват животни единствено заради тяхната козина; 

 5% са на обратното мнение; 

 32% нямат мнение. 

 

 Причини, поради които пълнолетните българи смятат, че трябва да бъдат 

забранени фермите, в които се отглеждат и убиват животни единствено заради 

тяхната козина:  

 защото са ненужно жестоки към животните  - 63%; 

 защото в XXI век хората нямат нужда от животинска козина – 40%; 

 защото застрашават много диви животински видове – 36%; 

 защото замърсяват околната среда – 20%; 
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 защото козината се обработва с токсични химикали, вредни за здравето 

на хората – 17%; 

 защото могат да са резервоар за болести, опасни за хората и животните  

- 13%; 

 защото могат да разпространяват вируса на COVID-19 – 6%. 
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4.2. Основни препоръки 

 

 По отношение на информираността и нагласите на пълнолетните граждани 

относно начините на отглеждането на кокошки-носачки и покупката на 

кокоши яйца препоръчваме следното: 

 По-мащабни информационни кампании относно начините на 

отглеждане на кокошките-носачки: информационни кампании по телевизия, 

радио, Интернет и печатни медии, организиране на разяснителни кампании на 

открито, информационни лекции в училищата и др.; 

 По-мащабни информационни кампании относно качеството на 

яйцата, произведени при различните начини на отглеждане на кокошките-

носачки: по телевизия, радио, Интернет и печатни медии, организиране на 

разяснителни кампании на открито, информационни лекции в училищата и др. 

 Привличане на известни, обществено ангажирани личности, които да 

подкрепят информационните кампании; 

 Периодично провеждане на проучвания относно нагласите на 

пълнолетните българи и напредъка на информационните кампании. 

 

 По отношение на информираността и нагласите на българите относно 

насилственото хранене на патици за получаването на „фоа гра“, 

препоръчваме следното: 

 По-мащабни информационни кампании относно насилственото 

хранене на патиците за получаването на „фоа гра“: информационни кампании 

по телевизия, радио, Интернет и печатни медии, организиране на разяснителни 

кампании на открито, информационни лекции в училищата и др.; 

 Привличане на известни, обществено ангажирани личности, които да 

подкрепят информационните кампании; 
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 Периодично провеждане на проучвания относно нагласите на 

пълнолетните българи и напредъка на информационните кампании. 

 

 По отношение на информираността и нагласите на пълнолетните граждани 

относно съществуването на ферми в България, в които се отглеждат животни 

единствено заради тяхната козина, препоръчваме следното: 

 По-мащабни информационни кампании относно съществуването на 

ферми в България, в които се отглеждат животни единствено заради тяхната 

козина: информационни кампании по телевизия, радио, Интернет и печатни 

медии, организиране на разяснителни кампании на открито, информационни 

лекции в училищата и др.; 

 Привличане на известни, обществено ангажирани личности, които да 

подкрепят информационните кампании; 

 Периодично провеждане на проучвания относно нагласите на 

пълнолетните българи и напредъка на информационните кампании. 

 


