
Проучване за удовлетвореността на 

родителите от храната в детските 

градини и училища

WISE APPROACH TO YOUR BUSINESS

Количествено онлайн проучване в аудиторията на www.bg-mamma.com, част от 

инициативата Food Revolution Day 2017

http://www.bg-mamma.com/
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКА РАМКА

Вид на 

проучването

Метод на 

регистрация

Таргет група Размер на 

извадката

Дизайн на 

извадката

Проверки и 

контрол

Количествено Онлайн Родители на 

деца, 3-18г, 

посещаващи 

ясли, детски 

градини, 

училища

524 По метода на 

отзовалите се, 

онлайн анкета

10%
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Изводи

• Най-големите затруднения на родителите в храненето на децата са, че детето яде малко 
на брой храни, имат ограничен достъп до чисти и качествени храни, липсва им време да 
приготвят храна.

• Само 16% от анкетираните родители, чиито деца са на възраст над 7 години, смятат, че 
качеството на храната в училищните столове е добро , докато за детските градини 
доволните и по-скоро доволни родители с деца до 7 години, които посещават детска 
градина, са над 50%

• Само около 30% от децата на възраст над 7 г. на анкетираните родители харесват 
храната в училищните столове

• 39% от родителите не знаят дали в училищната лавка се предлагат здравословни храни 
(без хидрогенизирани мазнини и добавена захар), а 47 % твърдят, че не се предлагат 
такива.

• 76% от родителите отговарят, че безплатната закуска в училище включва основно тестено 
изделие. 70% не са доволни от предлаганата закуска и за 90% от тях причината е, че 
считат че са нездравословни 

• 47 % oт родителите на деца до 7 години, които посещават детска градина определят 
цената на един храноден между 5 и 7 лв., а над 70% от родителите на деца над 7 г., които 
посещават училище, определят цената на купон за обяд между 2 и 4 лв. 
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Колко често детето/децата Ви ядат пресни плодове и зеленчуци?

65%

30%

4%

1%

Всеки ден Няколко пъти седмично По-рядко от веднъж седмично Не яде пресни плодове и 
зеленчуци
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Колко често детето/децата Ви ядат пакетирана 
храна/пакетирани сладки изделия? 

Всеки ден, 22%

Няколко пъти 
седмично, 48%

По-рядко от веднъж 
седмично, 22%

Не яде пакетирани 
храни, 8%
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Смятате ли, че рекламата на храна по ТВ и други медии влияе на 
избора на храни на вашето дете/деца?

Да, 58%
Не, 29%

Не мога да 
определя, 

13%
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Доволни ли сте от качеството на храната на детето ви в детската 
градина?

Да, 15%

По-скоро да, 43%
Нито да, нито не, 

25%

По-скоро не, 
12%

Не, 5%
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Как се промениха хранителните навици на детето след тръгване на 
училище?

8%

11%

11%

14%

17%

32%

35%

36%

42%

48%

Започна да консумира повече плодове и зеленчуци

Започна да пие негазирани безалкохолни напитки

Започна да пие газирани алкохолни напитки

Започна да предпочита по-солен вкус

Отказва да си носи домашно приготвена храна

Започна да се храни по-нередовно

Започна да си купува fast food

Започна да се храни на стол

Започна да си носи домашно приготвена храна

Започна да си купува пакетирани храни
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Според Вас, какво е качеството на предлаганата храна в 
училищния стол?

Добро, 16%

Задоволително, 
49%

Лошо, 35%
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Харесва ли детето ви храната в училищния стол? 

Да, 28%

Не, 55%

Не зная, 17%
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В училищната лавка предлага ли се здравословна храна (без 
добавена захар, без хидрогенизирани мазини)?

Да, 14%

Не, 47%

Не зная, 39%
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Какво най-често включва безплатната закуска на Вашето дете по 
„Националната програма за развитие на училищното образование и 

предучилищното възпитание и подготовка“

76%

27%

5%

Тестено изделие - кифла, баница, сандвич Пресен плод или зеленчук Млечни продукти
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Доволни ли сте от предлаганите безплатни закуски в училище? 

Да, 29%

Не, 71%
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Колко мислите, че трябва реално да струва един храноден в детската градина, 
за да се осигури пълноценно и здравословно хранене на вашето дете?

16%

47%

28%

9%

Под 5 лв.

Между 5 и 7лв.

Между 7 и 10 лв.

Над 10 лв.

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%
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Колко мислите, че трябва да струва един купон за обяд в училище, за 
да се осигури пълноценно и здравословно хранене на вашето дете?

5%

39%

38%

12%

3%

3%

1-2 лв.

2-3 лв.

3-4 лв.

5-6 лв.

6-7 лв.

Над 7 лв.



If you need further information, please contact us!

office@marketlinks.bg    

Market LINKS 

5 Angel Kanchev str., 1000 Sofia, Bulgaria 

tel:+ 359 2 980 55 53;+ 359 2 980 04 00;

БЛАГОДАРИМ ВИ!


