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Анализ на данните от анкетно проучване за обратна връзка от участниците в 

кръгла маса „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“ 

 

 

Кръгла маса на тема: „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“ 

се проведе на 12.02.2019 г.  в залата на Висше училище по застраховане и финанси, гр. 

София. С оглед на значимостта на разисквания проблем,  в мероприятието взеха участие 

голяма част от заинтересованите страни: представители на Министерство на 

земеделието, храните и горите, Министерство на околната среда и водите, Българска 

агенция по безопасност на храните, Национален статистически институт,  Българска 

хранителна банка, Сдружение “Храни и напитки“ България, Сдружение за модерна 

търговия, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, Асоциация на 

месопреработвателите,  „Билла България“ ЕООД, Фондация за биологично земеделие 

„Биоселена“, Национален пчеларски съюз, медии др. 

Центърът за оценка на риска по хранителната верига проведе анкетно проучване 

сред участниците в кръглата маса, в което се включиха 22-ма от общо 29 респонденти. 

Целта на проведеното проучване беше да се получи обратна връзка от присъстващите, 

които да изразят отношението си към поставения проблем и да дадат оценката си за 

събитието. Резултатите показват, че цялостната оценка за проведената кръгла маса е 

много висока и представената информация е била полезна за присъстващите. В текста 

по-долу можете да се запознаете с детайлен анализ на данните от анкетното проучване. 

Анкетната карта, предоставена на участниците в кръглата маса, е анонимна и 

съдържа общо 9 въпроса. При отговорите на въпросите, които събират информация за 

оценка или обратна връзка, е използвана  рейтингова скала от 1 до 5. При отговорите на 

въпросите, които събират информация за нагласи, е посочен списък с  отговори за избор.  

В края на анкетната карта е включен и отворен въпрос, на който респондентите могат да 

опишат в свободен текст своите коментари, впечатления и препоръки. 

 На въпроса как са разбрали за провеждането кръгла маса „Обсъждане на борбата 

със загубите на храни в България“, 55% от анкетираните отговарят, че са получили 

персонална покана от ЦОРХВ, 23% са научили от колеги, 4% са научили от уебсайта на 

ЦОРХВ. Опцията „друго“ като отговор на този въпрос са посочили 18% от анкетираните, 

като част от тях са конкретизирали, че участват като членове на Междуведомствена 

работна група за изготвяне на проект на Национална програма за предотвратяване и 

намаляване на загубите на храни.  (фиг.1) 
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Фиг.1 

 

  
 

По-голяма част от участниците в кръглата маса (68%) не са посещавали преди 

други събития по проблеми, свързани с обсъждане на борбата със загубите на храни в 

България, което доказва актуалността на темата и необходимостта от обмен на 

информация по нея. Останалите 32% посочват други събития на подобна тематика, в 

които са участвали, организирани от: Българска Хранителна банка, Министерство на 

околната среда и водите, Омбудсмана на България, Европейската комисия, 

международни организации и други. (фиг.2) 
 

Фиг.2 

 

  
 

 

Участниците в кръглата маса са в голяма степен запознати и ангажирани с 

проблема, касаещ борбата срещу загубите и разхищаването на храни. В скалата от 1 до 

5,  41% определят с ниво 5 степента си на запознатост с проблема, 32% я съотнасят със 

степен 4, 18% - със степен 3. Слабо запознати с проблема са 5% от анкетираните, а 4% 

посочват, че изобщо не са запознати. (фиг.3) 
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Фиг.3  

 

 
 
 

Следващият въпрос от анкетната карта е свързан с Цел 12.3 от Целите за 

устойчиво развитие до 2030 г. на ООН, която изисква до 2030 г. в глобален мащаб да се 

намали  наполовина разхищаването на храни на глава от населението на ниво търговия 

на дребно и домакинства и да се намалят загубите на храни по хранителните вериги. 

Много добре запознати с тази Цел са 36% от респондентите, които са посочили най-

високата степен (5) в скалата, 9% считат, че са добре запознати – степен (4), 32% 

оценяват със средна стойност (3) познаването на информацията по този въпрос. По-

малко от една четвърт от анкетираните (23%), считат, че нямат достатъчно знания по 

този въпрос, като 18% от тях, отговарят, че изобщо не са запознати. (фиг.4) 

 

Фиг.4  
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Във връзка с подпомагане на постигането на Цел 12.3 на ООН в България се 

разработва проект на Национална програма за предотвратяване и намаляване на 

загубите на храни. На въпроса дали е необходима  такава национална програма 100% от 

участниците в проучването отговарят положително. (фиг.5) 

 

Фиг.5  
 

 
 

Почти всички участници в анкетното проучване оценяват положително идеята за 

разработване на Меморандум за сътрудничество между всички заинтересовани страни с 

цел предотвратяване и намаляване на загубите на храни в България. В скалата от 1 до 5, 

82% от запитаните оценяват тази идея като изключително важна (степен 5), 9% я 

определят като важна  (степен 4), 5% - като сравнително важна (степен 3). Незначителен 

е делът на тези, които я считат за маловажна - 4 %. (фиг.6) 

 

Фиг.6  
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цел предотвратяване и намаляване на загубите на храни в 
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Малко повече от половината анкетирани (54%) заявяват, че биха се ангажирали с 

доброволно подписване на Меморандум за сътрудничество за участие в Национална 

платформа относно загубите на храни. Не могат да преценят 32% от участниците в 

проучването, като част от тях поясняват, че не са лично отговорни за вземането на такива 

решения в организацията, в която работят. Не са склонни да участват в Меморандума 

14% от респондентите. (фиг.7)  
 

Фиг. 7  
 

 
 

Цялостната оценка за проведената кръгла маса е положителна. Събитието е 

удовлетворило очакванията на почти всички участници – по скалата от 1 до 5, в която 1 

е крайно недоволен, а 5 -изключително доволен, 68% от анкетираните дават оценка 5, 

23% - оценка 4, 9% - оценка 3. Ниски оценки на този въпрос не са посочени. (фиг.8) 
 

Фиг. 8  
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На последния въпрос от анкетната карта 18% от участниците са се възползвали 

от възможността да изразят в свободен текст своите коментари, впечатления и 

препоръки.  

 

Изразени са следните мнения: 

 форумът е много интересен, но целта е трудна за реализация; 

 присъствието на медиите по време на събитието е изключително важно 

за достигането на информацията до широк кръг потребители; 

 необходимо е да се провеждат форуми с бъдещите потребители; 

 необходимо е да се направят предложения за законодателни промени; 

 при организацията на подобни форуми да се потърси начин за 

намаляване употребата на еднократни и пластмасови съдове и 

опаковки; 

 необходима е повече предварителна информация за събитието; 

 

Изводи за ЦОРХВ: 

 Цялостната оценка за проведената кръгла маса е много добра; 

 По-голямата част от участниците в кръглата маса са добре запознати и 

ангажирани с проблема, касаещ борбата срещу загубите и разхищаването на 

храни;  

 Всички участници оценяват положително необходимостта от Национална 

програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни; 

 Голям е делът на участниците, които оценяват положително идеята за 

разработване на Меморандум за сътрудничество между всички 

заинтересовани страни; 

 Повече от половината анкетирани биха се ангажирали с доброволно 

подписване на Меморандум за сътрудничество за участие в Национална 

платформа относно загубите на храни; 

 Кръглата маса е удовлетворила очакванията на значителна част от 

участниците; 

Получената обратна връзка чрез метода на анкетно проучване ще бъде 

използвана за повишаване на компетенциите и подобряване на организацията при 

провеждане на бъдещи събития. В изпълнение на дейностите по осъществяване на  

комуникация и обмен на информация с всички заинтересовани страни, резултатите от 

анкетното проучване ще бъдат предоставени на страните, имащи отношение към 

проблема. 

 

 

Анна Николова, главен експерт в дирекция КРОКЦ 
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