
ИЗСЛЕДВАНЕ 
ЗА ЦЕНИТЕ 
НА ГОРИВАТА



Паспорт на изследването

Изследването е реализирано от: социологическа агенция 

Глобал Метрикс

Размер на извадката: 600 притежатели на лични 

автомобили, които шофират поне веднъж месечно

Представителност: национално представително 

проучване за лицата, които използват автомобилите си 

поне веднъж месечно

Метод на регистрация: пряко стандатризирано интервю 

по домовете на анкетираните лица

Период на провеждане: 16-21 февруари 2022 г. 
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97.9%

2.1%

Високи Нормални

Как бихте оценили цените на 

автомобилните горива в момента?

91.7%

6.9%

1.4%

Да Колебая се Не

Според Вас необходима ли е намеса на 

държавата в цените на горивата?



44
25.6%

0.5%

1.4%

3.2%

5.3%

5.5%

7.4%

9.0%

15.7%

19.4%

19.6%

21.7%

23.3%

25.3%

27.0%

32.7%

Нищо няма да направя. Ще продължа, както до сега

Ще реша тогава, сега не мога да преценя

Ще си купя електрическа тротинетка

Ще си купя електромобил

Ще започна да се придвижвам с колело

Ще си купя автомобил с по-нисък разход на гориво

Ще блокирам път или магистрала

Ще търся нелегално гориво от частни лица

Ще използвам повече градски и междуградски транспорт

Намаляване/Спиране на пътувания с цел почивка

Намаляване/Спиране на пътувания до роднини

Комбиниране на пътуванията с един автомобил с други хора с цел намаляване на 

разхода

Намаляване/Спиране на пътувания до работното място с личен автомобил

Излизане на протест

Ще ходя повече пеша

Ще започна да използвам по-рядко личния си автомобил

Кои от следните ще направите вие лично/вашето семейство при повишаване на цената на горивото, с което 

зареждате вашия автомобил, над 3 лв.?
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2.1%

0.7%

1.4%

22.8%

28.8%

33.4%

34.6%

37.3%

43.1%

54.6%

Не знам/Не мога да кажа

Да се намали акцизът

Повишаване на доходите от страна на държавата

Домакинствата трябва да намалят използването на личните си автомобили

Бизнесът трябва да използва други форми на транспорт, различни от 

автомобилния, за стоки и материали

Необходимо е да се изградят повече зарядни станции за електромобили, за 

да се улесни преминаването към този тип автомобили

Необходимо е да се развият железниците, за да се намали автомобилният 

превоз и зависимостта от горивата

Необходимо да бъде оставен гратисен период, за да се обнови автопаркът с 

електромобили

България да създаде условия за намаляване използването на лични 

автомобили

Преди да се увеличат цените на горивата, е необходимо страната да се 

подготви с добър обществен транспорт

Какви мерки на национално и местно ниво бихте подкрепили, които да облекчат тежестта от 

повишаването на цените на горивата?
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56.4% 58.7%
65.8%

30.9% 28.0%

23.2%

8.9% 9.8% 8.2%

3.7% 3.5% 2.8%

България трябва да поиска 

изключение и плавно 

повишаване на акциза

България трябва да се 

възползва от правото си на 

блокираща квота и да гласува 

против въвеждането на единна 

ставка на акцизите на горивата 

за всички страни членки на ЕС

България трябва да поиска 

помощ за въвеждане на 

електротранспорт, изграждане 

на зарядни станции и др.

Какво е вашето мнение, доколко сте съгласни с всяко от 

следните твърдения: 

Напълно съгласен По-скоро съгласен По-скоро несъгласен Напълно несъгласен

21.0%

39.0%

28.2%

8.3%

3.5%

Не мога да преценя

Напълно неподходяща

По-скоро неподходяща

По-скоро подходяща

Напълно подходяща

Доколко според Вас повишаването на акциза на 

горивата е подходяща мярка за ограничаване на 

вредните емисии и постигане на целите за опазване 

на околната среда?
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66.6%

23.5%

7.6%

2.3%

Всеки ден 2-3 пъти 

седмично

Веднъж в 

седмицата

По-рядко

Колко често шофирате личен автомобил?

81.6%

18.4%

Аз, сам/а Аз и друг член на семейството 

(домакинството)

Кой е отговорен за зареждането на гориво 

във вашето семейство (домакинство) (напр. 

човекът, който взема решения за това къде 

да зареждате гориво през по-голямата част 

от времето)?
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0.5%

31.8%

38.7%

59.9%

Метан

Газ (Пропан-Бутан)

Дизел

Бензин

Какво гориво зареждате?

4.1%

34.1%

38.2%

12.4%

4.6%

2.3%
1.4%

2.8%

До 50 лева От 51 до 100 

лева

От 101 до 200 

лева

От 201 до 301 

лева

От 301 до 400 

лева

От 401 до 500 

лева

Над 501 лева Не зная / Не 

мога да 

преценя

Колко средно месечно харчите за гориво (цялото домакинство)?
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33,0%

В какъв тип бензиностанция 

зареждате обичайно гориво?

26,8%

21,0%
19,2%

Бензиностанция, 

която е част от 

чуждестранна 

верига

Бензиностанция, 

която е част от 

българска верига

Местна 

бензиностанция, 

която не е част от 

по-голяма верига

Всеки път от 

различно 

място

87.0%

6.0% 3.5% 2.3% 1.2%

5.3%

15.7% 23.7%

8.1%

27.4%

49.5%

Голямо населено 

място (Столица, 

областен град, 

голям град)

Малко населено 

място (малък град, 

село)

На първокласен 

път

На второкласен 

път

На магистрала Не зареждам на 

друго място

Къде се намира бензиностанцията, на която зареждате най-често? 

Основно Допълнително
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38.0%

9.7%

24.9%

27.4%

Да, горивата в 

големите вериги са 

по-качествени

Да, горивата в 

малките вериги са 

по-качествени

Не, няма разлика Не мога да преценя

Смятате ли, че има разлика в качеството на 

горивата, в малките и в големите вериги?

0.7%

5.6%

21.5%

56.9%

15.3%

Не знам/Не мога да преценя

Не, изобщо не съм доволен/доволна

По-скоро не

По-скоро да

Да, изцяло съм доволен/доволна

Доволни ли сте от качеството на зарежданото гориво?



63.1%

31.1%

5.1%
0.7%

Един Два Три Повече от три

Колко автомобила има вашето семейство (без електромобили)?
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5.5%

21.9%

72.5%

На каква възраст е автомобилът, който управлявате?

до 5 години до 10 години над 10 години



Профил на респондентите 
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10.4%

16.1%

21.4%

24.9%

18.7%

8.5%

65+ години

55-64 години

45-54 години

35-44 години

25-34 години

18-24 години

Възраст в навършени години:

56.7%

43.3%

Пол:

Мъж Жена

Близо половината анкетирани са завъшили средно общо или

професионално образование (47.2%). Те са следвани от дела на

придобилите висше образование, степен „бакалавър“ и

„магистър“(общо 43.5%). Единичени са случаите на попаднали в

изследването шофьори с основно образование (0.7%).

Според семейното си положение, най-долям дял от респондентите са

женени или омъжени (47.2%), следвани от дела на

неженените/неомъжените и тези, които живеят в съжителство без

брак (общо 39.4%).

Преобладаващата част от участниците в изследването са в

работноспособна възраст и са посочили, че са служители с

изпълнителски функции или работят квалифициран труд (съответно

26.0% и 25.8%). Все пак в обхвата на проучването попадат и шофьори

– пенсионери (10.8%), студенти и ученици (7.4%), безработни лица

(2.5%) и жени в отпуск по майчинство (0.5%)

Най-често респодентите са членове на домакиства, които се състоят

от два или три члена, като в повече от половината случаи (59.2%) в

тях няма лица под 18 години.

Приблизителният личен месечен доход, с който разполагат близо 1/4

от анкетираните (24.4%) е в интервала между 900 и 1199 лева, а

когато доходите биват разпределени спрямо членовете на

домакинството, 28% сподеялт, че домакинството разполага за месец с

между 511 и 899 лева.



THANK YOU

S U BT I T L E  G O E S  H E R E

13

Благодарим за вниманието!

office@globalmetrics.eu

www.globalmetrics.eu

0894 35 76 43

http://www.globalmetrics.eu/

