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Усещането за цените: по-високи сега и с продължаващ ръст  

 Масово в личния си опит хората усещат повишение на цените  

- 97% от 18-64 годишните са усетили повишение на цени, най-много при храните, 

горивата и разходите за отопление  

 Също масови са притесненията, че цените ще продължат да растат, едва 6% 

запазват спокойствие при тази перспектива 

 При значително повишение на цените 78% ще ограничат потреблението си:  

-Ще се лишат от стоки, които не са от първа необходимост (48%), ще купуват 

по-малки количества (34%), ще отложат по-големи покупки (32%), ще отменят 

пътувания, ще намалят посещения на заведения и културни събития и т.н. 

(повече на слайд 6) 

 Смяна на купуваните марки е вторият тип реакция към повишението на цените: 

- 31% ще преминат към марки от по-нисък ценови клас 

- 46% ще купуват марките, които са на промоция 
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Да, 

усещам 

сериозно 

повишение 

79% 

Да, 

усещам 

слабо 

повишение 

18% 

Не, не 

усещам 

повишение 

3% 

Голямата част от хората усещат сериозно повишение на цените в последните 

месеци, най-много при при храните, горивата и разходите за отопление  

Усещате ли повишение на цените в последните месеци? 

91% 

73% 

67% 

44% 

43% 

32% 

30% 

26% 

26% 

Хранителни продукти и напитки 

Горива (бензин, дизел, газ за автомобили) 

Разходи за отопление (дърва, въглища, 

пелети, газ, електроенергия, парно и др.) 

Перилни и почистващи препарати, 

козметика 

Облекло и обувки 

Цените в заведения и хотели 

Домакински електроуреди 

Развлечения и култура 

Обзавеждане за дома 

В цените на кои продукти и услуги сте забелязали от личния си 

опит повишение? 
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Много се 

притеснявам 

53% 

Донякъде се 

притеснявам 

41% 

Не се 

притеснявам 

6% 

Притесненията за продължаващо повишение на цените са масови 

Притеснявате ли се, че ще има бъдещо увеличение на цените?  

33% 
50% 54% 53% 61% 

54% 

44% 41% 41% 
34% 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Притеснени от бъдещо увеличение на 

цените 

(% от възрастовите групи) 

43% 
52% 59% 

72% 

44% 
56% 

53% 38% 
38% 

21% 

48% 
39% 

София 100 000+ 50-100

000

25-50

000

Под 25 

000 

Село 

(% от тип населено място) 

Много  Донякъде  
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Продължаващо увеличение на цените при храните, горивата и разходите 

за отопление създава притеснения в най-много хора  

85% 

73% 

69% 

36% 

35% 

22% 

20% 

20% 

19% 

Хранителни продукти и напитки 

Разходи за отопление (дърва, въглища, пелети, газ, 

електроенергия, парно и др.) 

Горива (бензин, дизел, газ за автомобили) 

Перилни и почистващи препарати, козметика 

Облекло и обувки 

Домакински електроуреди 

Развлечения и култура 

Цените в заведения и хотели 

Обзавеждане за дома 

От увеличението на кои цени се притеснявате най-много? 
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Ограничение на потреблението до стоки от първа необходимост е най-често 

прилаганата стратегия за справяне с високите цени 

48% 

46% 

34% 

32% 

31% 

23% 

20% 

20% 

16% 

12% 

12% 

2% 

Ще се лиша от неща, които не са от първа необходимост 

Ще се стремя да купувам основно продукти на промоция 

Ще купувам по-малко количество 

Ще отложа големи покупки (техника, обзавеждане и т.н.) 

Ще купувам марки с по-ниски цени 

Ще пътувам по-малко 

Ще отменя планове за почивка 

Ще намаля посещенията на заведения 

Ще намаля разходите за културни събития (театър, кино, … 

Няма да направя нищо 

Ще пестя от отопление 

Друго 

 Какво бихте направили, ако усетите чувствително увеличение на цените? 
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Методология на проучването 

 Данните са от проучване на Arbitrage Research, проведено в 

периода 10-21 октомври 2021 

 Извадката е национална, представителна за населението 18-64, 

стратифицирана по големина на населеното място, пол и 

възраст 

-Размер на извадката n=1000 

 Метод за събиране на данните: интервюта лице-в-лице, 

събиране на информацията с таблет 

 


