
Национално представително проучване на 
агенция Алфа Рисърч и Фондация „Искам 
бебе“ сред жени на възраст между 18 и 30 

години

РАЖДАНЕТО НА ПЪРВО 
ДЕТЕ – ЖЕЛАНА 

ВЪЗРАСТ, ПОДКРЕПА, 
РИСКОВЕ И 

ВЪЗМОЖНОСТИ



КОНТЕКСТЪТ 
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• Общоевропейска тенденция на 

повишаване възрастта на раждане на 

първо дете 

Възраст на първо 

раждане средно за ЕС*

Възраст на първо 

раждане за България*

29.4 г. 27.5 г. 
*Източник: Евростат, 2019 *Източник: НСИ, 2021 

• Бързи темпове на повишаване възрастта 

на първо раждане в България 

Възраст на първо 

раждане  2019*

Възраст на първо 

раждане 2021*

26.3 г. 27.5 г. 
*Източник: Евростат, 2019 *Източник: НСИ, 2021 

• Значителни регионални и 

образователни различия
`90%

50%

От жените с висше образование раждат първо дете 

около и над 30 г.

От жените с основно и по-ниско образование раждат 

първо дете до 22 г.

София Сливен 

30.5 г. 22.5 г. 
*Източник: НСИ, 2021 



МОТИВИ/СТИМУЛИ ЗА РАЖДАНЕТО НА ДЕТЕ ДО 30 Г. ВЪЗРАСТ
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Сред жените с деца

(18-30 г.)

Сред жените без деца

(18-30 г.)

Стабилен партньор и общо желание да имаме дете 47.8% 75.3%

Желание за по-ранно раждане, за да имам възможност и за други деца 34.8% 24.7%

Опасения от трудности със забременяването при по-висока възраст 8.7% 20.5%

Опасения от по-големи рискове пред плода и раждането на здраво бебе при 

по-висока възраст
4.3% 23.3%

Сравнително добра материална обезпеченост, добра работа 17.4% 57.5%

Добри условия за отглеждане на дете в мястото, където живя 13.0% 49.3%



ПРИЧИНИ, ВЪЗПИРАЩИ ЖЕНИТЕ ОТ РАЖДАНЕТО НА ДЕТЕ

4

/ОТГОВОРИ НА СВОБОДЕН ВЪПРОС/

Сред жените без 

деца

(18-30 г.)

Финансови причини (липса/недостатъчно средства) 31.5%

Липса на подходящ партньор / баща 30.1%

Липса на готовност за промяна на ежедневието и начина на живот  23.3%

Личностно/кариерно развитие и други приоритети пред раждането 

на дете
19.2%

Продължаване на образованието 17.8%



ИНФОРМАЦИЯТА – ПОЗНАВАТ ЛИ МЛАДИТЕ ЖЕНИ РИСКОВЕТЕ ОТ 
КЪСНОТО ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ? 
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40.6

52.1

7.3

Наясно ли сте, че с напредване на възрастта (след навършване на 30 
години), намаляват и репродуктивните възможности за зачеване, 

износване и раждане на здраво дете? (%)

Да, наясно съм, и се притеснявам от това

Наясно съм, но не мисля, че това е толкова сериозен риск

Не съм чувала за такъв проблем

41.7

32.3

26.0

Според вас, знаят ли днешните млади хора достатъчно за 
рисковете от отлагането на забременяването и раждането на дете 

след 30 г. възраст? (%)

Да знаят, но има други фактори, които са по-важни за тях

Не са достатъчно информирани, затова и отлагат 

Не знам

База: Цялата извадка (жени 18-30 г.)База: Цялата извадка (жени 18-30 г.)



ОЧАКВАНИЯТА КЪМ ДЪРЖАВАТА
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Каква материална подкрепа от страна на 

държавата би ви помогнала в най-голяма 

степен при отглеждането на дете до две 

годишна възраст?

Сред всички 

жени

(18-30 г.)

Сред жените 

с деца

(18-30 г.)

Сред жените 

без деца

(18-30 г.)

Първоначална вноска от страна на държавата за 

закупуване на жилище
26.0% 30.0% 25.0%

По-висока парична сума за майчинство през 

втората година
33.0% 22.0% 37.0%

Повишаване на детските добавки, по-висока сума 

за отглеждане на дете до 14 г.
38.0% 48.0% 34.0%

Друго (сигурна работа и стабилни доходи) 3.0% - 4.0%



ЗАПОЗНАТОСТ С ПРОЦЕДУРАТА ЗА ДАРЯВАНЕТО НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ 
И СПЕРМАТОЗОИДИ
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25.0

45.8

19.8

9.4

Наясно ли сте с процедурата по даряването на яйцеклетки и сперматозоиди? (%)

Да, наясно съм

Знам, че има такива възможности, но не съм се интересувала

Не съм наясно

Въобще не мисля, че е редно да се даряват яйцеклетки и сперматозоиди, затова не съм и не смятам да се интересувам

База: Цялата извадка (жени 18-30 г.)



НАГЛАСИ ЗА ДОНОРСТВО
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База: Цялата извадка (жени 18-30 г.)

7.3

13.5

1.0

32.3

45.8

Да, и двамата не бихме имали 
нищо против

Аз бих станала донор Съпругът/партньорът ми би 
станал донор

Не, и двамата не бихме 
станали донори

Трябва ми повече информация 
какви биха били последствията 

за нас, за да отговоря

Да предположим, че имате дете/ако имате дете, бихте ли станали, вие, респективно, партньора ви, донор на яйцеклетки или 
сперматозоиди, с цел да помогнете на семейство да има свое биологично дете? (%)



За контакти:

Алфа Рисърч

България, София 1000,

ул. Искър 54

Тел.: +359 2 983 60 56

Факс: +359 2 983 61 68

E-mail: headoffice@alpharesearch.bg

www.alpharesearch.bg
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