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Въведение  
 

Националното представително проучване сред широката общественост е 

проведено в периода февруари – март 2021 г., в навечерието на редовните избори за XLV 

Народно събрание, насрочени за 4 април 2021 г., и в условия на пандемия и ограничителни 

мерки срещу разпространението на Ковид-19. 

 

Пандемията от коронавирус, засегнала в най-висока степен ключови сектори като 

здравеопазване, образование, икономика и социална система, е допълнителен 

катализатор на обществената чувствителност към действията на държавните институции. 

Към момента на провеждане на проучването данните отчитат подчертано висока ерозия в 

общественото доверие към авторитета на най-важните държавни органи на 

законодателната (Народно събрание), изпълнителната (Министерски съвет) и на съдебната 

власт (съд, прокуратура).  

 

Преобладаващо е мнението, че законите в България трябва да бъдат в съответствие 

с международните закони и да съблюдават спазването на човешките права. До голяма 

степен това обуславя по-високия кредит на доверие към наднационалните институции на 

Европейския съюз, възприеман като коректив на властта в страната, в сравнение с 

институциите на национално ниво. Регистрираните нива на доверие към ЕС са три пъти по-

високи, отколкото към националния парламент и два пъти по-високи от доверието към 

българското правителство. Представителната институция на президента, както и местната 

власт, в това число фигурата на кмета също получават положителни оценки. Местната 

администрация е в близост до проблемите на хората и е първата институция, към която 

гражданите биха се обърнали. Традиционно българските граждани демонстрират най-

висока мотивация по време на местен вот за кмет и общински съвет, а най-слаба – при 

избори за Европейски парламент. Активността сред младите е най-ниска, а мотивацията за 

гласуване се повишава с нарастване на възрастта.   

 

Не са еднозначни нагласите по какъв начин гражданите биха могли да окажат 

ефективно влияние върху работата на институциите на национално и местно равнище и 

върху решенията, които те вземат. Четири от всеки пет пълнолетни граждани на страната 

считат, че гласуването по време на избори е ефективно като цяло. Участието в протести 

(48%) също се възприема като ефективна дейност за оказване на граждански контрол и 

влияние върху ролята на политическите субекти и публичните политики. Всеки втори 
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споделя мнението, че доброволната работа в организации или сдружения е ефективна 

дейност на гражданско участие, а за 40% такава е организирането на петиция.   

 

Активното участие в различни форми на гражданска ангажираност и контрол над 

работата на институциите обаче като цяло са слаби. В случай на неудовлетвореност към 

управлението на страната хората по-често са склонни да изчакат и да гласуват на избори в 

търсене на промяна и по-рядко – да настояват за предсрочни избори, да се включват в 

демонстрации или да участват в петиция/подписка. Всеки десети би проявил активност в 

социалните медии.    

 

Нисък е делът на хората, които проявяват интерес към участие в публични 

инициативи, обществени дискусии или организации. Около 7% декларират, че членуват в 

политическа партия, 6% – в профсъюз, около 2% – в неправителствена организация, а почти 

3% – в неформални групи, обединени от общи цели за решаване на даден проблем, засягащ 

обществения и/или политическия живот.   

 

Политическите партии са с подчертано негативен имидж, а дейността на НПО 

сектора е непозната за мнозинството от хората. Близо 55% не могат да споделят мнение до 

каква степен е прозрачна дейността на неправителствените организации.  

 

Преобладаващата част от хората считат, че българските граждани не знаят как да 

участват в работата на институциите. Приблизително всеки втори споделя мнението, че 

гражданите в страната не разбират правата и задълженията си при провеждане на 

обществени консултации. Един на всеки десет пълнолетни граждани споделя мнението, че 

институциите вземат под внимание мнението на гражданите, а други 47% смятат, че това 

се случва само частично (в някаква степен). Усещането за сложни и тромави 

административни процедури възпрепятства мотивацията на хората към активна 

гражданска ангажираност. Всеки втори смята, че от началото на пандемията достъпът до 

институциите на национално ниво е станал по-труден, отколкото преди кризата с 

разпространението на коронавируса.    

 

Електронното участие на гражданите е слабо застъпено. Близо 77% от хората никога 

не са използвали възможности за електронно участие в работата на институции, а 12% 

заявяват, че дори не знаят дали има такива способи.  

 

Преобладават нагласите, че са необходими допълнителни усилия за повишаване на 

участието на гражданите и гражданското общество в работата на институциите и процеса 

на разработване на политики. Около 60% споделят увереност, че активното гражданско  
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участие в работата на институциите до голяма степен би могло да доведе до по-добри 

публични услуги. Близо 59% вярват, че активната гражданска ангажираност би могла да 

окаже положително въздействие върху качеството на публичните политики.   

 

Профил на изследваната съвкупност  
 

Метод на регистрация на данни 

• Стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с регистрация на данни в 

таблет (CAPI – Computer-assisted personal interviewing) 

Обем на извадката   

• 1382 интервюта с пълнолетни граждани на Република България 

Теренна дейност 

• февруари – март 2021 г.  

Представителност 

• Представително проучване сред пълнолетното население на страната чрез 

стратифицирана квотна извадка, формирана по признаците: 

o Пол 

o Възраст 

o Образование 

o Тип населено място 

 

  Col % 

Тип населено място по 

местоживеене: 

Столица 17,7% 

Областен град 37,2% 

Малък град 23,2% 

Село 22,0% 

 

  Col % 

Възраст: 18-24 г. 9,4% 

25-30 г. 6,5% 

31-40 г. 19,2% 

41-50 г. 17,7% 

51-60 г. 17,2% 

Над 60 г. 30,0% 
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  Col % 

Пол: Мъж 49,2% 

Жена 50,8% 

 

  Col % 

Завършено образование: Основно и по-ниско  24,4% 

Средно образование  56,0 % 

Висше образование  19,5% 

 

  Col % 

На какъв език говорите най-

често вкъщи?  

Български 93,2% 

Ромски 4,0% 

Турски 2,8% 

 

Гражданственост и гражданска грамотност 
 

Познания 

Какви са и как се формират разбиранията и нагласите на хората за гражданско 

участие са едни от основните въпроси в изследването. Обект на анализ е както фактът, че 

медиите играят основна роля за информиране на гражданите за това как могат да влияят 

на институциите, така и не по-малко важната информация, че има група от хора, които 

не знаят какво означава „гражданско участие“.  

Темата за гражданското участие е позната сред широката общественост най-

често благодарение на медиите (30%), от беседи по темата с хора, които имат опит в 

гражданското участие (19%) и посредством интернет (18%).  Работата е място за 

информиране и обсъждане на гражданското участие за 12,4% от респондентите. Една 

четвърт от участниците в изследването признават, че не знаят какво означава гражданско 

участие. За 6% от гражданите запознаването е чрез „активно участие“. 

Медиите и интернет са основни източници на информация по тази тема за всички 

възрастови групи. Младежите на възраст от 18 до 24 години най-често се запознават с 

гражданското участие в училище, докато тези над 30 години са по-склонни да разговарят с 

човек, който има опит и е участвал във форми на гражданско участие. Разговорите с такъв 
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човек са подход, използван от хора с висше образование и от лица, работещи като 

служители с ръководни или изпълнителски функции и квалифицирани специалисти.   

 

Ако разгледаме данните през призмата на етническото самоопределяне, то тогава 

картината показва, че сред българите делът на лицата, които са заявили, че не знаят какво 

е гражданско участие е малко над 22%. Сред хората от турски произход този дял достига 

42,1%, а сред тези от ромски – 70,4%.  

 

 

Данните от проучването показват, че анкетираните дават висока оценка на своята 

запознатост с основни човешки права и свободи. С дялове от над 70% респондентите 

заявяват, че са напълно или по-скоро съгласни с твърдението, че познават основните 

човешки права и свободи (72,3%) и са запознати с  правата и отговорностите си като 

граждани на Република България (76,5%). Въпреки това обаче при идентифицирането на 

запознатостта им с конкретна информация, свързана с основни права и свободи, се 

наблюдава изместване на процентните натрупвания към неутрални и негативни 

възможности за отговор (по-скоро несъгласни). До около 65% спадат дяловете на 

анкетираните, които са склонни да твърдят, че са запознати с това как живеят различните 

24.7%

1.0%

2.6%

4.8%

5.6%

5.9%

7.5%

12.3%

12.4%

17.9%

19.0%

30.1%

 0%  5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%

Не знам какво е гражданско участие

В рамките на допълнителен курс

В рамките на лекции/дискусии по темата със свободен 
достъп

От разговори по темата с родителите ми

В университета, като част от висшето ми образование

На практика - чрез активно участие

В училище, като част от образователната програма

Нямам нужда от запознаване

В практиката, като част от работата ми

От интернет

От разговори по темата с хора, които имат опит в 
гражданското участие

От медиите

Как се запознахте с темата за „Гражданското участие“?
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групи в обществото (малцинства, хора с увреждания, бездомни хора и др.) и познават 

законите на демократичното общество. Малко над 50% са склонни да твърдят, че са 

запознати с правата/отговорностите си като граждани на ЕС и с правата на малцинствените 

групи в България и Европа. Най-нисък дял от анкетираните граждани на страната споделят, 

че знаят как лично да допринесат за решаване на проблеми в общността им (38,5%). За това 

твърдение се наблюдава и най-често изборът на неутрална позиция – „Нито съгласен, нито 

несъгласен“ (34,9%). Едва 26,6% от анкетираните са склонни да твърдят, че знаят как да са 

граждански активни в общността си.   

Анкетираните на възраст между 18 и 24 години изказват по-слаба запознатост с 

гореизброените. Статистическото разпределение показва, че сред представителите на 

ромското население информираността също е ниска.  

Интересни тенденции се очертават при статистическия разрез на целевата група по 

населено място. Живеещите в малки градове в страната заявяват значително по-високи 

нива на запознатост. В общия случай анкетираните от столицата и малки градове най-често 

отговарят, че са запознати с правата си, принципите на гражданско участие и правата/ 

условията на живот на уязвимите групи в страната. Изключение прави запознатостта с 

основни човешки права и правата и отговорностите като граждани на Република 

България, където анкетираните в столицата декларират най-слаби нива на запознатост.  

Въпреки високия декларативен процент за запознатост с основните човешки права 

и свободи и правата и отговорностите като граждани на България близо 83% от 

анкетираните в страната споделят, че има какво още да научат за гражданските и 

човешките права и как да участват и оказват влияние върху решенията на институциите. 
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Познавам 

основните 

човешки 

права и 

свободи 

Познавам 

законите 

на 

демократи

чното 

общество 

Запознат 

съм с 

правата и 

отговорнос

тите си 

като 

гражданин 

на 

Република 

България 

Запознат съм с 

правата и 

отговорностите 

си като 

гражданин на ЕС 

Познавам 

принципите 

на 

гражданското 

общество и 

формите на 

гражданско 

участие 

Имам 

представа как 

живеят 

различните 

групи в 

обществото 

(малцинства, 

хора с 

увреждания, 

бездомни 

хора и др.) 

Запознат 

съм с 

малцинства

та и правата 

на 

малцинства

та в 

България и 

Европа 

Знам по 

какви 

начини 

мога 

лично да 

допринес

а за 

решаване 

на 

проблеми

те в 

моята 

общност 

 

Напълно 

съгласен-

1+2 

Напълно 

съгласен-

1+2 

Напълно 

съгласен-

1+2 

Напълно 

съгласен-1+2 

Напълно 

съгласен-1+2 

Напълно 

съгласен-1+2 

Напълно 

съгласен-

1+2 

Напълно 

съгласен-

1+2 

В училище, като 

част от 

образователната 

програма 

  82,7 69,2 76,9 63,5 73,1 67,3 50,0 53,8 

От разговори по 

темата с 

родителите ми 

  81,8 72,7 87,9 60,6 66,7 66,7 51,5 45,5 

От разговори по 

темата с хора, 

които имат опит в 

гражданското 

участие 

  80,9 74,0 86,3 61,8 61,8 73,8 55,7 48,9 

В университета, 

като част от 

висшето ми 

образование 

  74,4 71,8 82,1 61,5 74,4 69,2 64,1 59,0 

В рамките на 

допълнителен 

курс 100,0 85,7 100,0 71,4 100,0 71,4 28,6 42,9 

В рамките на 

лекции/дискусии 

по темата със 

свободен достъп 

  61,1 61,1 66,7 66,7 61,1 77,8 66,7 61,1 

В практиката, като 

част от работата 

ми 

  67,4 61,6 69,8 52,3 58,1 65,1 54,7 51,8 

На практика, чрез 

активно участие  92,7 87,8 90,2 75,6 82,9 85,4 78,0 70,7 

От медиите 79,3 69,2 81,7 57,7 54,8 71,6 56,7 42,8 

От интернет 78,2 75,0 83,1 69,4 63,7 75,8 62,9 50,8 
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Таблица: Връзка между заявено ниво на познаване на основни права и начин на информиране за 

гражданското участие.  

Данните от проучването показват, че анкетираните, които се считат за най-добре 

информирани по отношение на правата и отговорностите на гражданите, не използват най-

разпространените канали за информиране по темите, свързани с гражданско участие.  

Сред лицата, упражнили активно гражданско участие, се наблюдават най-високи 

нива на запознатост както с личните и човешките права, така и по отношение на принципите 

на гражданското общество и формите на гражданско участие. Активното участие се 

обособява и като най-добрия подход за запознаване с правата на малцинствата в България 

и начина им на живот в обществото. Сходни тенденции се наблюдават и по отношение на 

участвалите в допълнителни курсове. 

Анкетираните, които най-често използват медиите, които от своя страна се 

обособяват и като един от най-разпространените подходи за информиране по темите, 

свързани с гражданско участие, са относително по-слабо запознати с принципите на 

гражданското общество, формите на гражданско участие, правата и отговорностите си като 

граждани на ЕС и законите на демократичното общество. 

 С цел да се идентифицира разбирането за отговорно поведение на всеки един като 

гражданин, представителите на широката общественост в България са помолени да оценят 

доколко различни качества и действия са важни за изграждането на такава личност.  

Основните принципи, с които респондентите свързват изграждането на гражданско 

самосъзнание и отговорност към общността са спазването на законите, показването на 

солидарност към хората в по-лошо положение и участието в избори. С дялове от около 90% 

анкетираните граждани на страната обособяват тези възможности като най-основните за 

формиране на  гражданска отговорност.  

Около 85 на 100 от анкетираните припознават като основно задължение на 

отговорния гражданин изказването на собствено мнение и формирането му, независимо 

от други хора. Със сходен дял са обособени и отговорилите, че от най-голяма важност за 

общността е да не се укриват данъци. С относително по-нисък процентен дял е 

идентифицирана важността на това да се мисли повече за другите, отколкото за себе си, 

като оценилите това поведение като важно за  изграждането на един отговорен гражданин 

Нямам нужда от 

запознаване 

  71,8 63,5 75,3 47,1 32,1 59,5 51,8 24,7 

Не знам какво е 

гражданско 

участие 58,5 48,5 70,6 38,2 25,4 54,4 38,6 23,4 
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са малко над 57%. Активното членство в организации е посочвано най-рядко като основа за 

изграждане на гражданска отговорност, като при това твърдение се наблюдава и най-висок 

процентен дял на оценили като не особено важно.  

Статистическото разпределение показва, че с повишаването на възрастта, 

анкетираните все по-често разпознават значимостта от възпитаването на гореизброените 

качества в човек, за да бъде той пълноправен член на общността си. В сравнение с  другите 

възрастови групи по-младите подкрепят в по-голяма степен активното членуване в 

организации.  

Забелязва се, че анкетираните от български произход много по-често от останалите 

подкрепят твърденията, че човек трябва да изказва собственото си мнение и да го формира 

независимо от останалите. Ромската общност, от своя страна, в най-слаба степен 

разпознава нуждата от гласуване по време на избори и важността от заплащането на всички 

дължими данъци.    

 
 

Над 70% от анкетираните граждани на страната считат, че са необходими 

допълнителни усилия за повишаване активността на гражданите и гражданското общество 

в работата на институциите и в процеса на разработване на политики.  

Сред анкетираните, тези на възраст над 30 години са по-склонни да се съгласят, че 

са нужни такива допълнителни усилия в посока повишаване на участието на гражданите и 

гражданското общество в работата на институциите и в процеса на разработване на 

политики. Подобна тенденция се наблюдава и при респондентите с по-високо от основно 

образование и сред жените. Забелязва се, че анкетираните от български произход в по-

27.1%

45.0%

18.7%

6.2%
3.1%

 0%

 5%

 10%

 15%

 20%

 25%

 30%

 35%

 40%

 45%

 50%

Да По-скоро да Нито да, нито не По-скоро не Не

Q61. Необходими ли са според Вас допълнителни усилия за 

повишаване на участието на гражданите и гражданското общество 

като цяло в работата на институциите и процеса на разработване на 

политики?
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голяма степен разпознават такива нужда в сравнение с представителите на други етнически 

групи.  

Подходи за повишаване на активността на гражданите 

На първо място, като условие за повишаването на активността на гражданите и 

гражданското общество в процеса на изработване на политики е повишаването на 

доверието в работата на администрацията (45%). 39,5% подкрепят създаването на повече 

механизми за обратна връзка, а 36,5% смятат, че трябва да се подсигури реалното вземане 

предвид на мненията, изказани от заинтересовани страни.1 Със сходен процентен дял се 

обособяват и подкрепилите провеждането на референдуми и повече срещи със 

заинтересовани страни. Около една трета считат, че за да бъде повишена активността, 

институциите трябва да предлагат повече информация. Близо 30% са на мнение, че трябва 

да се повишат знанията и уменията за участие на гражданите и да се включат  повече 

участници в процеса.  

Малко над 26% смятат, че за повишаването на активността на гражданите е 

необходимо увеличаване на доверието в гражданския сектор (26,8%) и провеждане на 

повече кампании за мотивиране на гражданите (25,9%). Анкетираните най-рядко са 

избирали подобряването на възможностите за гражданско участие онлайн (21,9%) и по-

активното използване на социални мрежи (19,2%).  

Анкетираните от различни населени места в страната разпознават различни 

подходи за повишаване участието на гражданите и гражданското общество в процеса на 

изработване на политики. В областните и малките градове по-често се счита, че е 

необходимо да бъдат предоставени повече механизми за обратна връзка, да се взима 

реално мнението на заинтересованите страни и да се провеждат повече срещи с тях. 

Анкетираните от тези населени места подкрепят в по-голяма степен провеждането на 

повече кампании и повишаването на знанията и уменията за гражданско участие сред 

хората. Анкетираните в столицата, от своя страна, макар да подкрепят гореизброените 

твърдения, дават превес на нуждата от повече референдуми и повишаване на доверието в 

гражданския сектор.   

Провеждането на референдум и повишаване доверието в работата на 

администрацията е подкрепено от най-много хора на възраст между 25 и 30 години. 

Другите възрастови групи подкрепят предимно твърденията, че са необходими повече 

механизми за обратна връзка и реално вземане предвид на изказваните мнения. 

 
1 Въпрос (Q) 62. Кои от следните мерки са важни според Вас, за да се повиши участието на гражданите и 
гражданското общество като цяло в процеса на изработване на политики? 
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На въпрос „Кои от следните форми на консултиране с граждани в процеса на 

правене на политики предпочитате Вие лично?“ най-висок е делът на предпочитанията 

за участие в процеса на правене на политики чрез проучвания на общественото мнение 

(53,1%). Малко над 40% посочват организиране на повече срещи със заинтересовани 

страни, а 36,6% – проучване на мнението на заинтересованите страни. Около една трета 

споделят предпочитание към провеждане на публични дебати, а 23,6% – провеждане на 

обществени консултации. Малко над една шеста от анкетираните споделят, че предпочитат 

да участват в правенето на политики чрез онлайн въпросници, а около една десета избират 

провеждане на семинари и участие в комисии и консултативни обществени съвети. Най-

рядко са посочвани публикуването на документи на Портала за обществено обсъждане 

strategy.bg (8,5%), формиране на междуинституционални работни групи с участие на 

граждани, НПО, представители на академични среди и др. (7,8%) и изпращане на експертни 

становища (5,8%).  

 Поколенческите различия в мненията на анкетираните се разпознават по отношение 

на няколко твърдения. Анкетираните на възраст до 40 години подкрепят в значително по-

голяма степен формирането на междуинституционални работни групи с участие на 

заинтересовани страни, провеждане на семинари и конференции, както и публикуване на 

проектите на документите на Портала за обществено обсъждане. Такива мнения са 

споделили и предимно хора с по-висока степен на образование.  

  Проучването на общественото мнение е най-силно предпочитана форма на участие 

от  живеещите в областни градове (64,2%). Делът им е значително по-висок спрямо този на 

споделящите това предпочитание в столицата (45,1%), малките градове (48,1%) и селата 

(46,1%). Сходни тенденции се наблюдават и по отношение на възможността за проучвания 

на нагласи сред заинтересовани страни. Провеждането на публични дебати се предпочита 

най-вече в столицата и областните градове.   

Провеждането на обществени консултации е припознато като подход от 

относително равни дялове сред анкетираните, с изключение на живеещите в селата, където 

се наблюдава леко отдръпване. Данните сочат, че жителите на най-малките населени места 

в страната изпитват силно колебание по отношение на това как биха искали да упражнят 

правото си на гражданско участие. Въпреки това статистическото разпределение показва, 

че нагласите в този тип населени места са относително аналогични с разпространените на 

национални ниво.   
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Висок е делът на хората, които са скептично настроени относно опита на гражданите 

да взаимодействат с институциите, както и по отношение на осведомеността им за 

гражданските им права и задължения: 

▪ Мнозинството от хората (58%) считат, че гражданите в страната не знаят как да 

участват в работата на институциите. От своя страна, не повече от 16% споделят 

оптимистични възгледи и считат, че гражданите са осведомени по какъв начин биха 

могли да вземат пряко участие в работата на институциите.  

o Съгласни с твърдението, че гражданите в страната са осведомени как да 

участват в работата на институциите са 26% от столичани, около една пета от 

жителите на градовете и селата и около 8 на сто от жителите на областните 

центрове.  

o Значително по-висок е делът на хората, които споделят критични оценки и 

смятат, че гражданите не знаят по какъв начин могат да вземат активно 

участие в работата на институциите – песимисти са около две трети от 

жителите на областните центрове и на селата, около половината от жителите 

на градовете и близо 40 на сто от столичани.  

▪ Около 46% смятат, че гражданите не разбират правата и задълженията си при 

провеждане на обществени консултации. На противоположния полюс са около 

27%. 

o По-често столичани и жителите на градовете споделят оптимистични нагласи, 

че гражданите разбират правата и задълженията си при провеждане на 

обществени консултации. От своя страна, мнозинството от жителите на 

селата и на областните центрове са на противоположното мнение.  

29.1%

21.7%

17.1%

8.1%

28.4%

24.6%

26.4%

16.1%

26.5%

27.1%

27.3%

29.8%

11.2%

19.4%

21.8%

26.0%

4.8%

7.3%

7.4%

20.0%

Гражданите знаят как да участват в работата на 

институциите:

Гражданите разбират правата и задълженията си при 

провеждане на обществени консултации:

Гражданите са информирани за това какви са правата и 

задълженията им като цяло:

Сложността и тромавостта на административните 

процедури в институцията оказват влияние на решението 

на хората дали да проявят гражданска активност:

Моля, дайте оценка по отношение на това до каква степен:

Наблюдава се в малка или никаква степен 2 3 4 Наблюдава се в много голяма степен
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o Младите на възраст до 30 години по-често смятат, че гражданите разбират 

правата и задълженията си при провеждане на обществени консултации, 

докато сред хората над 31-годишна възраст преобладават по-скоро 

скептичните нагласи.   

▪ Почти 44% по-скоро считат, че съществува дефицит на осведоменост сред 

гражданите относно правата и задълженията им. От своя страна, приблизително 

29% споделят оптимистични нагласи и смятат, че гражданите са информирани какви 

са правата и задълженията им.  

o Делът на песимистични оценки е по-висок в селата (53%) и в областните 

центрове (46%), отколкото в останалите градове (38%) и в столицата (35%). 

Респективно, по-висок е делът на оптимистичните нагласи в София (34%) и в 

градовете (35%), а по-нисък – сред 28% от жителите на селата и 24% от 

жителите на областните центрове.  

o Сред хората над 41-годишна възраст е по-висок делът на тези, които смятат, 

че съществува дефицит на осведоменост сред гражданите относно правата и 

задълженията им, отколкото сред хората под 40-годишна възраст.  

▪ 46% от респондентите считат, че сложността и тромавостта на административните 

процедури в институциите оказват влияние върху решението на гражданите дали 

да проявят гражданска активност, а 24% по-скоро не са съгласни с това твърдение.   

o Най-често съгласни с това твърдение са жителите на областните центрове, 

младите на възраст между 18 и 24 години, вероятно повлияни от първия им 

реален досег до административни услуги, свързани със следването им в 

университет или излизането им на пазара на труда, както и сред хората над 

41-годишна възраст. 

  

Гражданско съзнание 

Нагласите към гражданска ангажираност и активност ще бъдат разгледани през 

различни индикатори, като в хода на анализа ще бъдат разгледани и възможните подходи 

и мерки, които самите хора разпознават като ефективни за изразяване на гражданска 

позиция.  

Анкетираните дават своята оценка по отношение на ефективността на следните 

дейности:  

• Личен контакт с политици; 

• Работа за политическа партия; 

• Бойкотиране на определени продукти; 

• Доброволна работа в организации или сдружения; 
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• Участие в протестни действия; 

• Гласуване на избори; 

• Привличане вниманието на медиите; 

• Организация на гражданите с цел оказване на натиск; 

• Организиране на петиция.  

Мненията по отношение на ефективността от гореизброените са относително 

единодушни. Според получените данни близо 80% от гражданите смятат, че гласуването 

на избори е ефективно. Анкетираните се разделят на два относително равни статистически 

дяла, които оценяват участието в избори като много ефективно (40,4%) и по-скоро 

ефективно (39,4%). Привличането на вниманието на медиите се оценява като ефективно 

с общ кумулативен дял от 66,2%. Доброволната работа в организации и сдружения се 

определя като ефективна от общо 53%, но едва 10,5% от тях я определят като много 

ефективна.  

Сходни са тенденциите и при останалите твърдения, като основните дялове на 

оценили положително ефективността на изброените действия са концентрирани във 

възможността „По-скоро ефективни“. 47,9% от гражданите смятат, че участие в протестни 

действия би могло да бъде ефективно, но малко под 10% го смятат за много ефективно. 

Около 40% са склонни да определят организирането на петиции и граждански 

организации (с цел натиск) като ефективни, като около една четвърт от тях смятат, че са 

много ефективни.    

Най-рядко са определяни като ефективни личните контакти с политици, работата за 

политическа партия и бойкотирането на определени продукти. Тези възможности за 

действия са подкрепени от около една трета от анкетираните.   

Статистическото разпределение по възраст показва, че респондентите над 30-

годишна възраст са значително по-склонни да смятат, че гласуването на избори е 

ефективно. Младите (18-30 г.) значително по-често споделят мнението, че бойкотирането 

на определени продукти би имало ефект.  
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Най-категоричното действие, около което се обособяват мненията като реакция на 

недобро управление, е участие или настояване за провеждане на избори. Най-висок е 

делът на тези, които посочват, че ако не са доволни от управлението на страната, биха 

гласували на избори за търсене на промяна (44%).   

 С дялове от около 16% се обособяват анкетираните, които биха се опитали да 

въздействат върху управлението на страната чрез участие в предсрочни избори, митинги 

или подписка. 10% споделят, че биха използвали социалните мрежи, а 8,2% биха участвали 

в стачка. Под 6% биха участвали в бунт, биха се обърнали към български/чужди медии и 

Съда за правата на човека в Страсбург. Най-нисък дял от анкетираните биха участвали в 

създаването на политическа партия (1,2%).  

Аналогично с по-горе анализираните данни анкетираните под 30-годишна възраст в 

по-голяма степен не вярват, че гласуването на избори би могло да промени нещо.  

 

17.7%

19.2%

1.2%

2.6%

2.6%

3.6%

5.8%

7.1%

8.2%

10.0%

16.1%

16.1%
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Не бих направил нищо

Не знам

Бих участвал в създаването на политическа партия

Бих участвал в атака срещу парламента

Бих се обърнал към Съда за правата на човека в …

Бих се обърнал към български и чужди медии

Готов съм да изляза на улицата на бунт

Доволен съм от управлението на страната

Бих се включил в стачка

Бих писал в социалните медии

Бих се включил в подписка

Бих се включил в митинг, шествие

Бих настоявал за предсрочни избори

Бих гласувал на избори за търсене на промяна

Ако не сте доволен от управлението на страната, бихте ли предприели 

някакви действия? 
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Идентифицира се една група от хора, която не би предприела никакви действия – 

17.7% от анкетираните лица. Това са най-вече хора над 60-годишна възраст с основно или 

средно образование.  

На въпрос „Какво би Ви спряло да участвате в обществени консултации или други 

форми на включване в процес на вземане на решения?“ респондентите посочват липсата 

на увереност в компетентността си да участват в такъв тип обсъждания. Този отговор дават 

малко над 30% от анкетираните. 20,4% смятат, че няма да бъдат чути по време на 

консултирането, а 13,9% не знаят как точно да се включат. Малко над 12% споделят, че биха 

се въздържали от активност във форми на гражданско участие заради начина, по който е 

организирана обществената консултация, 10,3% – поради липсата на организация 

посредник, която да отстоява интересите им, а 7,7% – защото няма човек или организация, 

която да организира тяхното участие.   

Анкетираните над 60-годишна възраст най-често се усещат недостатъчно 

компетентни, за да участват във вземане на решение. Мнението, че подобна дейност не би 

имала смисъл е най-разпространено сред анкетираните между 25 и 30 години. Подобен 

тип негативни нагласи към възможностите за участие в обществени консултации и други 

форми на гражданско участие са най-силно разпространени в  областните градове.  

Един от заложените индикатори в изследването е свързан с отношението на 

българите към граждани от други държави. Това е индиректен измерител на това дали 

декларираното толерантно отношение и уважаване на културното многообразие при 

„сблъсък“ с хора от конкретни държави или региони продължава да запазва същите нива.  



  

19 
 

 

Респондентите, като цяло, изпитват по-високи нива на доверие към хората, които са 

в техния приближен кръг, спрямо представителите на групи с културни, ценностни и 

религиозни различия. 43,5% от анкетираните в страната споделят, че имат доверие на 

хората от населеното място, в което живеят. Статистическото разпределение показва 

интересна тенденция – малко над 38% от анкетираните споделят, че имат доверие на 

гражданите на Русия, докато по отношение на гражданите от европейски страни този дял 

спада до 29,6%. 19,7% са споделилите, че имат доверие на гражданите на САЩ. Малко на 

22% заявяват своите положителни нагласи към представители на други етноси, но въпреки 

това склонните да се доверят на бежанци и граждани от Персийския залив, Иран, Ирак, 

Йемен, Латинска Америка, Африка и Азия са под 10%.     

Сред анкетираните в столицата съществуват най-сериозни предразсъдъци към 

хората с различни културни, ценностни и религиозни различия. А живеещите в селата са 

значително по-склонни да се доверят на граждани от страни извън Европейския съюз 

спрямо останалите. 
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Граждани на държави от Азия

Представители на други етноси

Граждани на САЩ

Граждани на европейски държави

Хора от квартала/района/населеното място, в което 

живеете, чието мнение е важно за вас (неформални …

Граждани на Русия

В каква степен имате доверие на... 

Напълно се доверявам
По-скоро се доверявам

По-скоро не се доверявам
Изобщо не се доверявам
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Познания и критично разбиране 
 

В проучването са включени индикатори, които са базирани на Модел на компетенциите 

за демократична култура, разработен от Съвета на Европа.  

 

 
Източник: Cоuncil of Europe2  

 

Въз основа на този модел бяха избрани по 6 индикатора от всяка от компетенциите, които 

да се използват в проучването.  

 

ЦЕННОСТИ – ПРАВА НА ЧОВЕКА, КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ, ДЕМОКРАЦИЯ, СПРАВЕДЛИВОСТ, РАВЕНСТВО И 

ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА 

 

Българските граждани споделят подчертано високи очаквания към 

фундаменталните принципи на демократичната правова държава – справедливост, равен 

достъп до правосъдие, спазване на правата на човека и равно третиране, независимо от 

културните различия.  

Мнозинството от българите (93%) са убедени, че всички държавни институции 

трябва да уважават, защитават и спазват правата на човека. Сред младите (18-30 г.) е най-

висок делът на съгласните с това твърдение. 

 

 
2 Publishing, F-67075 Strasbourg Cedex, http://book.coe.int, ISBN 978-92-871-8237-1, @ Council of Europe , March 
2016 

http://book.coe.int/
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Равният достъп до правосъдие е сред основните обществени очаквания за 

спазването на върховенство на закона. Приблизително 92% от пълнолетното население на 

страната споделят съгласие с твърдението, че съдилищата трябва да бъдат достъпни за 

всички, така че хората да могат да заведат дело в съда, без да се притесняват, че то може 

да е твърде скъпо, сложно или че може да им създаде проблеми. Най-висока степен на 

категорично съгласие с твърдението е регистрирана сред най-младите (18-24 г.), сред 

хората на средна възраст (51-60 г.) и сред най-възрастните (над 61 г.). 

 

Около 89% е кумулативният дял на съгласие с твърдението, че всички закони в 

България трябва да бъдат в съответствие с международните закони и да спазват правата 

на човека. Най-висока степен на категорично съгласие с твърдението се споделя от 

младите на възраст 18-24 години, от хората на възраст между 51-60 години, от жителите на 

градовете, както и от нискообразованите (със завършено начално и основно образование).     

 

Необходимостта от достъп до публична и достъпна за всички граждани 

информация относно работата на държавните институции и постигнатите резултати се 

отчита от приблизително 90% от пълнолетното население на страната. Най-висока степен 

на категорично съгласие с това твърдение се наблюдава сред жителите на областните 

центрове и на градовете, сред най-младите (18-24 г.) и сред хората на средна възраст (41-

60 г.) 

 

По отношение на ценностните нагласи към културните различия общо около 86% 

споделят съгласие с твърдението, че уважението, съвместното съжителство и общуването 

с хора от различни култури е необходим принцип за съвременното общество. В тази група 

близо 64% са категорични, а около 23% споделят съгласие до известна степен, че трябва да 

се уважаваме, да се научим да живеем съвместно и да общуваме с хора от различни 

култури.  
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Легенда: Средни стойности по скалата 1 до 5, където 1 е „Изобщо не съм съгласен/а“, а 5 – „Напълно съм 

съгласен/а“ 

 

Интересно е да се сравни декларираната принадлежност към тези ценности спрямо 

по-конкретен въпрос. Хората, които споделят убеждението, че е необходимо да се научим 

да живеем съвместно и да общуваме с хора от различни култури, по-често са склонни да се 

доверят на чуждестранни граждани от Русия и от европейски държави, а най-рядко – на 

бежанци, на граждани от държави от Персийския залив, Африка, Латинска Америка, Азия. 
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научим да живеем 

съвместно и да общуваме с 
хора от различни култури

Важно е да има културното 
многообразие в обществото

Доколко сте съгласни с тези твърдения:
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Трима от всеки четирима пълнолетни жители на страната (76%) споделят съгласие с 

твърдението, че е важно да има културно многообразие в обществото. Приблизително 

половината от хората са категорични в убеждението си, а други 26% са по-скоро съгласни с 

това твърдение. Необходимостта от културно многообразие в обществото е одобрявана в 

най-висока степен от младите на възраст между 18 и 30 години и по-често от жените, 

отколкото от мъжете. 

 

Като цяло, хората, споделили убеждението, че е необходимо да има културно 

многообразие в нашето общество, по-често изпитват недоверие към граждани от 

държави с чужда религия, етнос и култура. Те са склонни да се доверят на граждани от 

Русия и европейски държави. Сред хората, които считат, че е важно да има културно 

многообразие в обществото, всеки втори не е склонен да се довери на бежанци, а всеки 

трети не споделя доверие към представители на други етноси. 
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Сред хората, които са споделили съгласие с твърдението, че 
трябва да уважаваме и да се научим да живеем съвместно и да 

общуваме с хора от различни култури

Имат доверие Неутрално мнение Нямат доверие 
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НАГЛАСИ – КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ; УВАЖЕНИЕ КЪМ КУЛТУРНА ДРУГОСТ, ВЯРВАНИЯ И СВЕТОГЛЕДИ; 

ОТГОВОРНОСТ, СОБСТВЕНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЗАЧИТАНЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА  

 

Мнозинството от пълнолетните жители на страната заявяват висока степен на 

толерантност както към хора, които споделят различни религиозни възгледи, ценности, 

обичаи, така и към тези с различни политически нагласи. Относително нисък обаче е 

афинитетът към ангажираност и лично участие в дейности на организации, занимаващи се 

със социални проблеми.  

 

Около 80% от пълнолетното население на страната декларира, че споделя уважение 

към хора, които имат различни религиозни възгледи. Най-често младите (18-30 г.) 

заявяват категорично съгласие с това твърдение. Отново ако проверим това твърдение 

спрямо нивото на доверие към хора от различни етноси се вижда, че въпреки високия дял 

на тези, които заявяват уважение към хора с различни религиозни възгледи, едва една 

четвърт от тях са склонни да се доверят на представители на различни етноси, а всеки трети 

по-скоро им няма доверие. Контрастът в отношението към бежанците е още по-силен – 

около половината от хората, които декларират уважение към различни религиозни 

възгледи, не изпитват доверие към бежанци. 
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Важно е да има културно многообразие в обществото

Имат доверие Неутрално мнение Нямат доверие 
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Легенда: Средни стойности по скалата 1 до 5, където 1 е „Изобщо не съм съгласен/а“, а 5 – „Напълно съм 

съгласен/а“ 

 

Почти 79% споделят уважение към хората, които имат различно политическо 

мнение. В по-силна степен това мнение се споделя от жените, от младите (18-30 г.) и от 

жителите на градовете и селата, а в по-слаба степен – от мъжете и жителите на столицата. 

 

Като цяло обаче е по-нисък делът на хората, които заявяват, че търсят възможност 

да общуват и да се срещат с хора с различни ценности, обичаи и поведение – общо около 

60%. Най-често жителите на столицата и на градовете, както и младите на възраст 18-30 

години и хората между 51-60 години посочват, че са открити към общуване и срещи с хора, 

споделящи различни ценности, обичаи и поведение. Близо 22% от тях декларират, че имат 

доверие на представители на други етноси, а 38% не са склонни да им се доверят.  

 

Що се отнася до нагласите за собствена ефективност и самооценка за справяне с 

житейските предизвикателства мнозинството от пълнолетното население на страната 

споделя оптимистични нагласи. Две трети (66%) от хората считат, че като цяло биха могли 

да се справят с предизвикателствата на живота, като в по-висока степен това мнение се 
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Уважавам хората, които 
имат различни религиозни 

възгледи от моите

Уважавам хората, които 
имат различно политическо 

мнение от моето

Мога да се справя с 
предизвикателствата на 

живота

Работя добре и когато 
обстоятелствата са 

непредсказуеми

Търся възможност да 
общувам и да се срещам с 
хора с различни ценности, 

обичаи и поведение

Помагам на организации, 
занимаващи се със 

социални проблеми

Доколко сте съгласни с тези твърдения:
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споделя от младите (18-30 г.), жителите на столицата, мъжете, хората с висше образование. 

От своя страна, възрастните (над 61-годишна възраст), както и хората с ниска образователна 

степен (начално и основно образование) по-често споделят опасение, че не биха били в 

състояние да се справят с житейските предизвикателства.   

 

Повече от година житейският опит на хората е поставен под силно напрежение 

поради пандемията от коронавирус, ограниченията, които засегнаха в най-висока степен 

ключови сектори като здравеопазване, образование, икономика и социална система, както 

и не на последно място поради психологическия ефект върху хората. Близо 61% от 

пълнолетните жители на страната смятат, че са в състояние да работят добре и ефективно 

при непредсказуеми обстоятелства, като половината от тях споделят категорична 

увереност в силите и уменията си. Убеденост в собствената ефективност декларират най-

често мъжете, младите (18-30 г.) и висшистите. Хората над 61-годишна възраст, както и тези, 

които имат ниска степен на образование, по-често са склонни да споделят опасение, че не 

биха могли да работят добре и ефективно при непредсказуеми обстоятелства. 

 

Приблизително една трета от респондентите заявяват, че помагат на организации, 

занимаващи се със социални проблеми, като почти половината от тях са жители на 

столицата, около една трета – жители на градове и села, и около една пета – жители на 

областни центрове. Младите (18-30 г.) и хората на възраст 51-60 години по-често посочват, 

че оказват помощ на организации, занимаващи се със социални проблеми, а най-рядко 

това твърдение се идентифицира при групата над 61-годишна възраст. 

 

 

УМЕНИЯ – АНАЛИТИЧНО И КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ, САМОСТОЯТЕЛНОСТ, АДАПТИВНОСТ, СЪТРУДНИЧЕСТВО, 

КОМУНИКАЦИЯ  

 

Мнозинството от пълнолетните български граждани декларират увереност в своите 

способности да се справят с предизвикателствата на живота. Преобладаващата част считат, 

че адаптивността, взаимопомощта и сътрудничеството са сред водещите умения, които 

трябва да притежава човек, за да се справя с предизвикателствата на нашето съвремие. 
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Легенда: Средни стойности по скалата 1 до 5, където 1 е „Изобщо не съм съгласен/а“, а 5 – „Напълно съм 

съгласен/а“ 

 

Общо около 84% са съгласни с твърдението, че умението да се работи в екип е 

задължително, както и необходимостта от подкрепа, независимо от наличието на 

различни мнения и възгледи. Тази нагласа се споделя по-често от жените, отколкото от 

мъжете, а в най-висока степен – от младите на възраст 18-24 години. 

 

Общо около 83% споделят мнението, че при решаване на конкретен проблем е 

необходимо да се подходи аналитично и да бъдат обмислени всички аспекти, които са 

част от проблема, преди да бъде избран подход за разрешаването му. Най-често младите 

(18-24 г.) споделят категорично съгласие с това твърдение.  

 

Приблизително 78% от хората са съгласни, че научаването на нова информация е 

важно, за да сме в състояние да оценим собственото си развитие. Това мнение се споделя 
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Когато решаваме проблем, 
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проблема, преди да решим 

какво да правим

Трябва да можем да 
работим в екип с други хора 

и да ги подкрепяме, 
независимо, че може да 
имаме различни мнения

Научаването на нова 
информация е важно, за да 

оценим собственото си 
развитие

За да работим 
самостоятелно, трябва да 
можем сами да опишем и 

направим план за 
изпълнение на задачите си

Трябва да можем при 
общуване с хора от 

различни култури да 
уважаваме различното 

мнение без да влизаме в 
спор

Важно е при възникване на 
спор да може да направим 
компромис със собственото 
си мнение или да измислим 

компромисно решение

Доколко сте съгласни с тези твърдения:
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по-често от жените, отколкото от мъжете, а в най-висока степен – от младите на възраст 18-

30 години, както и от жителите на областните центрове и градовете.  

 

Около 79% са съгласни с твърдението, че за да работим самостоятелно, е 

необходимо да можем сами да опишем и да направим план за изпълнение на задачите 

си. Жителите на областните центрове и младите (18-24 г.) най-често споделят категорично 

съгласие с това твърдение.  

 

Уменията за решаване на конфликти също са от изключителна важност – близо 79% 

споделят съгласие с твърдението, че при общуване с хора от различни култури е 

необходимо да умеем да уважаваме различното мнение, без да влизаме в спор и 

конфронтация. Това мнение се споделя по-често от жените, отколкото от мъжете, а най-

категорично – от младите (18-24 г.).3 От своя страна, около 74% заявяват, че при възникване 

на спор е важно да умеем да направим компромис със собственото си мнение или да 

подходим дипломатично/да измислим компромисно решение.  

 

ЗНАНИЕ, СЕБЕПОЗНАНИЕ И КРИТИЧНО РАЗБИРАНЕ  

 

В съвременното общество огромният поток от информация и широкият спектър от 

комуникационни и информационни канали са се превърнали в нож с две остриета. Все по-

трудно е за хората да отделят съществена от незначима информация, с все по-голяма 

лекота се осъществява разпространение на дезинформация и фалшиви новини. Похватите 

на информационната пропаганда4 са трудно доловими и едновременно с това – 

изключително ефективни. Благодарение на богат набор от медийни и маркетингови 

инструменти потребностите на хората могат да бъдат анализирани в дълбочина и по този 

начин може да бъде оказано директно или индиректно влияние върху тяхното 

потребление, поведение и/или преценка. Трима от всеки четирима (74%) пълнолетни 

граждани на България считат, че знаят какво означава пропаганда. Сред хората, които 

смятат, че са наясно със значението на думата, най-нисък е делът на тези с начално и 

основно образование, както и сред жителите на селата. 

 
3 Q21.16 
4 Терминът „пропаганда“ е с неутрален характер преди двете световни войни. Негативен смисъл придобива 
в резултат от дейността на Министерството на пропагандата и информацията, създадено от Третия райх 
(Хитлеристка Германия).  
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Легенда: Средни стойности по скалата 1 до 5, където 1 е „Изобщо не съм съгласен/а“, а 5 – „Напълно съм 

съгласен/а“ 

 

Същевременно всеки втори смята, че е осъзнал, че проявява предразсъдъци в 

някои ситуации. Това мнение се споделя по-често от столичани и от жителите на областни 

центрове, както и от младите (18-30 г.), а по-рядко – от възрастните (над 61 г.), от жителите 

на градове и села. 

 

Мнозинството от българите (68%) смятат, че разбират ефекта, който оказват 

медиите върху поведението и преценките на хората. Най-често споделят увереност 

младите (18-30 г.) и хората до 50-годишна възраст. От своя страна, тези, които считат, че не 

разбират ефекта, който оказват медиите върху поведението и преценките на хората, са 

около 8% във възрастовата група 18-24 години, 7% в групата 25-30 години, 11% в групата 31-

40 години, 5% от хората на 41-50 години и 8% в групата над 51-годишна възраст.  

Около 51% от анкетираните, които смятат, че разбират ефекта, оказван от медиите 

върху поведението и преценките на хората, имат доверие на традиционните медии, а 33% 

– по-скоро нямат. Сред хората, които заявяват, че не разбират ефекта на медиите върху 

поведението на хората, 35% имат доверие на традиционните медии, а 44% – нямат.  
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Доколко сте съгласни с тези твърдения:
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Приблизително всеки втори счита, че е наясно с механизмите, посредством които 

медиите избират, преразказват и редактират информацията. От своя страна, 16% 

признават, че не са наясно с тези механизми, а други 27% заемат неутрална позиция.   

 

Приблизително всеки втори е склонен да се довери на традиционните медии 

(телевизия, радио, печатна преса), а двама от всеки петима – на социалните медии 

(социални мрежи, блогове, форуми, подкасти и т.н.).  

 

Крос-табулация Q21.20 * Q23.15  

(Общ сбор по ред и колона,  

процентен дял спрямо  

изследваната съвкупност)  

Кумулативен 

дял на 

доверие...  

Неутрална 

позиция 

Кумулативен 

дял на 

недоверие... 

...към традиционните медии  

Кумулативен дял 

на съгласие с 

твърдението:...  Разбирам ефекта, който 

оказват медиите върху 

поведението и 

преценката на хората 

34,6 10,8 22,6 

Неутрална 

позиция 
10,3 6,7 7,1 

Кумулативен дял 

на несъгласие с 

твърдението:...   

2,8 1,6 3,5 

 

 

Крос-табулация Q21.20 * Q23.16  

(Общ сбор по ред и колона,  

процентен дял спрямо  

изследваната съвкупност) 

  

Кумулативен 

дял на 

доверие...  

Неутрална 

позиция 

Кумулативен 

дял на 

недоверие... 

...към социалните медии 

Кумулативен дял 

на съгласие с 

твърдението:...  Разбирам ефекта, който 

оказват медиите върху 

поведението и 

преценката на хората 

28,6 16,9 22,3 

Неутрална 

позиция 
7,9 9,5 6,9 

Кумулативен дял 

на несъгласие с 

твърдението:...   

1,9 2,5 3,5 

 

Общо около 35% са респондентите, които споделят доверие към традиционните 

медии и едновременно с това смятат, че разбират ефекта, който медиите оказват върху 

хората. По-нисък е делът на тези, които споделят доверие към социалните медии и 

същевременно с това смятат, че разбират ефекта, който медиите оказват върху хората. 
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Между 22 и 23% е делът на хората, които считат, че са наясно по какъв начин 

влияят медиите върху човешкото поведение и преценка и същевременно с това не им се 

доверяват.   

 

Доброволчество  

Дейностите, свързани с доброволчески труд, не са от най-популярните сред 

обществото. През последните 12 месеца само 4,5%5 от анкетираните са посочили, че са 

полагали труд доброволно. В повечето случаи това са лица между 25 и 30 години. Според 

степента на завършено образование активни доброволци са предимно хора с образование 

след средното, но не висше или такива с придобита степен на висше образование 

„магистър“. Най-често са участвали в доброволчески инициативи хора, които работят на 

длъжности с ръководни функции или квалифицирани работници. 

Всички, посочили, че са били доброволци, са участвали през последната година в 

поне още една дейност от обществена значимост. Сред тях са даряване за благотворителни 

каузи, участие в подписка или петиция в полза на кауза или даряване на пари на 

организация или нуждаещи се, с които нямат роднинска връзка. 

При директен въпрос към анкетираните дали през последната година са взимали 

участие в доброволческа работа делът на потвърдилите се увеличава. С около 9% повече са 

тези, които отговарят положително, въпреки че на предходния въпрос (при спонтанно 

посочване) не са отбелязали, че се извършвали подобен тип дейности. Това са лица, които 

заявяват, че познават принципите на гражданското участие и имат готовност и познания да 

се включват в други активности от гражданско значение. В по-голямата си част те вече го 

правят на практика, защото през последните 12 месеца са участвали в поне една 

инициатива от обществена значимост.6  

 
5Q40. През последните 12 месеца участвали ли сте в някоя от следните дейности: 
6 Q44. През последните 12 месеца участвали ли сте в доброволческа работа? 
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Водещо за по-голямата част от активните доброволци се оказва желанието да 

бъдат полезни и да оказват помощ на конкретни хора в неравностойно положение. 

Допълнителен мотив за активност от страна на гражданите са и конкретните каузи, а 

единични случаи се включват в подобни активности, за да могат да усвоят нови знания и 

умения или поради възможността за създаването на нови познанства и контакти в една по-

различна среда. 

Последните мотиватори са посочвани предимно от по-младите анкетирани лица, 

които към момента на попълване на анкетата са посочили, че са ученици или студенти. Все 

пак желанието за помощ и подкрепа е споделяно от всички, извършващи доброволен труд, 

без значение населеното място, възрастта или степента на тяхното образование.7 

Граждански инициативи  

Освен с участие в доброволчество най-голяма част от анкетираните граждани се 

включват в дарителски и благотворителни кампании и каузи, които имат за цел да 

подпомогнат конкретно нуждаещо се лице. През последната една година в подобни 

дейности са се включвали над 20% от всички анкетирани. Сходен дял пък са посочили, че 

са участвали в протестни действия, подписки и петиции с конкретна цел. Други близо 5% са 

посещавали предизборни мероприятия или дори са взимали участие като наблюдатели, а 

малко под 4% са работили за политическа партия или са осъществили контакт с обществен 

служител на национално, регионално или местно ниво. 

 
7 Q45. Какво Ви мотивира/убеди да се включите в доброволческата дейност? 
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През последните 12 месеца участвали ли сте в някоя от следните 

дейности: 

 

Даряване за благотворителна кауза 14,0% 

Дарили сте пари на организация или нуждаещи се (но не роднина) 8,1% 

Участвали сте в протестни действия 5,1% 

Участвали сте в подписка/петиция в полза на някаква кауза 4,9% 

Участие в избори като наблюдател 4,8% 

Посещавали сте предизборни мероприятия 4,8% 

Работа като доброволец 4,5% 

Купуване/ползване на продукти/услуги от хора, на които искате да 

помогнете, или от фирми/организации, чиято позиция по обществени и 

политически теми подкрепяте/симпатизирате 

4,5% 

Подписване на петиция 3,9% 

Работили сте за политическа партия 3,8% 

Набрали сте средства за подпомагане на нуждаещи се 3,3% 

Свързали сте се с обществен служител на национално, регионално или 

местно ниво  

3,3% 

Участие в избори като застъпник 2,9% 

Подпомагане на предизборни дейности 2,7% 

Пускали сте жалби или сигнали до институции 2,5% 

Бойкотиране на определен бизнес/фирма чрез спиране на пазаруването 

от определено място *Пояснения от анкетьор 

2,3% 

Участвали сте в синдикална дейност 2,2% 

Отправяне на предложения към общинската или държавната 

администрация 

2,0% 

Търсили сте съдействие/комуникация с лица на избираеми позиции 2,0% 

Участвали сте в публични политически дискусии 1,4% 

Участвали сте в публични демонстрации 1,3% 

Свързали сте се с или сте се появили в медиите 1,3% 

Участвали сте в стачка 1,2% 

Свързали сте се с политик 1,2% 

Писане на писмо/жалба/сигнал до омбудсмана 1,0% 

Посещавали сте приемни дни на лица на избираеми позиции 1,0% 

Изразяване пред публични власти (писмено) на позиции и препоръки по 

обществени теми 

0,9% 

Участие в обсъждане или даване на становище по покана на държавна 

институция 

0,4% 
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Участие в обществени консултации, дискусии, срещи, допитвания, 

публични заседания на представители на институции 

0,3% 

Участвали сте в инициативи на групи за натиск 0,1% 

Не съм правил нито едно от изброените  66,7% 

Респондентите, които са посочили,  че са посещавали лица на избираеми позиции, 

писали са писма и жалби до омбудсмана или са изразявали свои позиции пред публичните 

власти, са предимно представители от областните градове с висше образование, заемащи 

ръководни позиции или притежаващи собствен бизнес.  

Тези, които през последните 12 месеца са се включвали в протестни действия, 

изразяващи се в бойкотиране на определен бизнес или участие в инициативи на групи за 

натиск,  отново са единични, като сред тях попадат представители на малките градове или 

столицата, между 41 и 50-годишна възраст, със средно и висше образование.    

Въпреки че над 66% от генералната съвкупност не вземат участие в нито една от 

изброените инициативи, се откроява малка, но хомогенна група, съставена от граждани, 

които вземат участие в пет и повече от посочените дейности през последните 12 месеца. 

Това са лица, които в началото на изследването са заявили, че имат познания в областта на 

гражданското участие и изразяват своето мнение по въпроси, свързани с работата на 

институции на местно ниво. В групата попадат както лица до 24-годишна възраст, така и 

хора на възраст над 50 години. 

Интересно е да се проследи в каква роля участват граждански активните 

респонденти. Повече от 50%8 посочват, че обикновено са съпричастни към дадено събитие 

или дейност, но не взимат активно участие в него. Други 45% посочват, че са активни 

участници,  а едва 5,2% са заявили, че те самите са инициатори на дейностите, в които се 

включват. 

Докато сред съпричастните лица попадат граждани от всички възрасти, населени 

места и степени на образование, то при заявилите висока активност преобладават 

респонденти със средно или висше образование, които изпълняват неквалифициран и 

квалифициран труд, най-често в рамките на малки или областни градове.  

Интересно за групата, която няма активно гражданско участие е, че се разделя на 

хора, които познават темата за гражданското участие, и други, които споделят, че не са 

достатъчно информирани или дори не смятат за важно да получават подобен тип знания. 

Тези, които все пак са запознати с основни механизми и практики за изразяване на  

 
8 Q41. При участието Ви в тези дейности Вие сте били: 
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гражданска позиция, но остават само съпричастни към конкретни каузи, в по-голямата си 

част са от столицата или от областните градове и са над 40-годишна възраст. В същото 

време след последните попадат и по-критични и недоверчиви граждани по отношение на 

работата на конкретни институции на местно ниво, които признават, че не знаят как да 

допринесат за подобряване състоянието на мястото, на което живеят или дори не виждат 

смисъл. 

От своя страна, значителна част от активно участващите са посочили, че освен да се 

информират през медии и интернет срещат общественозначими теми във всекидневната 

си работа или контактуват с лица с известен опит в областта на гражданското участие. Част 

от тях се включват в подобни инициативи с цел да обменят опит с лица със сходни на 

техните разбирания и да осъществят нови контакти с други съмишленици. Също така по-

голямата част от активните граждани са на мнение, че участието им в инициативи с 

обществена значимост би допринесло за подобряването на процесите на регулиране на 

работата на институциите, повишаване качеството на политиките и публичните услуги.  

 

Процентно разпределение само сред отговорилите, че през последните 

12 месеца са взели участие в поне една дейност/гражданска инициатива 

от горепосочените  

  

 

Колонен % 

При участието Ви в тези дейности 

Вие сте били:  

Инициатор 5,2% 

Активен участник 45,7% 

Съпричастен, но без активно участие 53,9% 

Самоопределилите се като инициатори представляват около 2% от цялата 

изследвана съвкупност. В конкретния момент на провеждане на изследването 

идентифицираните инициатори са граждани от областни и малки градове, на възраст 

между 31 и 40 години, високообразовани и квалифицирани специалисти, които упражняват 

свободни професии. Всеки втори, който е инициирал кауза или друга благотворителна 

дейност, е заявил своето ниско доверие в институции на национално и местно ниво и 

остава критичен към конкретни структури като парламент, съд и полиция.    

Отговорите на повече от половината инициатори показват тяхното постоянство и 

опит в изразяването на гражданско мнение и позиции. Половината от тях посочват, че по 

време на организираните от тях инициативи са планирали всички стъпки и са знаели какво 

трябва да се направи,  за да може те да се осъществят. Друга четвърт отбелязват, че са 

планирали организацията, но са научавали нови неща по време на нейното осъществяване, 

тъй като в началото не са били наясно какво точно трябва да се направи. Последните 25% 

признават, че са действали напълно спонтанно и без предварителен план. Например без 
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предварителна подготовка са организирали инициативи, насочени към сферите на 

околната среда, туризма и държавната администрация. 

Сред хората, които са посочили, че през последните 12 месеца са участвали в 

някаква форма на гражданска инициатива, този тип прояви са били най-често на тема, 

свързана с околна среда, здравеопазване, социална политика. На четвърто място се 

нареждат човешки права, следвани от регионални политики, култура и образование.  

Съвсем естествено част от темите са застъпени предимно в големите градове. 

Активности, свързани с човешки права, образование и младежки политики, присъстват в 

по-голяма степен там. В малките градове и селата най-често са организирани инициативи в 

областта на регионалната и социалната политика, околна среда, здравеопазване и 

образование. 
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Близо 60% от участвалите в някаква форма на гражданска инициатива споделят, 

че резултатът от тези прояви е бил частичен. В една трета от случаите целите са напълно 

постигнати, а малко над 8% от организираните дейности не постигат успех. Не са били 

доведени докрай действия в области, свързани с бизнес средата, а поставените цели, 

засягащи областта на качество и безопасност на храните или защита на потребителите, са 

оценени като успешно постигнати.     

 

Интересно е да се види връзката между лица, които заявяват, че са добре 

информирани, но остават граждански неактивни. Без значение от крайния резултат повече 

от половината респонденти, участвали в различни инициативи, споделят, че след техния 

край инициативната група се разпада и членовете в нея не поддържат контакт помежду си. 

Друга една четвърт отбелязват, че все още поддържат връзка с останалите, включени в 

дейността, но не се събират и не правят нищо ново заедно.   

18,2% от активистите продължават да обсъждат идеи и подготвят нови кампании и 

дейности със свои съмишленици. Интересно е да се отбележи, че нито един респондент не 

е посочил, че групата се е регистрирала като НПО.  
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Пътна карта на гражданската активност 

Пътната карта, която използват хората при възникнал обществен проблем, започва 

в границите на тяхното населено място или община. Това може да се дължи както на факта, 

че достъпът до местната власт е по-лесен, така и на това, че хората най-често 

идентифицират като значими проблемите от компетенциите на общината.  

Местната власт се оказва първото място, на което гражданите най-често биха 

потърсили решение на общественозначим проблем, с който се сблъскват. Това е валидно 

както за гражданите в малките населени места, така и в големите областни градове и 

столицата. Значително по-малък процент се обръщат към свой познат, който работи в 

държавна институция, а едва след това търсят помощ от отговорни лица в държавни 

структури на централно ниво.9  

 
9 Q39. Кое е първото място, на което бихте търсили решение на общественозначим проблем, с който сте се 
сблъскали? 
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Друг значителен дял от отговорилите остават скептични и споделят че, няма смисъл 

да търсят помощ и подкрепа, защото не вярват нещо да се направи. Сходен дял не знаят 

към кого да се обърнат за помощ. Подобни отговори са посочени от представители на 

всички населени места, възрасти и степени на образование или заетост.  

На национално ниво фигурата на омбудсмана среща най-голямо доверие от страна 

на анкетираните. Единични случаи се обръщат за подкрепа към президента, народен 

представител или друг политик, на когото симпатизират. Решение на наболял проблем от 

омбудсмана търсят предимно представители на столицата и областните градове, които 

заемат ръководни позиции на работното си място или са заети в сферата на 

правораздаването. 
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Граждански сдружения  

Нисък е делът на гражданите, които споделят, че членуват в някакъв тип 

граждански сдружения. Близо 10% посочват, че са част от сформирана група в рамките на 

читалища на местно ниво, като подобна активност е присъща за малките градове и селата. 

Участието в профсъюзи е характерно за граждани, живеещи в областни градове и 

столицата, като в такива се включват малко над 6% от анкетираните. Под 4% взимат участие 

в различни клубове по интереси, професионални или бизнес организации и спортно или 

ловно-рибарски дружества, като последните съвсем естествено са предпочитани от мъже 

между 41 и 50-годишна възраст. В неправителствени организации членуват едва 2,3% от 

попадналите в обхвата на изследването, а цели 77% заявяват, че не членуват никъде.10  

На конкретен въпрос за възможността и желанието за участие в работата на 

организация с нестопанска цел 35% от анкетираните изразяват своята готовност да вземат 

участие в дейността ѝ, при условие че харесат каузата, която тя защитава. От своя страна, 

около 21% са категорични, че при никакви обстоятелства не биха взели участие в работата 

на неправителствени организации.11 Тази позиция е споделяна от граждани, живеещи в 

областни и малки градове и села, които са поставили по-ниски оценки по отношение на 

прозрачността на работата на неправителствените организации. 

 
10 Q47. Членувате ли в някоя от следните организации? 
11 Q53. При какви обстоятелства бихте взели участие в работата на НПО? 
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Очакването към съвместна работа с НПО е то да се случва при високо ниво на 

информиране и допитване до мнението на хората – 14,3% (информиране) и 9,6% 

(допитване). От съществено значение за 10% от отговорилите е съставът на самата 

организация – те заявяват, че биха били част от нея, ако е изградена от експерти, които биха 

подпомогнали с консултации и обучения всички членуващи в нея. Последните твърдения 

са подкрепени от високообразовани граждани, които изпълняват квалифициран труд и 

често в своята работа срещат теми за гражданска активност и участие.  
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Общото усещане за недостатъчно познаване на структурата, работата и функциите 

на неправителствените организации се вижда и от степента, в която гражданите им се 

доверяват. Над 40% от анкетираните остават по-неутрални в своята преценка и отнасят 

отговора си към опцията „не мога да преценя“.  Други 28,9% са по-категорични и избират 

за свой отговор негативните измерения на скалата. С по-малко от процент повече – 29,2%, 

са тези, които отбелязват, че имат доверие в неправителствените организации и техните 

представители.  

Тази част от лицата, които не дават ясна оценка, запазват своите по-скоро 

неутрални позиции и по отношение на доверието и равнопоставеността в други 

организации, институции, структури и отговорни лица. Сред хората, заявили по-високо 

ниво на доверие, са живеещите в селата и малките градове, между 25 и 40 години, с висше 

образование. 

На другата крайност – най-недоверчиви по отношение дейността и 

представителите на НПО сектора, са жителите на столицата и областните градове.  

Непознаването и недоверието към работата на НПО се вижда и в това, че едва 

около 1% споделят, че биха потърсили решение на общественозначим проблем, с който са 

се сблъскали, именно от неправителствени организации. Това са единични случаи на 

граждани от различни по тип населени места и възраст. Общото между тях е, че въпреки 
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желанието си да разрешат конкретен проблем, нито един от тях не е бил активен участник 

в дейности, организирани чрез НПО. Най-често те посочват, че са били съпричастни, но без 

особено активно участие към дарителски кампании и инициативи за набиране на средства 

за нуждаещи се или подписки и петиции в ползва на конкретна кауза. 

Гражданско участие 
 

Даване на становище  
 

Мнозинството от пълнолетните граждани на страната (93%) посочват, че никога не 

са давали становища и предложения по стратегически документи, проекти или нормативни 

актове. Само 7% посочват, че са давали становища (писмено, устно, по време на срещи, 

обсъждания и други) по отношение на стратегически документи, проекти на решения 

и/или нормативни актове, подготвяни от държавни институции. Активност са проявили 

близо 11% от жителите на градовете, около 7% от жителите на селата, 6% от жителите на 

областните центрове и около 3% от столичани, най-често граждани над 51-годишна 

възраст.12  В повечето случаи становищата и предложенията от страна на гражданите са по 

въпроси, свързани с околна среда, регионална политика, култура, защита на 

потребителите, здравеопазване, образование и т.н.13  

 

На въпрос „Към кои от следните институции сте давали препоръки? (с 

възможност за повече от един отговор)“ пълнолетните жители на страната посочват най-

често местната власт (7%) и значително по-рядко – централната администрация 

(министерства, агенции и други) (2,5%), съдебната власт (ВСС, съдилища, прокуратура) 

(0,4%) и законодателната власт – Народното събрание (0,3%).     

 

Жителите на градовете са значително по-активни при отправянето на конкретни 

препоръки към местната власт, отколкото столичани, жителите на областните центрове 

и на селата. Близо 14% от жителите на градовете посочват, че са отправяли конкретни 

препоръки към местната власт, докато сред жителите на селата този дял е 7%, а сред 

 
12 Q9. Вие лично давали ли сте становища (писмено, устно по време на срещи, обсъждания и др.) по 
стратегически документи, проекти на решения и/или нормативни актове, подготвяни от държавни 
институции? 
13 Q10. В кои от следните области на политики сте давали становища (писмено, устно по време на срещи, 
обсъждания и др.)? 
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жителите на областните центрове – около 5%. Най-пасивни са столичани – не повече от 4% 

от жителите на София заявяват, че са отправяли препоръки към местната власт.14  

Участие в различни обществени дебати, дискусии и форуми  
 

Като цяло е нисък делът на хората, които проявяват интерес към активно участие 

в публични инициативи, обществени дискусии или организации.  Ако хората не са 

доволни от управлението, по-скоро биха заявили своя вот по време на избори (44%) или ще 

проявяват активност в социалните медии (10%) и ще се обърнат към български и чужди 

медии (4%), отколкото да участват в търсене на промяна посредством създаване на 

политическа партия (1%). 

 

Значително по-висок е делът на хората, които смятат, че сигнал до медиите и 

привличане на вниманието им относно обществен проблем е по-ефективно, отколкото 

участие/провеждане на протест, организиране на петиция, организиране на граждани с 

цел оказване на натиск, контакт с политици или работа и ангажираност с партия и 

политическа кауза. Близо две трети от хората смятат, че привличането на вниманието на 

медиите би постигнало видим ефект.15  

 

Около 8% изразяват готовност да говорят пред медии относно проблем като 

корупцията. Близо 4% посочват, че биха се обърнали към български и дори чужди медии, 

ако не са доволни от управлението на страната, а 10% биха споделили своето недоволство 

в социалните медии.16 Не повече от 1% обаче споделят, че през последните 12 месеца са се 

свързали или са се появили в медиите.17 

 

Участие на публични заседания при вземане на решения и обсъждане на политики 

на институции на национално или местно ниво  
 

Мнозинството от хората като цяло избягват или се въздържат от участие в 

обществени консултации или други форми на включване в процеса на вземане на 

решения. Сред причините за тази гражданска пасивност най-често са посочвани следните 

отговори 

 
14 Q11. Към кои от следните институции сте давали препоръки? 
15 Q43. Колко ефективни според Вас са или биха могли да бъдат следните дейности? - Привличане вниманието 
на медиите 
16 Q51. Ако не сте доволен от управлението на страната, бихте ли предприели някакви действия? 
17 Q40. През последните 12 месеца участвали ли сте в някоя от следните дейности: 
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- Не съм компетентен да участвам (31%); 

- Няма смисъл, никой няма да ме чуе (20%); 

- Не знам по какъв начин мога да се включа (14%); 

- Неудовлетвореност от формата и организацията като цяло на обществената 

консултация/обсъждане/среща (12%); 

- Няма организация посредник, която да изразява и отстоява интересите ми (10%).18  

 

Форми на гражданска активност – онлайн, присъствени, подписване на петиции, 

подписки и други  

Около 40% считат, че организирането на петиции по дадени обществени и/или 

политически проблеми е ефективен инструмент на гражданското участие. Скептични 

възгледи споделят 17% и считат подписките за неефективни.19 

 

Около 16% биха се включили в подписка, ако са недоволни от управлението на 

страната,20 а всеки десети декларира готовност да участва в петиция срещу корупцията.21 

През последните 12 месеца не повече от 5% са поставили името и подписа си в 

подписка/петиция в полза на някаква кауза.  

 

Нисък е делът на хората, които декларират активност в присъствени форми на 

гражданска активност – участие в синдикална дейност (2%), търсене на съдействие и/или 

комуникация с лица на избираеми позиции (2%), посещаване на приемни дни на лица на 

избираеми позиции (1%), участие в публични политически дискусии (1%) и т.н.  

 

Нисък е и делът на хората, които декларират, че са използвали възможностите за 

електронно участие в работата на институции, за да наблюдават публични заседания. 

Електронното участие е слабо разпространено сред респондентите – 77% никога не са 

ползвали, а 12% посочват, че не знаят дали са налични възможности за електронно участие 

в институциите. Сред възможностите за електронно участие в работата на институции, 

които хората декларират, че са ползвали, най-често са попълване на онлайн анкети на сайт 

на институцията (8%) и подаване на електронни жалби/сигнали (6%), а по-рядко – 

наблюдаване на публични заседания (3%), пускане на сигнал/предложение в публична 

група на дадена институция/община (2%), писане на  сигнал/предложение в официалната 

 
18 Q52. Какво би Ви спряло да участвате в обществени консултации или други форми на включване в процес 
на вземане на решения? 
19 Q43. Колко ефективни според Вас са или биха могли да бъдат следните дейности? 
20 Q51. Ако не сте доволен от управлението на страната, бихте ли предприели някакви действия? 
21 Q29. Какви действия срещу корупцията бихте извършили лично Вие или бихте подкрепили? 
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страница на съответната администрация в социалните мрежи (2%), пускане на писмо чрез 

формата за граждани, която се намира на интернет страницата на институцията (1%), 

писане на сигнал/предложение на профила/страницата в социалните мрежи на 

ръководителя на съответната институция (напр. кмет) (1%).22 

 

Около 26% от респондентите оценяват положително информацията, която 

институциите предоставят онлайн, и заявяват, че тази информация им е помогнала да 

разберат какви стъпки е необходимо да предприемат за упражняване на правата им като 

граждани.  

 

Участие в протести  
 

Протестните действия са гражданско действие за натиск над властите с цел 

изразяване на публично недоволство по повод политики и политически решения.  

 

Като цяло, всеки втори пълнолетен български гражданин оценява участието в 

протести като ефективно действие за коректив на работата на институциите и властта. Не 

повече от 10% обаче оценяват протестите като напълно ефективни. Около 39% смятат, че 

организиране на граждани с цел оказване на натиск би постигнало ефект, но отново едва 

една десета споделят в пълна степен съгласие с твърдението.23  

 

Българските граждани по-често заявяват готовност за участие в мирни 

демонстрации като митинг и/или шествие (16%) и стачка (8%), отколкото в радикални 

форми на изява – уличен бунт (6%) и/или атака срещу парламента (3%).24 Жителите на 

столицата и на областните центрове, както и хората на възраст до 40 години декларират 

най-често мотивация и готовност за участие в митинги и шествия.   

 

Около 18% биха участвали в протест срещу корупцията, 10% биха бойкотирали 

бизнес, за който смятат, че е корумпиран.25 

 

Подаване на жалби и сигнали  
 

 
22 Q22. Използвали ли сте до момента следните възможности за електронно участие в работата на 
институции? 
23 Q43. Колко ефективни според Вас са или биха могли да бъдат следните дейности 
24 Q51. Ако не сте доволен от управлението на страната, бихте ли предприели някакви действия? 
25 Q29. Какви действия срещу корупцията бихте извършили лично Вие или бихте подкрепили? 
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Приблизително 6% от анкетираните са използвали възможностите за електронно 

участие в работата на институции, за да подадат електронна жалба/сигнал, в това число 

– пускане на сигнал/предложение в публична група на дадена институция/община (2%), 

писане на сигнал/предложение в официалната страница на съответната администрация в 

социалните мрежи (2%), пускане на писмо чрез формата за граждани, която се намира на 

интернет страницата на институцията (1%), писане на сигнал/предложение на 

профила/страницата в социалните мрежи на ръководителя на съответната институция 

(напр. кмет) (1%).26 

 

През последните 12 месеца почти 3% са пускали жалби или сигнали до институции, 

а 1% са писали жалба/сигнал до омбудсмана.27  

 

Около 36% от пълнолетните граждани на страната изразяват готовност да 

сигнализират в случай на корупция. Хората, които не биха подали сигнал срещу корупция, 

посочват като основни причини, че се страхуват от последиците (40%), смятат, че 

злоупотребата ще е трудно доказуема (29%) или споделят опасение, че длъжностните лица 

също са корумпирани (29%). Всеки четвърти (26%) не би подал сигнал срещу корупция, тъй 

като не би искал да бъде призоваван и да губи време по институции (полиция, прокуратура, 

съд).28 

 

Близо 24% заявяват, че са ставали свидетели на корупционна практика, но едва една 

трета от тях посочват, че са потърсили помощ. 

 

Дарителство 

ДАРЕНИЕ ЗА КАУЗА ИЛИ ЗА ГРАЖДАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ  

В рамките на последната една година 14% посочват, че са направили дарение за 

благотворителна кауза, около 8% са дарили пари на организация или на нуждаещи се (но 

не роднини), а около 3% лично са участвали в набиране на средства за подпомагане на 

нуждаещи се.    

 

Дарение за благотворителна кауза е дейност, присъща по-често на жените, 

отколкото на мъжете. По-често даряват висшисти, хора на възраст 31-60 години, жители на 

областни центрове и градове, а най-рядко – младите на възраст 18-24 години и най-

 
26 Q22.1. Използвали ли сте до момента следните възможности за електронно участие в работата на 
институции? 
27 Q40. През последните 12 месеца участвали ли сте в някоя от следните дейности: 
28 Q30. Поради какви причини не бихте подали сигнал за корупция? 
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възрастните (над 61 г.), хората с ниско и средно образование, жителите на селата и на 

столицата. 

 

Хората, които през последната година са се ангажирали с дарение на пари на 

организация или на нуждаещи се (но не роднини), по-често са жители на областни 

центрове и на столицата, спадат към възрастовите групи между 25-30  и 51-60 години, хора 

със средно и висше образование.  

 

Сред хората, които са се ангажирали с набиране на средства за подпомагане на 

нуждаещи се, преобладават мъже, жители  на страната извън столицата, на възраст между 

31 и 60 години, със средно и висше образование. 

 

Пандемията от коронавирус е оказала влияние върху хората, които се ангажират с 

дарителство. Въпреки че повечето от тях заявяват, че са дарявали колкото и преди 

пандемията, около една трета от тях считат, че са се ограничили и са дарявали по-малко. 

Данните показват, че:  

- Сред хората, които през последните 12 месеца са дарявали за благотворителна 

кауза, двама от всеки петима считат, че са дарявали колкото и преди, една трета – 

по-малко от преди, а един от всеки десет – повече от преди.29  

- Сред хората, които са набирали средства за подпомагане на нуждаещи се, 

половината са дарявали колкото и преди, а около една трета – по-малко от преди.30  

- Сред хората, които са дарявали пари на организация или нуждаещи се (но не на 

роднини), около две трети посочват, че са дарявали колкото и преди, една пета – по-

малко от преди, и едва около 6% – повече от преди.31   

Обществена позиция 

ИЗРАЗНИ ФОРМИ НА ГРАЖДАНСКА И ОБЩЕСТВЕНА ПОЗИЦИЯ – КУПУВАНЕ ИЛИ БОЙКОТИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

СТОКИ/МАГАЗИНИ/УСЛУГИ  

Нисък е делът на хората, които са склонни да подпомогнат или да бойкотират фирма 

или организация в зависимост от това дали конкретната организация подкрепя или е 

против тяхна обществена или политическа позиция. Делът на гражданите, които са 

склонни да покажат обществена позиция, като купуват/ползват продукти/услуги, е по-

висок от дела на тези, които са склонни да бойкотират даден бизнес поради несъгласие 

с обществена/политическа позиция. През последната година примери за такъв тип акции, 

 
29 Q66.24. Дарявали сте за благотворителна кауза или на хора в нужда 
30 Q66.6 Дарили сте пари на организация или нуждаещи се (но не роднини) 
31 Q66.7. Набрали сте средства за подпомагане на нуждаещи се 
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които придобиха по-широка чуваемост в публичното пространство, са бойкотирането на 

веригата за вестници и бързооборотни стоки Lafka, а за подкрепа чрез пазаруване – 

веригата за играчки „Хиполенд“. 

 

Близо 5% от пълнолетните жители на страната заявяват, че през последните 12 

месеца са купували/ползвали продукти/услуги от хора, на които искат да помогнат, или от 

фирми/организации, чиято позиция по обществени и политически теми 

подкрепят/симпатизират.    

 

От своя страна, приблизително 2% посочват, че през последните 12 месеца са 

участвали в бойкотиране на определен бизнес или на фирма, като са спрели да пазаруват 

от определено място.   

Не са еднозначни нагласите до каква степен биха могли да бъдат ефективни такъв 

тип дейности, свързани с бойкотиране на фирма, стока или услуга. Около 31% считат, че 

бойкотирането на определени продукти е ефективно, около 25% са на противоположното 

мнение, а 44% не могат да преценят. Около две трети от хората, които са участвали в 

бойкотиране на определени продукти или услуги, считат, че това е ефективно действие, а 

около една пета са скептично настроени, въпреки че декларират, че са участвали в такъв 

тип дейност.  

 

По отношение на ефективността на граждански инициативи от типа на бойкотиране 

на продукти по-често столичани и жителите на областни центрове, както и най-младите (18-

24 г.) споделят оптимизъм.32 

 

Що се отнася до бойкотиране на бизнес, за който се смята, че е корумпиран, всеки 

десети е склонен да се включи в такъв тип дейност, като с такова намерение са най-често 

жителите на столицата и на областните центрове, младите на възраст 18-30 години. 33 

 

 

  

 
32 Q43.3. Колко ефективни според Вас са или биха могли да бъдат следните дейности? - Бойкотиране на 
определени продукти 
33 Q29.6. Какви действия срещу корупцията бихте извършили лично Вие или бихте подкрепили? 
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Политическа активност 

 

В рамките на последните 12 месеца мнозинството от пълнолетните жители на 

страната не са участвали в никакви дейности, свързани с политически действия или форма 

на гражданско участие. Около две трети декларират, че  през последните 12 месеца не са 

проявявали каквато и да било форма на гражданска и/или политическа активност, не са 

участвали в никакви демонстрации или протести, не са подкрепяли кауза, не са се 

занимавали с доброволчество, дарителство, не са имали контакт с политици и институции. 

 

В случай на недоволство от управлението на страната заявените в изследването 

обществени намерения за участие в действия по-често са свързани с участие в редовни 

избори за Народно събрание и по-рядко – с настояване за предсрочни избори, с участие в 

подписка, протести и други форми на изразяване на гражданска позиция. 

 

Заявено намерение за участие и за предприемане на действия, изразяващи гражданска 

позиция 

 

На въпрос „Ако не сте доволен от управлението на страната, бихте ли 

предприели някакви действия?“ най-висок е делът на хората, които заявяват намерение 

да гласуват на избори за търсене на промяна (44%).34 По-често това намерение се заявява 

от респондентите във възрастовите групи 31-40  и 51-60 години, а най-рядко – от младите 

(18-30 г.). Вот на избори в търсене на промяна се посочва също така от приблизително всеки 

втори, който декларира, че е гласувал на последните парламентарни избори в страната.35    

 

В сравнение с декларираната готовност за гласуване на редовни избори 

значително по-нисък е делът на хората, които биха били склонни да настояват за 

предсрочни избори в случай, че са недоволни от управлението на страната – не повече от 

17%. Настояване за предсрочни избори би било подкрепено в по-висока степен от хората 

на възраст между 31-40 и над 51 години, жители на столицата и на областните центрове, 

по-често мъже и хора с висше образование.  

 

Мнозинството от анкетираните, които биха настоявали за предсрочни избори, ако 

не са доволни от управлението на страната, посочват, че са гласували на последните 

редовни парламентарни избори. Прави впечатление обаче, че не повече от една пета от 

 
34 Q51. Ако не сте доволен от управлението на страната, бихте ли предприели някакви действия? 
35 Q51.12 * Q49.5 
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тези, които са гласували на последните парламентарни избори, биха настоявали за 

предсрочни избори.  

 

 
 

Сред останалите форми на гражданско участие, които биха били реализирани или 

подкрепени от хората в случай на недоволство от управлението на страната, се открояват: 

- участие в подписка (16%),  

- участие в митинг или шествие (16%),  

- участие в стачка (8%),  

- готовност за бунт (6%) и дори атака срещу парламента (3%). 

Всеки десети посочва, че ако не е доволен от управлението на страната, би проявил 

активност в интернет пространството и по-конкретно в социалните мрежи, почти 4% са 

склонни да сигнализират български и чужди медии, а 3% подчертават, че биха се обърнали 

към Съда за правата на човека в Страсбург.  

 

Гражданско участие през последните 12 месеца чрез действия, изразяващи гражданска 

позиция  

 

17.7%

19.2%

1.2%

2.6%

2.6%

3.6%

5.8%

7.1%

8.2%

10.0%

16.1%
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43.7%
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Друго

Не знам

Бих участвал в създаването на политическа партия

Бих участвал в атака срещу парламента

Бих се обърнал към Съда за правата на човека в …
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Бих се включил в стачка

Бих писал в социалните медии

Бих се включил в подписка
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Ако не сте доволен от управлението на страната, бихте ли 
предприели някакви действия? 
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Политическата активност сред българските граждани през последните 12 месеца се 

проявява в няколко насоки:  

• Форми на демонстрации, протест 

o Участие в протестни действия (5,1%); 

o Бойкотиране на бизнес/фирма чрез спиране на пазаруването от определено 

място (2,3%); 

o Участие в публични демонстрации (1,3%); 

o Участие в стачка (1,2%); 

o Участие в инициативи на групи за натиск (0,1%).  

• Подкрепа на кауза, доброволчество, дарителство  

o Участие в подписка/петиция в полза на някаква кауза (4,9%); 

o Купуване/ползване на продукти/ услуги от хора, на които искате да 

помогнете или от фирми/организации, чиято позиция по обществени и 

политически теми подкрепяте/симпатизирате (4,5%); 

o Работа като доброволец (4,5%); 

o Подписване на петиция (3,9);36 

o Набиране на средства за подпомагане на нуждаещи се (3,3%); 

• Форми на политическа активност  

o Посещение на предизборни мероприятия (4,8%); 

o Участие на избори като наблюдател (4,8%); 

o Работа за политическа партия (3,8%); 

o Участие в избори като застъпник (2,9%); 

o Подпомагане на предизборни дейности (2,7%); 

o Лично участие в публични политически дискусии (1,4%); 

o Лично участие в медиите (1,3%); 

• Контакт/диалог с политици или институции  

o Контакт с обществен служител на национално, регионално или местно ниво 

(3,3%);  

o Подаване на жалби или сигнали до институции (2,7%); 

o Търсене на съдействие/комуникация с лица на избираеми позиции (2%); 

o Отправяне на предложения към общинската или държавната администрация 

(2%); 

o Осъществяване на контакт с политик – свързали сте се с политик (1,2%); 

o Посещаване на приемни дни на лица на избираеми позиции (1%); 

o Писане на писмо/жалба/сигнал до омбудсмана (1%); 

 
36 Q40.21. 
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o Изразяване пред публични власти (писмено) на позиции и препоръки по 

обществени теми (0,9%); 

o Участие в обсъждане или даване на становище по покана на държавна 

институция (0,4%);  

o Участие в обществени консултации, дискусии, срещи, допитвания, публични 

заседания на представители на институции (0,3%); 

 

Мотивация за гласуване на избори. Избирателна активност  
 

Общо около 88% от хората споделят мнението, че гласуването по време на избори 

е важно и отговорно действие, като близо две трети от тях подчертават, че то е от 

изключителна важност. Хората, които определят гласуването на избори като ключово за 

изграждането на отговорен гражданин, респективно отговорно гражданско общество, 

демонстрират по-висока активност по време на избори. 84% от анкетираните, които считат, 

че гласуването на избори е важно, са упражнили своя вот на последните местни избори, 

което е с 5% повече в сравнение с регистрираното средно ниво от 79% за пълнолетното 

население на страната. Сред хората, които не считат упражняването на вот по време на 

избори за важно или нямат мнение по въпроса, е осезаемо по-нисък делът на тези, които 

са гласували на последните местни, президентски, парламентарни или избори за 

Европейски парламент.  От своя страна, мнозинството от тези, които считат, че гласуването 

по време на избори не е важно, декларират, че не гласуват.37  

 

 

В кои от изброените по-долу последно 

провеждани избори сте гласували?  

 

(Колонен процент)  

 

Бихте ли посочили Вашето лично мнение 

за това до колко важни са изброените 

качества за изграждането на отговорен 

гражданин…  

  

 

Кумулативен 

дял на 

съгласните, 

че е много 

важно или 

по-скоро 

важно  

 

Неутрално 

мнение/ 

Не могат 

да 

преценят  

 

Кумулативен 

дял на 

съгласните, 

че изобщо 

не е важно 

или по-

скоро не е 

важно  

 

Изследвана 

съвкупност  

Избори за кмет 83,6% 49,1% 37,0% 78,9% 

 
37 Q49. В кои от изброените по-долу последно провеждани избори сте гласували?  * Q38.4 Бихте ли посочили 
Вашето лично мнение за това до колко важни са изброените качества за изграждането на отговорен 
гражданин - Да гласуваш по време на избори 
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Избори за президент 68,6% 34,0% 18,5% 63,8% 

Избори за общински съветници 66,8% 37,7% 25,9% 62,8% 

Избори за Народно събрание 63,0% 32,1% 14,8% 58,6% 

Избори за Европейски парламент 55,3% 20,8% 18,5% 51,1% 

Не гласувам на избори 8,6% 45,3% 55,6% 13,3% 

 

 

Мнозинството от пълнолетните български граждани (80%) считат, че гласуването 

по време на избори като цяло е ефективно. Около 40% са категорични в мнението си, че 

упражняването на активно избирателно право е ефективно, а други 39% – че е по-скоро 

ефективно. Това мнение се споделя по-често от хора над 31-годишна възраст, отколкото от 

младите (18-30 г.).  

 

От своя страна, близо 8% считат, че гласуването на избори е неефективно, като 

скептични нагласи се споделят по-често от хора с ниско и средно образование, както и от 

младите (18-30 г.). 

 

Традиционно българските граждани демонстрират най-висока избирателна 

активност на местен вот за кмет и общински съветници, а най-слаба – на избори за 

Европейски парламент, като данните от настоящото проучване потвърждават тази 

тенденция. Около 79% от хората декларират, че на последно проведените избори са 

гласували за кмет, а 63% – за общински съветници (последните редовни местни избори в 

България бяха проведени на 27 октомври 2019 г. и на 3 ноември 2019 г.), за президент – 

близо 64% (на 6 и 13 ноември 2016 г.), за Народно събрание – около 59% (26 март 2017 г.), 

а за Европейски парламент –  51% (26 май 2019 г.).38   

 

 
38 Q49. В кои от изброените по-долу последно провеждани избори сте гласували? 
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Сред столичани е най-ниска степента на мотивация за гласуване на избори. От своя 

страна, жителите на селата и на малките градове проявяват най-висока активност при 

упражняване правото им на глас.    

 

В кои от изброените по-долу последно 

провеждани избори сте гласували?  

(Колонен процент)  

Разпределение по тип населено място 

Столица Областен 

град 

Малък 

град 

Село Общо  

Избори за кмет 63,1% 82,1% 82,5% 82,2% 78,9% 

Избори за президент 46,7% 66,1% 69,4% 67,8% 63,8% 

Избори за общински съветници 36,1% 66,5% 71,3% 69,1% 62,8% 

Избори за Народно събрание 50,0% 58,4% 59,4% 65,1% 58,6% 

Избори за Европейски парламент 35,2% 50,2% 54,4% 61,8% 51,1% 

Не гласувам на избори 22,1% 10,5% 11,9% 12,5% 13,3% 

 

С нарастването на възрастта се увеличава мотивацията за гласуване. Активността 

при гласуване на избори е най-ниска сред младите (на възраст до 30 години), а най-висока 

13.3%

51.1%

58.6%

62.8%

63.8%

78.9%
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– сред хората над 61-годишна възраст. Всеки четвърти гражданин на възраст до 30 години 

подчертава, че не гласува на избори.  

 

В кои от изброените по-долу последно 

провеждани избори сте гласували?  

 

(Колонен процент) 

  

Разпределение по възрастови групи 

25-30 г.  31-40 г. 41-50 г. 51-60 г. 61+ Общо  

Избори за кмет 64,4% 74,4% 80,3% 85,7% 89,4% 78,9% 

Избори за президент 51,1% 63,2% 66,4% 71,4% 73,9% 63,8% 

Избори за общински съветници 42,2% 60,2% 64,8% 68,9% 74,9% 62,8% 

Избори за Народно събрание 48,9% 59,4% 63,1% 64,7% 68,1% 58,6% 

Избори за Европейски парламент 31,1% 51,1% 55,7% 57,1% 61,4% 51,1% 

Не гласувам на избори 24,4% 15,8% 11,5% 5,0% 4,8% 13,3% 

 

Доверие към политически партии 
 

Нагласи относно ролята на партиите и на политиците. Участие на гражданите в 

политиката 
 

Партиите и политиците са с най-нисък кредит на доверие сред всички субекти на 

политическата сцена. Политическите партии и политиците регистрират най-висок дял на 

негативни нагласи – 73% обществено недоверие, като по този начин дори изпреварват 

Народното събрание (69% недоверие) и правителството (68% недоверие).   

• Близо 73% нямат доверие на политическите партии. Не повече от 15% са склонни да 

им гласуват доверие.39 Сходен е делът на тези, които нямат доверие в политиците – 

73%. Не повече от 11% имат доверие на политиците.40  

• Около 63% оценяват дейността на политическите партии като непрозрачна.41 До 

голяма степен това обуславя високия дял на недоверие към партиите като цяло.  

• Близо една пета от хората, които считат, че институциите не се вслушват в мнението 

на гражданите, го отдават на политически/партийни пристрастия при работата на 

самите държавни органи.42 

 
39 Q23. В каква степен имате доверие на следните институции/организации? 
40 Q24. В каква степен имате доверие на следните хора? 
41 Q27. Моля дайте Вашата оценка на степента на прозрачност на работата на следните 
институции/организации? 
42 Q14. Вслушват ли се институциите в мнението на гражданите? * Q15 Като цяло какво е Вашето мнение - 
защо отделните институции не се вслушват в мнението на гражданите? 
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• Около 1% биха потърсили решение на общественозначим проблем, с който са се 

сблъскали, обръщайки се към политик, на когото симпатизират, а едва 0,4% – към 

офис/клуб на партия, на която симпатизират.43 

 

Ниският кредит на доверие към политическите партии обаче не влияе негативно на 

междуличностните отношения на база партийни или идеологически различия. 79% от 

пълнолетните граждани на страната заявяват, че като цяло уважават хората, които споделят 

различни политически възгледи. 

 

Положителните очаквания към политиците и партиите са свързани най-вече с ролята 

им в борбата с корупцията или при дейности, благоприятстващи оптимизирането на 

работата на институциите и повишаващи участието на гражданите при разработването на 

политики.  

 

Мнозинството от хората смятат гласуването на избори (80%) и участието в протести 

(48%) за достатъчно ефективни дейности за оказване на граждански контрол и влияние 

върху ролята на политическите субекти и върху публичните политики.  

 

Около 72% споделят мнението, че са необходими допълнителни усилия за 

повишаване на участието на гражданите и гражданското общество в работата на 

институциите и процеса на разработване на политики. Около 60% споделят увереност, че 

активното гражданско участие в работата на институциите до голяма степен води до по-

добри публични услуги. Близо 59% вярват, че гражданското участие в работата на 

институциите би могло да доведе до по-добро качество на политиките.44  

Приблизително 35% смятат, че личният контакт с политици може да бъде ефективен, 

а 33% считат, че работата за политическа партия може да бъде от полза. Като цяло обаче с 

много по-висока степен на ефективност са оценени действия като гласуване на избори 

(80%), участие в протестни действия (48%) или организиране на петиция (40%). 

 

Като действие срещу корупцията, което биха подкрепили, около 31% от хората 

заявяват готовност да гласуват за некорумпирани кандидати и партии.45  

 

 
43 Q39. Кое е първото място, на което бихте търсили решение на общественозначим проблем, с който сте се 
сблъскали? 
44 Q60. Според Вас води ли гражданското участие в работата на институциите до: 
45 Q29. Какви действия срещу корупцията бихте извършили лично Вие или бихте подкрепили? - Да гласувам 
за некорумпирани кандидати и партии 
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Сравнително ниска е политическата активност и мотивация за участие или членство 

в партийни структури сред пълнолетното население на страната.  

• Около 7% членуват в политическа партия в момента.46 Не повече от 3% членуват в 

неформална група за разрешаване на проблеми, засягащи обществения и/или 

политическия живот.47  

• През последните 12 месеца около 4% са работили за политическа партия, 1% са се 

свързали с политик по някакъв обществен проблем, 1% са участвали в публична 

политическа дискусия48 

• 4% заявяват, че изпитват най-силно чувство на принадлежност към партията, в която 

членуват или на която симпатизират.49 

• 1% декларират готовност да участват в създаване на политическа партия, ако не са 

доволни от управлението на страната.50 

 

Кандидатиране за избираема длъжност  

 

Общо около 6% от пълнолетните граждани декларират, че в някакъв момент от 

живота си са се кандидатирали за кмет, общински съветник или за друга избираема 

длъжност в политическия живот на страната.51 Към настоящия момент по-малко от 

половината от тях декларират, че членуват в политическа партия.52  

 

Посещаване на предизборни мероприятия  
 

Близо 5% от хората заявяват, че са посещавали предизборни мероприятия, като 

половината от тях членуват в политическа партия в момента. Поради пандемията от 

коронавирус обаче близо половината от хората, които са посещавали предизборни 

мероприятия, считат, че са намалили активността си в сравнение с времето преди 

пандемията. 

 

 
46 Q46. Членувате ли в политическа партия в момента? 
47 Q48. А членувате ли в някакви неформални групи? 
48 Q39. Кое е първото място, на което бихте търсили решение на общественозначим проблем, с който сте се 
сблъскали? 
49 Q54. С кое от следните места Ви свързва най-силно чувство за принадлежност? 
50 Q51. Ако не сте доволен от управлението на страната, бихте ли предприели някакви действия? 
51 Q50. До момента кандидатирали ли сте се за избираема длъжност? 
52 Q50. До момента кандидатирали ли сте се за избираема длъжност?  * Q46 Членувате ли в политическа 
партия в момента? 
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Общностен живот 
 

Характеристиките на общностния живот и чувството за принадлежност ще бъдат 

разгледани през няколко индикатора. На първо място, в следващата част от анализа ще 

бъде идентифицирано отношението на гражданите към средата, в която живеят, както и 

комуникацията им с различни групи хора. От ключово значение е и определянето на 

степента, в която анкетираните биха съдействали за подобряването на условията за живот 

в техния квартал, тъй като това ще даде представа за ангажираността им към общността, от 

която са част. 

На въпрос „Какво е Вашето цялостно впечатление –  как се променя кварталът, 

в който живеете, през последните няколко години?“ близо една втора смятат, че 

кварталът им не се е променил. Въпреки това около една трета считат, че кварталът, в който 

живеят, се е променил към по-добро, а около една шеста – към по-лошо. 

Най-положителни са оценките, поставени от живеещи в областни и малки градове, 

докато живущите в села в по-голяма степен смятат, че кварталът им не се е променил през 

последните години. Забелязва се, че около една четвърт от анкетираните в столицата са на 

мнение, че кварталът им се е променил към по-лошо, а малко над 38% считат, че промяна 

няма.53   

Според данните от изследването хората, с които анкетираните общуват най-често, 

са техните съседи, като 41,2% от респондентите посочват, че това се случва „Много често“. 

Друга група лица, с които анкетираните общуват по-често в квартала си, са родителите на 

деца и хора, споделящи сходни културни интереси. Тенденцията при тях обаче сочи, че 

едва около една пета от анкетираните го правят много често.    

С дял от около 10% се обособяват анкетираните, които се събират в квартала си със 

собственици на кучета и редовно спортуващи хора. 

Статистическото разпределение показва, че живеещите в по-малки населени места 

общуват със съседите си много по-често от останалите. Ако делът на столичани, посочили, 

че общуват много често със своите съседи, е около 31%, то в селата той достига почти 58%. 

В най-малките населени места хората общуват освен със съседите си и с хората, споделящи 

сходни културни интереси. В малките и областни градове анкетираните също формират 

своите контакти по интереси, но по-често попадат в компанията на хора, които спортуват 

на открито.   

 
53 Q57. Какво е вашето цялостно впечатление – как се променя кварталът, в който живеете през последните 
няколко години? 
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 Живеещите в столицата се обособяват като най-изолираната група. Освен 

относително слабата комуникация със съседите си анкетираните от София най-рядко са 

посочвали, че общуват с родители на деца от квартала, но за сметка на това са с най-висок 

дял при общуващите много често със собственици на кучета.  

 Анкетираните на възраст под 30 години по-често споделят, че общуват с хора, 

споделящи сходни интереси, спортуващи на открито и собственици на кучета, докато по-

възрастните общуват предимно със съседите си.54  

Мнението на широката общественост по отношение на това към кого изпитват най-

силно доверие е единодушно. Анкетираните са категорични, че имат най-голямо доверие 

на семейството си (98,6%). Малко над 86% от участниците в проучването споделят, че 

напълно се доверяват на членовете на своето разширено семейство. Роднините и 

приятелите се поставят на относително равни места, като се забелязва съвсем лек превес 

на анкетираните, които имат пълно доверие на роднините си. Съседите и колегите също се 

обособяват със сходни процентни разпределения. На съседите си се доверяват 60,8% от 

анкетираните, а на колегите си – 59,8%. И в двата случая обаче основната група от 

отговорилите е посочила, че „по-скоро“ се доверява на изброените. Сред респондентите на 

възраст между 25 и  40 години е по-често срещано по-ниското ниво на доверие в 

роднините. 

УСЕЩАНЕ ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ  

 Чувството за принадлежност на анкетираните най-често се формира през родното 

им място или населеното място, което обитават в момента. Гражданите на страната 

изпитват най-силна принадлежност към държавата, в която са родени (54,4%). 49,8% 

смятат, че принадлежат най-силно към мястото, в което живеят в момента, а 45% – към 

населеното място, в което са родени. 39,2% са най-силно свързани с общността, в която 

живеят, а малко над 31% – с квартала си.  

 Анкетираните са най-слабо свързани с мястото, на което работят (23,9%), 

професионалната си общност (12,2%), отбор, на който симпатизират (5,2%), партия, в която 

членуват, и организация, към която са доброволци (1,4%). 

 

 

 

 
54 Q56. Колко често се събирате във Вашия квартал с: 
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С кое от следните места  Ви свързва най-силно чувство за принадлежност?  

(Процентно разпределение по ред) 

  

Квартала, в 

който живея 

 (Row%) 

Държавата, в 

която съм 

роден  (Row%) 

Населеното 

място, в което 

съм роден 

(Row%) 

Населеното 

място, в което 

живея в 

момента  

(Row%) 

Столица 41,0 38,5 36,9 27,9 

Областен град 28,0 61,5 45,5 55,3 

Малък град 41,3 54,4 50,6 51,3 

Село 17,8 55,3 44,7 56,6 
*Разпределение между въпросите „С кое от следните места  Ви свързва най-силно чувство за принадлежност?“ и „Населено 

място“ 

Анкетираните в столицата в по-голяма степен изпитват принадлежност към 

квартала, в който живеят, докато тези от по-малки населени места в страната най-често 

отговарят, че принадлежат най-силно към държавата, в която са родени. Столичани 

изпитват по-слаба принадлежност и към населеното си място, и към мястото, в което са 

родени. 

По-младите по-често чувстват принадлежност към работното си място и мястото, на 

което живеят в момента, докато по-възрастните споделят, че чувстват принадлежност най-

вече към държавата, в която са родени. Забелязва се също, че респондентите на възраст 

между 25 и 30 години изпитват най-слаба принадлежност към квартала си и общността си. 

Интересно е, че при най-младите (18-24 г.) тази тенденция не е отразена. Те смятат, че 

принадлежат дори в по-висока степен от останалите към квартала и общността си за сметка 

на населеното им място. 

Анкетираните на възраст между 25 и 30 години заявяват най-слабо усещане за 

принадлежност. Забелязва се, че до навършването на 25 години респондентите чувстват 

силна принадлежност към общността и квартала си, но след навлизане в активна възраст 

това усещане започва да се приписва по-често на населеното място и държавата. Това се 

дължи както на трудовата мобилност, така и на факта, че в тази възраст младите могат да 

сменят мястото, на което живеят поради промяна на семейния статус. С навършването на 

30 години тенденцията отново се обръща и анкетираните започват да чувстват все по-силна 

принадлежност към общността си и квартала, в който живеят.  
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Към по-

добро, става 

по-добро 

място за 

живеене 

Col% 

Няма 

промяна 

Col% 

Към по-

лошо, 

става по-

лошо 

място за 

живеене 

Col% 

Професионалната общност, към която принадлежа 18,1 8,4 11,3 

Мястото, на което работя 28,7 19,7 27,4 

Квартала, в който живея 39,2 28,4 24,5 

Общността, в която живея от съседи и приятели 49,8 34,9 32,1 

Населеното място, в което съм роден 50,6 46,3 31,1 

Населеното място, в което живея в момента 57,8 49 38,7 

Държавата, в която съм роден 62 50,7 51,9 
 

*Разпределение между въпроси „Какво е Вашето цялостно впечатление –  как се променя кварталът, в който живеете през 

последните няколко години?“ и „С кое от следните места  Ви свързва най-силно чувство за принадлежност?“ 

 

Изглежда начинът, по който се развива кварталът, в който живеят анкетираните, е 

важен фактор в изграждането на чувството им за принадлежност към изброените. Данните 

показват относително силна връзка между двете твърдения. Анкетираните, живеещи в 

добре развиващи се квартали, са значително по-склонни да посочват, че чувстват 

принадлежност към населено място, общност или квартал.  

Тази връзката е най-слаба при усещането за принадлежност към мястото, на което 

работят анкетираните.55  

 

УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КВАРТАЛ/ОБЩИНА/ГРАД/СЕЛО 

Общо 34,5% от анкетираните граждани са участвали под някаква форма в 

инициативи за подобряване на мястото, на което живеят. 19,8% са се включили на ниво 

реализация, 11,6% – на ниво идеи, 4,9% – с познания и умения, а 3,3% – с предходен опит. 

52,8% от неучаствалите в такива инициативи споделят, че досега не са чували за такива, а 

12,7% не са вземали участие, защото не виждат смисъл в подобен тип дейности.  

 
55 Q54. С кое от следните места Ви свързва най-силно чувство за принадлежност? 
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Най-младите по-често смятат, че няма смисъл от участие в подобни инициативи, 

докато тези на възраст над 40 години по-често са участвали в дейности за подобряване на 

мястото, на което живеят. На ниво реализация са участвали значително по-висок дял 

живеещи в областни и малки градове, както и анкетирани с висше образование.  

Според статистическото разпределение хората, които са участвали в инициатива за 

подобряване на мястото, на което живеят (квартал, община, град/село), в много по-голяма 

степен са склонни да твърдят, че кварталът им става по-добро място за живеене. Обратната 

тенденция се наблюдава при анкетираните, споделили, че не са вземали участие или са 

участвали само на ниво идеи. Те в значително по-голяма степен са склонни да определят 

състоянието на квартала си като непроменено или влошено.56  

Институционален подход към гражданското участие 
 

Достъп до институциите 
 

При влизане в общината гражданите обичайно се обръщат към услугите на 

информационния център или към гише „Информация“ (56%), търсят съдействие от 

служител (35%) и/или се ориентират по информационни и указателни табели и дисплеи 

(28%).57   

 

 
56 Q55. Участвали ли сте в инициативи за подобряване на мястото, на което живеете – квартал, община, 

град/село? 
57 Q8. Може ли да кажете за себе си, че когато влезете в сградата на общината 
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Жителите на областните центрове и на градовете по-често разчитат на услугите на 

гише „Информация“, отколкото столичани и жителите на селата. От своя страна, жителите 

на селата най-често питат за помощ и ориентация някой от служителите в общината.  

Сред останалите подходи при търсене на информация в общината са посочени 

следните:  

▪ Около 9% от гражданите споделят, че питат за помощ и ориентация други граждани, 

които са в момента в общината; 

▪ Близо 6% сами се опитват да разберат къде трябва да отидат и влизат от стая в стая; 

▪ Около 5% правят предварителна справка и се информират от интернет страницата 

на общината. 

▪ Около 6% признават, че въпреки наличието на информационни и указателни табели 

и дисплеи в сградата на общината, трудно се ориентират по тях, а около 3% заявяват, 

че губят много време, за да се ориентират къде трябва да отидат.58   

 

 
58 Q8. Може ли да кажете за себе си, че когато влезете в сградата на общината:…  
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сградата на общината: 



  

65 
 

Преобладаващата част от гражданите оценяват като задоволителен физическия 

достъп до сградите на институциите и до административните услуги – достъпност с 

публичен градски транспорт, осигурени условия за достъп за трудноподвижни лица и лица 

с увреждания, публично достъпна информация относно отделите на общинската 

администрация, общи указания, практическа информация в рамките на сградите и т.н. 

Осезаемо по-нисък обаче е делът на хората, които смятат, че общината осигурява 

прозрачност, отчетност и механизми за граждански контрол над същинската 

административна дейност, правни норми, решения, общински сесии.59  

Около 62% от хората оценяват като удовлетворителни условията за достъп до 

общината с публичен градски транспорт, а 61% – осигурените условия за достъп на 

трудноподвижни лица и лица с увреждания до сградата на общината. Приблизително 

половината от пълнолетните граждани оценяват положително наличието на указателни 

табели и дисплеи за практическа информация в рамките на сградата/сградите на местната 

власт (50%), а около 44% – публично достъпната информация за конкретното 

местоположение на съответните отдели на общинската администрация.   

По-нисък е делът на хората, които дават положителна оценка на спазването на 

правните норми от страна на общината (39%), достъпността до информация относно 

решенията на общината (36%), достъпа до пълна, разбираема и достоверна информация за 

работата на общината (33%).  

 

С отрицателен баланс, т.е. кумулативният дял на негативни оценки е с превес над 

положителните оценки, са следните условия за достъп до функции на местната власт:  

▪ Публикуване на документи, свързани с работата на общината онлайн (31% 

положителни срещу 32% отрицателни); 

▪ Наличие на механизми за обжалване на решения на общинската администрация 

(25% положителни срещу 30% отрицателни); 

▪ Ефективно управление от страна на общината (26% положителни срещу 33% 

отрицателни); 

▪ Отчетност на местната власт пред гражданите (26% положителни срещу 35% 

отрицателни); 

▪ Местната власт е независима (19% положителни срещу 41% отрицателни); 

▪ Възможности за видеоконферентна връзка при провеждане на срещи и общински 

сесии (16% положителни срещу 51% отрицателни).60  

 
59 Q16. Може ли да дадете своята оценка за степента, в която се наблюдават във Вашата община следните 
условия, свързани с достъп до местната власт: 
60 Q16. Може ли да дадете своята оценка за степента, в която се наблюдават във Вашата община следните 
условия, свързани с достъп до местната власт: 
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Информация за институцията 
 

ОПИТ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ НАМИРАНЕ И ДОСТЪП ДО ПОДХОДЯЩА И АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИЯТА 

 

Интернет страницата на общината и познати и роднини са най-честният източник 

на информация за работата на институцията. Когато искат да получат актуализирана 

информация, касаеща работата на общината по конкретни политики или като цяло, 

респондентите отговарят, че най-често я търсят в интернет страницата на общината 

(27,6%), допитват се до приятел, познат или роднина (27,2%) или на място – от 

административно лице в общината. Значително по-нисък е делът на хората, които търсят 

информация за работата на общината в друг интернет сайт (4,5%%), от държавна 

институция (0,4%) или контакт посредством НПО (0,3%).  

 

 
Информация за работата на общината в интернет страницата ѝ по-често търсят 

жителите на градовете (37%)  и жителите на областните центрове (31%), а по-рядко – 

42.8%
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Q17. Ако сте търсили информация за работата на общината, чрез 
какъв източник си я набавихте? 
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столичани (21%) и жителите на селата (17%). Интернет страницата на общината е 

предпочитан източник на информация предимно за хората с висше образование и за хората 

до 50-годишна възраст.  

Столичани най-рядко се допитват до приятел, близък или роднина относно 

актуализирана информация за работата на общината (21%), а по-често това правят 

жителите на градовете (38%), на селата (28%) и на областните центрове (24%).  

Към административно лице, служител на местната община, най-често се обръщат 

жителите на градовете и селата, хората със средно и основно образование, гражданите над 

50-годишна възраст, когато биха искали да получат актуализирана информация за работата 

на общината.  

Близо половината от пълнолетните граждани на страната никога не са търсили 

информация относно работата на общината – 43%.61  

 

ОБЩЕСТВЕНО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ОТНОСИТЕЛНАТА ДОСТЪПНОСТ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИЯ, 

СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ  

 

Приблизително 28% от пълнолетните жители на страната са съгласни с твърдението, 

че намирането на информация за гражданските права по отношение на работата на 

институцията изглежда лесно. На противоположния полюс са около 38% от хората – 

според тях намирането на такава информация е по-скоро трудно. По тип населено място 

е видно, че делът на жителите на градовете (40%) и на селата (34%), които смятат, че  

намирането на информация за гражданските права по отношение на работата на 

институцията изглежда лесно, е по-висок от този на жителите в столицата (16%) и в 

областните центрове (24%).  

По отношение на различни аспекти на информацията, предоставяна от институцията 

на официалната ѝ интернет страница, нагласите на пълнолетното население на страната 

показват следната картина:  

▪ Наличната информация за работата на институциите в интернет пространството е 

оценена по-скоро като неразбираема (34%),  отколкото като разбираема (31%), 

както и по-скоро като непълна (34%), отколкото като пълна (28%).  

▪ Информацията, предоставяна от институцията на нейната официална интернет 

страница, е по-скоро разбираема (34%), отколкото неразбираема (29%).  

▪ За 31% от хората информацията, предоставяна от институцията на нейната 

официална интернет страница, е достатъчна, а за 32% – недостатъчна.  

 
61 Q17. Ако сте търсили информация за работата на общината, чрез какъв източник си я набавихте? 
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▪ Около 26% от хората считат, че предоставената информация им е помогнала да 

разберат какви стъпки е необходимо да предприемат за упражняване на правата им 

като граждани, а близо 38% посочват, че тази информация по-скоро не им е 

помогнала.  

 

Делът на положителните оценки относно изброените аспекти на информация, 

предоставяна от институцията на официалната ѝ интернет страница, е осезаемо по-висок 

сред хората, които са търсили информация за работата на общината на интернет сайта ѝ, 

отколкото сред общото население: 

▪ Около 55% от хората, които са се информирали за работата на общината 

посредством нейната официална интернет страница, са съгласни с твърдението, че 

наличната информация онлайн е по-скоро разбираема, докато почти 19% я 

оценяват по-скоро като неразбираема.  

▪ Приблизително 52% от посетилите уеб сайта на общината оценяват информацията, 

предоставяна от институцията на уеб сайта ѝ, по-скоро като разбираема, а около 

15% – като неразбираема.  

▪ Около 47% от хората, които са се информирали за работата на общината 

посредством нейната официална интернет страница, са съгласни, че наличната 

информация онлайн е по-скоро пълна, а около 22% я оценяват като непълна.   

▪ Около 47% от хората, които са се информирали за работата на общината 

посредством нейната официална интернет страница, са съгласни, че информацията, 

предоставяна от институцията на интернет страницата ѝ, е по-скоро достатъчна, а 

близо 19% я оценяват като недостатъчна.   

▪ Около 45% от посетилите уеб сайта на общината са съгласни с твърдението, че 

предоставената информация им е помогнала да разберат какви стъпки е 

необходимо да бъдат предприети за упражняване на гражданските им права, а 

около 24% са по-скоро несъгласни с това. 

▪ Приблизително 44% от хората, които са търсили информация за работата на 

общината посредством официалната ѝ интернет страница, считат, че намирането на 

информация за гражданските права по отношение на работата на институцията 

изглежда по-скоро лесно, а около 27% считат, че е по-скоро трудно.62 

 

Сред хората, които са търсили информация за работата на общината посредством 

официалната интернет страница, делът на положителните оценки за наличната 

информация онлайн е по-висок, в сравнение със средното ниво за страната. Въпреки това 

 
62 Кростабулация Q18 Като цяло намирането на информация за Вашите права по отношение на работата на 
институцията изглежда:… * Q17 Ако сте търсили информация за работата на общината, чрез какъв източник 
си я набавихте? - Интернет сайт на общината  
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е видно, че делът на потребителите, потърсили информация за работата на общината на 

уеб сайта ѝ и същевременно споделили негативни оценки по отношение на наличната 

информация онлайн, е значителен:  

▪ според 27% от онлайн потребителите на сайта намирането на информация за 

гражданските права по отношение на работата на институцията е оценено като 

трудно,  

▪ 24% декларират, че предоставената информация не им е помогнала да разберат 

какви стъпки е необходимо да бъдат предприети за упражняване на гражданските 

им права,  

▪ за 22% наличната информация онлайн като цяло е непълна, за 19% – недостатъчна, 

а за 15% – неразбираема.63   

 

Що се отнася до практическия опит, свързан с пускане на заявление от страна на 

граждани до държавна институция с искане за достъп до обществена информация, 

мнозинството от пълнолетните жители на страната (93%) посочват, че никога не са 

подавали такъв тип документ. Общо около 7 на сто декларират, че поне веднъж са 

подавали заявление до държавна институция с искане за достъп до обществена 

информация – близо 5% еднократно, а други 2% повече от един път.64  

Всеки втори от деклариралите, че са подавали заявление с искане за достъп до 

обществена информация посочва, че му е била предоставена изисканата информация. 

От своя страна, около една трета от тези, които са подавали заявление до държавна 

институция с искане за достъп до обществена информация, са получили непълна 

информация (част от изисканата информация), 4% – писмен отказ, а 12% не са получили 

отговор, т.е. – мълчалив отказ.65  

Две трети от гражданите, които декларират, че тяхното заявление/искане не е било 

удовлетворено в пълна степен или е било отхвърлено от институцията, т.е. те са получили 

само част от изисканата информация, писмен или мълчалив отказ, се отказват от повторен 

опит. Едва една трета от тези, чието искане е било отхвърлено, са направили повторен 

опит и са пуснали ново заявление.66 

 
63 Q18. Като цяло намирането на информация за Вашите права по отношение на работата на институцията 
изглежда: 
64 Q20. До момента пускали ли сте заявление до държавна институция с искане за достъп до обществена 
информация:  
65 Q20a. Какъв беше резултатът? 
66 Q20b. Ако Вашето искане е било отхвърлено или не ви удовлетворяваше, как постъпихте? 
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Е-участие (E-participation) 
 

Електронното участие на гражданите в България, т.нар. е-участие, т.е. употребата и 

приложението на интернет платформи с цел повишаване степента на взаимодействие 

между граждани и институции и засилване на активното участие на гражданите в 

управлението, се прилага слабо.67 

Близо 77% от хората никога не са използвали възможности за електронно участие в 

работата на институции, а 12% заявяват, че не знаят дали има такива способи. Други 3% 

подчертават, че няма такава възможност в институцията, от чиято работа се интересуват. 

Най-често посочваните възможности, използвани от граждани за пряко 

електронно участие в работата на институции, са следните:  

• Попълване на онлайн анкети на уеб сайта на конкретна институция (8%):  

 
67 Q22. Използвали ли сте до момента следните възможности за електронно участие в работата на 
институции? 
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▪ Тази възможност е ползвана от 11% от жители на градовете, от 9% от 

жители на областни центрове, 7% от жители на селата и от 3% от 

столичани; главно от хора, завършили висше образование, на възраст 

между 31 и 60 години.  

• Подаване на електронни жалби/сигнали (6%):  

▪ Тази възможност е ползвана от около 8% от жителите на градовете, от 

7% от жителите на селата, от 6% от столичани и от 5% от жителите на 

областните градове. Електронни жалби и сигнали пускат по-често 

хората на възраст между 31 и 60 години, със средно и висше 

образование.  

• (Видео/онлайн) наблюдаване/наблюдение на публични заседания (3%): 

▪ Тази възможност е ползвана по-често от жители на областни центрове 

(6%) и значително по-рядко от жители на столицата (2%), на села (2%) 

и на градове (1%). Гражданите на възраст между 41-60 години по-

често са наблюдавали публични заседания, отколкото хората от 

другите възрастови групи.  

• Пускане на сигнал/предложение в публична група на конкретна институция/община 

(2%); 

• Писане на  сигнал/предложение в официалната страница на съответната 

администрация в социалните мрежи (2%); 

• Пускане на писмо чрез формата за граждани, която се намира на интернет 

страницата на институцията (1%); 

• Писане на сигнал/предложение на профила/страницата в социалните мрежи на  

ръководителя на съответната институция (напр. кмет) (1%); 

• Участие във виртуална обществена консултация (1%).  

 

Всеки втори пълнолетен гражданин на страната смята, че в неговата община не са 

осигурени възможности за видеоконферентна връзка при провеждане на срещи и 

общински сесии68, а всеки трети – че не е налице възможност за публикуване на 

документи, свързани с работата на общината онлайн.69 Тези нагласи се споделят по-често 

от жители на малките градове и села, отколкото от столичани и от жители на областни 

центрове.  

Онлайн формите на комуникация по-рядко са посочвани сред предпочитаните 

форми на консултиране с граждани в процеса на правене на политики.  Като такива 

 
68 Q16.9. Може ли да дадете своята оценка за степента, в която се наблюдават във Вашата община следните 
условия, свързани с достъп до местната власт: 
69 Q16.8. Може ли да дадете своята оценка за степента, в която се наблюдават във Вашата община следните 
условия, свързани с достъп до местната власт: 
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възможности са посочени онлайн въпросници (15%)70 и публикуване на проекти на 

документи на виртуалния портал за обществено обсъждане strategy.bg. (9%).71   

 

За да се повиши участието на гражданите и гражданското общество като цяло в 

процеса на изработване на политики е необходимо най-вече повишаване на доверието в 

работата на администрацията (45%), осигуряване на повече механизми за получаване на 

обратна връзка (40%) и вземане под внимание на мнението на заинтересованите страни по 

конкретни проблеми (37%). За тази цел е необходимо да бъде повишена ефективността 

при осигуряване на информация от страна на институциите (33%), като това е обвързано 

с повишаване знанията и уменията за участие на самите граждани (29%).    

Към настоящия момент всеки пети гражданин смята, че увеличаването на 

възможностите на гражданите за електронно участие (22%) и/или използването на 

социалните мрежи от типа на Facebook, Twitter и други (19%) са способи, които биха 

благоприятствали повишаването на участието на гражданите и на гражданското 

общество като цяло в процеса на изработване на политики.72  

 

 
70 Q63.11. Кои от следните форми на консултиране с граждани в процеса на правене на политики 
предпочитате Вие лично? 
71 Q63.9. Кои от следните форми на консултиране с граждани в процеса на правене на политики предпочитате 
Вие лично? 
72 Q62.  Кои от следните мерки са важни според Вас, за да се повиши участието на гражданите и гражданското 
общество като цяло в процеса на изработване на политики? 
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Пандемията от коронавирус, извънредните мерки и продължаващите повече от 

година ограничения не са оказали съществено влияние върху мотивацията на 

гражданите да гледат онлайн заседания на държавни и общински институции. Трима от 

всеки четирима подчертава, че нито по време на пандемията, нито преди това са гледали 

онлайн заседания на институции, а около 12% посочват, че са ограничили тази дейност. Не 

повече от 2% декларират, че са започнали по-често от преди да се интересуват от онлайн 

излъчвания на заседания на институции.  

19.2%

21.9%

25.9%

26.8%

28.9%

29.1%

33.1%

34.2%

35.2%

36.5%

39.5%

45.0%

Използване на социалните мрежи (Facebook, Twitter и 
др.)

Увеличаване на възможностите за електронно участие

Провеждане на повече кампании за мотивиране на 
гражданите

Повишаване на доверието в гражданския сектор

Включване на повече участници в процеса на 
обсъждане и разработване на политики

Повишаване на знанията и уменията за участие на 
самите граждани

Даване на повече информация от страна на 
институциите

Провеждане на повече срещи със заинтересованите 
страни

Провеждане на референдуми

Реално взимане предвид на мнението на 
заинтересованите страни

Повече механизми за получаване на обратна връзка

Повишаване на доверието в работата на 
администрацията

Q62. Кои от следните мерки са важни според Вас, за да се повиши 
участието на гражданите и гражданското общество като цяло в процеса 

на изработване на политики? 



  

74 
 

Оценка за институциите 

 

ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУЦИИ НА МЕСТНО И НАЦИОНАЛНО НИВО  

 

Около 9 от всеки 10 пълнолетни български граждани посочват, че не са отправяли 

препоръки към никоя институция.   

 

Почти една пета от тези, които са отправяли препоръки към институции, посочват, 

че предложенията им са били взети под внимание, а двама от всеки петима (40%) считат, 

че предложенията им са били взети предвид донякъде/само в известна степен. Близо 29% 

от гражданите, които са отправяли препоръки към институции, подчертават, че 

препоръките им са останали без резултат.73    

 

Близо половината (47%) от деклариралите, че са давали препоръки към местни 

и/или национални институции, посочват, че са получили обратна връзка/информация 

относно това дали са били взети под внимание техните предложения. Сходен е делът и на 

тези, които заявяват, че не са получили обратна връзка (44%), а други 8% от тях казват, че 

не знаят.74    

 

Като цяло e нисък делът на пълнолетните жители на страната, които споделят 

мнението, че институциите отчитат мнението на гражданите. Около 9% от пълнолетните 

жители на страната споделят положително мнение, че институциите се вслушват в 

мнението на гражданите. Други 47% смятат, че институциите вземат под внимание 

препоръките от страна на граждани донякъде/в някаква степен, а 44% са убедени, че 

институциите изобщо не вземат под внимание препоръките и предложенията от страна на 

гражданите.75 

 

Прави впечатление, че хората, които никога не са давали предложения и 

препоръки към институции, по-често смятат, че институциите не се вслушват в мнението 

на гражданите, отколкото тези, които са имали активно взаимоотношение и са отправяли 

препоръки към институции.76  

 

Около 22% от гражданите, които са подавали предложения по конкретни политики, 

смятат, че институциите се вслушват в мнението на гражданите. Техният дял е близо три 

 
73 Q12. Бяха ли взети предвид Вашите предложения? 
74 Q13. Получихте ли обратна връзка/информация, за това дали са взети предвид Вашите предложения? 
75 Q14. Вслушват ли се институциите в мнението на гражданите? 
76 Кростабулация Q14 * Q9 
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пъти по-висок от този на хората, които не са отправяли предложения към институции (8%). 

Респективно, сред хората, които са подавали предложения до институции, касаещи 

конкретни политики, делът на тези, които смятат, че институциите не вземат под внимание 

мнението на гражданите (22%), е приблизително два пъти по-нисък в сравнение с хората 

(46%), които не са отправяли предложения и смятат, че институциите не се вслушват в гласа 

на гражданите:  

▪ Сред тези, които са давали становища и препоръки относно стратегически 

документи, проекти на решения или нормативни актове, подготвяни от държавни 

институции, близо 22% считат, че институциите се вслушват в мнението на 

гражданите, 57% – донякъде, а 22% – че не вземат под внимание мнението на 

гражданите.  

▪ Сред хората, които не са давали становища и препоръки, около 8% смятат, че 

институциите се вслушват в мнението на гражданите, 46% – донякъде, и почти 46% 

– че не вземат под вниманието мнението на гражданите.77     

 

Колонен %  

Q9. Вие лично давали ли сте становища 

(писмено, устно по време на срещи, обсъждания 

и др.) по стратегически документи, проекти на 

решения и/или нормативни актове, подготвяни 

от държавни институции? 

Да  Не Общо 

Q14. Вслушват ли се институциите в 

мнението на гражданите? 

Да 21,7% 8,3% 9,2% 

Донякъде 56,5% 46,3% 46,9% 

Не 21,7% 45,5% 43,9% 

 

Хората, които считат, че институциите не се вслушват достатъчно или изобщо не 

вземат под внимание мнението на гражданите, най-често смятат, че това се дължи на 

следните причини:  

▪ Липса на интерес от страна на институциите (45%); 

▪ Нежелание за промяна (38%); 

▪ Неумение от страна на институциите да вникнат в гледната точка и проблемите на 

заинтересованите страни (29%); 

▪ Неумение от страна на институциите да оценят дългосрочния ефект от внесените от 

граждани предложения (23%); 

▪ Липса на доверие към експертността и капацитета на гражданите (23%); 

 
77 Кростабулация Q14. Вслушват ли се институциите в мнението на гражданите? * Q9. Вие лично давали ли сте 
становища (писмено, устно по време на срещи, обсъждания и др.)  по стратегически документи, проекти на 
решения и/или нормативни актове, подготвяни от държавни институции? 
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▪ Липса на информираност от страна на администрацията по реални 

общественозначими проблеми и трудности (21%).78  

 

Оценка на взаимоотношенията между институциите и гражданите 

 

За мнозинството от гражданите досегът до общината през последните 2-3 години е 

свързан главно с административни услуги – плащане на данъци и такси, издаване на 

документи и т.н. (88%). Около 5% посочват, че са подавали жалби/сигнали, около 3% 

декларират, че са участвали в обществени консултации, обсъждания, срещи, 

организирани от общината, под 3% са участвали в инициативни комитети, обществени 

дискусии, подписки/петиции, организирани извън общината.79    

 
Убеждението, че гражданите биха могли да влияят върху общинските власти при 

вземането на решения за града се споделя от всеки трети пълнолетен гражданин на 

страната. Сходен е делът на скептично настроените към това твърдение. Нагласата, че 

 
78 Q15. Като цяло какво е Вашето мнение - защо отделните институции не се вслушват в мнението на 
гражданите? (Само сред отговорилите на Q14 [Вслушват ли се институциите в мнението на гражданите?]  с 
„Донякъде“ и „Не“)  
79 Q58. Вие лично като гражданин какъв досег имахте с общината в последните 2-3 години? 

2.7%

3.3%

4.8%

88.4%
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Вие лично като гражданин какъв досег имахте с общината в 
последните 2-3 години? 
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гражданите биха могли да оказват влияние върху местната власт при вземането на решения 

се споделя по-често от жители на градове и села и от хора над 31-годишна възраст, а най-

рядко – от столичани и от младите (18-30 г.)  

 

С твърдението, че общината ясно оповестява своите планове и решения, са 

съгласни 32%, а на противоположното мнение са около 35%. В най-ниска степен са 

съгласни с това твърдение столичани и хората на възраст между 18 и 30 години.  

 

Подчертано негативен е балансът в обществените нагласи по отношение на това 

дали интересите на хората имат представителство в местното управление. С това 

твърдение са съгласни не повече от 23%, докато противоположното мнение се споделя от 

почти всеки втори (45%). По-често са съгласни с това твърдение жителите на селата и на 

градовете, отколкото столичани и жителите на областните центрове. Същевременно обаче 

най-висок дял на несъгласие с твърдението, че интересите на хората имат представителство 

в местното управление, е регистриран сред 52% от жителите на селата, 45% от жителите на 

областните центрове, столицата (42%) и градовете (40%).  

 

Един от всеки четирима споделя убеждението, че общината провежда 

обсъждания с гражданите преди вземането на важни решения, а на противоположното 

мнение са около 44%. Жителите на селата (31%) най-често споделят съгласие с това 

твърдение, а най-рядко – столичани (17%).80  

 
80 Q59. 
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Доверие в институциите 
 

Обществено доверие към институции и организации  
 

Към периода на провеждане на настоящото проучване е налице подчертано висока 

ерозия в общественото доверие към най-важните държавни органи на законодателната 

(Народно събрание), изпълнителната (Министерски съвет) и на съдебната власт (съд, 

прокуратура), както и към партиите и политиците.  

 

Към началото на март 2021 г., около един месец преди провеждането на редовни 

избори за XLV Народно Събрание, с най-нисък обществен кредит на доверие са именно 

парламентът (12% доверие срещу 69% недоверие), политическите партии (15% доверие 

срещу 73% недоверие) и правителството (18% доверие срещу 68% недоверие).     

 

Съдът (22% доверие срещу 53% недоверие), прокуратурата (21% доверие срещу 48% 

недоверие) и Висшият съдебен съвет (18% доверие срещу 38% недоверие) също 
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регистрират подчертано висок негативен баланс на обществено доверие. При тях е и най-

висок делът на хората, които се въздържат от мнение поради специфичния характер на 

работа на тези институции.     

 

Сред държавните органи с положителен баланс се открояват полицията (46% 

доверие срещу 36% недоверие), местната власт (44% доверие срещу 35% недоверие), 

президентът (43% доверие срещу 36% недоверие). Европейският съюз със своя 

наднационален характер също регистрира позитивни очаквания и положителен баланс на 

имиджа (39% доверие срещу 35% недоверие).   

 

Обществените нагласи открояват следната картина:  

• 73% от хората нямат доверие на политическите партии, сходен е делът на тези, които 

не се доверяват на политиците.81 От своя страна, около 15% имат доверие на 

партиите, а не повече от 11% са склонни да се доверят на политиците.82   

• Близо две трети от хората определят дейността на политическите партии като 

непрозрачна. Всеки втори споделя сходни възгледи относно дейността на 

парламента и правителството. С най-високо ниво на прозрачност в дейността си са 

институциите на президента (38%), на местната власт (28%) и на Европейския съюз 

(21%), а с най-ниско – политическите партии (8%), Народното събрание (11%) и 

правителството (13%).83  

• Около 17% от пълнолетните граждани на страната споделят убеждението, че 

българското правителство действа в рамките на закона. Скептични възгледи 

споделят близо 47% от хората, а 36% не могат да преценят.84 

• Най-висок е делът на хората, които считат, че корупцията е най-широко 

разпространена именно в системата на изпълнителната власт – министерствата 

(42%).85 

• Около 46% от хората споделят мнението, че Народното събрание и правителството 

не се отнасят равнопоставено към хората.86   

• Високата степен на недоверие към партиите и политиците намира своето 

изражение в общественото отношение към всички ключови национални 

институции – с най-нисък обществен кредит на доверие са парламентът (12% 

 
81 Q23. В каква степен имате доверие на следните институции/организации? 
82 Q24. В каква степен имате доверие на следните хора? 
83 Q27. Моля дайте Вашата оценка на степента на прозрачност на работата на следните 
институции/организации? 
84 Q26. Съгласни ли сте със следните твърдения 
85 Q28. В кои институции с влияние в обществото смятате, че е най-разпространена корупцията? 
86 Q33. Моля, дайте Вашата оценка за това доколко в своята работата институциите се отнасят към всички хора 
равнопоставено и без дискриминация? 
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доверие срещу 69% недоверие), политическите партии (15% доверие срещу 73% 

недоверие), правителството (18% доверие срещу 68% недоверие), съдът (22% 

доверие срещу 53% недоверие), прокуратурата (21% доверие срещу 48% недоверие) 

и Висшият съдебен съвет (18% доверие срещу 38% недоверие).87  

• Европейският съюз (39% доверие срещу 35% недоверие) е с по-висок кредит на 

доверие и с положителен баланс от националните институции на законодателната, 

изпълнителната и съдебната власт.88  

• На фона на негативните обществено-политически нагласи към трите основни власти 

(законодателна, изпълнителна и съдебна) институцията на президента се откроява 

с положителен баланс (43% доверие срещу 36% недоверие).89  

• Местната власт (44% доверие срещу 35% недоверие) също регистрира висок кредит 

на доверие и позитивен баланс. На местно ниво фигурата на кмета (39% доверие, 

41% недоверие) е с по-висок авторитет и разчита на по-висок кредит на доверие 

от общинските съветници (27% довери, 48% недоверие).90  

• Най-висок е делът на хората, които заявяват, че общината (общинската 

администрация) (19%) или кметът (18%) е първото място/първата институция, на 

което биха потърсили решение на общественозначим проблем, с който са се 

сблъскали. Значително по-нисък е делът на тези, които биха се обърнали най-напред 

към техен познат, който работи в държавна институция (8%), към омбудсман (8%) и 

т.н. Едва 1% декларират, че биха се обърнали към политик, на който симпатизират.91  

 

  

 
87 Q23. В каква степен имате доверие на следните институции/организации? 
88 Q23. В каква степен имате доверие на следните институции/организации? 
89 Q23. В каква степен имате доверие на следните институции/организации? 
90 Q24. В каква степен имате доверие на следните хора? 
91 Q39. Кое е първото място, на което бихте търсили решение на общественозначим проблем, с който сте се 
сблъскали? 
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Ниво на доверие на гражданите в институции и организации  
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По тип институции и организации резултатите от проучването показват следната 

картина:    

 

а) Политически партии  

Политическите партии регистрират най-остър дефицит на обществено доверие – 

почти три четвърти от пълнолетните граждани на страната не им вярват (15% доверие 

срещу 73% недоверие).   

 

Най-висок е делът на критични нагласи в областните центрове (80%) и в София (77%), 

както и сред най-младите, на възраст 18-24 години (80%). От своя страна, около 28% от 

жителите на селата, 20% от жителите на градовете, 10% от жителите на областните 

центрове и едва 4% от столичани посочват, че по-скоро се доверяват на българските 

политически партии.  

 

Сходен е високият дял на скептични убеждения и по отношение на политиците – 

едва 1 от всеки 10 пълнолетни български граждани по-скоро има доверие на политиците, 

а 7 от всеки 10 не са склонни да им се доверят.  

 

б) Национални институции  

Високият дял на скептицизъм към дейността на политическите партии и на 

политиците оказва негативно въздействие върху авторитета на националните 

институции.   

 

Законодателната власт е с най-нисък кредит на обществено доверие – едва 12% 

споделят позитивни нагласи към Народното събрание, а близо 69% нямат доверие на 

институцията на парламента. Най-висока степен на недоверие към Народното събрание е 

регистрирана сред най-младите (18-30 г.), сред жителите на столицата и на областните 

центрове.   

 

Едва 11% намират дейността на парламента за прозрачна, докато всеки втори 

споделя убеждението, че в работата на Народното събрание липсва прозрачност. От своя 

страна, около 36% от пълнолетното българско население споделят нагласата, че 

парламентът е сред българските институции, в които корупцията е най-широко 

разпространена.  

 

Към периода на провеждане на настоящото проучване изпълнителната власт в 

лицето на правителството печели около 18% доверие и близо 68% недоверие, като с 

положителни нагласи са по-често жителите на градове и села, на възраст над 31 години. 
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Най-висок дял на недоверие е регистриран в областните центрове и в столицата, сред най-

младите (18-30 г.) и възрастовите групи между 31-40 години и най-възрастните (над 61 г.).  

 

Приблизително 13% считат, че дейността на правителството е прозрачна, а около 

53% споделят противоположното мнение. Министерствата са посочвани най-често като 

институции с най-широко разпространение на корупцията – с това убеждение са 42% от 

пълнолетното население на страната.  

 

 Съдебната власт също регистрира отрицателен баланс на обществено доверие. 

Около една пета от хората имат доверие в съда (22% доверие и 53% недоверие) и 

прокуратурата (21% доверие, 48% недоверие).  

 

Президентската институция е с традиционно висок рейтинг. Делът на хората (43%), 

които имат доверие на президента, е около два пъти по-висок от дела на тези, които 

споделят скептични възгледи и му нямат доверие (21%). Отчита се контраст в настроенията 

към президента главно по тип населено място и възрастови групи. В столицата и сред най-

младите (18-24 г.) е най-висок делът на хората, които не споделят доверие към президента.  

 

Почти два пъти по-висок е делът на хората, които оценяват дейността на президента 

като прозрачна (38%), от тези, които смятат, че има прозрачност в работата на 

изпълнителната, законодателната и съдебната власт. 

 

Държавните органи за защита – полицията (46% доверие, 36% недоверие) и 

армията (41% доверие, 21% недоверие) – регистрират висок кредит на обществено 

доверие. Най-често доверие към полицията и армията декларират жителите на селата и на 

градовете, хората на възраст над 51 години. Най-остър дефицит на доверие към полицията 

се отчита сред столичани и сред младите (18-30 г.) 

 

в) Институции на местно ниво   

 

Традиционно местната власт генерира положителен баланс на обществено 

доверие – общо около 44% имат доверие, а 35% не са склонни да се доверят на 

общинската власт. Сред жителите на градовете и селата, на възраст над 51 години се отчита 

по-висок кредит на доверие към местната власт в сравнение със средното ниво за страната. 

Най-нисък е делът на столичани, които имат доверие на общинската власт.  

 

Поради пандемията от коронавирус, здравеопазването и образователната 

система на страната продължават да бъдат подложени на изключително напрежение. 
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Болниците са изправени пред недостиг на свободни места за лечение на болни. Учебните 

заведения и детските градини редуват присъствено с дистанционно онлайн обучение, 

което поставя пред сериозно изпитание организацията и качеството на образователния 

процес. Тази несигурна обстановка се оказа сериозно предизвикателство за родителите, но 

най-вече – за децата и учениците.   

 

В условията на криза, възникнала поради пандемията от коронавирус, училищата 

(68% доверие, 10% недоверие) и болниците (53% доверие, 18% недоверие) генерират по-

висок кредит на обществено доверие, отколкото в нормална ситуация. Общественото 

доверие към учителите и лекарите е по-високо, отколкото към училищата и болниците като 

институции. Около 71% от хората споделят доверие към учителите, а 67% – към лекарите и 

здравните работници като цяло.  

 

г) Европейски съюз   

На фона на доверието към националните органи на законодателната и 

изпълнителната власт Европейският съюз е с положителна оценка (39% доверие, 35% 

недоверие). Регистрираното доверие към него (39%) е три пъти по-високо от общественото 

доверие към националния парламент (12%) и два пъти по-високо от доверието към 

българското правителство (18%). Сред жителите на градовете и селата, както и сред хората 

на възраст между 31 и 60 години се отчита по-висок кредит на доверие към ЕС в сравнение 

със средното ниво за страната.   

 

д) Неправителствен сектор  

Неправителственият сектор остава непознат за пълнолетното население на 

страната. Близо 55% не могат да споделят мнение до каква степен е прозрачна дейността 

на неправителствените организации.  

 

Приблизително 29% споделят доверие към неправителствения сектор. Сходен е 

делът на тези, които нямат доверие на неправителствените организации, а с най-висок дял 

са хората, които се въздържат от мнение – 42%.  

 

Сред респондентите, които имат доверие на неправителствения сектора, повечето 

споделят убеждението, че са необходими допълнителни усилия за повишаване на 

участието на гражданите и гражданското общество в работата на институциите и процеса 

на разработване на политики.   
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е) Църква  

Българската православна църква традиционно е сред институциите с най-висок 

обществен авторитет. Около 48% я одобряват, като делът им е над два пъти по-висок от 

тези, които ѝ нямат доверие. Одобрението е най-високо в градовете и селата, както и сред 

хората над 51-годишна възраст. В столицата и сред хората на възраст 18-50 години 

доверието към Църквата е по-ниско спрямо средното ниво за страната.   

 

ж) Медии  

 

СВОБОДА НА СЛОВОТО 

 

С твърдението, че българските медии по принцип са свободни да критикуват 

правителството са съгласни около 51%, а противоположното мнение се споделя от около 

36%. Положителен отговор дават хората, които имат доверие в парламента и 

правителството и като цяло са склонни да се доверяват повече на традиционните, 

отколкото на социалните медии. Мнозинството от тези, които споделят скептични нагласи 

относно свободата на българските медии да критикуват изпълнителната власт, нямат 

доверие на правителството и на националните институции, а около половината от тях не 

са склонни да се доверят на медиите като цяло. На фона на средното ниво за 

пълнолетното население на страната респондентите на възраст 18-30 и 41-50 години по-

рядко са склонни да се съгласят, че българските медии имат свобода да критикуват 

правителството.  

 

Преобладаващи са скептичните възгледи, че ако висш държавен служител бъде 

замесен и уличен в престъпление, българските медии биха съобщили истината по случая. 

Близо половината са убедени, че медиите биха премълчали истината, а около една трета 

споделят оптимизъм, че ще проявят обективност.    

 

Приблизително две трети от хората споделят мнението, че привличане на 

вниманието на медиите по конкретен общественозначим казус би постигнало публичен 

ефект. Те по-често имат доверие на медиите като цяло. Сред тях е по-висок делът на тези, 

които са убедени, че ако висш държавен служител бъде уличен в престъпление, 

българските медии биха съобщили истината по случая. Също така те по-често споделят 

увереността, че българските медии разполагат със свобода да критикуват правителството. 

 

Две трети от хората смятат, че разбират ефекта, който оказват медиите върху 

поведението и преценките на хората. Всеки втори счита, че разбира начина, по който 
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медиите избират, преразказват и редактират информацията, преди да я предадат 

публично. 

Що се отнася до доверие към медиите, когато става въпрос за информация относно 

положението в страната, най-често хората посочват телевизията (75%), социалните медии 

(27%), печатната преса/вестниците (23%), новинарските онлайн медии (21%), радиото 

(19%), неофициални сайтове (9%) и сайтове и/или канали на блогъри и влогъри (5%).   

 
 

Прави впечатление, че хората над 51-годишна възраст се доверяват по-често на 

телевизията, отколкото останалите възрастови групи, когато става въпрос за информация 

относно положението в страната. В същото време младите (18-30 г.) по-често от хората в 

другите възрастови групи се информират посредством социални и онлайн медии, сайтове 

и канали на блогъри и влогъри. Близо три четвърти от потребителите на канали на блогъри 

и влогъри са на възраст до 40 години.92    

 

 

 

 
92 Q25. На коя медия се доверявате основно, когато имате нужда от информация за положението в страната? 
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Като начало бихме искали да 

започнем с въпроси, свързани с 

Вас и Вашето домакинство  

Моля, посочете Вашата възраст 

в навършени години.  

(Колонен процент) 

  

 

18-24 г. 

 

25-30 г. 

 

31-40 г. 

 

41-50 

 

51-60 г. 

 

Над 60 

г. 

Телевизия 59% 55% 70% 72% 81% 85% 

Социални медии 41% 48% 35% 34% 25% 8% 

Вестници 27% 20% 16% 19% 26% 27% 

Онлайн медии 33% 39% 26% 31% 15% 8% 

Радио 9% 18% 12% 14% 26% 25% 

Различни неофициални сайтове 17% 16% 11% 8% 8% 4% 

Блогъри и влогъри 20% 14% 4% 4% 3% 0% 

На никоя медия 0% 0% 1% 2% 1% 1% 

 

 

Доверие в традиционни и социални медии  
 

Всеки втори е склонен да се довери на традиционните медии, но не повече от 6% 

са склонни да им се доверят напълно. Доверие към социалните медии споделят 38%, но 

под 4% са склонни да им вярват изцяло.   

 

Пълнолетните български граждани се доверяват по-често на традиционните 

медии (телевизионни канали, радиостанции, печатна преса), отколкото на социалните 

медии (социални мрежи, блогове, форуми за дискусия и т.н.). Доверието към социалните 

медии е по-ниско и е обяснимо с факта, че информационното съдържание се споделя от 

самите потребители, а контролът над достоверността на информацията е по-нисък, 

отколкото при традиционните медии.     

 

Доверието към традиционните български медии е с по-висок положителен баланс 

отколкото към социалните – при традиционните е в съотношение 48:33, а при социалните 

– 38:33.  
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С нарастването на възрастта хората са склонни по-често да се доверяват на 

традиционните медии и по-рядко на социалните медии. Най-скептично настроени към 

традиционните медии са респондентите във възрастовите групи 18-24  и 31-40 години. Най-

слабо критични към социалните медии са хората между 25 и 30 години.    

 

Доверие към традиционните медии декларират по-често жените, предимно 

жителите на градовете и селата, хората над 51-годишна възраст: 

- 43% от столичани, 40% от жителите на областни центрове, 61% от жителите на 

градовете, 50% от жителите на селата; 

- 45% от възрастовата група между 18 и 24 години, 36% от възрастовата група 25-30 

години , 44% от възрастовата група 31-40 години , 43% от възрастовата група  41-50 

години , 50% от възрастовата група  51-60 години , 55% от хората над 61-годишна 

възраст; 

- 62% от хората с ниска степен на образование (начално или основно), 42% от 

завършилите средно образование и около 47% от висшистите.  

 

44.6%

35.6%

43.6%

43.4%

50.4%

54.6%

47.6%

50.8%

46.7%

42.1%

43.0%

39.5%

26.2%

38.2%

18-24

25-30

31-40

41-50

51-60

61+

Общо всички 

В каква степен имате доверие на следните 

институции/организации? 

(Разпределение по възрастови групи )

Има доверие в традиционни медии Има доверие в социални медии 
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Хората, които по-скоро нямат доверие на традиционните медии, са по-често 

висшисти, хора на възраст между 18-24 и между 31-40 години, жители на областни 

градове, села и София:  

- 39% от жителите на областните центрове, 32% от жителите на селата, 31% от 

столичани, 26% от жителите на градовете;   

- 43% от хората на възраст между 18-24 години , 31% от хората на възраст между 25-

30 години , 39% от хората на възраст между  31-40 години , 34% от хората на възраст 

между 41-50 години , 28% от хората на възраст между 51-60 години , 29% от хората 

над 61-годишна възраст; 

- 21% от нискообразованите (с начално и основно образование), около една десета от 

тези със средно образование и около 35% от висшистите.93  

 

По отношение на социалните медии степента на недоверие (33%) е сходна, а 

доверието е значително по-ниско, отколкото към традиционните медии (38%), като това 

е за сметка на дела на тези, които не могат да преценят (29%).  

 

Предимно младите, но също и хората на средна възраст, висшистите и жителите 

на градовете и на столицата споделят доверие към социалните медии: 

- около 39% от жителите на София, 36% от жителите на областните центрове, 44% от 

жителите на градовете, 36% от жителите на селата; 

- 51% от хората на възраст между 18-24 години , 47% от хората на възраст между 25-

30 години , 42% от хората на възраст между 31-40 години , 43% от хората на възраст 

между 41-50 години , 40% от хората на възраст между 51-60 години , 26% от хората 

над 61-годишна възраст; 

- 34% от хората с начално или основно образование, 40% от тези със средно 

образование и 44% от висшистите.   

 

Висшистите, жителите на областните центрове и на градовете, хората на възраст 

31-60 години по-често от останалите декларират, че не са склонни да се доверят на 

социалните медии:  

- 26% от столичани, 38% от жителите на областните центрове, 44% от жителите на 

малките градове, 29% от жителите на селата; 

- 32% от хората на възраст между 18-24 години , 20% от хората на възраст между 25-

30  години, 35% от хората на възраст между 31-40 години , 34% от хората на възраст 

между 41-50 години , 35% от хората на възраст между 51-60 години , 32% от хората 

над 61-годишна възраст; 

 
93 Q23.15. В каква степен имате доверие на традиционните медии (телевизии, радиа, вестници)? 
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- 25% от хората с ниска степен на образование (начално, основно), 36% от 

завършилите средно образование и 32% от висшистите.94  

 

Не са еднозначни нагласите относно журналисти и публични личности (артисти, 

спортисти, интелектуалци), чиято гледна точка получава медийна гласност. Доверието и 

недоверието към тях са сходни – 36:36 по отношение на журналистите и 33:33 за 

публичните личности.  

 

Тези данни е важно да се разглеждат и в контекста на това, че най-често хората 

посочват медиите като основен комуникационен канал, благодарение на който са се 

запознали с темата за гражданското участие – около 30%.  

 

 
 

  

 
94 Q23.16. В каква степен имате доверие на социалните медии?  
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19.0%

17.9%

12.4%

7.5%
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От разговори по темата с хора, които имат опит в 

гражданското участие

От интернет
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Не знам какво е гражданско участие

Как се запознахте с темата за „Гражданското участие“?
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Прозрачност 

Несъмнено степента на доверие в институциите има връзка и с това доколко 

гражданите възприемат работата им като прозрачна и публично достъпна. Съответно 

институциите, които се открояват с най-високи дялове на недоверие, са и тези, които 

гражданите мислят, като най-малко прозрачни в работата си.95  

 
95 Q27. Моля дайте Вашата оценка на степента на прозрачност на работата на следните 
институции/организации? 
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Особено негативни оценки събират отново политическите партии, правителството 

и Народното събрание. Над 50% от изследваните лица са определили тяхната дейност като 

недостатъчно прозрачна. Получените отговори допълнително затвърждават тези 

институции като звената с най-слабо обществено доверие.  

След тях се нареждат съдът, прокуратурата и Висшият съдебен съвет. По 

отношение на банките, полицията и болниците делът на анкетираните, определили 

дейността им като по-скоро прозрачна, нараства, но все пак остава почти два пъти по-малък 

от този на избралите негативните стойности на скалата. 
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Според най-значителен дял от гражданите на страната училището е институцията,  

която спазва принципите на прозрачност в най-голяма степен. С по-високи нива на доверие 

са висшите училища и социалните медии.  

В малките градове и селата усещането за непрозрачност в работата на институциите 

е по-силно. Най-съществени разлики между мненията в столицата и други населени места 

се наблюдава по отношение на нагласите към президента, Европейския съюз, Българска 

православна църква, болниците и банките. 

 

Оценка на степента на прозрачност на работата на следните институции/организации?  

 

(Средни стойности по скала от 1 до 5, където 1 е „изцяло непрозрачна“, а 5 – „изцяло прозрачна“) 

 

  Президентът Европейският 

съюз 

Българската 

православна църква 

Болниците Банките 

Столица 2,84 3,18 2,88 3,36 3,16 

Областен град 3,12 2,64 3,10 2,81 2,48 

Малък град 3,61 3,17 3,71 2,85 2,87 

Село 3,08 2,98 3,66 2,94 2,72 

 

Корупция 

Мненията и нагласите на гражданите по отношение на корупцията в страната са 

измерени чрез блок от въпроси, който включва оценка на разпространение на корупцията 

в институциите, нагласи към сигнализиране за корупционни практики и възможни причини 

за участие или бездействие по отношение на корупционни дейности. За да се оцени 

разпространението на корупцията, изследването поставя фокус и върху личното 

преживяване на събития, свързани с корупция. 

Според получените данни министерствата и съдът се считат за институциите с най-

голямо разпространение на корупция.96 С дялове от малко над 40% анкетираните посочват 

двете институции като най-силно засегнати от корупционни практики. Следват 

прокуратурата (37,5%), здравеопазването (болници) (37,2%), парламента (36,3%), полиция 

(34,6%), общини (27,8%), медии (13,7%), неправителствени организации (8,2%). Българската 

православна църква най-рядко се свързва с корупционна дейност.  

Едва 1,3% от анкетираните граждани на страната смятат, че няма корупция в нито 

една от изброените институции.  

 
96 Q28. В кои институции с влияние в обществото смятате, че е най-разпространена корупцията? 
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Статистическото разпределение по населено място разкрива интересна тенденция. 

Живеещите в областни градове в много по-голяма степен считат, че корупцията е 

разпространена в изброените институции, а анкетираните в столицата вземат силен превес 

сред отговорилите, че корупцията е разпространена във всички институции (58,2%).   

Усещането за безпомощност пред корупционните практики е много силно. Вероятно 

поради нагласите за силно присъствие на корупционна дейност в структурите на съда и 

прокуратурата около 44% смятат, че „като обикновени хора“ не могат да направят нищо.97  

Въпреки това 36% изказват готовност да сигнализират за незаконната практика, а 

35,2% биха отказали да платят подкуп. 31,1% биха гласували за некорумпирани кандидати 

и партии. По-нисък е делът на изразилите готовност да участват в протестни действия – 

17,5%. Сред анкетираните участието в петиции и бойкотирането на бизнеси е значително 

по-слабо разпространена форма на противодействие срещу корупцията. Респондентите 

най-рядко биха се присъединили към неправителствени организации или биха говорили 

пред медии.  

Живеещите в малки градове показват най-категорична готовност да сигнализират, 

ако станат свидетели на корупционна практика (45,6%), докато сред живущите в столицата 

(32%), областни градове (37,4%) и села (27%) този дял остава по-нисък. Забелязва се също, 

че усещането за безпомощност пред корупцията на институционално ниво е най-силно 

разпространено в столицата и селата. Малко над 48% от анкетираните в столицата смятат, 

че като обикновени хора не могат да направят нищо в подобна ситуация, докато в селата 

този дял достига 56,6%. Тези нагласи са най-силно разпространени сред анкетираните на 

възраст над 60 години, а най-слабо застъпени са сред тези на възраст между 18 и 24 години.  

Статистически разрез между въпросите, идентифициращи причините за 

въздържане от подаване на сигнал за корупция, и действията, които биха предприели 

анкетираните, ако станат свидетели на корупционна практика, разкрива интересни 

тенденции:  

➢ Респондентите, които смятат, че нищо не могат да направят в подобна ситуация най-

често са споделяли, че се страхуват от последиците при подаване на сигнал и не искат 

да губят времето си в обикаляне по институции, ако бъдат призовани.  

➢ Тези, които биха сигнализирали, ако станат свидетели на корупционна практика, също 

се страхуват най-вече от последиците, но много по-често споделят притеснение, че 

длъжностните лица също са корумпирани и доказването на такова деяние е трудно. 

➢ Респондентите, които са отговорили, че биха гласували за некорумпирани партии и 

кандидати, също споделят мнението, че корупцията е разпространена сред 

 
97 Q29. Какви действия срещу корупцията бихте извършили лично Вие или бихте подкрепили? 
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длъжностните лица и доказването на корупционна практика е трудно, но по-често не 

искат да бъдат разкарвани по институции. 

➢ Лицата, които се опасяват, че ще бъдат призовани и времето им ще бъде изгубено в 

обикаляне по институции, както и заявилите, че като цяло не разполагат с време най-

често са споделяли, че биха отказали подкуп, ако им бъде предложен, и биха гласували 

за некорумпирани партии и кандидати. 

Статистическото разпределение показва и друга тенденция – анкетираните, които 

лично са станали свидетели или жертва на корупционна практика, показват значително 

по-високи нива на готовност да предприемат конкретни действия в това отношение.   

 

 

Най-висок процентен дял от хората посочват, че се страхуват от последиците при 

сигнализирането за такъв тип нарушение. Основните страхове на гражданите са свързани с 

трудната доказуемост (28,9%), наличието на корупция и сред длъжностните лица (27,4%) и 

липсата на желание за взаимодействие с отговорните институции (25,6%). Със сходен 

процентен дял се обособяват и считащите, че нищо не може да се направи в подобна 

ситуация (24,6%). Почти два пъти по-ниски са дяловете на лица, които споделят, че не знаят 

13.7%

1.4%
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24.6%
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27.4%

28.9%
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къде и как да го направят (13,7%) и на тези, които не виждат причина да не го направят 

(13,7%). Най-рядко анкетираните са посочвали, че е твърде скъпо/нямат време или са 

изразили безразличие/примиреност.   

Поради какви причини не бихте подали сигнал за корупция? 

 

(Процентно разпределение по ред) 

  

Не зная 

къде и 

как  

(Row%) 

Нищо не 

може да се 

направи 

(Row%) 

Няма такава 

причина, бих 

подал(а) 

сигнал за 

корупция 

(Row%) 

Страхувам се от 

последиците 

(Row%) 

Столица 25,4 19,7 30,3 32,0 

Областен град 13,2 21,0 8,6 43,2 

Малък град 6,3 26,9 13,1 37,5 

Село 13,2 32,2 9,9 42,1 
*Разпределение между въпросите „Поради какви причини не бихте подали сигнал за корупция?“ и „Населено място“  

 

Живеещите извън столицата много по-често споделят, че не искат да бъдат 

призовавани в различни институции и не вярват, че може да се направи нещо в такава 

ситуация. От друга страна, столичани по-често не знаят точно къде и как да подадат сигнал. 

Въпреки това живущите в столицата са по-склонни да твърдят, че няма причина поради 

която да не подадат сигнал, ако станат свидетели на корупционна практика.  

Интересно е, че според статистическото разпределение с увеличаване на възрастта 

на хората силно се увеличават и притесненията от последиците, до които може да доведе 

подаването на подобен сигнал. Тенденциите сочат и че анкетираните, които се смятат за 

добре информирани по отношение на гражданските и човешките права и нямат какво 

повече да научат, много по-често от останалите се страхуват от последиците при подаване 

на сигнал.  
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23,7% от анкетираните граждани на страната декларират, че са ставали жертва или 

са били свидетели на корупционни практики. От тях едва около една трета са потърсили 

помощ. Живеещите в столицата много по-често от останалите са търсили помощ, след като 

са станали свидетели или жертви на корупция.98   

 

Ако сте били свидетели или жертви на корупция, потърсихте ли помощ? 
 

Да Не 

Столица 56,1% 43,9% 

Областен град 17,2% 82,8% 

Малък град 35,0% 65,0% 

Село 28,6% 71,4% 

*Разпределение между въпросите „Ако сте били свидетели или жертви на корупция, потърсихте ли помощ?“ и „Населено място“ 

 

 

 

 

 
98 Q31.  
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Липса на дискриминация 
Усещането на анкетираните за равнопоставеност пред институциите е един от 

основните фактори за формиране на техните нагласи към участие и ангажираност в 

процесите на вземане на решения.99 

 

 

Равнопоставеното отношение, с което институциите следва да се отнасят към всички 

граждани, е поставено под силно съмнение. Съдът отново се откроява като една от 

 
99 Q33. Моля, дайте Вашата оценка за това доколко в своята работа институциите се отнасят към всички хора 
равнопоставено и без дискриминация? 

22.7%

21.6%

20.1%

18.9%

16.1%

12.3%

12.0%

11.2%

12.1%

9.6%

12.1%

9.1%

6.3%

5.1%

4.8%

4.5%

4.8%

8.3%

3.6%

24.5%

24.6%

25.6%

21.5%

15.4%

22.8%

23.5%

18.6%

14.6%

12.3%

16.4%

14.9%

11.0%

13.2%

9.3%

9.0%

8.9%

8.6%

8.0%

23.0%

23.3%

23.4%

19.9%

17.7%

31.2%

31.3%

27.7%

25.5%

23.6%

27.1%

28.8%

19.3%

22.5%

23.9%

24.9%

21.9%

18.6%

23.3%

8.9%

7.1%

9.3%

8.4%

7.7%

13.9%

16.4%

11.5%

14.9%

13.9%

18.3%

18.1%

16.9%

15.7%

19.1%

27.4%

19.7%

19.4%

27.5%

3.5%

6.1%

6.8%

7.0%

6.8%

7.0%

7.8%

12.2%

11.7%

9.6%

12.4%

13.9%

10.9%

13.8%

14.6%

15.1%

21.3%

27.1%

23.3%

17.3%

17.2%

14.8%

24.4%

36.2%

12.9%

8.9%

18.8%

21.2%

31.0%

13.7%

15.1%

35.6%

29.8%

28.3%

19.1%

23.4%

18.0%

14.3%

Съдът

Народното събрание

Правителството

Прокуратурата

Висшият съдебен съвет

Полицията

Болниците

Европейският съюз

Банките

Българската народна банка

Местната власт

Традиционните медии (телевизии, радиа, вестници)

Неправителствените организации (НПО)

Армията

Социалните медии

Висшите училища

Българската православна църква

Президентът

Училищата

Оценка за това доколко в своята работа институциите се отнасят към 

всички хора равнопоставено и без дискриминация: 

Изобщо не се отнасят равнопоставено 2 3 4 Изцяло се отнасят равнопоставено Не знам/ не мога да преценя
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институциите, събиращи най-негативни нагласи към себе си. Според малко над 47% от 

анкетираните структурите на съда не се отнасят равнопоставено към всички хора. В 

комбинация със силното усещане за корупция в институцията, тя се обособява като звеното 

с най-слабо обществено доверие. 46,2% смятат, че отношението на Народното събрание не 

е равнопоставено, следвано от 45,7% за правителството и  40,4% за прокуратурата. С дялове 

от около 35% анкетираните посочват болниците и полицията като институции, в които 

отношението към гражданите не е равнопоставено. След тях следва Висшият съдебен 

съвет, за който 31,5% поддържат това мнение.  

Анкетираните са относително раздвоени по отношение на това доколко се отнасят 

равнопоставено към гражданите Европейският съюз, местната власт, банките, 

традиционните медии и Българската народна банка. Процентните разлики между двете 

обособени групи – на такива, които считат, че отношението е равнопоставено и на такива, 

които считат, че не е равнопоставено, са относително малки.  

Според най-голям дял от гражданите на страната училището е институцията, в която 

може да се очаква равнопоставено отношение (50,8%). Малко по-малко от половината от 

анкетираните – 46,5%, посочват, че това се отнася и за президента. Със сходни дялове се 

обособяват посочилите висшите училища (42,5%) и Българската православна църква (41%).  

В малките градове и селата усещането за неравнопоставеност в отношението към 

хората от страна на институциите е по-силно. Най-съществени разлики между мненията в 

столицата и други населени места се наблюдава по отношение на нагласите към армията, 

Българската православна църква, училищата и социалните медии.  

Оценка за това доколко в своята работа институциите се отнасят към всички хора равнопоставено и 

без дискриминация (средни оценки)? 

 

(Средни стойности по скала от 1 до 5, където 1 е „Изобщо не се отнасят равнопоставено“, а 5 – 

„Изцяло се отнасят равнопоставено“)  

 

 

  Армията Българската 

православна 

църква 

Училищата Социалните 

медии 

Столица 3,04 3,09 3,26 3,12 

Областен град 3,11 3,44 3,61 3,29 

Малък град 3,63 3,95 3,99 3,75 

Село 3,5 3,82 3,86 3,53 

 

Сред анкетираните тези на възраст над 40 години по-често смятат, че в 

гореизброените институции отношението е дискриминационно. Разлика се наблюдава по 
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отношение на съда, висшите училища и болниците, където анкетираните на възраст под 30 

години вземат превес.  

Оценка на местната власт по отношение на наличието или липсата на дискриминация по 

различни признаци  

 

 

*Анкетираните са оценили по скалата от 1 до 5, където 1 означава „Изобщо не съм съгласен/а“, а 5 – „Напълно съм 

съгласен/а“. 

Факторите, водещи до дискриминационно отношение към гражданите от страна на 

местната власт, най-често са свързани с доходи (28,3%) и социален статус (28,2%). 

Обособява се и група на анкетирани, според които етническата принадлежност също е 

28.3%

28.2%

21.8%

14.2%

13.0%

12.5%

10.5%

39.5%

35.5%

37.4%

39.8%

37.2%

30.1%

52.3%

32.2%

36.3%

40.8%

46.0%

49.8%

57.4%

37.2%

Доход

Социален статус

Етническа принадлежност

Националност

Религия

Пол

Сексуална ориентация

Моля, дайте Вашата оценка за това доколко в своята работа 
институциите се отнасят към всички хора равнопоставено и без 

дискриминация? 
(Скала от 1 до 5, където 1 е „Изобщо не съм съгласен/на“, а 5 –

„Напълно съм съгласен/на“)

Кумулативен дял на съгласие

Неутрално мнение/ Не може да прецени  

Кумулативен дял на несъгласие 
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фактор за проявяване на дискриминационно отношение към гражданите (21,8%). 14,3% са 

склонни да твърдят, че националността е повод за дискриминация, но цели 46% са на 

противоположното мнение. Според анкетираните органите на местната власт най-рядко 

проявяват дискриминационно отношение на база сексуална ориентация, пол и религия.100  

Местната власт в моя район се отнася по различен начин към хората и различните 

групи в зависимост от техния … 

(Средни оценки) 

 Столица Областен град Малък град Село 

Пол 2,7 1,9 1,8 1,9 

Етническа принадлежност 3,2 2,6 2,2 2,6 

Религия 2,9 2,2 1,7 1,9 

Националност 2,8 2,3 2,1 2,2 

Социален статус 2,9 3,2 2,5 2,7 

Доходи 3 3,2 2,6 2,7 

Сексуална ориентация 2,9 2,3 2 1,7 

*Разпределение между въпросите „Моля, дайте своята оценка на местната власт по отношение на наличието или липсата на 

дискриминация по различни признаци, като използвате скалата от 1 до 5, където 1 означава „Изобщо не съм съгласен/а“, а 5 – 

„Напълно съм съгласен/а“.“ и „Населено място“ 

Макар живеещите в столицата да споделят относително по-рядко мнението, че 

отношението на институциите в страната не е равнопоставено към всички граждани, най-

често обвиняват местната власт за проява на дискриминационно отношение. Живеещите в 

областни градове, също относително често смятат, че на местно ниво се упражняват 

дискриминационни практики, като те най-често са свързани със социалния статус и 

доходите на хората. В разпределението при останалите типове населени места не се 

наблюдават значими разлики.  

  

 
100 Q34. Моля, дайте своята оценка на местната власт по отношение на наличието или липсата на 

дискриминация по различни признаци 
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Промени на институционално ниво вследствие на гражданско участие 

При високите степени на недоверие и съмнение в основни принципи на работата 

на конкретни институции на местно и национално равнище, от една страна, и ниските нива 

на гражданска активност, от друга, е интересно да се отбележи, че повече от половината 

анкетирани са на мнение, че гражданското участие би подобрило и повишило качеството 

на политиките и публичните услуги в страната.101  

 

Приблизително 60% от запитаните посочват, че намесата на гражданите в работата 

на институциите би довела до по-добро регулиране и качество на политиките и по-добри 

публични услуги. Това разбиране е споделяно от граждани над 40-годишна възраст, като 

сред тях има както високо квалифицирани кадри, така и безработни и вече пенсионирани 

граждани от областни и малки градове и села.  

Немалък остава и делът на лицата, според които участието в подобни дейности не 

би подобрило тяхното състояние. В по-голямата си част това са респонденти, които 

отбелязват, че мнението на гражданите не оказва особено влияние върху вземането на 

решения от властите на местно ниво, а когато изпаднат в проблема ситуация, предпочитат 

да не търсят подкрепа от структури и отговорни лица, тъй като нямат особено доверие в 

тях. 

 

 
101 Q60. Според Вас води ли гражданското участие в работата на институциите до… 

9.3%

7.9%

10.2%

49.5%

51.0%

50.3%

27.5%

28.3%

27.7%

13.8%

12.9%

11.8%

по-добро регулиране

по-добро качество на политиките

по-добри публични услуги

Според Вас води ли гражданското участие в работата на 

институциите до...

В голяма степен води По-скоро води По-скоро не води Изобщо не води
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Оценка на въздействието на Ковид-19 върху гражданското участие 
 

Динамичните събития, свързани с пандемията от коронавирус, оказват значителен 

ефект върху поведението на хората във всеки аспект от ежедневието им – от 

междуличностни отношения, през пазарни навици и поведение в обществото като цяло, до 

различни форми на граждански инициативи, взаимодействие с институции и политическа 

активност.  

 

Едва един от всеки петима смята, че българите са станали по-сплотени вследствие 

на пандемията. Други 39% считат, че българите са се отчуждили един от друг в сравнение 

с времето преди пандемията. Сходен е делът на тези, за които пандемията от Ковид-19 не 

е променила българите. 

 

Като цяло, мнозинството от хората подчертават, че нито по време на пандемията, 

нито преди това, са участвали в политически инициативи. Но все пак всеки пети 

пълнолетен гражданин на страната заявява, че поради пандемията е ограничил участието 

си в граждански инициативи. От своя страна, около 2% считат, че са станали по-активни и 

дейни. Спад в активността се наблюдава включително сред хора, които през последните 12 

месеца поне веднъж са взели активно участие в някаква форма на гражданска инициатива 

и/или политическа, социална, доброволческа или друга дейност. 

 

Анкетираните считат, че в кризисния период на пандемия от коронавирус 

институциите на национално и на местно ниво по-скоро са ограничили взаимодействието 

си с гражданите. Хората не виждат промяна в работата на държавните институции, а ако 

има такава, тя е по-скоро в ущърб на отвореността и комуникацията на институцията с 

гражданите. Всеки втори споделя мнението, че от началото на пандемията достъпът до 

институции на национално ниво се е затруднил.   

Промени в общностния живот, възникнали в резултат на пандемията от Ковид-19   
 

Поведението и взаимоотношенията на хората като цяло претърпяха съществени 

промени от началото на пандемията от коронавирус. Най-осезаема е промяната при 

личните контакти – около 57% заявяват, че по време на пандемията са се срещали с 

приятели по-рядко, отколкото преди това, а 50% са се събирали по-рядко със съседи от 

квартала.  

 

Ограниченията в личните контакти и взаимоотношения са видими сред всички 

възрастови групи. По-малко от преди са се срещали с приятели 43% от хората на възраст 18-
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24 години, 57% от хората на възраст 25-30 години, 52% от хората на възраст 31-40 години, 

57% от хората на възраст 41-50 години, 55% от хората на възраст 51-60 години и две трети 

от хората над 61-годишна възраст. Близо две трети от жителите на областните центрове и 

на градовете, около половината от жителите на селата и около 42% от столичани посочват, 

че от началото на пандемията се срещат с приятели по-малко от преди.  

 

Всеки втори е ограничил събиранията със съседи в квартала, като това са 58% от 

жителите на градовете, 53% от жителите на областните центрове, 43% от столичани, 42% от 

жителите на селата. Сред хората на възраст 25-30 години, както и сред тези над 61-годишна 

възраст е най-висок делът на хората, които са ограничили събиранията си със съседи в 

квартала.102  

 

Около 39% считат, че пандемията от Ковид-19 не е променила българите като 

цяло. За други 39% българите са се отчуждили, започнали са да си помагат по-малко и са 

станали по-малко сплотени, в сравнение с времето преди пандемията. Най-нисък е делът 

на тези, които споделят оптимистични възгледи и считат, че българите са станали по-

сплотени и са започнали да се подкрепят и да си помагат повече, отколкото преди 

пандемията – 22%.  

 

Съгласни с твърдението, че в резултат на пандемията българите са станали по-

сплотени и се подкрепят повече са по-често хората на възраст 31-40 години и жителите на 

областните центрове. Тези, които споделят скептични възгледи и смятат, че българите са 

станали по-разединени и се подкрепят по-малко, в сравнение с периода преди пандемията 

са предимно младите (18-30 г.), жителите на столицата, на малките градове и на селата.103 

 

 
102 Q66. От началото на пандемията Вие лично колко често сте участвали в следните дейности:… 
103 Q67. Според Вас пандемията доведе до това, че хората у нас като цяло:…  
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Приблизително около една трета от пълнолетните жители на страната споделят 

оптимистични възгледи и очакват, че след пандемията българите ще проявяват по-

голяма активност и участие в процесите на вземане на решения от страна на 

институциите, отколкото в момента – 15% считат, че гражданите ще бъдат все така активни, 

както и по време на пандемията, а други 16% – че ще станат още по-активни.   

 

Преобладаващ е делът на тези, които споделят песимистични възгледи и смятат, 

че участието на граждани в процесите на вземане на решения от страна на институциите 

ще продължи да бъде пасивно. Според 54% от хората ситуацията няма да се промени и 

българите все така няма да проявяват активност по отношение на участието им в процесите 

на вземане на решения от страна на институциите, а други 15% очакват, че гражданите ще 

станат още по-пасивни.104  

 

 
104 Q68. Според Вас каква ще е ситуацията след пандемията по отношение на участието на граждани в 
процесите на вземане на решения от страна на институциите: 
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Промени, свързани с начините на провеждане на обществени обсъждания, 

консултации със заинтересованите страни 
 

Не са еднозначни обществените нагласи относно това дали държавните институции 

са се адаптирали успешно към новите условия, възникнали от началото на пандемията от 

коронавирус, по отношение на отвореност, комуникация и взаимодействие с граждани. 

Преобладават обществените нагласи, че от началото на пандемията достъпът до 

институциите на национално ниво се е затруднил. Като цяло, хората не виждат промяна 

в работата на институциите на национално ниво, а ако има такава, тя е по-скоро в ущърб 

на отвореността и комуникацията с гражданите. Също така пълнолетните жители на 

страната по-често са съгласни с твърдението, че от началото на пандемията институциите 

на национално ниво правят по-малко обществени обсъждания и не съгласуват 

решенията си с граждани (при съотношение 28:8), а на местно ниво общините правят по-

малко обсъждания и не съгласуват решенията си с гражданите (при съотношение 26:3).  
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Най-висок е делът на хората, които считат, че от началото на пандемията достъпът 

до институциите на национално ниво се е затруднил – това мнение се споделя от близо 

47% от пълнолетното население на страната, като това са около 57% от жителите на 

областните центрове, 47% от жителите на градовете, 41% от столичани и 37% от жителите 

на селата, предимно хора на възраст между 25 и 40 години, както и над 61-годишна 

възраст.105  

 

 
 

Като цяло е нисък делът на хората, които считат, че извънредната ситуация, 

свързана с овладяването на пандемията от коронавирус, е оказала положителен ефект 

върху работата на институциите с граждани. Около една трета от хората не забелязват 

промяна в дейността на националните институции.  

 

Приблизително 28% споделят скептични възгледи и смятат, че от началото на 

пандемията националните институции са редуцирали взаимодействието си с 

гражданите, правят по-малко обществени обсъждания и не съгласуват решенията си с 

 
105 Q64b. Според Вас от началото на пандемията достъпът до институциите на национално ниво:  
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гражданите. Това мнение се споделя най-често от младите под 30-годишна възраст, а най-

рядко – от хората над 60-годишна възраст.   

 

От своя страна, близо 8% от хората споделят съгласие с твърдението, че от началото 

на пандемията институциите правят повече обществени обсъждания и съгласуват 

решенията си с гражданите, като това мнение се споделя по-често от най-младите (18-24 

г.), както и от хора над 51-годишна възраст.106  

 
 

Най-висок е делът на хората, които смятат, че от началото на пандемията нищо не 

се е променило в работата на общината – близо 38%, а около една трета признават, че не 

знаят. Сред тези, които отчитат промяна, преобладаващ е делът на скептиците – около 26% 

смятат, че от началото на пандемията общината е провеждала по-малко обществени 

обсъждания и не е съгласувала решенията си с гражданите. Това мнение най-често се 

споделя от хората на 25-30 години, от висшистите, жителите предимно на градове и на 

областни центрове. 

 

 
106 Q64a. Как бихте оценили отвореността/комуникацията на институциите на национално ниво от началото 
на пандемията до момента? 
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Едва 3% от хората са забелязали положителна промяна в работата на тяхната 

община от началото на пандемията и посочват, че тя е провеждала повече обществени 

обсъждания и е съгласувала решенията си с гражданите.107 

 

 
 

 

Промени в нагласите на гражданите към гражданско участие при спазване на 

социална дистанция  
 

Пандемията от коронавирус оказва влияние върху поведението на гражданите в 

обществото и мотивацията им за участие в различни граждански инициативи. 

Приблизително 22% споделят, че са се включвали в по-малко граждански инициативи, а 2% 

считат, че са станали по-активни, отколкото преди пандемията108.  

 

Спад в активността се наблюдава и сред хората, които през последните 12 месеца 

поне веднъж са взели участие в някаква форма на гражданска инициатива и/или 

 
107 Q64.c. Според Вас от началото на пандемията Вашата община:… 
108 Q65. А Вие лично от началото на пандемията:…  
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политическа, социална, доброволческа или друга дейност. Около половината считат, че 

няма промяна в активността им въпреки пандемията. В същото време обаче всеки трети от 

тях декларира, че от началото на пандемията е ограничил участието и активността си в 

граждански инициативи, а на противоположния полюс са около от 5% от хората, които 

вземат активно участие в граждански инициативи и декларират, че са станали по-

активни.109 

 

Col %  Q41. При участието Ви в дейности Вие сте били:  

Q65. А Вие лично от началото на 

пандемията:… 

Инициатор Активен 

участник 

Съпричастен, 

но без 

активно 

участие 

Общо по колона: 
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и/или съпричастни, 

но без активно 

участие в 
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...Участвате повече в различни 

граждански инициативи 

9,1% 4,9% 5,8% 5,4% 

...Няма промяна в участието Ви 36,4% 53,4% 49,2% 51,4% 

...Участвате по-малко в различни 

граждански инициативи 

45,5% 36,9% 29,2% 32,4% 

Не знам/Не мога да преценя 9,1% 4,9% 15,8% 10,8% 

 

Форми на гражданско участие, възникнали вследствие на Ковид-19 
 

Като цяло се отчита по-скоро спад, отколкото ръст по отношение на граждански и 

социални инициативи за подкрепа и солидарност по време на пандемията и свързаните 

с нея ограничителни мерки. Така например близо 15% от хората заявяват, че от началото 

на пандемията по-често са започнали да помагат на съседи в пазаруването, но в същото 

време други 16% посочват, че са помагали на съседи в пазаруването по-малко/по-рядко, 

отколкото преди пандемията.   

 

Делът на хората, които заявяват, че от началото на пандемията по-рядко вземат 

участие в различни граждански, социални инициативи, благотворителност и 

доброволчество, е по-висок от тези, които смятат, че са станали по-активни в следните 

дейности:  

 
109 Кростабулация Q65. А Вие лично от началото на пандемията:… * Q41. При участието Ви в тези дейности Вие 
сте били:…  



  

113 
 

- Помогнали са на съседи да пазаруват (16% по-малко от преди, 15% повече от преди); 

- Дарявали са за благотворителна кауза или на хора в нужда (15% по-малко от преди, 

3% повече от преди); 

- Набирали са средства за подпомагане на нуждаещи се (15% по-малко от преди, 2% 

повече от преди); 

- Работили са като доброволци (13% по-малко от преди и 1% повече от преди); 

- Дарили са пари на организация или нуждаещи се (но не на роднини) (13% по-малко 

от преди и 2% повече от преди). 

 

Промени в достъпа до институции вследствие на пандемията от Ковид-19 

 

Влиянието на пандемията от коронавирус върху гражданското поведение е видимо 

и при политическата активност на гражданите и при взаимодействието им с институции, 

макар и в по-слаба степен, отколкото при взаимодействието с общността и поведението в 

обществото. Мнозинството от хората декларират, че обичайно нито в настоящото време, 

нито преди пандемията са участвали в политически инициативи.  

 

Хората, които заявяват, че от началото на пандемията по-рядко вземат участие в 

политически инициативи, е по-висок от тези, които смятат, че са станали по-активни, като 

се открояват следните: 

- Посещение на предизборни мероприятия (19% по-малко от преди, под половин 

процент повече от преди); 

- Участие в обществени обсъждани по теми, които ги интересуват (16% по-малко от 

преди, почти 1% повече от преди) 

- Участие в подписка/петиция в полза на някаква кауза (13% по-малко от преди, 2% 

повече от преди); 

- Гледане онлайн на заседания на институции (12% по-малко от преди, 2% повече от 

преди); 

- Участие в протестни действия (10% по-малко от преди, 3% повече от преди) и т.н.110  

 

Необходимо е да се подчертае, че мнозинството от хората, тествани в рамките на 

настоящото проучване, заявяват, че нито сега, нито преди пандемията са участвали във 

форми на граждански и политически инициативи:  

- не са писали писмо/жалба/сигнал до омбудсмана (91%); 

- не са се свързвали/не са се изявявали в медии (90%); 

 
110 Q66. От началото на пандемията Вие лично колко често сте участвали в следните дейности:…  
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- не са участвали в инициативи, свързани с лобиране (90%);  

- не са участвали в инициативи на групи за натиск (89%);  

- не са участвали в обсъждане или не са давали становище по тема по покана на 

държавна институция (87%);  

- не са се свързвали с политик (87%);  

- не са участвали в стачка (86%);  

- не са изразявали пред публични власти (писмено) позиции и препоръки по 

обществени теми (86%); 

- не са участвали в синдикална дейност (86%);  

- не са участвали в публични политически дискусии (85%);  

- не са работили за политическа партия (85%);  

- не са посещавали приемни дни на лица на избираеми позиции (85%);  

- не са участвали в обществени консултации, дискусии, срещи, допитвания, публични 

заседания на представители на институции (84%); 

- не са отправяли предложения към общинска или държавна администрация (84%);  

- не са участвали в публични демонстрации (83%); 

- не са търсили съдействие/комуникация с лица на избираеми позиции (83%); 

- не са пускали жалби или сигнали до институции (82%); 

- не са участвали в протестни действия (81%); 

- не са подписвали петиции (80%); 

- не са се свързвали/не са търсили съдействие на обществен служител на национално, 

регионално или местно ниво (79%); 

- не са участвали в подписка/петиция в полза на някаква кауза (75%); 

- не са участвали в обществени обсъждания по теми, които ги интересуват (75%); 

- не са гледали онлайн заседания на институции (75%); 

- не са посещавали предизборни мероприятия (72%).111  

 

 

 

 
111 Q66. От началото на пандемията Вие лично колко често сте участвали в следните дейности:… 


