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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 

От 4 до 7 юни 2009 г. повече от 386 милиона гласоподаватели от 27 държави-

членки на ЕС бяха приканени да изберат 736-те членове на ЕП. Резултатите от тези 

избори налагат редица основни изводи: 

 

� Делът на негласувалите е 57% (+ 2,5 пункта в сравнение с 2004 г.), но 

се наблюдава забавяне на спада на участието в изборите.  

 

� Различно развитие на участието в отделните държави-членки.  

 

� Участието е слабо, но чувствително нараства в държавите, които 

се присъединиха към ЕС през 2004 и 2007 г.  

� Наблюдава се тенденция на спад в държавите-членки, които 

участват в изборите за ЕП от 1979 г. 

 

Предвид тези основни изводи Европейският парламент реши да проведе 

общоевропейско широкообхватно следизборно проучване, по-специално с цел 

проучване на редица елементи: причините за негласуване, отношението на 

гласувалите и негласувалите към европейската проблематика, развитието на 

чувството на привързаност към Европа - анализи, насочени към предвиждането на 

действия, които биха позволили този механизъм на постоянен спад на участието да 

се промени. Следователно е уместно да не се премълчават отрицателните 

елементи, които се открояват в този анализ и могат да доведат до безпокойство, но 

също така да се изведат на преден план положителните елементи, които дават 

основания за надежда.  

 

Това е предметът на обстойното следизборно проучване, което беше извършено в 

27 държави-членки на Европейския съюз по искане на Европейския парламент 

(Генерална дирекция за информация), в рамките на проучванията на Стандартния 

Евробарометър на Европейската комисия (ГД „Комуникация“).    
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По-специално, резултатите от проучването очертават следните аспекти:  

 

� Чувството на принадлежност към Европейския съюз и чувството за 

европейска идентичност като цяло нарастват. При тях се наблюдава 

тенденция към засилване в държавите, които се присъединиха към ЕС 

през 2004 г., и лек спад в останалите държави-членки. 

 

� Доверието към европейските институции леко се покачва, но това се 

наблюдава най-вече в държавите, които наскоро се присъединиха към 

ЕС. 

 

� Една основна причина за гласуване: изпълнение на гражданския дълг, а 

не толкова показване на привързаност към ЕС. 

 

� Една основна причина за негласуване: изразяване на липса на доверие 

към политиката като цяло, а не показване на недоверие по отношение на 

ЕС. 

 

Тези различни аспекти ще бъдат подробно описани в настоящия аналитичен 

доклад.  

 

С цел свеждане до минимум на всякакъв риск от забравяне от страна на 

анкетираните лица след изборите от 7 юни, анкетите бяха проведени между 15 юни 

и 7 юли 2009 г. сред 26096 лица над 18 години1.  

 

Това проучване на Евробарометър относно европейските избори беше проведено от 

TNS Opinion & Social. Използвана е терминологията на проучванията на 

„Стандартен Евробарометър“ на ГД „Комуникация“ (отдел „Анализ на общественото 

мнение и наблюдение на медиите“). Техническа бележка относно анкетите, 

проведени от институтите от мрежата TNS Opinion & Social, е приложена към 

настоящия доклад. Бележката определя метода, използван за провеждане на 

анкетите, както и доверителните интервали. Критериите за очертаване на това 

следизборно проучване са пол, възраст, местоживеене, както и пресъздаване на 

картината на участието в европейските избори, на гласуването, а също така и на 

                                           
1  В Австрия над 16 години. Въпреки това, по подразбиране, в настоящия доклад ще говорим за млади 
хора на възраст между 18 и 24 години. 



Специално проучване на ЕВРОБАРОМЕТЪР 320                                                              Следизборно проучване 
 

5 

участието в последните общи избори, състояли се във всяка една от държавите-

членки.  

 
Настоящият доклад има за цел да анализира резултатите от проучването в 

зависимост от трите направления на зададените въпроси: 

 

� Негласуване: профил и мотиви 

� Изложеност на кампанията за стимулиране на гласуването  

� Тежест при гласуването на основните въпроси, пред които е изправена 

Европа 

 

Освен анализа на резултатите на равнище Европейски съюз (ЕС 27), ще се опитаме 

да покажем понякога значителните различия, които съществуват между държавите-

членки или групите от държави-членки на социодемографско равнище, а също така 

и в зависимост от определен брой други променливи във връзка с поведението им в 

деня на изборите (гласували или негласували), както и становището им относно 

Европейския съюз. 

 

С цел да се позволи сравнителен анализ между последните и предишните 

европейски избори ще съпоставим резултатите от това проучване с тези от 

следизборното проучване, осъществено от TNS opinion (тогава EOS Gallup Europe) 

през юни 2004 г., непосредствено след предходните европейски избори. Ако за 

извършването на този сравнителен анализ се вземат предвид определен брой 

различия2, той ще предостави изключително полезна и интересна информация с 

цел осмисляне на резултатите от европейските избори.  

 

 

                                           
2  Флаш Евробарометър 162. Различията се отнасят за използвания начин за събиране на информация 
(анкетите са проведени основно по телефона), както и обхвата на проучването (ЕС 25, Румъния и 
България се присъединяват към ЕС през 2007 г.). Пълният доклад от следизборното проучване от 2004 
г. може да бъде намерен на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/FL162en.pdf 
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Бележка 

 

Настоящото специално проучване на Евробарометър е извършено между 12 юни и 7 

юли 2009 г. и е част от широкообхватното проучване на Евробарометър 71. 

 

В настоящия доклад държавите са посочени с официалните им абревиатури.  

 
АБРЕВИАТУРИ 

  
ЕС-27 Европейски съюз - 27 държави-членки 
НЗ Не знам 
  
BE Белгия 
CZ Чешка република 
BG България 
DK Дания  
DE Германия 
EE Естония  
EL Гърция 
ES Испания 
FR Франция 
IE Ирландия 
IT Италия 
CY Република Кипър 
LT Литва 
LV Латвия 
LU Люксембург  
HU Унгария 
MT Малта 
NL Нидерландия 
AT Австрия 
PL Полша 
PT Португалия  
RO Румъния 
SI Словения 
SK Словакия 
FI Финландия 
SE Швеция 
UK  Обединено кралство 
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1. Спад в общото участие, но ясно изразени различия в резултатите в 
отделните държави 
 

Делът на участие в европейските избори продължава да намалява. При все това, 

спадът е по-слабо изразен в сравнение с 1999 и 2004 г. Тук ще се опитаме да 

анализираме и разгледаме подробно причините за негласуване и да изготвим 

социодемографски профил на негласувалите на европейските избори. 

 

1.1 Европейски различия 

 
- Участието продължава да намалява - 

 

На равнище разширен Европейски съюз 43% от гласоподавателите са се явили 

пред избирателните урни3. Това представлява спад с 2,5 пункта4 в сравнение с 

европейските избори от 2004 г., които вече поставиха рекорд по брой на 

негласувалите. 

 

Evolution of turnout in the European elections (in %) 

61.99
58.98 58.41 56.67

49.51
45.47

43.00

1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009

 
 

От първите избори за Европейски парламент през 1979 г. (по това време 

Европейският съюз се състои от 9 държави-членки) делът на участие постоянно 

намалява.  

                                           
3 QK1: На (ВПИШЕТЕ СЪОТВЕТНАТА ДАТА СПОРЕД ДЪРЖАВАТА) бяха проведени избори за Европейски 

парламент. Поради една или друга причиня някои хора в (НАШАТА СТРАНА) не гласуваха на тези 
избори. Вие лично гласувахте ли на скорошните избори за Европейски парламент? 
4 За улеснение на прочита, в настоящия анализ резултатите са закръглени до първия знак след 

десетичната запетая. Въпреки това в някои таблици и графики представяме резултатите, закръглени до 
два знака след десетичната запетая. 
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Въпреки това, на тези избори намаляването е плавно: ако трябва да се открие 

нещо положително в настоящата ситуация, която е истински провал на 

демокрацията, следва да се подчертае, че спадът на участието, който никога не е 

бил опровергаван след първите избори за Европейски парламент през 1979 г., е 

много по-плавен между 2004 и 2009 г., след отчетения значителен спад между 

1994 и 1999 г. (-7,2 пункта) и между 1999 и 2004 г. (-4 пункта).  

 

Сравнение между държавите-членки 
 

Преди да обърнем внимание върху развитието на участието в сравнение с 

предишните европейски избори, можем първо да представим цифрите от това 

участие във всяка една от държавите-членки. 

 

Делът на участие в европейските избори се е увеличил в 3 държави: 

Люксембург (90,76%), Белгия (90,39%) и Малта (78,79%). Следва да си 

припомним, че в първите две държави гласуването е задължително, а на 

нарушителите се налага глоба.  

Повече от трима от всеки четирима евентуални гласоподаватели са гласували в 

Малта (78,79%), където гласуването не е задължително.  

 

Следва представяне на участието в европейските избори с по-високи 

стойности от средните за ЕС в 11 държави: Италия, Дания, Кипър, Ирландия, 

Латвия, Гърция, Австрия, Швеция, Испания, Естония и Германия, с участие от 

43,27% в Германия до 65,05% в Италия.  

 

Следва да си припомним, че в Кипър (59,4%) и Гърция (52,61%) гласуването също 

е задължително, но на негласувалите не се налага глоба. В Италия гласуването е 

било задължително до 1993 г. 

 
Участие в европейските избори с по-ниски стойности от средните за ЕС - 

43% в 7 държави: Франция, Финландия, България, Португалия, Нидерландия, 

Унгария и Обединеното кралство, но повече от една трета от евентуалните 

гласоподаватели са се явили пред избирателните урни.  Участието в изборите за ЕП 

в тези държави е между 40,63% във Франция и 34,7% в Обединеното кралство.  

 

Участието в европейските избори е по-малко от 30% в последната група от 

6 държави: Словения, Чешката република, Румъния, Полша, Литва и Словакия, 

където по-малко от един евентуален гласоподавател от пет е гласувал (19,64%). 
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Следва да се отбележи, че всички държави-членки от последната група, в които 

участието в европейските избори е с много по-ниски стойности от средните за ЕС, 

са държави от Централна и Източна Европа.  
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Участие в европейските избори, проведени от  4 до 7 юни 2009 г. в 27-те 
държави-членки – Сравнение с предходните избори 
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Развитие в сравнение с предишните европейски избори 
 

Освен данните, отчетени по време на последните европейски избори, особено 

интересно е да се обърне внимание на начина, по който това участие се развива от 

последните европейски избори през 2004 г. (за 25 държави-членки) и 2007 г. (в 

Румъния и България) досега.  

 

В това отношение следва да се различат три групи държави: държави, в които 

участието в европейските избори се е увеличило, държави, в които участието в 

европейските избори е останало стабилно, и държави, в които участието в 

европейските избори е намаляло.  

 

Държави, в които участието в европейските избори се е увеличило 

 

Това са 8 на брой държави. Увеличението на участието е особено силно в Естония 

(43,9%, +17,1 пункта), както и в Латвия (53,7%, +12,4), Дания (59,5%, +11,7) и 

България (39%, +9,8).  

То е с 5 процентни пункта повече от това в Швеция (45,5%, +7,7) и по-умерено в 

Полша (24,5%, +3,7), Австрия (46%, +3,5) и Словакия (19,6%, +2,7), където делът 

на участие в европейските избори остава при все това по-малък от средния за ЕС.  

 

Сред горепосочените държави - 2 са балтийски 2 - скандинавски 2 - от Централна и 

Източна Европа и 1 средиземноморска. Изглежда, че участието в европейските 

избори най-силно се е увеличило в източната част на Европейския съюз.  

 

Държави, в които участието в европейските избори е стабилно (по-малко 

от един пункт развитие - увеличение или спад на участието)   

 

Само в 8 държави-членки се наблюдава слабо развитие на участието в 

европейските избори.  

 

То все пак леко се е повишило в Словения (+ 0,02), Ирландия (+0,06) и Германия 

(+0,3). 

 

Съвсем малко е спаднало в Чешката република (-0,08), Испания (-0,3), Белгия (-

0,4), Люксембург (-0,6) и Финландия (-0,8). Случаите с Белгия и Люксембург не са 

много характерни, тъй като както споменахме по-горе гласуването в тези две 

държави е задължително и участието в тях е особено силно.  
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Държави, в които участието в европейските избори е намаляло 

 

В 11 държави-членки по-малко гласоподаватели са упражнили правото си на глас 

през юни 2009 г. в сравнение с последните европейски избори.  

 

По-специално, това са Румъния, Португалия, Франция, Унгария, Нидерландия, 

Малта и Обединеното кралство, където участието е спаднало с 4 пункта.  

 

В Италия спадът е много по-ясно изразен: -6,7 пункта от изборите за Европейски 

парламент през 2004 г.  

 

В Гърция и Кипър, и най-вече в Литва, спадът е най-значителен, като участието в 

европейските избори намалява със съответно -10,6, -13,1 и -27,4 пункта. 

 

- Участието в европейските избори е тясно свързано с участието в изборите 

за национален парламент - 

 
За всяка държава поотделно е интересно да се разгледа разликата между 

участието в изборите за национален парламент и в европейските избори. 

Всъщност, това позволява да се предостави разяснителна информация относно 

постоянно увеличаващия се дял на негласувалите на европейските избори: дали 

става въпрос за явление, което преди всичко е свързано с липса на интерес към 

европейските въпроси, или това е най-общо в резултат на силно 

„неразбирателство“ между европейците и политиката. 

 

Анализът на разликата между дяловете на участие в двата вида избори (за 

Европейски парламент и за национален парламент) показва значителни различия 

по държави: разликата варира с повече от 40 пункта в Нидерландия (43,7), с 

повече от 35 пункта в Швеция (36,5), Обединеното кралство (36,3) и Малта (35) до 

по-малко от един пункт в Белгия и Люксембург.  

 

Въпреки това, като изключим тези различия, се налага една обща констатация: във 

всички държави участието в европейските избори през юни 2009 г. е по-слабо в 

сравнение с това на последните избори за национален парламент. Анализът на 

сравнението между участието в изборите за национален парламент и за 

Европейски парламент показва определена стабилност на наблюдаваното 

положение през 2004 г.; средно, тази разлика остава сравнително стабилна и дори 
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има склонност леко да намалява (25,4 пункта през 2004 г. спрямо 24,6 пункта през 

2009 г.).  

 

Това би означавало, че участието намалява по-бавно на европейските, отколкото 

на националните избори, и че това не се дължи на липса на интерес от страна на 

европейците към Съюза, а по-скоро на прекратяване на връзката между 

европейските граждани и изборите и дори политиката като цяло.  

 

Също така се наблюдава, че двете категории (участие в националните 

избори/европейските избори) са тясно свързани: положителното съотношение от 

0,78 означава, че изборното поведение, поне що се отнася до гласуването, 

изглежда сравнимо между двата вида избори в новите държави-членки. Въпреки 

това се забелязва, че Латвия, където се гласува по-малко на националните избори 

в сравнение с останалите държави, се е мобилизирала за тези европейски избори.  
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Участие в националните и европейските избори в Европейския съюз 
 2004-2007, 2009 

Дър
жав

а 

% на участие 
в изборите за 
национален 
парламент 

(Преди юни 
2004 г.) 

% на 
участие в 

изборите за 
Европейски 
парламент 
(2004 или 
2007 г.) 

(BG & RO) 

Разлик
и 

между 
избори
те за 

Европе
йски 

парла
мент и 
избори
те за 

национ
ален 

парла
мент 

% на участие 
в изборите за 
национален 
парламент 

(Преди юни 
2009 г.) 

% на 
участие в 

изборите за 
Европейски 
парламент 

през 2009 г. 

Разлик
и 

между 
избори
те за 

Европе
йски 

парла
мент и 
избори
те за 

национ
ален 

парла
мент 

LU 86.5 91.35 +4.85 91.7 90.76 -0.94 

BE 91.9 90.81 -1.09 91.3 90.39 -0.91 

MT 95.7 82.39 -13.31 93.3 78.79 -14.51 

IT 80 71.72 -8.28 80.47 65.05 -15.42 

DK 87 47.89 -39.11 86.59 59.54 -27.05 

CY 91.8 72.50 -19.3 89 59.40 -29.6 

IE 62.57 58.58 -3.99 67.03 58.64 -8.39 

LV  71.4 41.34 -30.06 60.98 53.70 -7.28 

EL 75.6 63.22 -12.38 74.15 52.61 -21.54 

AT 80.48 42.43 -38.05 78.8 45.97 -32.83 

SE 80.1 37.85 -42.25 81.99 45.53 -36.46 

ES 75.66 45.14 -30.52 75.32 44.87 -30.45 

EE 58.24 26.83 -31.41 61 43.90 -17.1 

DE 79.1 43.00 -36.1 77.7 43.27 -34.43 

FR 64.42 42.76 -21.66 60.42 40.63 -19.79 

FI 69.7 39.43 -30.27 67.9 38.60 -29.3 

BG 55.8 29.22 -26.58 - 38.99 - 

PT 61.48 38.60 -22.88 65.02 36.77 -28.25 

NL 80 39.26 -40.74 80.4 36.75 -43.65 

HU 73.5 38.50 -35 64.39 36.31 -28.08 

UK  59.4 38.52 -20.88 61.3 34.70 -26.6 

SI 60.65 28.35 -32.3 63.1 28.37 -34.73 

CZ 58 28.30 -29.7 64.47 28.22 -36.25 

RO 58.51 29.47 -29.04 30.2 27.67 -2.53 

PL 40.57 20.87 -19.7 53.88 24.53 -29.35 

LT 46.08 48.38 +2.3 48.58 20.98 -27.6 

SK 70.06 16.97 -53.09 54.67 19.64 -35.03 

Съотношение между участието в последните избори за национален парламент преди юни 2009 г. и 

това в изборите за Европейски парламент през 2009 г.: 0.78 
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Редица заключения могат да се направят от анализа на тази таблица:  

 

1. Участието в националните избори системно е по-голямо в 

сравнение с това на изборите за Европейски парламент.  

 

2. При все това изглежда, че разликата между националните 

избори и изборите за Европейски парламент намалява 

чувствително;  

 

3. Развитието на участието за всяка държава поотделно не 

изглежда да следва обща тенденция в държавите, които са 

обект на проучването. Положението е различно в отделните 

държави-членки.  

 

Изглежда, че наистина е невъзможно да се определят общи тенденции, доколкото 

положението в отделните държави-членки е различно; сравнението между 

положението в Естония и Литва ясно показва разликите: докато участието в 

изборите за Европейски парламент в Естония се е увеличило почти двойно след 

последните избори (от 26,8% на 43,9%), в съседна Литва се наблюдава 

диаметрално противоположно положение: участието буквално се е сринало от 

48,4% на 21%.  

 
 

Този анализ на развитието на дяловете на участие следва също да взема предвид 

провеждането на други избори в същия ден, какъвто всъщност е случаят в 10 

държави-членки. По принцип изглежда, че провеждането на местни, регионални, 

парламентарни избори или референдуми има благоприятен ефект върху участието 

в европейските избори; това влияние остава ограничено и не е систематично.  

Сега следва да обърнем внимание на социологическия профил на негласувалите.  
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1.2 1.2 Кои са негласувалите? 
 

а) Социодемографски профил на негласувалите 
 

- Основните тенденции за негласуване са същите като тези през 2004 г.: то е 

особено ясно изразено сред младите хора и икономически по-слабите анкетирани 

лица - 

 

Участие в изборите за Европейски парламент през 
2009 г. 

 Гласувал  Негласувал 

Общо ЕС 27 43% 57% 

Пол   

Мъж 44% 56% 

Жена 42% 58% 

Възраст   

18-24 29% 71% 

25-39 36% 64% 

40-54 44% 56% 

55 + 50% 50% 

Образование (възраст 
на приключване на 
образованието) 

  

15- 43% 57% 

16-19 40% 60% 

20+ 52% 48% 

Студент 34% 66% 

Политически спектър   

Ляво 55% 45% 

Център 41% 59% 

Дясно 61% 39% 

Професия   

Самостоятелно заети лица  51% 49% 

Лица на ръководни постове 53% 47% 

Други заети лица 44% 56% 

Работници 36% 64% 

Домакини - мъже/жени 42% 58% 

Безработни 28% 72% 

Пенсионери 49% 51% 

Студенти 34% 66% 

Затруднение за плащане на сметките 

През повечето време 34% 66% 

Понякога 41% 59% 

Никога 46% 54% 

Привързаност към Европейския съюз 

Да 49% 34% 

Не 41% 66% 

 



Специално проучване на ЕВРОБАРОМЕТЪР 320                                                              Следизборно проучване 
 

17 

 

 

На равнище Европейски съюз склонността към негласуване за: 

- млади хора до 25-годишна възраст: 71% от младите хора не са се 

явили пред избирателните урни спрямо 50% от 55-годишните и 

повече.  

- Учили до 16-годишна възраст: 57% от тях не са гласували спрямо 

48% от тези, които са продължили образованието си до 20-годишна 

възраст или повече. Това се забелязва в още по-голяма степен като 

общо правило, че по-възрастните анкетирани, които са се явили пред 

избирателните урни в много по-голяма степен, отколкото младите 

хора, са повече в категорията анкетирани лица, които са учили до 

16-годишна възраст.  

- Слабо политизирани: негласуването е много по-силно изразено 

сред европейците, които се поставят в „центъра“ на политическия 

спектър „ляво-дясно“ (59%), отколкото сред тези, които са по-

поляризирани в „ляво“ (45%) или „дясно“ (39%). В това отношение 

следва да се уточни, че е често срещано явление анкетираните, които 

се поставят в политическия център, да са по-малко политизирани, по-

малко ангажирани и следователно най-слабо мобилизираните за 

изборите.  

- Работници или безработни: що се отнася до категорията 

„професия“, оказва се, че работниците и безработните са по-малко от 

тези, които са се явили пред избирателните урни, с дял на 

негласувалите съответно 68% и 72%. Обратно на това, негласувалите 

са по-малко сред гласоподавателите от по-високите категории 

„ръководни постове“ и „самостоятелно заети лица“. Тези резултати са 

свързани с тези, които са констатирани във връзка с равнището на 

образование.  

- Имащи икономически трудности при плащане на сметки: 

колкото повече са икономическите трудности, толкова по-често 

гражданите се въздържат от гласуване. Делът на негласувалите сред 

тези, които „през повечето време“ изпитват затруднения да си плащат 

сметките в края на месеца, е 66% спрямо 54% сред тези, които 

твърдят, че никога не са изпадали в такова положение. Това би могло 

да означава, че Европейският съюз и неговите институции в 

действителност не са успели да убедят европейците, че разполагат 
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със средства, посредством които да ги защитават от настоящите 

икономически сътресения.   

 

Въпреки че се забелязва малко по-висок дял на негласували сред жените (+2 

пункта), отколкото сред мъжете, следва да се отбележи, че между двата пола няма 

съществени разлики. Това явление вече беше установено в извършения 

специфичен анализ5 от Европейския парламент: въпреки по-слабия отчетен 

интерес, отколкото сред мъжете към политиката като цяло и европейските въпроси, 

и по-специално европейските избори, жените гласуват почти толкова, колкото 

мъжете. Делът на гласувалите жени е по-висок от дела на гласувалите мъже в 8 

държави.  

 

От друга страна, проучването на гласуването според критерия за привързаност към 

Европа напълно обезсмисля някои идеи относно предполагаемата силна 

мобилизация от страна на „анти-европейците“: те са всъщност по-малко от другите, 

които са се явили пред избирателните урни. В обратния случай, да се чувстваш 

европеец засилва желанието за участие в живота на Съюза, като се изпълнява 

задължението на гласоподавател.  

   

                                           
5 Отношение и становище на жените в ЕС преди изборите за Европейски парламент през 2009 г. - въз 
основа на Евробарометър EB68, EB69 и EB70.  
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Развитие на социологията във връзка с негласуването през 2004-2009 г. 

41%

54%

63%

67%

55%

54%

50%

56%

64%

71%

58%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

55 +

40-54

25-39

18-24

Age

Female

Male

Gender

 Did not vote in 2004    Did not vote in 2009
 

 

 

Сравнението на профила на негласувалите на изборите за Европейски парламент 

през 2009 г. с този от последните европейски избори преди пет години показва 

реална трайна тенденция. Какъвто е случаят през 2004 г. - делът на негласувалите 

жени е малко по-висок от този на негласувалите мъже. Тенденцията за негласуване 

според възрастта на анкетираните е същата като наблюдаваната пои предишните 

европейски избори: от доста време младите хора са тези, които гласуват най-

малко. 

 

Негласуването се увеличава във всички категории, но въпреки това се забелязват 

разлики в развитието, и по специално според възрастта на анкетираните: докато 

съотношението на негласувалите остава относително стабилно в междинните 

възрастови категории (25-39 години, 64%, +1 пункт и 40-54 години, 56%, +2 

пункта), увеличението е малко по-значително сред младите хора (71%, +4 пункта).  

 

При най-възрастните анкетирани лица (55-годишни и повече) разликата с 

предишните избори е най-силно изразена: докато през 2004 г. само малка част от 
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тях не са гласували, то на тези избори всеки втори не е гласувал - това е 

увеличение с 9 пункта. Най-възрастните анкетирани остават най-силно 

мобилизирани, но именно при тях участието в европейските избори най-

много намалява. За да се преустанови спадът на участието в европейските 

избори, изглежда е необходимо отново да бъдат мобилизирани най-възрастните 

гласоподаватели.  
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б) Честота на негласуване 
 

- Негласуване на случаен принцип - 

 
Както изтъкнахме по-горе, участието в националните избори е много по-важно, 

отколкото в европейските избори, като това е в сила за всички държави-членки. 

Преди да се опитаме да разберем защо някои гласували след това отказват да 

упражняват правото си на глас, разделихме евентуалните гласоподаватели в 

няколко категории6 в зависимост от изборното им поведение на последните 

национални и европейски избори. Да видим какви са съотношенията за всяка една 

от тези категории гласоподаватели: 

 

- Гласоподаватели, които редовно упражняват правото си на 

глас: тези, които са гласували на последните общи избори, 

организирани в държавата им, и които също така са се явили пред 

избирателните урни на европейските избори. Те представляват 

относително мнозинство от анкетираните, тъй като са 39% на 

равнище Европейски съюз. 

 

- Мобилизирани единствено на национално равнище: те са 

гласували на последните общи избори, организирани в държавата им, 

но не са упражнили правото си на глас на европейските избори. Те са 

33% на равнище ЕС 27. 

 

- Гласоподаватели, които редовно не упражняват правото си на 

глас: те не са гласували нито на последните общи избори, 

организирани в държавата им, нито на европейските избори. Те са 

все пак близо една четвърт (22%) в рамките на Европейския съюз. 

 

- Мобилизирани на европейско равнище: Те не се отличават много 

от другите три категории, тъй като са гласували само на последните 

европейски избори. Те представляват само 3% от анкетираните. 

 

 

 

                                           
6Успяхме да идентифицираме тези категории като кръстосахме въпроса за възобновяване на участието в 
европейските избори (QK1) с въпроса за възобновяване на участието в последните общи избори (QK9). 
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ЕС-27 

15 държави-членки 
преди 2004 г. 

 

+12 държави-членки 
от 2004-2007 г. :  

2009 39% 2009 43% 2009 26% 
Гласуват на 

националните и 
европейските избори  

Гласоподаватели, 
които редовно 

упражняват правото 
си на глас 

2004 40% 2004 44% 2004 23% 

2009 33% 2009 32% 2009 35% 
Гласуват на 

националните, но не 
и на европейските 

избори  
Мобилизирани 
единствено на 

национално 
равнище: 

2004 31% 2004 30% 2004 33% 

2009 22% 2009 19% 2009 33% 
Не гласуват на 

националните и 
европейските избори  

Гласоподаватели, 
които редовно не 

упражняват правото 
си на глас  

2004 23% 2004 20% 2004 39% 

2009 3% 2009 3% 2009 2% 
Не гласуват на 

националните, а 
гласуват на 

европейските избори  
Мобилизирани на 

европейско равнище: 
2004 5% 2004 5% 2004 4% 

 

 
Всъщност таблицата по-горе потвърждава, че голямата разлика в участието между 

държавите, присъединили се през 2004-2007 г., и другите, не е в резултат на липса 

на интерес, дори отрицателно отношение към Европейския съюз при първите, а 

силно изразена склонност към неучастие в избори, независимо на какво равнище 

са: така например, докато 26% (+3 пункта в сравнение с 2004 г.) от анкетираните 

в 12 държави-членки от 2004-2007 г. са част от категорията, което нарекохме 

„гласоподаватели, които редовно упражняват правото си на глас“, те са 43% (-1 

пункт) в 15 други държави. Съответно, гласоподавателите, които редовно не 

упражняват правото си на глас, пропорционално са много повече в държавите-

членки, присъединили се през 2004-2007 г., отколкото в 15-те други държави-

членки (33%, -6 пункта спрямо 19%, -1 пункт).  

 

Докато значителната разлика между процентите на участие на тези две групи 

държави се запазва, се наблюдава всъщност намаление на интервала. Изглежда че 

участието в изборите, както национални, така и европейски, намалява неизбежно в 

15-те държави-членки, присъединили се преди 2004 г., тенденцията по-скоро е към 

подобрение в останалите 12 държави-членки.  
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В заключение, можем да се запитаме дали не следва да обърнем по-

специално внимание на тези 33% от европейците, които са гласували на 

последните национални избори, но не са упражнили правото си на глас на 

европейските избори. Последните не могат да се считат като безусловен пример 

за негласуване, пълно отказване от задължението на гласоподаватели; при тях 

негласуването не е систематично поведение: всъщност те имат доказан опит в 

гласуването.  

 

Това са всъщност „гласоподаватели, които евентуално могат да бъдат 

мобилизирани“ и точно върху тях европейските институции следва да 

съсредоточат усилията си занапред.  

 

Следва да се определят причините, поради които те не са се явили пред 

избирателните урни: липса на интерес към европейските въпроси? Искрено 

отрицателно отношение към Съюза? Желание да санкционират европейските 

институции? Или просто да санкционират правителството си. Точно това ще се 

опитаме да изясним в тази част, която е посветена на причините за негласуване.  
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1.3 Момент на вземане на решение за въздържане от гласуване 
 

 

- Всеки четвърти негласувал е 

е взел решението си в деня на изборите - 

 
За да се разберат по-добре причините за въздържане от упражняване правото на 

глас, първо следва да обърнем внимание на момента, в който европейците, които 

не са се явили пред избирателните урни (57%), са взели това решение7: дали 

става въпрос за спонтанно решение или за предварително обмислен и подготвен 

избор? В това отношение можем да различим три групи:  

 

- „Безусловни“ гласоподаватели, които не упражняват правото 

си на глас: 22% от гражданите на Съюза, които са се въздържали от 

упражняване правото си на глас, заявяват, че никога не гласуват. 

 

- „Размислили“ гласоподаватели, които не упражняват правото 

си на глас: това са 33%, които са взели решението преди няколко 

седмици, дори няколко месеца преди изборите. 

 

- „Спонтанни“ гласоподаватели, които не упражняват правото 

си на глас: 32% от въздържалите се от упражняване правото си на 

глас спадат към тази категория. Те са взели решението само няколко 

дни преди изборите, дори същия ден.  

 

                                           
7QK3b Кога решихте да не гласувате на скорошните избори за Европейски парламент? 
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Таблицата по-долу представя резултатите за всички 27 държави-членки:  

 
QK3b: Кога решихте да не гласувате на скорошните избори за 

Европейски парламент? 
 

Основа: 
негласували 

на 
Европейските 
избори през 

2009 г. 
(57% от 
цялата 

извадка) 

Никога 
не 

гласуват 

ST 
(няколко 
месеца 

или 
няколко 
седмици) 

ST 
(няколко 
дни или в 
деня на 

изборите) 

Дял на 
негласуване  

ЕС-27 22% 33% 32% 57% 

     

BE 50% 30% 9% 9.6% 

BG 14% 41% 30% 61.0% 

CZ 29% 34% 32% 71.8% 

DK 14% 29% 42% 40.5% 

DE 21% 40% 30% 56.7% 

EE 23% 33% 27% 56.2% 

IE 23% 28% 20% 41.4% 

EL 8% 59% 30% 47.4% 

ES 34% 30% 25% 55.1% 

FR 12% 29% 40% 59.4% 

IT 16% 45% 34% 35.0% 

CY 11% 49% 34% 40.6% 

LV 21% 38% 34% 46.3% 

LT 16% 35% 40% 79.0% 

LU 57% 12% 10% 9.2% 

HU 20% 46% 27% 63.7% 

MT 23% 50% 13% 21.2% 

NL 19% 24% 44% 63.2% 

AT 19% 41% 31% 54.0% 

PL 20% 34% 30% 75.5% 

PT 15% 49% 27% 63.2% 

RO 6% 35% 43% 72.3% 

SI 24% 29% 40% 71.6% 

SK 11% 34% 46% 80.4% 

FI 22% 33% 39% 61.4% 

SE 17% 30% 44% 54.5% 

UK 39% 20% 24% 65.2% 

 
 

Анализът на резултатите от този въпрос на географско равнище показва, че 

решението за негласуване е взето предварително в редица държави в 

Южна Европа. Всъщност в Гърция (59%), Малта (50%), Португалия и Кипър 

(49%) се наблюдават най-много въздържали се от упражняване правото на глас, 

които са взели решението да не гласуват няколко седмици, дори няколко месеца 

преди изборите. Този процент е значителен и в Италия (45% са взели решение 
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през последните дни преди изборите), докато Испания в това отношение 

представлява изключение (30%).  

За сметка на това, въздържалите се от упражняване правото си на глас са взели 

решението малко преди изборите в по-голямата част от скандинавските държави 

или Централна Европа, и по-специално в Швеция (44%), Нидерландия (44%), 

Дания (42%) и Финландия (39%).  

 

Наблюдава се положително съотношение между дела на въздържане от гласуване и 

този на въздържалите се от упражняване правото на глас, които са взели своето 

решение през последните дни (0,69): това показва, че държавите, в които делът на 

гласувалите е най-нисък, са тези, в които въздържалите се от упражняване правото 

на глас са взели своето решение минимално време преди това. Такъв е случаят със 

Словакия (80,4% въздържане от упражняване правото на глас; 46% от 

негласувалите са взели своето решение в последния момент), Литва (79% ; 40%) и 

Румъния (72,3% ; 43%). Такъв е случаят и в някои държави от ЕС 15, и по-

специално Нидерландия (63,2% въздържане от упражняване правото на глас ; 44% 

от въздържалите се са взели своето решение през последните дни преди изборите).  

 

До известна степен, в този резултат може да се открие обнадеждаващ знак 

за бъдещите избори, тъй като това навежда на мисълта, че е възможно 

отново да се увеличи участието в държавите, в които делът на 

въздържалите се от упражняване правото на глас е най-висок: всъщност, 

голям брой от анкетираните, които са взели решение в последния момент преди 

изборите (преди няколко дни, дори последния ден) да не отидат пред 

избирателната урна, не са обмисляли дълго решението си да не гласуват. По-скоро 

става въпрос за спонтанно решение. Вероятно те могат да бъдат мобилизирани, при 

условие че добре разбират залозите на европейските избори и тяхната значимост.  

 

Следователно, следва да се обърне внимание на профила на тези въздържали се 

от упражняване правото на глас „през последните дни“ (тъй като те 

изглеждат, че най-лесно могат да бъдат мобилизирани): изготвянето на профила 

им може да се окаже полезно с цел увеличаване на изборната активност на 

следващите избори за Европейски парламент.  
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QK3b: Кога решихте да не гласувате на скорошните избори за Европейски парламент? 

 
Основа: 

въздържали се 
от 

упражняване 
правото на глас 
на изборите за 

Европейски 
парламент през 
2009 г. (57% от 

цялата 
извадка) 

Никога не 
гласуват 

Решението 
е взето 
преди 

няколко 
месеца  

Решението 
е взето 
преди 

няколко 
седмици 

Решението 
е взето 
няколко 

дни преди 
изборите 

Решението 
е взето в 
деня на 

изборите 

[Не 
знам] 

ST 
(няколко 
месеца 

или 
няколко 
седмици) 

ST 
(няколко 
дни или в 
деня на 

изборите) 

ЕС 27 22% 18% 15% 16% 16% 13% 33% 32% 

ПОЛ           

Мъж 23% 19% 14% 16% 15% 13% 33% 31% 

Жена 21% 17% 15% 17% 17% 13% 32% 34% 

ВЪЗРАСТ           

18-24 33% 11% 8% 17% 14% 17% 19% 31% 

25-39 28% 14% 12% 14% 18% 14% 26% 32% 

40-54 18% 20% 18% 16% 18% 10% 38% 34% 

55 + 16% 23% 18% 18% 13% 12% 41% 31% 

ОБРАЗОВАНИЕ         

15- 25% 20% 18% 15% 12% 10% 38% 27% 

16-19 23% 19% 14% 16% 16% 12% 33% 32% 

20+ 14% 18% 14% 18% 22% 14% 32% 40% 

Студент 26% 9% 8% 21% 16% 20% 17% 37% 

ПРОФЕСИЯ         

Самостоятелно 

заети лица  

18% 19% 14% 18% 20% 11% 

33% 38% 

Лица на 

ръководни 

постове 

9% 15% 15% 18% 28% 15% 

30% 46% 

Други заети лица 19% 18% 13% 17% 20% 13% 31% 37% 

Работници 24% 18% 15% 15% 15% 13% 33% 30% 

Домакини - 

мъже/жени 

25% 16% 16% 14% 16% 13% 32% 30% 

Безработни 38% 17% 12% 12% 11% 10% 29% 23% 

Пенсионери 15% 23% 18% 18% 13% 13% 41% 31% 

Студенти 26% 9% 8% 21% 16% 20% 17% 37% 

СА ГЛАСУВАЛИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗБОРИ      

Да 6% 19% 18% 21% 22% 14% 37% 43% 

Не 41% 17% 11% 11% 9% 11% 28% 20% 
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Социално-демографският анализ на резултатите не позволява да се откроят 

дълбоки различия според пола или възрастта на анкетираните, макар че жените и 

анкетираните лица на възраст от 40 до 54 години (34% в двете категории) 

изглежда са малко по-многобройни от взелите решение да не гласуват на 

европейските избори през последните дни.  

 

За сметка на това, равнището на образование и професията - два критерия, които 

са тясно свързани, са доста дискриминиращи. Всъщност, сред негласувалите, тези, 

които са с по-дълъг период на образование (40%) или заемат ръководни постове 

(46%), са повече от взелите решение в последния момент. Тези, които са 

гласували на последните национални избори, но са се въздържали от упражняване 

правото си на глас на европейските, също са повече от взелите решение през 

последните дни преди изборите.  

 

Следва да заключим, че сред негласувалите, анкетираните от категориите, които 

като общо правило гласуват най-много, и по-специално са гласували най-много на 

европейските избори през 2009 г., са повече от взелите решение през последните 

дни да не участват в общоевропейските избори от 4 до 7 юни 2009 г.  

 

И в тези резултати може да се забележи обнадеждаващ знак, в случай че 

се счете, че те ще могат да бъдат по-лесно „отново мобилизирани“ за 

бъдещите избори. 
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1.4 Причини за негласуване 
 

 

- Негласуване, което се основава преди всичко на липса на доверие в  

политиката като цяло - 

 

Да се разберат причините за негласуване е важно в много отношения: от една 

страна, това е определящ елемент за разбирането на изборите; от друга страна, 

може да се окаже полезно за бъдещите избори, при които ще се действа за 

промяна на тенденцията на все по-голям спад на дела на гласувалите на 

европейските избори.  

 

Зададохме въпроси на въздържалите се от упражняване правото им на глас относно 

причините, които могат да бъдат различни - лични, професионални или 

идеологически, поради които те не са се явили пред избирателните урни8. 

Анкетираните имаха възможност да посочат до три отговора, за да обяснят 

решението си.  

Причини за негласуване - 
Основа: анкетирани, които не са гласували (57% от цялата извадка) 

28%

17%

17%

10%

10%

10%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

6%

3%

Lack of trust in/ dissatisfaction with politics generally

Not interested in politics as such

Vote has no consequences/ vote does not change anything

On holiday/ away from home

Too busy/ no time/ work

Do not know much about the EU/ EP or the EP elections

Rarely or never vote

Not interested in European matters

Not really satisfied with the European Parliament as an institution

Sick/ health problem at the time

Lack of public debate/ lack of electoral campaign

Involved in a family/ leisure activity

Opposed to the EU

Registration or voting card problems

Did not know there were elections

Other (SPONTANEOUS)

DK

 
 

                                           
8 QK4b : Какви са основните причини, поради които не гласувахте на скорошните избори за Европейски 
парламент? 
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Липсата на доверие или неудовлетвореност от политиката като цяло 

категорично заема първото място сред предоставените отговори от страна 

на негласувалите (28%).  

 

На второ място и с доста голяма разлика между първата и втората посочени 

причини, анкетираните изтъкват липсата на интерес към политиката като такава, а 

също така и чувството на безполезност, което като общо правило ги подтиква да не 

гласуват (17%).  

 

Следва да се отбележи, че нито една от първите три посочени причини, които имат 

за цел да обосноват въздържането от упражняване правото на глас, не е пряко 

свързана с Европейския съюз и неговите институции. Всъщност непознаването на 

ЕС и ЕП е посочено като причина едва от 10% от всички анкетирани, а 

неудовлетвореността от Европейския парламент само от 8%. 

 

 

След това се нарежда отговорът, съставен от три елемента, предоставен от 10% от 

общо 57% европейци, които не са гласували: физическа невъзможност за явяване 

пред избирателните урни - на почивка, нямах време, рядко или никога не 

гласувам.  

 

Другите елементи са посочени като отговори от по-малко от 10% от общо 57% 

европейци, които не са гласували.  

 

Сравнение между държавите-членки 
 

Могат да се разграничат различни тематики в посочените причини от въздържалите 

се от упражняване правото на глас, за да обяснят защо не са гласували:  

 

1/ Липса на интерес, дори критика към политиката като цяло. Това е 

тематиката, която обобщава най-много от отговорите, и по-специално: 

 

- Липса на доверие или неудовлетвореност от политиката като цяло 

(28%) : това е важна причина за населението на Гърция (51%), 

България (45%), Кипър и Румъния (44% в двата случая). 
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- Гласуването няма никакви последици (17%) : тази причина е 

посочена от населението на Латвия (38%), Австрия (35%) и България 

(31%).  

 

- Липса на интерес към политиката като такава (17%) : в Унгария и 

Малта (29% в двата случая), както и анкетираните в Испания (26%) 

са обосновали въздържането си от упражняване правото на глас с 

тази причина.  

 

- Отказ от изпълнение на задължението на гласоподавател (10%): тази 

причина най-често е посочвана в Словения (23%).  

 



Специално проучване на ЕВРОБАРОМЕТЪР 320                                                              Следизборно проучване 
 

33 

Това „разминаване“ между политиката и негласувалите също е проучено в 

анкетата. Сред анкетираните: само 39% от европейците заявяват, че се 

интересуват от политика9 или това е със 7 пункта по-малко в сравнение с 2004 г.  

 
Картата по-долу показва резултатите на национално равнище на „липса на доверие 

/неудовлетвореност от политиката като цяло“ - причина, която е посочена от 28% 

от въздържалите се от упражняване правото си на глас. 

 

 
Основа: европейци, които не са гласували (57% от цялата извадка) 

                                           
9 QK7.10 : За всяко от следните предположения, моля, кажете ми дали то по-скоро отговаря или по-
скоро не отговаря на Вашето отношение или мнение: Вие много се интересувате от политика. През 2004 
г. точната формулировка беше: Вие много се интересувате от политика и от актуалните събития. 
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2/ Въздържане от упражняване правото на глас поради причини, които са 

пряко свързани с Европейския съюз. Причините, които са пряко свързани с 

Европейския съюз - непознаване на институциите и тяхното функциониране, липса 

на интерес и дори отрицателно отношение към ЕС са посочвани по-рядко.  

 

- Недостатъчното равнище на познаване на Европейския съюз, 

Европейския парламент или изборите за Европейски парламент 

(10%) : този елемент се посочва от 20% от населението на Швеция, 

17% на Австрия и 16% на Франция.  

 

- Липса на интерес към европейските въпроси (9%) : 17% от 

въздържалите се от упражняване правото си на глас в Австрия 

посочват тази причина.  

 

- Липса на истинско удовлетворение от Европейския парламент като 

институция (8%) : най-много тази причина се посочва от 

негласувалите в Австрия (24%) и Швеция (16%). 

 

- Липса на публичен дебат и липса на избирателна кампания (6%) : 

някои европейци, които са предпочели да не гласуват, считат, че 

избирателната кампания е започнала прекалено късно. 

 

- Отрицателно отношение към Съюза (4%) : тази причина се посочва 

като второстепенна, но достига 13% в Швеция и 11% в Австрия.  

 

Наблюдава се интересна разлика между резултатите на въздържалите се от 

упражняване правото си на глас в Австрия и Обединеното кралство - две държави, 

които понякога са поставяни в графата на евроскептиците: делът на австрийците, 

посочили причини, които са пряко свързани с Европейския съюз, за да обосноват 

негласуването си, е по-висок от средния за ЕС, докато в Обединеното кралство се 

посочва най-вече общо недоверие към политиката, както и по-фактологични 

причини, които ще разгледаме подробно по-долу. 
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3/ Въздържане от упражняване правото на глас поради лични причини: 

 

Отсъствие от дома или твърде зает(а) (10% в двата случая), здравословни 

проблеми (7%), семейни причини (5%) или проблеми с вписването в 

избирателните списъци (3%) представляват трета тематика на посочените причини 

от страна на въздържалите се от упражняване правото си на глас, като обяснение 

за тяхното негласуване на последните европейски избори. Посочването на 

фактологични причини, които преди всичко са циклични, не е свързано с 

политиката като цяло и Европейския съюз. Негласувалите, които посочват тези 

причини, вероятно са склонни да гласуват на следващите избори за Европейски 

парламент: всъщност тук не става въпрос за липса на интерес или отрицателно 

отношение към политиката или европейските въпроси, а по-скоро за наличие на 

обстоятелства. В това отношение, поради факта, че 10% от въздържалите се от 

упражняване правото си на глас не са гласували, тъй като са отсъствали от дома 

или са били на почивка, следва да се постави въпросът дали датата на изборите 

за Европейски парламент не се отразява неблагоприятно върху участието. 

Ако европейските избори бяха проведени през есента или месец март, участието в 

изборите несъмнено можеше да бъде по-силно. 

 

 

За всяка държава-членка можем да поставим на преден план следните елементи10:  

 

- Колкото е по-висок делът на въздържалите се от упражняване 

правото си на глас в една държава, толкова повече са 

критиките, отправени от въздържалите се към политическата 

система като цяло. И по-специално, такъв е случаят в Словакия 

(37%), Чешката република (39%) и най-много в Румъния (44%).  

 

- Отправянето на критики и непознаването на негласувалите на 

европейските въпроси са силно изразени в Швеция, но най-

вече в Австрия. Ето защо 24% от населението на Австрия и 16% от 

това на Швеция не показват удовлетворение от Европейския 

парламент като институция. За сравнение, делът на въздържалите се 

от упражняване правото си на глас в Обединеното кралство в това 

отношение е като средния за ЕС (9% спрямо 8% в целия Съюз).  

 

                                           
10 За повече информация, вж. всички резултати в приложение към настоящия доклад. 
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-  Следва да си зададем въпроса относно уместността 

гласуването в някои държави да се провежда в работен ден, а не в 

неделя (и по-специално в Словакия, Нидерландия и Обединеното 

кралство). Населението на тези държави, в които дяловете на 

въздържалите се от упражняване правото си на глас са по-високи от 

средните за ЕС, най-често от всички други изтъква затруднение да 

гласува. Ето защо 15% от населението на Обединеното кралство, 19% 

на Нидерландия и 20% на Словакия твърдят, че не са имали време да 

гласуват, тъй като са били много заети. С други думи, провеждането 

на изборите за Европейски парламент през седмицата, в някои 

държави, се отразява неблагоприятно върху окончателния дял 

на участие.   
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1.5 „Политизация“ на анкетираните 
 

 

- Повече от всеки втори европеец не се чувства близък до политическа партия - 

 

Вече видяхме, че посочените причини от европейците, които не са гласували на 

изборите за Европейски парламент, за да обяснят въздържането си от упражняване 

правото на глас, на първо място посочват своята обща липса на интерес, дори 

недоверие към политиката. Анализът на близостта на европейците до 

политическите партии потвърждава прогресивното отдалечаване на европейците от 

политиката: по-малко от всеки втори е отговорил, че е близък до някоя 

политическа партия (43% спрямо 54%, които са заявили, че изобщо не са близки 

до политическа партия))11.  

 

 
 

                                           
11 QK10 Чувствате ли се близък/а до някоя политическа партия? Да, много близък/а; да, донякъде 
близък/а; не, не особено близък/а; не, изобщо не се чувствам близък/а.  
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Сравнение между държавите-членки 
 

Близостта до политическа партия е особено силно изявена в Малта, където 78% от 

анкетираните заявяват, че са „много“ или „донякъде“ близки до политическа 

партия. Това чувство също така е важно за жителите на Нидерландия (62%), Кипър 

(60%), Италия и Швеция (59% в двата случая). В Люксембург, Гърция, Австрия, 

Белгия или Испания 50% или повече от анкетираните са заявили, че се чувстват 

близки до политическа партия. Обратно, това чувство се среща много рядко в 

Обединеното кралство (22%), Румъния (26%) и Полша (31%).  

 

Изглежда, че като цяло привързаността към политически партии е по-слаба в 

държавите от Централна и Източна Европа. В Унгария, България, Литва, Латвия, 

Словения, Чешката република, Полша и Румъния подкрепата за политическа 

формация е по-слабо изразена в сравнение с останалите държави-членки на 

Европейския съюз, където делът е 43%. 

 

Сравнение гласували/негласували 
 

Очевидна ли е връзката между политическата близост и участието в 

европейските избори? Тази връзка изглежда логична и се потвърждава в 

географския анализ: в действителност се забелязва положително съотношение 

(0,56) между дела на участие в европейските избори и заявената близост до 

политическа партия въпреки няколко изключения като Нидерландия, където 

анкетираните заявяват голям идеологически афинитет към партия, но не са се 

мобилизирали на изборите.  

 

Тази връзка между политическата близост и участието в европейските 

избори също се потвърждава пряко от анализа на близостта на 

привържениците според гласуването на последните европейски избори през 

юни; ако голяма част от анкетираните, гласували на европейските избори 

посочват, че се чувстват близки до политическа формация (63% спрямо 36% с 

противоположно мнение), положението при анкетираните, които са се въздържали 

от упражняване правото си на глас, е обратното: само една четвърт заявяват, че се 

чувстват близки до политическа формация спрямо 72%, които не се чувстват 

близки до политическа формация.  
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Това още повече подкрепя хипотезата, според която негласуването, което се 

наблюдава по време на европейски или други национални избори, е преди всичко 

свързано с нисък процент на „политизация“, дори на недоверие към 

политиката.  

 

Социодемографски анализ 
 

Анализът на резултатите според социодемографския профил посочва, че: 

 

- делът на мъжете, които се чувстват близки до политическа партия, е 

малко по-висок от този на жените, 

 

- политизацията на анкетираните постоянно се увеличава с напредване 

на възрастта на анкетираните: 30% от анкетираните на възраст от 18 

до 24 години заявяват, че се чувстват близки до политическа партия, 

а 36% от 25-39-годишните, 42% от 40-54-годишните и 52% от 

анкетираните на възраст 55 години и повече. Този елемент несъмнено 

обяснява големия брой млади хора, които не са гласували,  

 

- Анкетираните, които са продължили образованието си най-дълго, се 

чувстват в най-висока степен близки до политическа партия (50%), 

отколкото тези, които за завършили образованието си между 16 и 19 

години (40%). Привързаността към политическа партия сред 

европейците, които са завършили образованието си най-рано е 45%, 

но тук по-скоро става въпрос за следствие от възрастта, тъй като 

делът на възрастни лица е от особено значение сред европейците, 

които са завършили образованието си преди 16-годишна възраст,  

 

- Около половината от анкетираните, които заявяват, че са привързани 

към Европейския съюз, се чувстват близки до политическа партия 

(49%) спрямо една трета, които не се чувстват привързани към 

Европейския съюз (33%). 
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Да Не НЗ
ЕС27 43% 54% 3%

Пол
Мъж 45% 52% 3%

Жена 41% 57% 2%

Възраст

18-24 30% 68% 2%

25-39 36% 61% 3%

40-54 42% 55% 3%

55 + 52% 46% 2%

Възраст, на която е завършено образованието

15- 45% 53% 2%

16-19 40% 57% 3%

20+ 50% 48% 2%

все още студент 36% 61% 3%

Чувства привързаност към Европа
Да 49% 49% 2%

Не 33% 65% 2%

Гласувал на последните европейски избори
Да 63% 36% 1%

Не 25% 72% 3%

QK10 Бихте ли твърдили, че се чувствате близък до 

политическа партия ?

 

 

Категориите, които са най-силно политизирани - възрастните лица, лицата 

с образование, привързаните лица към Европейския съюз. Това са 

категориите, които са участвали най-активно в последните избори.  

На този етап следва да обърнем внимание върху равнището на осведоменост, 

посочено от анкетираните.  
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1.6 Равнище на осведоменост с оглед гласуване 
 

 

- Възприятието за недостиг на информация остава незначително, но леко се 

нараства след последните европейски избори - 

 
 
Както вече стана ясно, равнището на образование и степента на политизация на 

европейците имат влияние върху участието в последните европейски избори, 

провели се от 4 до 7 юни 2009 г. Вероятно е също така равнището им на 

осведоменост да играе роля в това отношение. Като се вземе предвид 

горепосоченото, абсолютно мнозинство от анкетираните лица (53%) заявяват, че 

са разполагали с цялата необходима информация, за да изберат за кого да 

гласуват по време на последните европейски избори.  

 

Въпреки този общ положителен резултат, следва да се отбележи, че чувството за 

добра осведоменост чувствително е намаляло в сравнение с изборите през 2004 г., 

когато е било 59% (спрямо 53% през 2009 г.).  

 

За сметка на това, 42% от анкетираните посочват, че не са разполагали с цялата 

необходима информация, за да гласуват: този дял не е незначителен, но при все 

това представлява малцинството, дори да бележи ръст в сравнение с европейските 

избори през 2004 г. (42%, +3 пункта).  

 

 

По време на изборите през 2004 г. беше налице истинска информационна пропаст, 

разделяща държавите от ЕС-15 от 10-те нови държави, които няколко седмици по-

рано се присъединиха към Европейския съюз: през 2004 г. 42% от 

гласоподавателите от 10-те нови държави-членки са заявили, че са разполагали с 

цялата необходима информация, за да изберат за кого да гласуват по време на 

европейските избори спрямо 62% в останалите 15 държави-членки. За 5 години 

равнището на разпространеност на това становище се е повишило със 7 пункта в 

12-те държави-членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 г., където 

понастоящем е мажоритарно, като в останалите 15 държави-членки отбелязва спад 

с 8 пункта. В това отношение изглежда, че различията между държавите от ЕС-15 и 

тези, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 г. се заличават.  
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Равнище на осведоменост по време на последните европейски избори през 
2004 и 2009 г.  

 Европейски избори през 
2004 г. 

Европейски избори през 
2009 г. 

% отговори: „По-
скоро да“  

ЕС-25 15 
държа

ви-
членки 
преди 
2004 г. 

+10 
държави
-членки 

след 
2004 г. 

Различи
я 15 

държави
-членки 
преди 

2004 г. - 
10 

държави
-членки 

след 
2004 г. 

ЕС-27 15 
държав

и-
членки 
преди 
2004 г. 

+12 
държав

и-
членки 
след 

2004 г. 

Различи
я 15 

държави
-членки 
преди 

2004 г. - 
12 

държави
-членки 

след 
2004 г. 

Разполагахте с 
цялата необходима 
информация, за да 
изберете за кого да 
гласувате по време 
на наскоро 
проведените 
европейски избори 

59% 62% 42% +20 53% 54% 49% +5 

 
 

Сравнение между държавите-членки 
 

Анализът на резултатите по държави показва тясна връзка между дела на участие 

и чувството, че се разполага с цялата необходима информация, за да се гласува12.  

Два конкретни примера обясняват този резултат: от една страна 90% от 

анкетираните в Малта са посочили, че са достатъчно осведомени, за да гласуват, 

като това се отразява върху дела на явилите се пред урните - 78,8%. Това е най-

високият дял на участие в държавите-членки на Европейския съюз, в които 

гласуването не е задължително. В този контекст, едва 42% от анкетираните в 

Полша заявяват, че са били достатъчно осведомени, за да гласуват на 

европейските избори през юни 2009 г. (този дял е много по-нисък в сравнение с 

наблюдаваните 53% на равнище Европейски съюз), като в крайна сметка 24,5% от 

тях са се явили пред избирателните урни (третото най-слабо участие в Съюза).  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                           
12 Съотношение 0,66. 
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Участие в изборите за Европейски 
парламент през 2009 г. според 

равнището на осведоменост 

 

Разполагахте 

с цялата 
необходима 

информация, 
за да 

гласувате 
% „По-скоро 

да“ 

Гласувал на 

изборите за 
Европейски 

парламент 
през 2009 г.  

ЕС-27 53% 43.0% 

   

MT 90% 78.8% 

CY 79% 59.4% 

LU 75% 90.8% 

EE 71% 43.8% 

FI 70% 38.6% 

BE 69% 90.4% 

EL 68% 52.6% 

IE 67% 58.6% 

LV 66% 53.7% 

SK 63% 19.6% 

AT 62% 46.0% 

DK 60% 59.5% 

IT 60% 65.0% 

SI 60% 28.4% 

HU 59% 36.3% 

SE 58% 45.5% 

LT 57% 21.0% 

DE 56% 43.3% 

ES 54% 44.9% 

NL 53% 36.8% 

BG 49% 39.0% 

CZ 49% 28.2% 

FR 49% 40.6% 

RO 49% 27.7% 

PT 44% 36.8% 

PL 42% 24.5% 

UK 42% 34.8% 
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Социодемографски анализ 

 

Връзката между равнището на осведоменост и участието се установява пряко в 

следната таблица: лицата, които са имали чувството, че разполагат с достатъчно 

информация, са се явили пред урните. Тези, които имат противоположно мнение, 

са се въздържали от упражняване правото си на глас.  

 

 

Разполагахте с цялата необходима информация, за да изберете 
за кого да гласувате по време на наскоро проведените 

европейски избори 

    По-скоро да По-скоро не  НЗ  

 ЕС-27  53% 42% 5% 

  Пол        
 
 
 

Мъж 57% 38% 5% 

 Жена  50% 45% 5% 

  Възраст       
 
 
 

18-24 44% 50% 6% 

 25-39 49% 45% 6% 

 40-54 57% 39% 4% 

 55 + 55% 40% 5% 

  
Възраст, на която е завършено 
образованието  

    

 
 
 

15- 47% 47% 6% 

 16-19 53% 42% 5% 

 20+ 61% 36% 3% 

 
Все още 

студент  
51% 43% 6% 

  Гласувал на последните европейски избори   

 Да 69% 29% 2% 

 Не  37% 56% 7% 

  Изложен на осведомителна кампания 

 Да 63% 34% 3% 

 Не  35% 59% 6% 

 
 

Социално-демографският анализ на резултатите потвърждава заключението: 

категориите, които са разполагали с най-много информация, са гласували най-

много на европейските избори. И по-специално, става въпрос за лица на възраст 40 

и повече години, за лица, които са продължили образованието си, но също и за 

лица, които са били изложени на осведомителна кампания, насърчаваща 
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гласуването. В следващата част ще направим подробен анализ на последиците от 

кампанията за насърчаване на гласуването.  

 
 
 
2. Изложеност на европейските избори 
 
 
След като беше анализирано въздържането от упражняване правото на глас и 

направен опит да се изяснят причините за него, втората част е посветена на 

проучването за степента на изложеност на европейците на осведомителни 

кампании, насърчаващи гласуването. Повлияли ли са кампаниите, било то 

европейски или национални, на изборното им поведение? Имали ли са 

благоприятен ефект върху решението им да гласуват? Постигна ли целта си 

посланието на европейските институции и държавите-членки? Могат ли да се 

извлекат изводи с цел подобряване на бъдещата комуникация с европейските 

институции като цяло и с Европейския парламент в частност?  

 

 
 
2.1 Спомен за кампания, насърчаваща гласуването 
 

- Като цяло споменът за кампанията, насърчаваща гласуването, е добър, в 

значително по-голяма степен в сравнение с 2004 г., но не оказва реално 

въздействие върху участието в европейските избори -  

 
Повече от две трети от европейците (67%) си спомнят да са виждали, слушали или 

чели за кампания, която има за цел да насърчи гласоподавателите да участват в 

европейските избори13. Ако се сравнение с положението през 2004 г., когато 

задаваните въпроси бяха много по-различни14, увеличението е с 30 пункта!  

 

                                           
13 Лично Вие спомняте ли си да сте видели по телевизията, в интернет, на плакати или билбордове, да 
сте чели във вестниците или да сте чули по радиото кампания на Европейския съюз, насърчаваща 
хората да гласуват на европейските избори? 
14 Запознати ли сте с кампания или реклама, която не е разпространявана от политическа партия и 

насърчава хората да гласуват на европейските избори? Да; Не. 
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Сравнение между държавите-членки 
 

 
Процент на спомена за кампания, насърчаваща гласуването -  

Участие в изборите за Европейски парламент през 2009 г. 

 

Спомен за кампания, 

насърчаваща 

гласуването 

Участие в изборите за 

Европейски парламент 

през 2009 г. 

ЕС-27 67% 43.0% 

   

MT 89% 78.8% 

SE 86% 45.5% 

SK 82% 19.6% 

EE 80% 43.8% 

DK 79% 59.5% 

HU 79% 36.3% 

CY 78% 59.4% 

NL 78% 36.8% 

ES 76% 44.9% 

CZ 75% 28.2% 

SI 75% 28.4% 

LU 74% 90.8% 

IE 72% 58.6% 

LT 72% 21.0% 

AT 72% 46.0% 

FI 71% 38.6% 

DE 69% 43.3% 

PT 67% 36.8% 

EL 66% 52.6% 

FR 66% 40.6% 

LV 66% 53.7% 

PL 66% 24.5% 

RO 62% 27.7% 

IT 60% 65.0% 

UK 54% 34.8% 

BE 53% 90.4% 

BG 45% 39.0% 

 
Споменът силно се различава в различните държави: най-много от анкетираните в 

Малта (89%, с висок процент участие - 78,8%) и в Швеция (86%; 45,5%), но също 

и в Словакия, последната държава по дял на участие (82%; 19,6%) са 

наблюдавали кампании. Следователно може да се заключи, че значителният дял на 
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спомен за кампания не съответства на високо равнище на участие на европейските 

избори.  

По същия начин в държавите, в които процентът на спомен за кампания е по-

нисък, се забелязват променливи проценти на участие: България (45% спомен за 

кампания спрямо 39% участие), Обединено кралство (54%; 34,7%), Италия (60%; 

65%). 

 

Прочитът на таблицата позволява да се установи, че процентът на спомен за 

кампания е подобен между новоприсъединилите се държави-членки към 

Европейския съюз през 2004 и 2007 г. и останалите държави. При все това, 

участието в европейските избори в новоприсъединилите се държави определено е 

по-малко в сравнение с това в останалите държави.  

 
 

Социодемографски анализ 
 

Проучването на социодемографския профил на анкетираните изтъква някои 

различия, но тези промени остават незначителни. Резултатите са най-добри сред: 

 

- 69% мъже спрямо 64% жени; 

 

- Анкетираните, които са продължили образованието си след 19-

годишна възраст (73 %) спрямо 60% от тези, които са завършили 

образованието си до 16-годишна възраст; 

 

- Анкетираните, които са най-политизирани, се поставят „вляво“ или 

„дясно“ на политическия спектър (72% в двата случая) спрямо 66% 

от тези, които се поставят в „центъра“; 

 

- Анкетираните, които се чувстват европейци (74%), спрямо 55% от 

тези, които не споделят това чувство. Тази значителна разлика (19 

процентни пункта) несъмнено може да се обясни с факта, че 

анкетираните, които се чувстват европейски граждани, са по-

чувствителни към европейските въпроси.  
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Като цяло анкетираните, които са гласували, са малко повече от средния 

брой анкетирани, които си спомнят за кампания: 73% спрямо 61% 

негласували.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съответно, едва една четвърт от гласувалите на европейските избори не си 

спомнят за кампания, докато повече от една трета от негласувалите заявяват, че не 

си спомнят за осведомителна кампания за гласуване на европейските избори 

(36%). Социално-демографският профил на гласувалите беше анализиран в 

първата част от настоящия доклад.  

  Участие в 
европейските избори 

през 2009 г. 

 ЕС-27 Гласувал Негласувал 

Спомнят си за осведомителна кампания 
за гласуване на европейските избори 

67% 73% 61% 

Не си спомнят за осведомителна 
кампания за гласуване на европейските 

избори 
30% 25% 36% 

НЗ/SR 3% 2% 3% 
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3. Тежест при гласуването на основните въпроси, пред които е 
изправена Европа 

 

 
Последната част от настоящия анализ се отнася най-вече до европейците, които са 

гласували на европейските избори - 43% от всички анкетирани: кога са взели 

решението си и най-вече коя тема определя направения от тях избор. Това са 

въпросите, на които ще се опитаме да отговорим. Също така, тези елементи могат 

да позволят разбиране на причините за слабото участие: анализът на аргументите, 

които са изтъкнати от гласоподавателите, за да обосноват решението си да 

гласуват, може по непряк начин да ни предостави информация за причините, 

поради които въздържалите се от упражняване правото си на глас не са се явили 

пред избирателните урни.  

 
 
3.1 Момент на вземане на решение 
 

 

- По-голямата част от гласоподавателите винаги гласуват по един и същ начин или 

са взели решението си достатъчно дълго време преди изборите -  
 
Всеки втори заявява, че винаги гласува по един и същ начин15. Най-често 

гласоподавателите остават верни на тяхната политическа партия или кандидат, без 

значение от вида на изборите. Малко повече от една трета от гласоподавателите 

вземат решение за кого да гласуват няколко месеца, дори няколко седмици преди 

изборите. Дори следва да си зададем въпроса в каква степен предизборната 

кампания, която най-често започва през последните седмици, в действителност е в 

състояние да повлияе на техния избор. Едва 15% от гласоподавателите са взели 

решението си през последните дни, дори в последния ден на изборите.  

 
 

                                           
15 QK3a Кога решихте да гласувате за политическата партия или кандидат, за които гласувахте на 
скорошните избори за Европейски парламент? 
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Общите резултати са относително стабилни в сравнение с европейските избори 

през 2004 г. Забелязва се, че ако делът на верните гласоподаватели, които винаги 

гласуват по един и същ начин, намалее чувствително (-2 пункта), тази част от 

гласоподавателите, които са избрали кандидата, за който ще гласуват много преди 

това (няколко седмици, дори няколко месеца преди деня на изборите), се 

увеличава и става 34% (+6 пункта). Съответно анкетираните, които са взели 

решението си в последния момент преди изборите, са малко по-малко в сравнение 

с 2004 г. (15%, -4 пункта). 
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Сравнение между държавите-членки 
 

QK3a : Кога решихте да гласувате за политическата партия или 
кандидат, за които гласувахте на скорошните избори за 

Европейски парламент?  
Основа: 

гласували на 
европейските 
избори през 
2009 г. (43% 

от цялата 
извадка)   

Винаги 
сте 

гласували 
така 

ST 
(няколко 
месеца 

или 
няколко 
седмици) 

ST 
(няколко 
дни или в 
деня на 

изборите) 

% 
„Гласувал“ 

ЕС-27 50% 34% 15% 43.0% 

     

LV 17% 51% 32% 53.7% 

FR 41% 28% 30% 40.6% 

SE 26% 46% 27% 45.5% 

NL 40% 34% 26% 36.8% 

DK 40% 34% 25% 59.5% 

FI 38% 37% 25% 38.6% 

CZ 50% 28% 22% 28.2% 

UK 41% 36% 22% 34.8% 

LT 50% 31% 19% 21.0% 

BE 53% 29% 18% 90.4% 

EE 40% 41% 18% 43.8% 

AT 49% 33% 18% 46.0% 

SI 54% 28% 18% 28.4% 

RO 48% 33% 17% 27.7% 

LU 42% 41% 16% 90.8% 

SK 50% 34% 16% 19.6% 

IE 41% 46% 13% 58.6% 

EL 63% 24% 13% 52.6% 

DE 51% 36% 12% 43.3% 

MT 66% 22% 12% 78.8% 

CY 76% 13% 11% 59.4% 

BG 46% 42% 11% 39.0% 

ES 60% 28% 11% 44.9% 

PL 49% 36% 10% 24.5% 

PT 58% 32% 8% 36.8% 

IT 58% 35% 6% 65.0% 

HU 54% 41% 5% 36.3% 

 
 

Разглеждането на таблицата показва, че за разлика от европейските избори през 

2004 г., тази година е налице много малка разлика между 12-те държави-членки, 

които участват в европейските избори от 2004 г. и останалите държави-членки.  

 

Анализът на резултатите за всяка държава поотделно достатъчно ясно показва 

разликите в изборното поведение: почти всеки трети гласоподавател е взел 

решение за коя партия или кандидат да гласува само няколко дни преди изборите, 
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дори в деня на изборите -Латвия (32%), Франция (30%), Швеция (27%) и 

Нидерландия (26%).  

Съответно делът на „верните“ гласоподаватели, които заявяват, че винаги гласуват 

по един и същи начин, е по-незначителен в тези държави. Това важи най-вече в 

Латвия, където само 17% са заявили, че винаги гласуват по един и същ начин.  

 

Като цяло изглежда, че относно момента на избор, се наблюдава противопоставяне 

между северните и южните държави. По-голямата част от жителите на южните 

държави вземат решението си предварително - те винаги гласуват по един и същи 

начин като няколко седмици преди това вземат решение, дори месец преди деня на 

изборите, докато жителите на северните държави са по-малко решителни и 

изглежда се колебаят до последния момент. Делът на анкетираните в Гърция 

(13%), Малта (12%), Кипър и Испания (11% в двата случая), Португалия (8%) и 

Италия (6%) е по-малък от средните стойности за ЕС (15%) на взелите решение в 

последните дни, дори в последния ден преди деня на изборите; в обратния случай, 

една четвърт или повече от анкетираните в Латвия, Швеция, Нидерландия, Дания и 

Финландия са взели решение в последните дни, дори в деня на изборите.  

 

По-горе видяхме, че в държавите, в които делът на въздържалите се от 

упражняване правото си на глас е висок, лицата, които не са гласували, често 

вземат решението си през последните дни преди деня на изборите. Тук може да се 

отбележи обратното, че почти не съществува връзка между момента на вземане на 

решение и участието: това не се отнася до държавите, в които гласоподавателите 

вземат решение да гласуват дълго време преди изборите в сравнение с другите16.  

 

Социално-демографски анализ 
 

В социално-демографски аспект следва да се отбележи, че най-вече младите 

гласоподаватели вземат решение в последния момент в сравнение с по-възрастните 

гласоподаватели (25% от гласувалите на възраст от 18 до 24 години спрямо 17% от 

25-54-годишните17 и 12% от избирателите на 55 и повече години). Техният изборен 

опит е по-ограничен и изглежда се колебаят по-дълго време преди да направят 

избора си.  

 

                                           
16 Зависимост между участието и факта, че решението за кого да се гласува е взето дълго време преди 
това (тъй като избирателят или гласува винаги по един и същи начин, или е взел решението няколко 
седмици или дори месеци предварително) : 0,1. 
17 На възраст 16 и повече години в Австрия. 
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3.2 Мотиви за гласуването 
 
 

- Гласуване, което е мотивирано най-вече от гражданско задължение - 

 
 
Както видяхме по-горе, причините, които са пряко свързани с Европейския съюз, 

не са посочени сред първите мотиви, изложени от страна на въздържалите се от 

упражняване правото си на глас, за да обосноват избора си. Съответно, 

гласоподавателите, които са се мобилизирали за европейските избори, преди 

всичко са гласували, за да изпълнят гражданското си задължение, а след това са 

гласували поради мотиви от чисто политическо и европейско естество. 47% от 

гласувалите, около половината от тях, обясняват, че са гласували, за да изпълнят 

гражданското си задължение, а 40% - защото винаги гласуват18. На второ място, но 

с доста голяма разлика между първата и втората посочени причини, малко по-

малко от една четвърт от гласувалите заявяват, че са гласували за политическа 

партия, до която се чувстват близки (24%). Другите причини са посочени от по-

малко от 20% от гласувалите. 

 

Сравнение между държавите-членки 
 

Мотивите за гласуването могат по подробен начин да се организират в няколко 

тематики:  

. 

 

1/ „Граждански“ вот.  

Това е темата, която обединява основната част от отговорите на гласувалите: 

 

- 47% от гласувалите посочват, че са гласували, тъй като това е тяхно 

гражданско задължение. В Кипър, където гласуването е задължително 

- (78%), Малта (74%), Румъния (73%) и Швеция (71%), анкетираните 

посочват, че са гласували, за да изпълнят гражданското си 

задължение. Много по-малко от анкетираните в Унгария (30%) и 

Чешката република (29%) са гласували поради тази причина.  

 

- От друга страна, 40% от гласувалите посочват, че са се явили пред 

избирателните урни, защото винаги гласуват. Това се е случило във 

                                           
18 QK4d Какви са основните причини да решите да гласувате на европейските избори? 
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Финландия (59%) и Дания (54%). Анкетираните в Люксембург, за 

които гласуването е задължително, дават в най-малка степен този 

отговор (19%).  

 

 

Основание: Европейци, които са гласували (43% от всички анкетирани) 

 

 

2/ Гласуване за подкрепа:  

Някои европейци считат, че гласуването е средство за подкрепа на предпочитана 

от тях политическа партия или в малка степен - на тяхното правителство.   

 

- 24% от европейците са гласували на изборите за Европейски 

парламент, за да подкрепят политическа партия. Това гласуване за 
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подкрепа е силно изразено в България (45%), Кипър (42%) и 

Словакия (41%), както и в държавите, които са се мобилизирали в 

изключително различна степен.  

 

- 9% са гласували, за да подкрепят правителството си.  

 

 
Основание: Европейци, които са гласували (43% от всички анкетирани) 
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3/ Европейско гласуване:  

Първата причина, която е пряко свързана с европейските въпроси, „Вашето 

гласуване може да промени нещата“, заема едва четвърто място - 19%. При все 

това тя е много важна, тъй като става въпрос за едно от основните направления на 

осведомителната кампания, насърчаваща европейците да се явят пред урните19: 

европейските политики имат пряко въздействие върху живота на гражданите като 

последните могат чрез гласуването си да повлияят на политическия избор на 

Европейския парламент.  

 

- На първо място от тези „европейски“ причини, 19% считат, че като 

гласуват на европейските избори, ще могат да променят нещата. Тази 

идея е силно изразена в Швеция, където се посочва на второ място.    

 

- На второ място, 16% от европейците са гласували, тъй като 

„подкрепят Европейския съюз“. Тук става въпрос за гласуване за 

„подкрепа“. Следва да се подчертае, че малкото гласоподаватели в 

Румъния и Словакия, които са се явили пред урните, изтъкват най-

много този аргумент (27% в двете държави).  

 

- След това, 13% от гласоподавателите посочват, че са били 

мотивирани да гласуват, тъй като „се чувстват европейци“. Тези 

гласоподаватели са малко повече в държавите-основателки на Съюза 

- Люксембург (24%), Германия и Франция (23% в двете държави) и 

Нидерландия (18%).  

 

- Другите европейски причини за мотивиране на гласуването са 

посочени от малки дялове гласоподаватели: 6% са посочили, че са 

гласували защото Европейският съюз „играе важна роля в тяхното 

ежедневие“, 5% защото „са заинтересовани от въпросите, свързани с 

ЕС“ и 5% заради „информацията, получена по време на кампанията“.  

 

                                           
19 Кампания: „Вашият глас, използвайте го по време на изборите за ЕП на 7 юни“ 
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4/ Гласуване в знак на недоволство.  

 

Анализът на резултатите посочва, че гласуването в знак на недоволство, под 

каквато и да била форма, е второстепенно на европейските избори. Може да се 

обясни по различни начини: 

 

- за да изрази общо недоволство: противоположно на това, което се 

случи по време на отхвърлянето на Конституционния договор на 

референдумите във Франция и Нидерландия20 и отхвърлянето на 

Договора от Лисабон на референдума в Ирландия21, едва 11% от 

гласувалите са изразили, че са гласували поради недоволство. 28 % в 

Унгария и 22% в Обединеното кралство са изразили недоверие. 

 

- За да наложат санкции на правителството: този вид гласуване е само 

5%, но със значителни колебания. Това гласуване се изразява по 

следния начин: Гърция - 19%, Унгария - 12% и Франция - 11%, 

докато в Швеция и Словения е само 1%, а в Румъния 2%. 

 

- За да наложат санкции на Европейския съюз. Едва 2% на равнище 

Европейски съюз са искали да го направят. 

 

                                           
20 Относно конституционния договор през 2005 г. 
21 Относно Договора от Лисабон през 2008 г. 
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This is 

your duty 

as citizen

You always vote

To support the 

political party 

you feel close 

to

You can 

make things 

change in 

voting on the 

European 

elections

You are in 

favour of the 

EU

You feel 

European/ 

citizen of the 

EU

To express your 

disagreement

To support your 

Government

The EU plays an 

important role 

in your 

everyday life

EU27 47% 40% 24% 19% 16% 13% 11% 9% 6%

BE 37% 31% 24% 10% 11% 13% 6% 7% 6%

BG 63% 43% 45% 18% 23% 10% 3% 6% 3%

CZ 29% 48% 23% 17% 12% 15% 16% 7% 5%

DK 64% 59% 21% 24% 14% 17% 11% 6% 9%

DE 40% 42% 34% 23% 26% 23% 7% 10% 7%

EE 55% 46% 18% 13% 10% 15% 9% 10% 3%

IE 68% 47% 19% 19% 20% 5% 14% 8% 8%

EL 60% 29% 31% 13% 7% 8% 19% 13% 6%

ES 57% 27% 17% 21% 19% 6% 11% 12% 6%

FR 65% 44% 18% 20% 17% 23% 14% 8% 4%

IT 35% 39% 22% 19% 13% 10% 7% 10% 8%

CY 78% 53% 42% 17% 11% 5% 8% 13% 10%

LV 61% 34% 20% 15% 6% 8% 20% 6% 2%

LT 62% 51% 23% 12% 7% 10% 3% 10% 3%

LU 60% 19% 17% 21% 18% 24% 8% 8% 9%

HU 30% 44% 30% 23% 11% 9% 28% 6% 5%

MT 74% 34% 36% 22% 23% 11% 11% 9% 10%

NL 43% 49% 31% 22% 25% 18% 11% 6% 6%

AT 35% 30% 31% 26% 16% 16% 18% 14% 7%

PL 44% 34% 14% 10% 7% 13% 3% 6% 3%

PT 43% 43% 10% 15% 6% 6% 6% 4% 5%

RO 73% 33% 31% 18% 27% 7% 4% 4% 8%

SI 63% 47% 26% 15% 9% 11% 10% 11% 5%

SK 63% 34% 41% 22% 27% 13% 7% 9% 6%

FI 54% 54% 20% 18% 11% 16% 6% 9% 5%

SE 71% 39% 29% 42% 15% 14% 9% 5% 5%

UK 41% 51% 21% 12% 7% 4% 22% 8% 4%

*The other items have been chosen by 5% of the respondents or less. 

QK4d What are the main reasons why you decided to go to vote on the European elections? (ROTATION - MAX. 3 ANSWERS)

Base: Europeans who did vote (43% of total sample)

Highest percentage by item

Highest percentage by country

Lowest percentage by item

Lowest percentage by country



Социално-демографски анализ 
 

Като цяло анализът на причините за гласуване в зависимост от социално-

демографския профил на анкетираните разкрива малобройни значителни 

различия. На някои от тях следва да се обърне внимание – възраст на 

анкетираните, равнище на образование, както и отношение към Съюза.  

 

Ако се забелязват малко различия във връзка с елемента „гражданско 

задължение“, то гласуването „винаги“ се поставя повече на преден план от 43% от 

възрастните гласоподаватели, които имат по-дълъг избирателен опит, спрямо 28 

% от по-младите гласоподаватели на възраст между 18 и 24 години. 

 

Чувството, че гласуването може да промени нещата, е по-изразено сред най-

образованите гласоподаватели (21% от тези, които са завършили образованието 

си след 19-годишна възраст спрямо 16% от тези, които са прекратили 

образованието си преди да навършат 16 години). Също така е интересно да се 

установи, че тази причина е една от най-отбелязваните от гласоподавателите, 

които си спомнят кампанията, насърчаваща гласуването. Това има за цел да 

покаже, че действията за осведомяване, въпреки всичко, са оказали 

въздействие, дори и ограничено.  

Следва да се подчертае, че 18 % от гласоподавателите, които не се чувстват 

европейски граждани, са гласували, за да изразят недоволството си (за да си 

припомним - 11% от всички гласували).  
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3.3 Основни въпроси, които са натежали при избора на 
гласоподавателите 
 
- Икономическата криза и безработицата са преобладаващи елементи при избора 

на гласоподавателите - 

 
Без изненада и в потвърждение на различните предизборни проучвания22, 

икономическата криза е повлияла с цялата си тежест върху европейските избори. 

Приканени да посочат основните проблеми, които са ги накарали да гласуват23, на 

първо място избирателите посочват най-много икономическите причини (41%) и 

безработицата (37%).  

 

За сметка на това, темите относно правомощията на институциите на ЕС (19%) и 

социалните и обществени аспекти са поставени в доста по-задни позиции.  

 

От друга страна, е интересно да се отбележи, че относително голям брой 

гласоподаватели са поставили различните европейски проблеми непосредствено 

след тези от икономическо естество: ролята на Европейския съюз на 

международната сцена (22%) предшества престъпността (18%), имиграцията 

(16%) и борбата срещу изменението на климата (16%). 

 

Сравнение по групи държави 
 

Въпреки наличието на малки различия между 15-те държави-членки, участващи в 

европейските избори преди 2004 г. и 12-те държави-членки, участващи съответно 

от 2004 и 2007 г., относно мотивиралите ги причини, те са достатъчно важни по 

отношение на залозите, определели техния избор. Икономическият растеж (52% в 

новите 12 държави-членки спрямо 39% в останалите 15), бъдещето на пенсиите 

(36% спрямо 19%) и селското стопанство (23% спрямо 9%) са изиграли най-

важна роля за гласоподавателите в най-новите държави-членки. Обратно, 

правомощията и компетенциите на ЕС (20% спрямо 13%), имиграцията (18% в ЕС-

15 спрямо 6% в 12-те нови държави-членки) и борбата срещу изменението на 

климата (17% спрямо 11%) са темите, предпочетени от гласоподавателите от 15-

те държави-членки, в които се провеждат избори за ЕП преди 2004 г.  

 

                                           
22 Специално проучване на Евробарометър: Избори за ЕП 2009 г., публикувано през април 2009 г. 
Специално проучване на Евробарометър: Европейски избори 2009 г.: очаквания на европейците: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_303_en.pdf 
23 QK5T Кой е основният въпрос, който Ви кара да гласувате на европейските избори? 
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За сметка на това, безработицата е натежала със същата сила в двете групи 

държави (38% в 12-те нови държави-членки и 37% в останалите 15 държави-

членки). 
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QK5T : Кой е основният въпрос, който Ви кара да гласувате на европейските избори? На 

първо място? След това? 
Основание: Европейци, които са гласували (43% от всички анкетирани) 

 

ЕС-27 
15 държави-
членки преди 

2004 г. 

+12 държави-
членки след 

2004 г. 

Различия 15 
държави-членки 

преди 2004 г. - 12 
държави-членки 

след 2004 г. 

Икономически растеж 41% 39% 52% +13 

Безработица 37% 37% 38% +1 

Ролята на ЕС на 
международната сцена 

22% 23% 18% -5 

Бъдещето на пенсиите 22% 19% 36% +17 

Правомощия и 
компетенции на 
европейските 
институции 

19% 20% 13% -7 

Престъпност 18% 18% 19% +1 

Инфлация и 
покупателна способност 

18% 18% 20% +2 

Борба срещу 
изменението на 

климата 
16% 18% 6% -12 

Имиграция 16% 17% 11% -6 

Европейски ценности и 
идентичност 

16% 16% 14% -2 

Енергетика 13% 12% 17% +5 

Единната валута, 
еврото 

12% 12% 14% +2 

Тероризъм 11% 12% 8% -4 

Селско стопанство 11% 9% 23% +14 
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Сравнение по държави-членки 
 

 

Да анализираме по-подробно резултатите по държави като класираме 

въпросите в три основни тематики: въпроси от икономическо, европейско, 

социално и обществено естество.  

 

1/ Икономическите теми: 

 

- Икономическият растеж определено е най-посочван в страните, 

които са най-засегнати от икономическата криза. Най-често се 

посочва в България (63%), Ирландия (62%), Унгария (59%) и Латвия 

(57%). Икономическият растеж е по-рядко посочван от анкетираните 

в Обединеното кралство (23%), Франция (29%), както и във 

Финландия и Нидерландия (31% за всяка държава). 

 

- Забелязва се, че безработицата се посочва също толкова често от 

гласоподавателите в новоприсъединилите се държави, колкото и от 

гласоподавателите в най-старите държави-членки на ЕС. Забелязват 

се обаче няколко значителни разлики по държави: в Испания, където 

заетостта силно е засегната в резултат на кризата, близо две трети 

от гласоподавателите посочват безработицата (65%). Същият е 

случаят в Ирландия - 64% и Гърция - 60%. За сметка на това, 

гласоподавателите в Нидерландия са по-малко в това отношение: 

едва 11% от тях посочват този въпрос.  

 

- Инфлацията допълва групата на трите икономически проблема като 

18% от гласоподавателите посочват този проблем.  
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Основание: Европейци, които са гласували (43% от всички анкетирани) 


