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I. УЧАСТИЕ И ПОЛИТИЧЕСКА БЛИЗОСТ

А. Участие в Европейските избори през 2009 г. 

Въпрос 1. Участие в изборите за Европейски парламент през 2009 г.

ЕС27
УЧАСТИЕ 43%

НЕГЛАСУВАЛИ 57%
ПОЛ

Мъже 44%
Жени 42%

ВЪЗРАСТ
 18-24 годишни 29%
 25-39 годишни 36%
 40-54 годишни 44%

55 годишни и повече 50%
ОБРАЗОВАНИЕ (край на)

на 15 годишна възраст или 
по-млади 43%

на 16-19 годишна възраст 40%
на 20 годишна възраст или 

по-късно 52%

все още учащи 34%
ЧУВСТВАТ СЕ ПРИВЪРЗАНИ КЪМ 

ЕВРОПА
да 49%
не 34%

СТЕПЕН НА ИЗЛОЖЕНОСТ НА 
КАМПАНИЯТА ЗА 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ
да 67%
не 30%

Този въпрос бе зададен на всички анкетирани лица
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Turnout - European elections 2009
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Б. Участие в националните избори

Въпрос 9 Участие в последните национални избори

ЕС27
УЧАСТИЕ 72%

НЕГЛАСУВАЛИ 25%
ПОЛ

Мъже 72%
Жени 72%

ВЪЗРАСТ
18-24 годишни 38%
25-39 годишни 64%
40-54 годишни 77%

55 годишни или повече 82%
ОБРАЗОВАНИЕ (край на)

на 15 годишна възраст или 
по-млади 76%

на 16-19 годишна възраст 70%
на 20 годишна възраст или 

по-късно 80%

все още учащи 40%
ЧУВСТВАТ СЕ ПРИВЪРЗАНИ КЪМ 

СТРАНАТА СИ
да 72%
не 51%

Този въпрос бе зададен на всички анкетирани лица 

В. Кръстосан профил на участието в общите и/или европейските избори

EU27
Гласували на последните общи избори и на европейските избори през 2009 г.  39%

Гласували на последните общи избори, но не и на европейските избори през 2009 
г. 33%

Не са гласували нито на последните общи избори, нито на европейските избори 
през 2009 г. 22%

Не са гласували на последните общи избори, но са гласували на европейските 
избори през 2009 г. 3%
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Г. Политическа близост

Въпрос 10. Чувствате ли се близо до някоя от политическите партии?

ЕС27
Да, много близо 13%

Да, до известна степен 30%
Не особено близо 28%

Не, изобщо 26%
Не знам 3%

да не
ЕС27 43% 54%

ПОЛ
Мъже 45% 52%
Жени 41% 57%

ВЪЗРАСТ
18-24 годишни 30% 68%
25-39 годишни 36% 61%
40-54 годишни 42% 55%

 55 годишни и повече 52% 46%
ОБРАЗОВАНИЕ (край на)

на 15 годишна възраст или 
по-млади

45% 53%

на 16-19 годишна възраст 40% 57%
 на 20 годишна възраст или 

по-късно
50% 48%

все още учащи 36% 61%
Този въпрос бе зададен на всички анкетирани лица

 Различия по национален признак: 

- Усещане за близост до някоя от политическите партии изразяват най-голям 
дял от анкетираните в Малта (78% от анкетираните отговарят, че усещат 
"силна" или "известна" близост до идеите на дадена политическа партия), 
Нидерландия (62%) и Кипър (60%).

- Такова усещане най-рядко заявяват анкетираните в Обединеното кралство 
(22%), Румъния (26%) и Полша (31%).
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II. СТЕПЕН НА ИЗЛОЖЕНОСТ НА КАМПАНИЯТА ЗА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ

Въпрос 8. Спомняте ли си да сте виждали по телевизията, интернет или на плакати, да сте 
чели във вестниците или да сте слушали по радиото да се провежда кампания, насърчаваща 
хората да гласуват на европейските избори? 

да не Не 
знам

ЕС27 67% 30% 3%
ПОЛ

Мъже 69% 28% 3%
Жени 64% 33% 3%

ВЪЗРАСТ
 18-24 годишни 66% 31% 3%
 25-39 годишни 64% 32% 4%
 40-54 годишни 69% 29% 2%

 55 годишни и повече 67% 37% 3%
ОБРАЗОВАНИЕ (край на)

на 15 годишна 
възраст или по-млади

60% 37% 3%

на 16-19 годишна 
възраст

67% 30% 3%

на 20 годишна 
възраст и по-късно

73% 25% 2%

все още учащи 68% 30% 2%
Този въпрос бе зададен на всички анкетирани лица

 Различия по национален признак: 

- Най-много са хората, които си спомнят за предизборната кампания за 
европейските избори в Малта (89%), Швеция (86%) и Словакия (82).

- Най-малко са в България (45%), Белгия (53%) и Обединеното кралство (54).

 Различия в зависимост от социално-демографската принадлежност: 

- Както личи от горната таблица, на въпроса дали си спомнят за кампанията 
за европейските избори, разликата между отговорите на жените и мъжете е 
5 процента (64% и 69% съответно).

- Възрастта не е определящ показател в този случай, но възрастта на 
приключване на образованието дава известни разлики (колкото по-дълъг е 
бил периодът на образование, толкова по-ясни са спомените).

- От значение е интернет връзката от дома: 70% от анкетираните, 
разполагащи с интернет в домовете си, си спомнят за кампанията, а 61% от 
анкетираните, неразполагащи с такъв - не.

- Привързаността към Европа представлява показател за спомените за 
кампанията за европейските избори. 73% от анкетираните, които изпитват 
такова чувство на привързаност, заявяват, че си спомнят за кампанията, а 
57% от онези, неизпитващи чувство на привързаност към Европа (подобни 
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са резултатите и по отношение на самоосъзнаването като гражданин на 
Европа) - не.

- 73% от хората, гласували на последните европейски избори си спомнят за 
кампанията, но за нея си спомнят и 61% от онези, които не са гласували.
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Campaign awarness
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III. ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ - ПРОФИЛ И НАЧИН НА 
РАЗСЪЖДЕНИЕ

NB. Въпроси 3а и 4г и 5 бяха зададени единствено на анкетираните лица, 
заявили, че са гласували на Европейските избори през 2009 г. (43%).

A. Време на вземане на решението за кого да се гласува

Въпрос 3а Кога взехте решението за коя политическа партия или кой кандидат да 
гласувате на последните избори за Европейски парламент? 

ЕС27
Винаги сте гласували така 50%

Взели сте решението преди няколко месеца 21%
Взели сте решението преди няколко седмици 13%

Взели сте решението няколко дни преди изборите 9%
Взели сте решението в деня на изборите 6%

Въпросът бе зададен на анкетирани лица, които са заявили, че са гласували на Европейските 
избори

 Различия по национален признак: 

 Винаги сте гласували така:
- Трите държави с най-висок процент:  Кипър(76 %), 

Малта(66%) и Гърция (63%)
- Трите държави с най-нисък процент: Латвия (17%), Швеция  

(26%) и Финландия (38%).

 Взели сте решението преди няколко месеца:
- Трите държави с най-висок процент: България (32%), 

Латвия (28%), Ирландия и Швеция (26%).
- Трите държави с най-нисък процент: Гърция, Словения, 

Литва и Франция (15%)

 Взели сте решението преди няколко седмици
- Трите държави с най-висок процент: Латвия (23 %), 

Ирландия и Швеция (20%).
- Трите държави с най-нисък процент:  Кипър (4%), Малта

(4%) и Гърция (9%)

 Взели сте решението няколко дни преди изборите:
- Трите държави с най-висок процент: Франция (19 %), 

Швеция и Дания (17%).
- Трите държави с най-нисък процент: Испания (5%), Унгария 

и Италия (4%).

 Взели сте решението в деня на изборите:
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- Трите държави с най-висок процент: Латвия (17 %), 
Франция, Нидерландия и Обединеното кралство (11%).

- Трите държави с най-нисък процент: Унгария (1%), Италия, 
Португалия и България (2%).

Различия в зависимост от социално-демографската принадлежност: 

 Няма взаимовръзка между пола на гласоподавателите и времето на 
вземане на решението за гласуване.

 Винаги сте гласували така:
- Постоянното гласуване за една и съща партия е свързано с 

напредването на възрастта (30 % сред най-младите и 58% за 
най-възрастните).

- Колкото повече е продължило образованието на 
анкетирания, толкова по-малко вероятно е той/тя да гласува 
винаги за същата партия.

- Два пъти по-голяма е вероятността хора, които винаги 
гласуват за една и съща партия, да са гласували на 
последните национални избори (52% срещу 26%, които не са 
гласували на последните национални избори).

 Взели сте решението няколко дни или няколко седмици преди 
изборите:

- Най-голям е делът на анкетираните, взели решението 
няколко седмици или дори дни преди изборите, сред 
студентите (38%, при средна стойност за ЕС от 22%).

- Същото важи и за анкетираните, които не са гласували на 
последните национални избори (37% са решили за кого да 
гласуват няколко седмици или дни преди изборите).

 Решението е взето в деня на изборите:
- Делът на безработните сред анкетираните, взели решението 

в последния момент в деня на изборите, е два пъти по-голям 
от  средната стойност от 6% за ЕС (но трябва да бъде 
подчертано, че тяхното участие е под средното).
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Б. Мотиви за гласуването

Въпрос 4г. Кои са основните причини, накарали ви да гласувате на последните избори 
за Европейски парламент?

 Различия по национален признак за основните три мотива: 

 Това е мое гражданско задължение:
- Трите държави с най-висок процент:  Кипър(78 %), 

Малта(74%) и Румъния (73%)
- Трите държави с най-нисък процент: Чешка република 

(29%), Унгария (30%), Австрия и Италия (35%).

 Винаги гласувам:
- Трите държави с най-висок процент: Дания (59%), 

Финландия (54%) и Кипър(53%).
- Трите държави с най-нисък процент: Люксембург (19%), 

Испания (27%) и Гърция (29%).

 Подкрепа за партията, до която съм близо:
- Трите държави с най-висок процент: България (45%), Кипър 

(42%) и Словакия (41%)
- Трите държави с най-нисък процент: Португалия (10%), 

Полша (14%), Люксембург и Испания (17%).

Reasons to vote

47%

40%
24%

19%

16%

13%
11%

9%

6%

5%
5%

5%

2%

2%
1%

1%

This is your duty as citizen

You alw ays 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

To impose sanctions to your Government

You are very interested in European affairs

The information you received during the campaign convinced you to go to vote
To impose sanctions to the EU

Because voting is compulsory

Other (SPONTANEOUS)

DK
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 Различия в зависимост от социално-демографската принадлежност за основните 
три мотива: 

 Това е мое гражданско задължение
- Делът на анкетираните, гласували на европейските избори 

през 2009 г., изтъкващи чувството на дълг като мотив за 
гласуването, е по-малък сред хората със слаба привързаност 
към собствената им страна (27%), както и сред онези, които 
не са гласували на последните национални избори (38%).

 Винаги гласувам:
- Поради възрастта им, делът сред студентите (27%) е разбира 

се доста под средното. Делът е много малък сред хората, 
които не са гласували на последните национални избори 
(22%) и също така е малък сред безработните (30%).

 Подкрепа за партията, до която съм близо:
- Желанието да подкрепят партията, до която са близо, се 

изтъква най-рядко от анкетираните със слаба привързаност 
към страната им (18%, при средна стойност за ЕС от 24%). 
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В. Проблеми, мотивирали гласуването

Въпрос К5 Кои са проблемите, които Ви мотивират да гласувате на европейските 
избори?

- сбор от отговори, могат да бъдат дадени най-много три отговора
- При съпоставяне на двете проучвания трябва да бъдат взети предвид 
различията в методологията, тъй като предизборното проучване бе 
извършено по телефона, а EB71.3 - с интервю лице в лице.
- Въпросът бе зададен на анкетирани лица, които са заявили, че са гласували 
на Европейските избори

преди ЕИ2009 -
март след ЕИ2009

Икономически растеж 52% 41%
Безработица 57% 37%

Бъдещето на пенсиите 32% 22%
Ролята на ЕС на международната сцена 17% 22%

Правомощия и области на компетентност на 
европейските институции

12% 19%

Престъпност 39% 18%
Инфлация и покупателна способност 28% 18%

Имиграция 20% 16%
Борба срещу изменението на климата 23% 16%
Европейски ценности и идентичност 10% 16%

Енергетика - 13%
Единната валута, еврото 15% 12%

Тероризъм 23% 11%
Селско стопанство 19% 11%

Продоволствена сигурност - 9%
Друго (СПОНТАННО) 3% 4%

Няма такива (СПОНТАННО) - 12%
Не знам 2% 3%

Key issues

41%
37%

22%
22%

19%
18%
18%

16%
16%
16%

13%
12%
12%

11%
11%

9%
4%

3%

Economic grow th

Unemployment

The future of pensions

The role of the EU in the international scene

The power and competences of the European institutions

Crime

Inflation and purchasing power

Immigration

The fight against climate change

European values and identity

The energy

The single currency, the Euro

None (SPONTANEOUS)

Terrorism

Agriculture

The food security

Other (SPONTANEOUS)
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 Различия по национален признак за четири основни проблема:

 Икономически растеж:
- Това е най-силно мотивиращият проблем в България (63%), 

Ирландия (62%) и Унгария (59%).
- Най-слаба е ролята му на мотивиращ фактор за гласуване на 

европейските избори през 2009 г. в Обединеното кралство 
(23%), Франция (29%), Финландия и Нидерландия (31%).

 Безработица:
- Изтъква се като мотивиращ проблем от най-голям дял от 

анкетираните в Испания(65%), Ирландия (64%) и Гърция 
(60%).

- От друга страна, безработицата се изтъква най-рядко като 
основна изборна тема от анкетираните в Нидерландия (11%), 
Финландия (22%), Обединеното кралство и Дания (25%).

 Бъдещето на пенсиите:
- Като основна тема за изборите виждат този проблем  най-

често анкетираните в Унгария (49%), Румъния (48%) и 
България (43%).

- Бъдещето на пенсиите не е било от значение за резултатите 
от европейските избори за анкетираните в Нидерландия 
(6%), Дания и Швеция (8%).

 Ролята на ЕС на международната сцена:
- Анкетираните в Германия (33%), Австрия (29%), Дания и 

Нидерландия (27%) най-често изтъкват ролята на ЕС на 
международната сцена като основен мотив при взимането на 
решение за гласуване на европейските избори през 2009 г.

- Най-малко са тези които гледат на същата тема като на 
определяща за гласуването на европейските избори в 
Испания, Латвия (10%), Обединеното кралство и Ирландия 
(11%).

 Различия в зависимост от социално-демографската принадлежност за четири 
основни проблема: 

 Икономически растеж:
- Тази тема се посочва като основна за европейските избори 

през 2009 г. по-често от мъжете, отколкото от жените (44% 
срещу 38%).

- Много по-малко важен е този въпрос за анкетираните от 55 
годишна възраст нагоре (36%).

- По-често се посочва като мотив от хора, които си спомнят да 
са видели предизборната кампания за европейските избори 
(43%), отколкото от онези, които не си спомнят за нея (35%).
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 Безработица:
- Отново, много по-маловажен е този въпрос за анкетираните 

на възраст от 55 години нагоре (32%, при средна стойност за 
ЕС от 41%).

- От по-малко значение за лицата на ръководни длъжности 
(27%), отколкото за други професии и особено за вече 
безработните (62%).

- Много важен проблем за хората, които обикновено се 
затрудняват да плащат сметките си в края на месеца (57%).

 Бъдещето на пенсиите:
- Без особено значение за най-младите сред анкетираните на 

възраст между 18 и 24 години, като едва 11% от тях посочват 
този проблем като важен в контекста на изборите (средната 
стойност за ЕС е двойна - 22%).

- Разбира се, посочен като проблем от голяма част от вече 
излезлите в пенсия (29%).

 Ролята на ЕС на международната сцена:
- Онези сред анкетираните, които са приключили 

образованието си на 15 годишна възраст или по-рано, не 
отдават особено значение на ролята на ЕС на 
международната сцена (14%). Варира в зависимост от 
продължителността на образованието (30% за тези, които са 
учили до 20 годишна възраст или до по-късно) и се изтъква 
най-често от студентите (32%).
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IV. НЕГЛАСУВАЛИТЕ - ПРОФИЛ И НАЧИН НА 
РАЗСЪЖДЕНИЕ

NB. Въпроси 3б и 4б бяха зададени единствено на анкетираните лица, заявили, 
че НЕ са гласували на Европейските избори през 2009 г. (57%).

A. Момент на вземането на решението за негласуване

Въпрос 3б. Кога взехте решението да НЕ гласувате на последните избори за 
Европейски парламент? 

ЕС27
Никога не гласувате 22%

Взели сте решението преди няколко месеца 18%
Взели сте решението преди няколко седмици 15%

Взели сте решението няколко дни преди изборите 16%
Взели сте решението в деня на изборите 16%

Въпросът бе зададен на анкетирани лица, които са заявили, че не са 
гласували на Европейските избори

 Различия по национален признак: 

 Никога не гласувате:
- Трите държави с най-висок процент: Люксембург (57 %), 

Белгия 3 (50%) и Обединеното кралство (39%).Трите 
държави с най-нисък процент: Румъния (6%), Гърция (8%), 
Словакия и Кипър (11%)

 Взели сте решението преди няколко месеца:
- Трите държави с най-висок процент:  Кипър(39 %), 

Малта(38%) и Гърция (35%)
- Трите държави с най-нисък процент: Люксембург (8%), 

Обединеното кралство (9%), Нидерландия, Ирландия и 
Белгия (12%)

 Взели сте решението преди няколко седмици
- Трите държави с най-висок процент: Гърция (24 %), 

Австрия (23%) и Италия (21%).
- Трите държави с най-нисък процент: Люксембург (4%), 

Франция и Кипър (10%).

                                               
3 Тъй като гласуването в Люксембург у Белгия е задължително, процентът гласували е много по-
висок от средното.Но сред хората, които не гласуват, много са тези (малобройни в сравнение с 
регистрираните гласоподаватели), които по убеждение никога не гласуват.
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 Взели сте решението няколко дни преди изборите:
- Трите държави с най-висок процент: Словакия (27 %), 

Румъния и Словения (23%).
- Трите държави с най-нисък процент: Люксембург (4%), 

Малта (5%) и Белгия (6%).

 Взели сте решението в деня на изборите:
- Трите държави с най-висок процент: Нидерландия (29 %), 

Швеция и Дания (26%).
- Трите държави с най-нисък процент: Белгия (3%), 

Люксембург (6%) и Малта (8%).

 Различия в зависимост от социално-демографската принадлежност: 

 Никога не гласувате:
- Най-голямата част от най-младите (на възраст между 18 и 24 

години) сред анкетираните никога не гласуват (33%), като 
28% при лицата на възраст между 25 и 39 години процентът 
е 28%, а при тези на възраст между 40 и 54 години - 18% и 
едва 16% при тези на възраст от 55 години нагоре.

- Що се отнася до заетостта, безработните са тези, които най-
често не гласуват (38%).

- Липсата на привързаност към собствената страна е важен 
показател при негласувалите (39% от хората, заявили, че не 
са привързани към страната си казват, че никога не гласуват, 
спрямо едва 20% от хората, които се чувстват привързани 
към страната си), като същото важи и за липсата на 
привързаност към ЕС (27% срещу 18%).

 Взели сте решението в деня на изборите:
- Решението да не гласуват е взето в последния момент от 

особено голям дял от анкетираните, завършили 
образованието си на 20 годишна възраст или по-късно (22% 
при средна стойност за ЕС от 16%).

- Същият е делът на анкетираните, гласували на последните 
национални избори, но взели решението да не гласуват в 
самия ден на европейските избори.
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Б. Мотиви за негласуване
Въпрос 4б. Кои са основните причини, накарали ви да НЕ гласувате на последните 
избори за Европейски парламент?

 Различия по национален признак за основните три мотива:

 Липса на доверие/ недоволство спрямо политиците като цяло:
- Трите държави с най-висок процент:  Гърция (51%), 

България (45%), Кипър и Румъния (44%)
- Трите държави с най-нисък процент: Дания (8%); 

Люксембург (11%), Финландия и Белгия (18%).

 Липса на интерес по отношение на политиката като такава:
- Трите държави с най-висок процент:  Унгария, Малта 

(29%) и Испания (26%).
- Трите държави с най-нисък процент:  Нидерландия (6%), 

Швеция (8%) и Франция (10%).

 Гласуването не води до никакви последици/ гласуването не променя 
нищо:

- Трите държави с най-висок процент: Латвия (38%), Австрия 
(35%) и България (31%).

- Трите държави с най-нисък процент: Люксембург (5%), 
Дания и Ирландия (7%).

 Различия в зависимост от социално-демографската принадлежност за основните 
три мотива:

 Липса на доверие/ недоволство спрямо политиците като цяло:
- Това не е особено основателна причина за най-младите сред 

анкетираните (едва 19% я изтъкват като аргумент, за да не 
гласуват), но за сметка на това тя се изтъква много по-често 

Reasons for abstaining

28%
17%
17%

10%
10%
10%
10%

9%
8%

7%
6%
6%

5%
4%

3%
3%

2%

Lack of trust in/ dissatisfaction w ith politics generally

Not interested in politics as such

Vote has no consequences/ vote does not change anything

On holiday/ aw ay f rom home

Too busy/ no time/ w ork

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

Rarely or never vote

Not interested in European matters

Not really satisfied w ith the European Parliament as an institution

Sick/ health problem at the time

Lack of  public debate/ lack of  electoral campaign

Other (SPONTANEOUS)

Involved in a family/ leisure activity

Opposed to the EU

Registration or voting card problems

DK

Did not know  there w ere elections
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от по-възрастните (32% от лицата на възраст между 40 и 54 
години, 31% от лицата от 55 години нагоре).

- Недоволството присъства по-често сред анкетираните, които 
не се чувстват привързани към Европа (33%), отколкото сред
онези, които са привързани (25%) - противно на това обаче, 
не се наблюдават различия в зависимост от привързаността 
към собствената страна.

 Липса на интерес по отношение на политиката като такава:
- Липсата на интерес към политиката най-често се изтъква 

като мотив за негласуване от младите (на възраст между 18 и 
24 години) анкетирани лица (20%).

- Много висок процент от безработните (25%) изтъкват това 
като мотив за негласуване, както и онези, които са 
прекратили образованието си на 15 годишна възраст или по-
рано (21%).

- Делът на отговорите е също над средното сред онези, които 
не са гласували на последните национални избори.

 Гласуването не води до никакви последици/ гласуването не променя 
нищо:

- Този аргумент се изтъква особено често от онези 
анкетирани, които обикновено се затрудняват да платят 
сметките си в края на месеца (25%), както и от безработните 
(24%).

V. ОТНОШЕНИЕ И МНЕНИЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

А. Европейски парламент

Въпрос 7. За всяко едно от следните предложения Ви молим да посочите дали 
съответства или не на вашето отношение или мнение.

Да, до 
известна 

степен

Не, не 
съвсем

Не 
знам

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

избори
53% 42% 5%

Европейският парламент взема предвид тревогите на европейските 
граждани 46% 41% 13%

Този въпрос бе зададен на всички анкетирани лица

 Различия по национален признак: 

 Разполагахте с цялата необходима информация, за да изберете за 
кого да гласувате по време на наскоро проведените европейски 
избори
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- Трите държави с най-висок процент: Малта (90%), Кипър 
(79%) и Люксембург (75%)

- Трите държави с най-нисък процент: Обединеното кралство, 
Полша (и двете с по 42%) и Португалия (44%).

 Европейският парламент взема предвид тревогите на европейските 
граждани:

- Трите държави с най-висок процент: Швеция (72%), 
Нидерландия (65%), Белгия и Естония (и двете с по 
61%).

- Трите държави с най-нисък процент: Франция (31%), 
България(35%) и Латвия (37%).

 Различия в зависимост от социално-демографската принадлежност: 

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

- По-скоро мъжете отколкото жените (57% с/у 50%).
- Не толкова при анкетираните лица на възраст между 18 и 24 

години (50%).
- Нараства с увеличаване на възрастта в края на 

образователния цикъл (от 47% до 61%).
- Различия при анкетираните лица, привързани към Европа, 

(62%) и тези, които не са (38%).
- Много различен процент при анкетираните лица, които са се 

чувствали достатъчно информирани сред лицата, упражнили 
правото си на глас, и въздържалите се от гласуване по време 
на последните европейски избори (69% срещу 37%).

 Европейският парламент взема предвид тревогите на европейските 
граждани:

- Процент на мъжете, изразяващи съгласие: 48%. Процент на 
жените: 44%.

- 60% от студентите са на това мнение, а само 38% от лицата, 
завършили образованието си на възраст 15 г. или по-малко.

- Само 37% от безработните счита, че това е в известна степен 
така.
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Б. Европейски съюз

Въпрос 7. За всяко едно от следните предложения Ви молим да посочите дали 
съответства или не на вашето отношение или мнение.

Да, до 
известна 

степен

Не, не 
съвсем

Не 
знам

Вие имате доверие в институциите на ЕС 50% 40% 10%
Считате за положително членството на България в ЕС 69% 22% 9%

Чувствате се като гражданин на ЕС 64% 32% 4%
Чувствате се привързан към България 91% 7% 2%

Чувствате се привързан към Европа 64% 32% 4%
Проявявате голям интерес към политиката 39% 58% 3%

Този въпрос бе зададен на всички анкетирани лица

 Различия по национален признак: 

 Вие имате доверие в институциите на ЕС:
- Трите държави с най-висок процент: Финландия (67%), 

Белгия, Естония и Кипър (всичките с по 66%).
- Трите държави с най-нисък процент: Обединеното кралство 

(29%), Латвия (41%), Франция и Чешката република (и двете 
с по 46%).

 Считате за положително членството на България в ЕС:
- Трите държави с най-висок процент: Люксембург(85%), 

Нидерландия (84%) и Белгия (83%).
- Трите държави с най-нисък процент: Латвия (49%), 

Обединеното кралство(45%) и Унгария (36%).

 Чувствате се като гражданин на ЕС:
- Трите държави с най-висок процент: Люксембург (86%), 

Испания (82%) и Словакия (78%)
- Трите държави с най-нисък процент: Обединеното кралство 

(37%), България (47%) и Латвия (51%).

 Чувствате се привързан към България:
- Трите държави с най-висок процент: Финландия (99%), 

Кипър и Малта (98%).
- Трите държави с най-нисък процент: Румъния (82%), 

Обединеното кралство и Италия (и двете с по 86%).

 Чувствате се привързан към Европа:
- Трите държави с най-висок процент: Люксембург (84%), 

Унгария (81%) и Дания (80%).
- Трите държави с най-нисък процент: Обединеното кралство 

(34%), Литва (48%) и Гърция (53%).
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 Проявявате голям интерес към политиката:
- Трите държави с най-висок процент: Латвия (66%), 

Германия (62%) и Австрия(55%).
- Трите държави с най-нисък процент: Румъния (20%), 

България (22%) и Словакия (23%)

 Различия в зависимост от социално-демографската принадлежност: 

 Вие имате доверие в институциите на ЕС:
- Повече мъже, отколкото жени изразяват съгласие с това 

твърдение (53% срещу 48%).
- Най-голям процент съгласни с това твърдение се отчита при 

студентите (54%) и сред анкетираните лица, завършили 
своето образование на възраст 20 години или повече (60%).

- Нараства в зависимост от по-високата позиция в социалната 
йерархия (40% на по-ниските нива и 62% на най-високите).

 Считате за положително членството на България в ЕС:
- Има различия в отговорите в зависимост от половата 

принадлежност на анкетираните (71% при мъжете срещу 
67% при жените).

- Отново при студентите се откроява по-голяма убеденост в 
твърдението (82%).

 Чувствате се като гражданин на ЕС:
- По-често мъжете (66%), отколкото жените (61%) се чувстват 

като граждани на Европа.
- Съгласието с това твърдение нараства, пропорционално на

възрастта в края на образователния цикъл и на 
самоопределянето в социалната йерархия.

 Чувствате се привързан към България:
- Силната привързаност почти няма връзка с каквото и да е 

различие от социално-демографски характер.
- Забелязва се интересно различие при анкетираните лица, 

които се чувстват привързани към Европа (96%), и тези 
които не са (86%).

 Чувствате се привързан към Европа:
- 6 % разлика между мъжете и жените (67% срещу 61%)
- 76% от студентите и 76% от лицата, завършили своето 

образование, на възраст 20 г. или повече, изразяват съгласие 
с това мнение, срещу само 56% от безработните.

- Само 48% от лицата, изпитващи затруднение да си платят 
сметките в края на месеца, се чувстват най-често привързани 
към Европа.

- 67% от анкетираните лица, които се чувстват привързани 
към собствената страна, се чувстват също така привързани 
към Европа. За сравнение, 32% от анкетираните лица, които 
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не се чувстват привързани към своята държава, се чувстват 
привързани към Европа.

 Проявявате голям интерес към политиката:
- Установява се голямо различие между лицата от различен 

пол (мъже: 46% срещу жени: 33%).
- Интересът нараства право пропорционално на възрастта. 
- Най-слаб интерес към политиката се забелязва при групата 

лица, завършили своето образование, на възраст 15 години 
или по-малко, а най-голям при групата, навършила 20 
години или повече.

- Интерес, малко над средното равнище, се забелязва при 
студентите (42%, в сравнение със средната стойност за ЕС от 
39%).

- Най-слаб интерес се забелязва при домакините (26%).
- Силен показател за привързаността към Европа и участието 

в изборите.
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VI. ЗНАЧЕНИЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ ИЗБОРИТЕ

Въпрос 7. За всяко едно от следните предложения Ви молим да посочите дали 
съответства или не на вашето отношение или мнение.

Да, до 
известна 

степен

Не, не 
съвсем

Не 
знам

За Вас има голямо значение кои конкретни кандидати за 
членове на ЕП от България са избрани в Европейския 

парламент
49% 44% 7%

За Вас има голямо значение да сте информиран коя конкретна 
политическа партия от България е излъчила най-голям брой 

членове в Европейския парламент
50% 43% 7%

* Този въпрос бе зададен на всички анкетирани лица

 Различия по национален признак:

 За Вас има голямо значение кои конкретни кандидати за 
членове на ЕП от България са избрани в  Европейския
парламент по време на европейските избори:

- Трите държави с най-висок процент: Малта (78%), 
Люксембург (74%), Естония и Кипър (и двете с по 64%)

- Трите държави с най-нисък процент: Словения (34%), 
Обединеното кралство и Словакия (и двете с по 38%).

 За Вас има голямо значение да сте информиран коя конкретна 
политическа партия от България е излъчила най-голям брой 
членове в Европейския парламент по време на европейските 
избори:

- Трите държави с най-висок процент: Люксембург (76%), 
Малта (72%) и Италия (61%).

- Трите държави с най-нисък процент: Словения (30%), 
Румъния (33%) и Обединеното кралство (34%).

 Различия в зависимост от социално-демографската принадлежност: 

 За Вас има голямо значение кои конкретни кандидати за членове на 
ЕП от България са избрани в Европейския парламент по време на 
европейските избори:

- Такова е мнението на 52% от мъжете и на 46% от жените.
- Това има значение за 42% от лицата на възраст между 18 и 

24 години срещу 52% при анкетираните лица на възраст от 
55 години нагоре.

- 68% от анкетираните лица, гласували по време на 
последните европейски избори са съгласни с това твърдение, 
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но само 29% от тези, които не са гласували, считат това за 
важно.

- Колкото по-голяма е възрастта на лицата при завършване на 
тяхното образование, толкова по-голямо значение се придава 
на информираността относно избраните кандидати.

 За Вас има голямо значение да сте информиран коя конкретна 
политическа партия от България е излъчила най-голям брой 
членове в Европейския парламент по време на европейските 
избори:

- По принцип при всички подгрупи се забелязва лека, но 
съществена разлика спрямо значението, което се придава на 
информираността относно това, кои конкретни кандидати са 
избрани.

- Забелязва се същата схема като при предходния параграф. 

Отдел за наблюдение на общественото мнение

За по-подробна информация:
Jacques Nancy (+32 2 284 24 85) 
Nives Žun 
Elise Defourny 
Jonas Trifot (+32 2 284 06 55)
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