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TNS Opinion

Контекст

Тази анкета, проведена седмица след европейските избори от юни 2009 г., бе 
осъществена с цел по-доброто разбиране на причините, накарали европейските 
граждани да участват или да се въздържат от упражняване правото си на глас в 
изборите.

Както винаги в този вид проучвания, необходимо е да вземем под внимание 
общия фон, състоящ се от международния контекст в момента на теренното 
провеждане на анкетата : събитията в Иран след президентските избори, ареста 
на Aung San Suu Kyi и разбира се - икономическата и финансова криза. 

Тълкуването на този аналитичен доклад се основава на първо място на 
социално-демографските фактори. В действителност именно те допринасят най-
добре за разбирането на профила на гласоподавателя (полът, социалното и 
професионално положение, както и възрастта са сред определящите за вота 
елементи). Що се отнася до различията по национален признак, читателят може 
да се обърне към бележката относно грубите резултати. 

Определянето на извадката бе съобразено по начин, който да гарантира 
представителността й както на политическо, така и на социално-демографско
равнище. 

Основни тенденции
  
 Участието в изборите е 43%. При все това, тази средна за ЕС на 27-те 

стойност трябва да бъде разглеждана в светлината на резултатите по 
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държави. Така констатираме значително увеличение на участието в осем 
държави, сравнителна стабилност в други осем и разнообразен по мащаб 
спад в останалите единадесет. 

 Това проучване е отново белязано от истинско разделение между 
различните профили гласоподаватели: по-малък е броят на гласувалите 
жени от този на гласувалите мъже, на младите спрямо възрастните лица, на 
безработните спрямо висшите чиновници, на лицата с по-ниска степен на 
образование спрямо тези, които са продължили своето образование, като 
тази разлика е малко по-слаба при жителите на големите градове спрямо 
лицата, обитаващи селските райони.

 67% от европейците си спомнят, че са видели или са прочели в медиите 
за кампания, насърчаваща гласуването.  Невъзможно е да се направи 
разграничение между излагането на влиянието на различните граждански 
кампании, били те на европейско или на национално равнище, но фактите са 
налице. За сметка на това, в същия този момент, една трета от 
гласоподавателите, които заявяват, че са гласували на националните 
избори, заявяват, че не гласуват на европейските избори. Трябва ли да 
разбираме това като знак, че на европейските избори все още се гледа като 
на "второразредни"?

  Интересно е да бъде отбелязано, че сред негласувалите (57%), една трета 
са взели решението в последния момент : решават да не гласуват няколко 
седмици или дни преди изборите, или дори в самия изборен ден. Това 
население е следователно най-непостоянното и именно за него трябва да 
бъдат положени усилия за предварително стабилизиране на избирателната 
активност.

 Противно на това, което бихме могли да помислим, настоящият анализ 
разкрива също така, че мнозинството от негласувалите вземат решението 
си по причини, свързани най-вече с липсата на доверие в политиката 
като цяло, а не с недоверие или липса на информираност по отношение на 
европейските институции. Ето защо, всеки втори сред негласувалите 
заявява, че се чувства привързан към Европа.

 Колкото до причините, накарали избирателите да гласуват, те са 
предимно и най-често мотивирани от чувството за граждански дълг. 
Европейското измерение на избора се нарежда едва на четвърто място. То 
идва след изразяването на подкрепя спрямо дадена партия, чиито идеи 
гласоподавателят чувства близки до своите.

I. УЧАСТИЕ

А. Развитие на участието

 По-малко от един от всеки двама европейци се е явил пред 
избирателните урни

43% от европейците са се явили пред избирателните урни на изборите през юни 
2009 г.
57% от европейците не са гласували. 
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Като оставим настрана трите държави, в които гласуването е задължително, 
участието в изборите е най-високо в Малта (78,8%), Италия (65%) и Дания 
(59,5%).

Делът на въздържалите се от упражняване правото си на глас е най-висок в 
Словакия (80,4%), Литва (79%) и Полша (75,5%).

Б. Забавяне на спада на участието в изборите

 Макар и да наблюдаваме спад от два процента за 27-те държави членки, 
мащабът на този спад е по-малък, отколкото при предишните избори.
От друга страна средната стойност за Общността следва да бъде допълнена 
от данните по държави-членки

 Общ анализ :

 Национален анализ :

Развитието в сравнение с 2004 г. е следното :

 Значително нарастване на дела на гласувалите в 8 държави-членки 
(над 2,5 процента увеличение) : 

В низходящ ред и с посочване на процентни пунктове, участието в 
изборите отбелязва увеличение в : EE (+17, 07), LV (+12,36), DK 
(+11,65), BG (+9,77), SE (+7,68), PL (+3,66), AT (+3,54) и SK (+2,67).

 Стабилност на дела на гласувалите в 8 държави-членки (по-малко 
от един процентен пункт разлика като увеличение или спад) :

- Увеличение : FI (+0,87), DE (+0,30) и IE (+0,06).
- Спад : LU (-0,59), BE (-0,42), ES (-0,27), CZ (-0,10), SI (-0,02).

 Спад на дела на гласувалите в 11 държави-членки : 

В зависимост от държавите, спадът е белязан от силен контраст: 

- В 4 държави спадът е с от 27 до 6 процентни пункта : LT (-27,40), 
CY (-13.10), EL (-10,61), IT (-6,67),

1994 г. 1999 г. 2004 г. 2009 г.
Участие 56,67% 49,51% 45,47% 43%
Негласували 43,33% 50,49% 54,53% 57%
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- В 7 държави спадът е с по-малко от 4 процентни пункта : UK (-
3,82), MT (-3,60), NL (-2,51), HU (-2,19), FR (-2,13), PT (-1,82), RO (-
1,80).

В. Национално и европейско участие

 Една трета от гласувалите на националните избори не се явяват пред 
избирателните урни за европейските избори

Констатира се, че в сравнение с 2004 г., профилът на гласувалите и на 
въздържалите се от упражняване правото си на глас е доста сходен.

Следната таблица позволява да видим, че повече от една трета от анкетираните 
заявява, че гласува както на националните, така и на европейските избори, 
докато една трета гласуват на националните, но не и на европейските избори.  

ЕС27 ЕС15 
("Стари"ДЧ)

НДЧ12       
("Нови ДЧ)

2009 г. 39% 2009 г. 43% 2009 г. 26%Гласувам на 
националните и 
на европейските 
избори

2004 г. 40% 2004 г. 44% 2004 г. 23%

2009 г. 33% 2009 г. 32% 2009 г. 35%Гласувам на 
националните, но 
не и на 
европейските 
избори

2004 г. 31% 2004г. 30% 2004 г. 33%

2009 г. 22% 2009 г. 19% 2009 г. 33%Не гласувам нито 
на националните, 
нито на 
европейските 
избори

2004 г. 23% 2004 г. 20% 2004 г. 39%

2009 г. 3% 2009 г. 3% 2009 г. 2%Не гласувам на 
националните, но 
гласувам на 
европейските 
избори

2004 г. 5% 2004 г. 5% 2004 г. 4%

Дали именно сред групата на европейците, гласуващи на националните избори, 
но не и на европейските (в сиво), не се намират потенциалните гласоподаватели, 
които могат да бъдат мобилизирани?

Гласувам само на 
националните избори

Гласувам на 
националните и на 

европейските избори

Гласувам само на 
европейските избори

33% 39% 3%
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Хората, съставляващи тази група, имат доста сходен профил, независимо дали 
са от "старите" или "новите" държави -членки. 

Г. Профил на гласоподавателите

Социално-демографските показатели определят точно профила на 
гласоподавателите. Те потвърждават вече отбелязаните в предизборните 
проучвания тенденции, както и в онези, осъществени по повод предишни 
европейски избори. :

 Пол : Сред гласувалите 44% са били мъже, а 42% - жени. Както и през 
2004 г., сега се наблюдава малка разлика между изборното поведение на 
мъжете и жените. 

 Възраст : Различията са по-осезаеми по-скоро в зависимост от 
възрастовите групи. Колкото по-възрастни са гласоподавателите, толкова 
по-голям е делът на гласувалите.

- Гласувалите на възраст между 18 и 24 години са с 14 процентни 
пункта по-малко от средната стойност за ЕС и с 4% по-малко, 
отколкото през 2004 г.

- 21 процентни пункта делят участието на младите на възраст между 
18 и 24 години (29%) от това на лицата от 55 години нагоре, от 
които 50% са се явили пред избирателните урни. (През 2004 г., 33% 
от младите са се явили пред избирателните урни). 

 Образование : Колкото по-висок е образователният ценз, толкова по-
голям е делът на гласувалите : 

- Анкетираните, продължили образованието си и след 20 годишна 
възраст са най-многобройни сред гласувалите (52%).

- От онези, които все още се обучават, гласувалите са 34%.

 Занятие : Много силно изразено разделение в зависимост от занятието на 
анкетираните. Типът професия разпределя анкетираните в няколко 
категории:

 Категории, при които участието е най-слабо: 

- 28% от безработните са гласували
- 33,9% от студентите
- 35,9% от работниците.

 Категории, при които участието е най-голямо:

- Лицата на ръководни длъжности 53,5% 
- Самостоятелно заетите лица 51% 
- Що се отнася до пенсионерите, 49% от тях са се явили пред 

избирателните урни, което потвърждава отбелязаната в цялата 
анкета тенденция, че възрастните са по-мобилизирани по 
отношение на изборите.
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 Местоживеене: Участието спада при избирателите, живеещи в големите 
градове: Селскостопански район: 44,1% малък и средно голям град : 43% ; 
голям град : 41,4%.

 Финансово състояние : Хората, които казват, че обикновено имат 
затруднения да плащат месечните си сметки, са тези, които най-често не 
гласуват (66,1% негласували). 

Нека припомним, че във вълна ЕВ 71 за изборите, осъществен през януари 
2009 г., безработицата бе безспорно най-приоритетната тема за кампанията, 
която европейците очакваха да бъде разисквана в рамките на европейските 
предизборни дебати. 

Този резултат потвърждава резултата от проучването на финансовата и 
икономическа криза (ЕВ71), който свидетелстваше за много силното 
безпокойство на европейците по отношение на настоящето и бъдещето.  

 Привързаност към Европа: Противно на утвърдените мнения, "анти-
европейците" не са се мобилизирали масово.

- В действителност, от хората, които не се чувстват привързани 
към Европа (32%), едва една трета са гласували (33,5%).
Останалите 66,5% не са се явили пред избирателните урни и 
следователно не са се възползвали от правото си на глас, като са 
предпочели безразличието пред използването му като средство за 
протест. 

-  За сметка на това, сред анкетираните, които се чувстват 
привързани към Европа (64%), 49% са отишли да гласуват, а 
51% - не са. 

II. СПОМЕН ЗА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ, ПРИСЪСТВАЛА В 
МЕДИИТЕ

 Предизборните кампании, насърчаващи гласуването, са имали силно 
въздействие върху европейците

Дали европейците имат спомен да са чули, прочели или видели предизборна 
кампания, която да ги насърчава да се явят пред избирателните урни през юни
2009 г.? Да, по-голямата част от тях : 67% от анкетираните заявяват, че си 
спомнят, а 30% са тези, които заявяват обратното. 

 Социално-демографски анализ:

 Възрастовата група няма отношение към резултатите при този въпрос: 
66% от лицата на възраст между 18 и 24 години си спомнят за 
кампанията, както и 67% от лицата от 55 години нагоре. 

 Видът медия също не оказва влияние : 71% от тези, които ежедневните 
потребители на интернет си спомнят за кампанията, както и 68% от 
онези, които никога не го използват. 
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 Сред гласувалите на европейските избори (43%), 73% си спомнят за 
кампанията. а 25% са тези, които казват, че не си яспомнят.

Що се отнася до негласувалите, 61% от тях си спомнят за такава 
кампания, а 36% са тези, които не си я спомнят. 

III. ГЛАСУВАЛИ И ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ОТ УПРАЖНЯВАНЕ 
ПРАВОТО СИ НА ГЛАС: ПРОФИЛ И ПОВЕДЕНИЕ

На европейците бе зададен въпроса за момента на вземане на решение за 
гласуване или въздържане от упражняване правото на глас. 

А. Поведение на гласоподавателите

 70% са взели решението за кого да гласуват много преди изборите 
(Въпрос зададен на гласувалите лица - 43%) 

В действителност всеки втори гласоподавател (50%) заявява, че винаги гласува 
за една и съща политическа партия или един и същи кандидат. Една пета от 
гласувалите (21%) са взели решението няколко месеца преди изборите.

Следователно малцинство са тези, които вземат решението си седмици (13) 
или дни (9%) преди изборите, или дори в самия изборен ден (6%).

Може да се предположи, че именно тези 28% от гласувалите са били най-
податливи на въздействието на предизборните кампании, с увеличаването на 
медийния шум в дните преди изборите.

 Социално-демографски анализ:

 Възрастта е най-определящия фактор при отговорите. 59% от 
лицата от 55 години нагоре, които са се явили пред 
избирателните урни заявяват, че винаги гласуват по един и същ 
начин. Този процент намалява пропорционално с напредването на 
възрастта на анкетираните : едва 30% от лицата на възраст 
между 18 и 24 години винаги гласуват за една и съща партия или 
един и същи кандидат.

  Занятие. Първата категория хора, решили в самия изборен ден 
да гласуват е тази на безработните (12%);
- тези, които са взели решението да гласуват няколко дни (18%) 

или седмици (20) преди изборите са студентите;
- Онези, които заявяват, че винаги гласуват по един и същи начин 

са най-често сред пенсионерите (60%), домакините (57%) и 
самостоятелно заетите лица (52%).

Б. Поведение на негласувалите

 Една трета от негласувалите (57 % от електората) вземат решението 
да не гласуват в последния момент.
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В действителност, 32% от негласувалите казват, че са решили да не гласуват 
няколко дни преди изборите (16%) или в самия изборен ден (16%)  

От това може да се заключи, че за тях нещата още не са решени в седмицата 
преди вота, което ги прави потенциално податливи на мобилизиране. 

И накрая - всеки пети негласувал (22%) заявява, че никога не гласува. 

 Това, че някои от негласувалите се чувстват привързани към Европа, а 
други - не, поставя въпроса са липсата на европейски диалог.

Сред негласувалите (57%), 

 22% казват, че никога не гласуват. Те заявяват, че:

- не се чувстват привързани към Европа - 27%
- се чувстват привързани към Европа - 18% 

 Всеки втори сред негласувалите заявява, че се чувства привързан към 
Европа. От тях:

- 18% решават да се въздържат в деня на изборите
- 18% решават да се въздържат няколко дни преди изборите

 Можем да се запитаме, дали тези негласували, изразили симпатиите си към 
Европа, също не представляват електорат, който може да бъде мобилизиран?
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III. УЧАСТИЕ И ВЪЗДЪРЖАНЕ ОТ ГЛАСУВАНЕ: ПРИЧИНИ И 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

А. Причини

 Решението за неупражняване правото си на глас свидетелства най-вече 
за липсата на доверие в политиката изобщо

Основните причини, накарали неупражнилите правото си на глас (57%) да 
вземат това решение са свързани по-скоро с липса на доверие в политиката 
като цяло, отколкото с недоверие в  европейските институции или 
непознаването на тези институции и на ЕП.

 Причини от политическо естество, в широкия смисъл на думата 

- липсата на доверие или недоволство спрямо политиката като цяло (28%), 
- убеждението, че собственият глас не води до последствия (17%) 
-  липса на интерес към политиката (17%) 

 Причини, свързани с ЕС :

- Непознаване на ЕС, ЕП и изборите (10%), 
- липса на интерес към европейските въпроси (9%), 
- неудовлетвореност по отношение на ЕП в качеството му на институция 

(8%) 
- и отсъствието на предизборна кампания (6%).

 Участието в изборите е мотивирано по-скоро от чувството на 
граждански дълг, отколкото от европейското измерение на събитието

Сред причините, изтъкнати от гласувалите (43%), именно гражданският дълг е 
този, който надделява над други причини от политическо естество. 
Следователно актът на гласуване се свързва по-скоро с гражданското 
самосъзнание, отколкото с израз на протест или подкрепа по отношение на 
Европа.
 Така нареченият протестен вот присъства много слабо.

 Граждански дълг :

- 47% от гласоподавателите са заявили, че са гласували, мотивирани от 
гражданския си дълг 

- 40% от тях, понеже системно упражняват правото си на глас.

Макар и, както видяхме по-горе, делът на участвалите в избирателния 
процес, да става по-висок с възрастта, следва да се отбележи, че нито 
възрастта, нито професионалният статус оказват влияние върху чувството за 
граждански дълг. 

 Политическа подкрепа : 

- 24% заявяват, че са гласували, за да подкрепят дадена политическа 
партия, чиито идеи усещат като близки до своите, 
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-  9%, за да подкрепят правителството.

 Протестен вот :

- 11% заявяват, че са гласували, за да изразят недоволството си, 
-  5%, за да санкционират правителството. 

 Европейски вот : Европейското измерение присъства по-слабо в анализа на 
мотивацията на гласоподавателите. 

- 19% са гласували, тъй като считат, че гласът им на европейските избори 
може да доведе до промяна,

- 16% са гласували, тъй като симпатизират на ЕС, 
- 13% са гласували, защото се чувстват европейци,
- 5% - защото проявяват голям интерес към европейските въпроси, 
- и 5% - защото считат, че информацията, която са получили по време на 

предизборната кампания, ги е убедила да гласуват.

NB : Тъй като е възможно изтъкването на повече от една причини, сборът от 
отговорите надвишава 100%.

B. Предизвикателства на гласуването

Основните предизвикателства, подтикнали гласоподавателите да изразят своите 
виждания чрез гласуване са от икономическо естество. Сред тях се откриват 
всички приоритетни теми на кампанията, които европейците са пожелали в 
различни предизборни анкети.   

Предизвикателства на гласуването
юли 2009 г.

Приоритетни теми на кампанията
март 2009 г.

41% Икономически растеж 52% Икономически растеж
37% безработица 57% безработица
22% Бъдещето на пенсиите 32 % Бъдеще на пенсиите
22% Роля на ЕС на международната 

сцена



11/14

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

А. По отношение на Европейския парламент:

 Степента на информираност по отношение на гласуването се счита за 
достатъчна от мнозинството от анкетираните лица.

53% от анкетираните лица считат, че са разполагали с достатъчно информация, 
за да направят своя избор по време на изборите през юни 2009 г., а 49% считат, 
че това не е било така. 

 Социално-демографски анализ:

 50% от жените заявяват, че са достатъчно информирани, а при мъжете 
процентът е 57%.

 Младите, заявяващи, че разполагат с достатъчна информация са най-
много на брой (50%). 

 Достатъчна информираност лицата, които твърдят, че са привързани 
към Европа, се наблюдава при 62% от анкетираните, а 35 % са тези, 
които считат, че не разполагат с цялата необходима информация, за да 
упражнят правото си на глас.

 69% от гласувалите заявяват, че са разполагали с цялата необходима 
информация, за да направят своя избор. 

 Що се отнася до въздържалите се от правото на глас, 56% са тези, 
които заявяват, че не са разполагали с цялата необходима информация, 
за да гласуват.

 Дали Европейският парламент реално взема реално под внимание 
тревогите на европейските граждани? Смесени резултати.

О всички анкетирани лица 46% считат, че техните тревоги са взети под 
внимание от ЕП, 41% са на противното мнение, а 13% не изразяват мнение.

 Социално-демографски анализ:

 Възрастта в края на образователния цикъл има въздействие върху 
изборното поведение: От лицата, продължили своето образование след 
20 годишна възраст, 55% считат, че ЕП взема под внимание тревогите 
на гражданите, 60% са за тези, които продължават своето образование, 
а 38% за тези, които са прекратили своето образование преди 
навършване на 15 годишна възраст. 

 Сред лицата, които заявяват, че са привързани към Европа, 61% 
считат, че ЕП взема под внимание тревогите на гражданите, а 28% са 
на противното мнение.
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 При лицата, които пък заявяват, че не са привързани към Европа, 
69% са на мнение, че ЕП не взема под внимание тревогите на 
гражданите. 

 56% от гласоподавателите на европейските избори считат, че 
тревогите на гражданите се вземат предвид от ЕП, а 34% са на 
противното мнение. 

 48% от въздържалите се от упражняване правото си на глас считат, 
че Европейският парламент не взема под внимание тревогите на 
гражданите. 37% от въздържалите се от упражняване на правото си на 
глас са на противното мнение.

Б. По отношение на ЕС по принцип:

 Всеки втори европеец има доверие в европейските институции

Сред анкетираните лица като цяло 50% заявяват, че имат доверие в 
европейските институции, а 40% - че нямат доверие в тях.

 Социално-демографски анализ:

 При жените доверието към европейските институции е по-слабо, 
отколкото при мъжете (48% с/у 53%).

 Най-голямо доверие на Европейските институции гласуват младите
(54%).

 Възрастта в края на образователния цикъл е показателна: колкото 
по-дълго е учило дадено лице, толкова по-голямо е неговото 
доверие към европейските институции. 60% от лицата, продължили 
своето образование след навършването на 20 годишна възраст, им 
гласуват доверие, а процентът при тези, който продължават своето 
образование, е 69%. За сметка на това от лицата, които са 
преустановили своето образование преди навършваните на 15 годишна 
възраст, само 43% им гласуват доверие. 

 Национален анализ :

 Европейците, гласуващи най-голямо доверие са финландците (67%), 
следвани от белгийците, естонците и кипърските граждани (всички с по 
66%) и най-накрая от малтийците (65%).

 Европейците с най-големи резерви към институциите са британците 
(60%), следвани от Латвийците (52%) и от гражданите на Чешката 
република (50%).

 Повече от шестима европейци на всеки десет се чувстват като
европейци

64% от всички анкетирани се чувстват граждани на ЕС, а 32% заявяват, че 
нямат това усещане. 
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 Социално-демографски анализ:

 Този параметър се свързва с възрастта в края на образователния 
цикъл: колкото по-дълго е учило дадено лице, толкова по-силно е 
усещането му, че е гражданин на ЕС:

- завършване на образованието преди навършването на 15 
годишна възраст: 54% се чувстват граждани на ЕС

- завършване на образованието след 20 годишна възраст: 
75% се чувстват граждани на ЕС

- все още в процес на обучение: 77% се 
чувстват граждани на ЕС

 Анализ на принадлежността и привързаността към Европа

69% от европейците считат, че принадлежността на тяхната държава към ЕС е 
положителен факт. 22% считат, че това не е така. Въпросът беше зададен на 
всички анкетирани лица.

 Национален анализ :

 Най-много са гражданите на Люксембург (85%), нидерландците (84%) и 
белгийците (83%), които считат, че това е положителен факт. 

 Най-малко са латвийците (49%), британците (45%) и унгарците (36%), 
които считат, че принадлежността на тяхната държава към ЕС не е 
положителен факт.

 Привързаността към собствената държава има превес над 
привързаността към Европа

 Привързаност към собствената държава:

91% от европейците се чувстват привързани към своята държава, а 7% 
заявяват, че не са. 
Сред тези 91% от анкетираните лица, 96% заявяват, че са привързани към 
Европа.

 Привързаност към Европа:

64% от анкетираните лица се чувстват привързани към Европа, а 32% 
заявяват, че не са. 
Сред тези 64%, 67% от лицата заявяват, че са привързани към своята 
държава.
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V. ЗНАЧЕНИЕ, КОЕТО СЕ ПРИДАВА НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ

Резултатите от анкетата показват, че запитаните граждани придават известно 
значение на факта, че могат да се запознаят с имената на избраните кандидати и 
на политическите партии, спечелили изборите.

 Избрани кандидати:

49% от всички анкетирани лица считат, че е от голямо значение да са запознати 
с това кои са избраните кандидати за членове на Европейския парламент от 
тяхната държава. 44% са тези, които не считат това за важно.

68% от гласоподавателите по време на европейските избори (43% от 
населението) считат, че е важно да са запознати с това кой е бил избран, а 28% 
от гласоподавателите считат, че информираността по отношение на това 
кой е бил избран не е от значение.

 Политически партии, спечелили изборите:

50% от всички анкетирани лица считат, че е от голямо значение да са запознати 
с това коя политическа партия от тяхната държава е излъчила, по време на 
европейските избори, най-голям брой членове на Европейския парламент. 43% 
са тези, които не считат това за важно.

71% от гласоподавателите по време на европейските избори (43% от 
населението) считат, че е важно да са запознати с това коя партия е спечелила 
най-голям брой места в Европейския парламент, а 25% от гласоподавателите 
считат, че информираността по отношение на това коя партия е спечелила 
най-голям брой места в Европейския парламент не е от значение.

Отдел за наблюдение на общественото мнение
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