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Генерална дирекция за информация
Дирекция C – Връзка с гражданите
ОТДЕЛ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

30/9/2009

EB71.3 - ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009

Следизборно проучване
Национален профил: средни европейски стойности и резултати за България

Население: ЕС 18+ (в Австрия 16+)
Обхват: ЕС 27 (26 830 европейски граждани)1

Размер на извадката за България: 10142

Размер на извадката за българските гласоподаватели: 3953

Период на събиране на данните: 12 юни – 6 юли 2009 г.

Настоящият документ се придържа към формата и структурата на общия 
документ за първите резултати (в който са представени резултатите за целия 
Европейски съюз и различията между държавите-членки), за да бъде улеснено 
едно цялостно сравнение.

В настоящия документ резултатите за България са посочени за всеки 
отделен въпрос и са сравнени със средните стойности за ЕС.

                                               
1 С цел гарантирането на тяхната представителност резултатите от това следизборно проучване бяха 
съобразени със социодемографски и политически показатели.
2 Анкетирани с право на глас.
3 Анкетирани, които са заявили, че са гласували на изборите за Европейски парламент през 2009 г.
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I. УЧАСТИЕ И ПОЛИТИЧЕСКА БЛИЗОСТ

A. Участие в Европейските избори през 2009 г.

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

ЕС27 BG
УЧАСТИЕ 43% 39%

НЕГЛАСУВАЛИ 57% 61%

Профил на гласувалите4

ПОЛ 
Мъже 44% 37%
Жени 42% 41%

ВЪЗРАСТ 
18–24-годишни 29% 25%
25–39-годишни 36% 31%
40–54-годишни 44% 39%

55-годишни и повече 50% 46%
ОБРАЗОВАНИЕ (край на)

на 15-годишна възраст или по-млади 43% 43%
на 16–19-годишна възраст 40% 38%

на 20-годишна възраст или по-късно 52% 41%
все още учащи 34% 20%

ЧУВСТВАТ СЕ ПРИВЪРЗАНИ КЪМ ЕВРОПА 
да 49% 45%
не 34% 32%

СТЕПЕН НА ИЗЛОЖЕНОСТ НА КАМПАНИЯТА 
ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ 

да 47% 45%
не 36% 34%

*Привързаност към Европа: средните стойности на отговорите „да” за гласувалите и 
негласувалите общо за ЕС е 64%, а за България – 56%.
**Степен на изложеност на кампанията: средните стойности на отговорите „да” за 
гласувалите и негласувалите общо за ЕС е 67%, а за България – 45%.
NB: Този въпрос беше зададен на всички анкетирани лица; показан е профилът на 
гласувалите.

В България участието в Европейските избори през 2009 г. е с 4 пункта по-ниско 
в сравнение с ЕС като цяло.

 Жените са гласували по-активно от мъжете (41% спрямо 37%).

 Участието нараства с възрастта, каквито са и средните резултати 
за ЕС.

                                               
4 Резултатите за показателите в курсив трябва да се тълкуват предпазливо поради ниския брой 
анкетирани в тази категория.
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 Анкетираните, които все още учат и които са гласували заемат 
най-малък дял (20% спрямо 34% в ЕС като цяло); тези, които са 
завършили образованието си на 15-годишна възраст или по-млади 
са гласували най-често (43%, какъвто е и средният резултат за ЕС 
за тази група).

Б. Участие в националните избори

Въпрос 9. Участие в последните национални избори

ЕС27 BG
УЧАСТИЕ 72% 69,7%

НЕГЛАСУВАЛИ NB 28% 30,3%

Профил на гласувалите5

ПОЛ
Мъже 72% 68%
Жени 72% 71%

ВЪЗРАСТ
18–24-годишни 38% 29%
25–39-годишни 64% 60%
40–54-годишни 77% 75%

55-годишни и повече 82% 81%
ОБРАЗОВАНИЕ (край на)

на 15-годишна възраст или по-млади 76% 77%
на 16–19-годишна възраст 70% 71%

на 20-годишна възраст или по-късно 80% 72%
все още учащи 40% 19%

ЧУВСТВАТ СЕ ПРИВЪРЗАНИ КЪМ СТРАНАТА СИ
да 75% 72%
не 51% 49%

* Привързаност към страната си: средните стойности на отговорите „да” за гласувалите и 
негласувалите общо за ЕС е 91%, а за България – 93%.
NB1 Включително анкетираните, отговорили с „не знам”: 3% в ЕС и 7,6% в България.
NB2 Този въпрос беше зададен на всички анкетирани лица; показан е профилът на 
гласувалите.

 Когато става дума за последните национални избори, делът на 
жените, които са гласували, е по-голям от този на мъжете (71% 
спрямо 68%), както и на Европейските избори през 2009 г.

 Участието нараства с възрастта, каквито са и средните резултати 
за ЕС, но представителите на най-младата група (18–24-годишни 
анкетирани) са гласували сравнително по-слабо (29% в България, 
38% в ЕС като среден резултат), докато за представителите на 
най-възрастната група – 55-годишни и повече, почти се достига 
средният резултат за ЕС (81% спрямо 82%).

                                               
5 Резултатите за показателите в курсив трябва да се тълкуват предпазливо поради ниския брой 
анкетирани в тази категория.



4

 Ако се погледне равнището на образование, групата, която 
изпъква най-много и която на практика е гласувала най-слабо, е 
тази на анкетираните, които все още учат (19% в България спрямо
40% в ЕС).

В. Политическа близост

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

ЕС27 BG
Да, много близо 13% 11,0%
Да, до известна

степен 30% 29,0%

Не особено близо 28% 21,0%
Не, изобщо 26% 34,0%

Не знам 3% 5,0%

Резултатът за България е сходен със средния резултат за ЕС, ако съберем 
отговорите „да, много близо“ и „да, до известна степен“ – 40% в България 
спрямо 43% в ЕС като средни стойности, но:

 В България има много повече анкетирани, които изобщо не се 
чувстват близо до някоя от политическите партии, отколкото 
средните стойности в ЕС (34% спрямо 26%).

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

ЕС27 BG
ЕС27 43% 40%

ПОЛ 
Мъже 45% 42%
Жени 41% 39%

ВЪЗРАСТ
18–24-годишни 30% 34%
25–39-годишни 36% 32%
40–54-годишни 42% 42%

55-годишни и повече 52% 44%
ОБРАЗОВАНИЕ (край на)

на 15-годишна възраст или 
по-млади

45% 41%

на 16–19 годишна възраст 40% 41%
на 20-годишна възраст или 

по-късно
50% 44%

все още учащи 36% 24%
* Сбор на отговорите „да“
** Резултатите за показателите в курсив трябва да се тълкуват предпазливо 
поради ниския брой анкетирани в тази категория.

Социодемографският анализ на същия въпрос насочва вниманието към 
следното:
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 Както и в ЕС като цяло, повече българи мъже, отколкото жени, се 
чувстват близо до определена политическа партия (42% спрямо
39%).

 Двете най-млади възрастови групи (18–24-годишни и 25–39-
годишни) показват най-слаба близост до определена партия (34% 
и 32% в сравнение със средните резултати за ЕС от 30% и 36%), 
но групата, която се различава най-много от средните стойности 
за ЕС, е на анкетираните на възраст 55 години и повече, 44% от 
които потвърждават, че се чувстват близо до някоя политическа 
партия в сравнение с 52% средно за ЕС.

II. ВЪЗДЕЙСТВИЕ 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?

ЕС27 BG
ЕС27 67% 45%
ПОЛ 

Мъже 69% 48%
Жени 64% 42%

ВЪЗРАСТ
18–24-годишни 66% 47%
25–39-годишни 64% 42%
40–54-годишни 69% 51%

55-годишни и повече 67% 43%
ОБРАЗОВАНИЕ (край на)

на 15-годишна възраст 
или по-млади

60% 37%

на 16–19-годишна 
възраст

67% 44%

на 20-годишна възраст 
или по-късно

73% 52%

все още учащи 68% 59%
* Сбор на отговорите „да“
** Резултатите за показателите в курсив трябва да се тълкуват предпазливо 
поради ниския брой анкетирани в тази категория.

Въздействието на кампанията за Европейските избори в България е доста по-
слабо от средното за ЕС (45% спрямо 67%). То е по-слабо във всички 
социодемографски категории, но тенденциите не винаги са същите като 
европейските.

 По отношение на възрастовите групи, 40–54-годишните заемат 
най-висок дял сред тези, които си спомнят за кампанията (51% в 
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сравнение с 69% за ЕС), следвани от 47% за най-младата група (на
18–24-годишните).

 По този пункт студентите се открояват в положителната част на 
скалата: техният спомен е изразен в най-голяма степен спрямо 
всички групи – 59%, но все пак е с по-ниска стойност от средния
за ЕС – 68%.

III. ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ – ПРОФИЛ И НАЧИН НА 
РАЗСЪЖДЕНИЕ

NB. Въпроси 3а, 4г и 5 бяха зададени единствено на анкетираните лица, заявили, че са 
гласували на Европейските избори през 2009 г. (43% в ЕС и 39% в България).

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

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

ЕС27 BG
Винаги сте гласували така 50% 46%

Взели сте решението преди няколко месеца 21% 32%
Взели сте решението преди няколко седмици 13% 10%

Взели сте решението няколко дни преди изборите 9% 9%
Взели сте решението в деня на изборите 6% 2%

* Въпросът беше зададен на анкетирани лица, които са заявили, че са гласували на 
Европейските избори.

Българските гласоподаватели са взели решението за кого да гласуват много по-
рано от всички гласоподаватели в ЕС като средни стойности.

 Голяма част от тях винаги са гласували по този начин (46% в 
сравнение с 50% в ЕС).

 По-голямата част от останалите гласоподаватели са взели 
решение за кого да гласуват няколко месеца преди изборите (32% 
спрямо 21% в ЕС).

 Решение в последната минута (в деня на изборите) са взели едва 
2% от българските гласоподаватели в сравнение с 6% средно за 
ЕС.



7

Б. Мотиви за гласуването

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

ЕС27 BG
Това е мое гражданско задължение 47% 63%

Винаги гласувам 40% 43%
За да подкрепя партията, на която симпатизирам 24% 45%

Мога да променя нещата, като гласувам на Европейските избори 19% 18%
Подкрепям ЕС 16% 23%

Чувствам се европейски гражданин на ЕС 13% 10%
За да изразя несъгласието си 11% 3%

За да подкрепя моето правителство 9% 6%
ЕС играе важна роля в моето ежедневие 6% 3%

За да наложа санкции на моето правителство 5% 4%
Силно съм заинтересован/а от въпросите, свързани с ЕС 5% 4%

Информацията, която получих по време на кампанията, ме убеди да отида
да гласувам

5% 5%

За да наложа санкции на ЕС 2% 0%
(САМО В СТРАНИТЕ, КЪДЕТО ГЛАСУВАНЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО)

Защото гласуването е задължително
2% -

Друго (СПОНТАННО) 1% 1%
Не знам 1% 1%

*В получер шрифт са дадени трите най-важни причини за страната
Въпросът беше зададен на анкетирани лица, които са заявили, че са гласували на 
Европейските избори
NB Сбор от отговори, могат да бъдат дадени най-много три отговора

 На въпроса защо са решили да гласуват на Европейските избори 
през 2009 г., като най-важна причина анкетираните българи 
посочват, че това е тяхно гражданско задължение, като този 
резултат доста надвишава средните стойности за ЕС (63% спрямо
47%).

 Втората причина за гласуването е подкрепата за политическата 
партия, на която гласоподавателят симпатизира, като тя е доста 
по-разпространена в България отколкото средно за ЕС, тъй като е 
посочена в 45% от случаите (в сравнение с 24% в ЕС като цяло).

 Отговорът „винаги гласувам“ се подрежда на трето място (43% от 
случаите в сравнение с 40% в ЕС).

 Той е следван от четвъртата най-често посочвана причина за 
гласуване, която също силно се различава от средните резултати 
за ЕС: гласоподавателят е гласувал, защото подкрепя ЕС (23% 
спрямо 16%).
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 Друга причина, която си струва да бъде отбелязана, е гласуването 
като форма на изразяване на несъгласие – тя се посочва доста по-
рядко в България, отколкото в ЕС като цяло (3% спрямо 11%).

В. Проблеми, мотивирали гласуването 

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

*В получер шрифт са дадени трите най-важни причини за страната
Въпросът беше зададен на анкетирани лица, които са заявили, че са гласували на 
Европейските избори
NB Сбор от отговори, могат да бъдат дадени най-много три отговора

В европейските избори през 2009 г .  основните три проблема за 
гласоподавателите в България са същите както и в ЕС като цяло, но са 
застъпени в по-висок дял от отговорите.

 Икономическият растеж получава 63% от отговорите (41% в ЕС), 
безработицата – 46% (37% в ЕС), а бъдещето на пенсиите – 43% 
(22% в ЕС).

 Доста над стойностите за ЕС получават и инфлацията и 
покупателната способност (33% в България, 18% в ЕС като цяло).

 Същото важи и за престъпността, която очевидно е важен 
проблем, мотивиращ участието в европейските избори през 2009 
г. Тази причина се посочва в 37% от случаите в сравнение с 18% 
средно за ЕС.

ЕС27 BG
Икономически растеж 41% 63%

Безработица 37% 46%
Бъдещето на пенсиите 22% 43%

Ролята на ЕС на международната сцена 22% 23%
Правомощия и области на компетентност на европейските 

институции 19% 19%

Престъпност 18% 37%
Инфлация и покупателна способност 18% 33%

Имиграция 16% 7%
Борба срещу изменението на климата 16% 14%
Европейски ценности и идентичност 16% 18%

Енергетика 13% 21%
Единната валута, еврото 12% 7%

Тероризъм 11% 17%
Селско стопанство 11% 25%

Продоволствена сигурност 9% 16%
Друго (СПОНТАННО) 4% 4%

Няма такива (СПОНТАННО) 12% 2%
Не знам 3% 3%
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 Селското стопанство се посочва в 25% от случаите – отново доста 
по-често отколкото средно за ЕС, където тази причина е посочена 
от 11%; същото се отнася и за продоволствената сигурност (16% 
спрямо 9%).

 На въпроса за проблемите, които мотивират гласоподавателя да 
гласува на европейските избори през 2009 г., анкетираните 
българи отдават по-малко значение на имиграцията в сравнение 
със средните стойности (7% спрямо 16%) и на единната валута, 
еврото (7% спрямо 12%).

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% в ЕС и 61% в България).

A. Момент на вземането на решението за негласуване 

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

ЕС27 BG
Никога не гласувате 22% 14%

Взели сте решението преди няколко месеца 18% 27%
Взели сте решението преди няколко седмици 15% 14%

Взели сте решението няколко дни преди изборите 16% 17%
Взели сте решението в деня на изборите 16% 13%

Не знам 13% 15%
* Въпросът беше зададен на анкетирани лица, които са заявили, че не са гласували на 
Европейските избори

В сравнение със средните резултати за ЕС, анкетираните българи, които не са 
взели участие в Европейските избори през 2009 г., имат следните 
характеристики:

 Те много по-рядко постоянно се въздържат от гласуване: едва 
14% заявяват, че никога не гласуват, в сравнение с 22% средно за 
ЕС.

 По-голям дял от тях са взели решение да не участват в изборите 
едва няколко месеца преди тяхното провеждане (27% в България
спрямо 18% средно за ЕС).

 Най-малък дял от тях са решили да не гласуват в деня на изборите 
(13% в сравнение с 16% средно за ЕС).
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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?

ЕС27 BG
Липса на доверие/недоволство спрямо политиците като цяло 28% 45%

Липса на интерес по отношение на политиката като такава 17% 24%
Гласуването не води до никакви последици/гласуването не 

променя нищо 17% 31%

На почивка/отсъствие от дома 10% 7%
Твърде зает(а) /нямах време/имах работа 10% 13%

Не знам много за Европейския съюз/Европейския парламент или 
изборите за Европейски парламент 10% 5%

Рядко или никога не гласувам 10% 7%
Липса на интерес към европейските въпроси 9% 10%

Недоволство от Европейския парламент като институция 8% 6%
Болест/здравен проблем по същото време 7% 11%

Липса на публичен дебат/липса на избирателна кампания 6% 2%
Зает(а) със семейството/дейност в свободното време 5% 2%

Аз съм против Европейския съюз 4% 2%
Проблеми с регистрацията или с бюлетината 3% 3%

Не знаех, че има избори 2% -
Друго (СПОНТАННО) 6% 1%

Не знам 3% 2%
* В получер шрифт са дадени трите най-важни причини за страната
Въпросът беше зададен на анкетирани лица, които са заявили, че не са гласували на 
Европейските избори
NB Сбор от отговори, могат да бъдат дадени най-много три отговора

 Главната причина за негласуване е същата като тази за ЕС в 
средни стойности, а именно липса на доверие/недоволство спрямо 
политиците като цяло, но тя се посочва доста по-често в България
(45%) отколкото средно за ЕС (28%).

 Втората най-често изтъквана причина за негласуване е 
убеждението, че гласуването не води до никакви последици, като 
тя отново се посочва по-често в България отколкото средно за ЕС 
(31% спрямо 17%).

 „Липса на интерес по отношение на политиката като такава“ е на 
трето място с 24% от отговорите (17% в ЕС)

 В България негласуването поради здравословни проблеми също е 
по-разпространено в сравнение със средните резултати (11% 
спрямо 7%).

 Противоположно на това, негласуването поради липса на 
познания за ЕС/ЕП или Европейските избори в България е по-
рядко (5%) отколкото средната стойност за ЕС (10%).
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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.

ЕС27 BG
Разполагахте с цялата необходима информация, за да изберете за 

кого да гласувате по време на наскоро проведените европейски 
избори

53% 49%

Европейският парламент взема предвид тревогите на 
европейските граждани 46% 35%

* Този въпрос беше зададен на всички анкетирани лица; сбор на 
отговорите „да, до известна степен”

 Малко по-малък дял от анкетираните в България отколкото 
средно за ЕС считат, че са разполагали с достатъчно информация, 
за да могат да изберат своя кандидат в Европейските избори през 
2009 г. (49% спрямо 53%).

 Дори още по-малък дял от анкетираните считат, че ЕП взема 
предвид тревогите на гражданите (35% в България спрямо 46% в 
ЕС като цяло).

Б. Европейски съюз

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

ЕС27 BG
Вие имате доверие в институциите на ЕС 50% 56%

Считате за положително членството на България в ЕС 69% 67%
Чувствате се като гражданин на ЕС 64% 47%

Чувствате се привързан към България 91% 93%
Чувствате се привързан към Европа 64% 56%

Проявявате голям интерес към политиката 39% 22%
* Този въпрос беше зададен на всички анкетирани лица; сбор на отговорите „да, до известна степен“

 Доверието в институциите на ЕС е по-високо сред анкетираните 
българи отколкото средно за ЕС (56% спрямо 50%).

 Усещането на анкетираните като граждани на ЕС обаче е под 
средните резултати за ЕС (47% спрямо 64%), както и 
привързаността към Европа (56% спрямо 64%).
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 Забележим е много по-ниският дял на анкетираните, които 
заявяват, че проявяват голям интерес към политиката (22% в 
България, 39% средно за ЕС).

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.

ЕС27 BG
За Вас има голямо значение кои конкретни кандидати за членове 

на ЕП от България са избрани в Европейския парламент 49% 50%

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

членове в Европейския парламент
50% 50%

* Този въпрос беше зададен на всички анкетирани лица; сбор на отговорите „да, до известна степен“

В отговорите на този въпрос между България и средните стойности за ЕС няма 
големи различия.

Отдел за наблюдение на 
общественото мнение 

За по-подробна информация:
Jacques Nancy (+32 2 284 24 85)
Nives Žun (+32 2 284 43 99)
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