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ПОЛИТИЧЕСКИ ИНТЕРЕС 

• Повече от половината от запитаните са заявили интерес към политиката. 

Политическата ориентация на респондентите е дясна. 

ОЦЕНКА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ИНСТИТУЦИИТЕ 

• Недоволство от нивото на демокрацията в България е високо – почти три 

четвърти от запитаните са изразили неудовлетвореност от настоящото ниво на 

демокрацията в България.  

• Това високо ниво на неодобрение се отразява и в липсата на доверие в 

институциите: респондентите показват високо ниво на недоверие, най-вече към 

Народното събрание, Министерския съвет и Прокуратурата. 

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА БЪЛГАРИЯ  

• Най-голямо доверие обаче има към президента: 61% от запитаните вярват на 

президента на България. Съответно почти половината от респондентите 

смятат, че правомощията на президента трябва да бъдат увеличени. 

• Освен това, по-голямата част от запитаните биха искали президентът да 

предлага правителство, което да се избира от Народното събрание. Само 

двама на всеки петима запитани биха предпочели партия да предлага 

правителство, което да се избира от НС.  

РЕФЕРЕНДУМ 

• Повече от половината от запитаните са съгласни с идеята на Слави Трифонов 

и „Има тъкав народ“ да бъде проведен референдум за трансформиране на 

страната от парламентарна в президентска република. 

• В допълнение, 44% даже биха учасвали в подписка за свикване на  

референдум за промяна на формата на управление от парламентарна в 

президентска република, а 46% не биха се включили.  

• Половината от запитаните подкрепят предложението за промяна на формата 

на управление от парламентарна в президентска република. 

УЧАСТИЕ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС И ПАРТИЙНИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ 

• Трима на всеки четирима запитани твърдят, че са гласували при последните 

парламентарни избори, проведени на 2 октомври 2022 г.  

• Въпреки това, ако парламентарните избори се бяха провели днес, повечето от 

респондентите /61%/ не биха могли ясно да заявят за кого ще гласуват.  

• Сред тези, които са посочили партията, за която ще гласуват, една четвърт 

/25,3%/ посочват ГЕРБ-СДС, следвани от Продължаваме промяната - 17,3%, 

Демократична България-11,9%, Възраждане - 11,7%, БСП -10,6% ,  ИТН - 8,5% 

2 ‒  

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
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много заинтересован 
донякъде заинтересован 
не много заинтересован 
изобщо не съм заинтересован 

3 ‒  

База: Всички респонденти (n=1.002) | Въпрос: Доколко сте заинтересовани в политиката ? | Въпрос: В политиката хората понякога говорят за „ляво“ и „дясно“. Използвайки ската от 1 до 11, къде бихте се поставили по тази 

скала, където 1 означава ляво, а 11 означава дясно? | Всички отговори са в проценти. Отклонения към 100 процента могат да произлизат от грешки в закръглянето. 

Интерес към политиката 

11 

1 
3 2 

15 14 

8 
6 5 5 

13 

1 - Ляво 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - Дясно 

ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ РЕСПОНДЕНТИТЕ СА ЗАЯВИЛИ 
ИНТЕРЕС КЪМ ПОЛИТИКАТА, КАТО ПОЛИТИЧЕСКАТА 
ОРИЕНТАЦИЯ КЛОНИ НАДЯСНО 
 
  Политическа 

ориентация 
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24 
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изцяло удовлетворен 
донякъде съм удовлетворен 
не много удовлетворен 
не съм удовлетворен 
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ПОЧТИ ТРИМА НА ВСЕКИ ЧЕТИРИМА ЗАПИТАНИ СА 
ИЗКАЗАЛИ НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ НАСТОЯЩОТО 
НИВО НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ  
 
 

База: Всички респонденти (n=1.002) | Въпрос: Доколко се удовлетворени от настоящето ниво на демокрацията в България? | Всички отговори са в проценти. Отклонения към 100 процента могат да произлизат от грешки в 

закръглянето. 

Успявам да свържа 

двата края…  

Участие в последните 

избори 

• 73% от респондентите не са 

удовлетворени от настоящото ниво на 

демокрация в България – половината 

заявяват категорично, че не са доволни. 

Само 2% са изцяло удовлетворени и 

една четвърт /24%/ заявяват, че 

донякъде са удовлетворени от нивото на 

демокрацията в България. 

 

• Неудовлетвореността е особено силна 

сред респондентите, които не са 

гласували на последните избори /79%/. 

 

• Голям дял от хората, които „трудно 

свързват двата края“, не са 

удовлетворени от настоящото ниво на 

демокрацията /78%/. Две трети от тези 

които „лесно свързват двата края“ 

заявяват неудовлетвореност.  

 

• Неудовлетвореността не се променя 

значително в зависимост от пола или 

възрастта. 

Удовлетвореност от 

демокрацията 
Неудовлетворени от нивото на 

демокрацията: 
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БЪЛГАРИТЕ НЕ ВЯРВАТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА ПРОКУРАТУРАТА 

База: Всички респонденти (n=1.002) | Въпрос: Колко Вие лично вярвате на всяка от следните институции на Република България? | Всички отговори са в проценти. Отклонения от 100 процента се дължат на „Не знам“ / 

„Предпочитам да не отговарям“.  

силно доверие частично доверие 

по-скоро нямам доверие по-скоро имам доверие 

• Респондентите показват високо ниво на недоверие в българските 

институции. Недоверието е особено голямо към Народното 

събрание - 87% не вярват на Народното събрание. Освен това 

повече от две трети от запитаните не вярват на Министерския 

съвет и на прокуратурата.  

 

• Висок кредит на доверие  има към президента: 61% вярват  на 

президента, като само една трета изразяват недоверие. 

 

• Отношението към полицията е балансирано: 51% вярват на 

полицията, докато 47% изразяват недоверие.  

 

• Респондентите, които „лесно свързват двата края“, показват по-

голямо ниво на доверие към Министерския съвет и съда в 

сравнение с тези, които „трудно свързват двата края“.  

 

• Младите респонденти, тези  на възраст между 18 и 24 години, 

показват по-високо ниво на доверие към всички институции в 

сравнение с респондентите на средна възраст. 

 

• Най-възрастните респонденти, тези над 64 г., също показват 

високо ниво на доверие към Министерския съвет, към президента 

и към полицията. Като цяло доверието е по-ниско сред 

възрастовата група 25-44, като то варира при различните 

институции.  

Президент на България 

Полиция 

Съд 

Прокуратура 

Министерски съвет 

Народно събрание 

61 

51 

37 

29 

26 

13 

36 

47 

59 

66 

70 

87 
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ПОЧТИ ПОЛОВИНАТА ОТ ЗАПИТАНИТЕ СМЯТАТ, ЧЕ 
ПРОВОМОЩИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТРЯБВА ДА СЕ РАЗШИРЯТ  

База: Всички респонденти (n=1.002) | Въпрос: Кое от следните твърдения относно властта и правомощията на Президента се доближават най-много до възгледите Ви? | Всички отговори са в проценти. Отклонения от 100 

процента се дължат на „Не знам“ / „Предпочитам да не отговарям“.  

... бъдат 

разширени.“ 

45% 43% 8% 
...  останат 

такива каквито 

са.“ 

... се 

ограничат/намалят.“ 

„Правомощията на президента трябва да  …  
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База: Всички респонденти (n=1.002) | Въпрос: А какво мислите за следните твърдения? Кое от тях се доближава най-много до възгледите Ви? | Всички отговори са в проценти. Отклонения от 100 процента се дължат на „Не 

знам“ / „Предпочитам да не отговарям“.  

„По-добре е президентът да 

предлага правителството, 

което да се избира от 

Народното събрание.“ 

49% 38% 

По-голямата част от запитаните биха искали президентът да предлага 

правителство. Само двама на всеки петима от респондентите биха искали 

партия да предлага правителство. 

© Ipsos Germany | Public Affairs | 22-089452 | Sedem-osmi 

„По-добре е партия да 

предлага  правителството, 

което да се избира от 

Народното събрание" 
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База: Всички респонденти (n=1.002) | Въпрос: До каква степен Вие лично сте съгласни с идеята на Слави Трифонов и „Има Такъв Народ“ да се проведе референдум за трансформиране на България от парламентарна в президентска 

република? |  

Всички отговори са в проценти. 

53% 
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ПОДКРЕПЯТ 

РЕФЕРЕНДУМА 

Повече от половината от 

запитаните са съгласни с идеята 

на Слави Трифонов и „Има 

тъкав народ“ да бъде проведен 

референдум за трансформиране 

на страната от парламентарна в 

президентска република 
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44 

46 

10 

да не не зная 
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ГОТОВНОСТТА ДА УЧАСТВАТ В ПОДПИСКА ЗА СВИКВАНЕ 
НА РЕФЕРЕНДУМ Е ПОРАВНО РАЗПРЕДЕЛЕНА СРЕД 
РЕСПОНДЕНТИТЕ 
 

• 44% биха се включили в подписка за 

свикване на референдум за промяна на 

формата на управление от 

парламентарна в президентска 

репубика. 46% от запитаните не биха се 

включили в такава подписка.  

 

• Склонността за участие в подписката е 

по-висока сред тези с по-ниски доходи и 

и тези от политическото ляво и тези, 

които са изразили неудовлетворение от 

нивото на демокрация в България. 

 

• Няма голяма разлика в разпределението 

съобразно  пола, възрастта и участието 

в последните избори на запитаните.  

 

• Най-вече респонденти на възраст 25-44 

г. биха се включили в подписката/ повече 

от 50%/, като по-малко склонни са тези 

на възраст над 64 г. /39%/. 

Да – Аз бих участвал в 

подписка за свикване на 

референдум за смяна на 

формата на управление 

от парламентарна в 

президентска република. 

База: Всички респонденти (n=1.002) | Въпрос: Вие лично бихте ли подписали подписка, призоваваща за референдум за промяната на формата на управление от парламентарна в президентска република? | Всички отговори са в 

проценти. Отклонения към 100 процента могат да произлизат от грешки в закръглянето. 

* Категориите са записани от скала 1-11: Ляво (1, 2, 3, 4) – Среда (5, 6, 7) – Дясно (8,9,10,11) 

57 48 
31 

ляво център дясно 

50 
38 

трудно лесно 

Свързвам двата 

края … 

Политическа ориентация* 

35 
47 

да не 

Удовлетвореност от нивото 

на демокрацията в България 

Готовност за участие в 

подписка: 
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ПОЛОВИНАТА ОТ ЗАПИТАНИТЕ ПОДКРЕПЯТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОМЯНА НА ФОРМАТА НА 

УПРАВЛЕНИЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНА В ПРЕЗИДЕНТСКА 
РЕПУБЛИКА 

 

База: Всички респонденти (n=1.002) | Въпрос: Вие лично бихте ли подкрепили или не бихте подкрепили предложение да се смени формата на управление от парламентарна в президентска република? |  

Всички отговори са в проценти. Отклонения към 100 процента могат да произлизат от грешки в закръглянето. 

50%  
…биха подкрепили 

предложението за промяна на 

формата на управление от 

парламентарна в президентска 

република 

46%  
… не биха подкрепили 

предложението за промяна 

на формата на управление 

от парламентарна в 

президентска република 

ЗА ПРОТИВ 
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71 

28 
<1 

да не не зная/без отговор 
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ТРИМА ОТ ВСЕКИ ЧЕТИРИ ЗАПИТАНИ СА ГЛАСУВАЛИ НА 
ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБОРИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022. 
ПРЕДПОЧИТАНАТА ПАРТИЯ НА УЧАСТВАЛИТЕ В 
ПРОУЧВАНЕТО Е ГЕРБ-СДС 

• Почти трима на всеки четирима 

респонденти казват, че са гласували на 

последните избори на 2 октомври 2022 г.  

Избирателната активност според 

официалната статистиката е била 39%. 

 

• Въпреки това, ако парламентарните 

избори бяха проведени днес, голяма 

част от запитаните /61%/ не биха могли 

да дадат ясен отговор и са отговорили 

на въпроса с „не зная“ и „предпочитам да 

не отговоря“ /39% /, „няма да гласувам“ 

/10%/  или „не подкрепям никоя партия“ 

/13%/.  

 

• Сред останалите респонденти, един на 

всеки четири би гласувал за ГЕРБ-СДС,  

17,3% за Продължаваме промяната, и 

11.9%  за Демократична България и 

11.7% за Възраждане. 
6,6 

0,7 

1,2 

2,8 

3,5 

8,5 

10,6 

11,7 

11,9 

17,3 

25,3 

Други 

ВМРО 

Изправи се. БГ 

Български възход 

ДПС 

Има такъв народ 

БСП 

Възраждане 

Демократична България 

Продължаваме промяната 

ГЕРБ-СДС 

Гласувал на 

последните избори: 

Избрана партия: 

База: Всички респонденти (n=1.002) | Въпрос: Когато се провеждат избори, някои си дават гласа, докато други не получават този шанс. А Вие? Дадохте ли своя глас в извънредните парламентарни избори, които 

се проведоха на 2-ри октомври тази година? | База: Респонденти с партийна принадлежност (n=387) | Въпрос: Ако се бяха провели извънредни избори днес, Вие лично за коя партия/коалиция бихте гласували | Всички 

отговори са в проценти. Отклонения към 100 процента могат да произлизат от грешки в закръглянето. 
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OVERVIEW: STUDY DESIGN 
 

12  

МЕТОД 

CATI (Computer Assisted 

Telephone Interview) 

Основни теми в анкетата: 

 

- Интересът към политиката и 

политическа позиция  

 

- Доверието в българските институции 

и властта 

 

- Отношението към промяната на 

българската политическа система 

 

- Отношението към референдум за 

промяна на формата на управление 

в България 

 N = 1.002 представители, CATI,  

продължителност 8 мин  

Интервютата бяха направени от 

19.12.2022 до 10.01.2023 

ЦЕЛЕВА ГРУПА ИЗВОДИ 

ДЕТАЙЛИ ПЕРИОД 

Представители на  местното 

население в България на възраст 18+ 


