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ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТОЗА ИЗСЛЕДВАНЕТОЗА ИЗСЛЕДВАНЕТОЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО    
 

БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ 
В НАВЕЧЕРИЕТО НА 2001 ГОДИНА 

 

Представените в настоящото издание данни са от национални 
представителни проучвания на пълнолетното население на страната, 
провеждани от Социологическа агенция Алфа Рисърч в периода 1997-
2000г. Извадките са формирани по метода на квота. Във всяко отделно 
проучване са анкетирани по домовете им между 1000 и 1200 български 
граждани. Последното цитирано тук проучване е реализирано в периода 4-
12 декември 2000г. Стремежът на  агенция Алфа Рисърч е да предоставя 
данни и анализи за реакциите на общественото мнение както на актуални 
събития, така и за дългосрочните  тенденции в развитието на българското 
общество. Затова настоящото издание съчетава и двете гледни точки. 
Всички провеждани социално-политически изследвания са публично 
достояние и резултатите от тях се предоставят на българските медии.  

 

През 2001-та година на сайта на Алфа Рисърч ще можете да намирате 
всяка седмица - данни от експресни изследвания на общественото мнение 
по актуални проблеми и всеки месец - основните тенденции в 
отношението към държавни институции, политици, медии, промени в 
отделните социални сфери. Вие можете да цитирате свободно тези данни 
като се позовавате на техния източник:  

Алфа Рисърч, www.aresearch.org 
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Вътрешнополитическо събитие на годината
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управляващите

Скандалът с подслушвателните устройства в дома на главния прокурор

Изявленията на Богомил Бонев за корупция сред управляващите
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Олимпийските титли на бългърските спортисти на игрите в Сидни

Горските пожари през лятото

Делото срещу българските медици в Либия

Премахването на визовите ограничения за български граждани

Запитаните са можели да посочат 
повече от един отговор

Като вътрешнополитическо събитие номер едно за 2000-та година, анкетираните от АЛФА РИСЪРЧ български 
граждани с абсолютно мнозинство поставят премахването на визовите ограничения - решение, което се 
възприема като реабилитация на националното самочувствие и първа реално видима крачка в приобщаването на 
България към Европа. 

На второ и трето място се нареждат две събития, които мобилизираха личната  човешка съпричастност към 
съдбата на наши сънародници - делото срещу българските медици в Либия и горските пожари през лятото. 

Спортният връх на годината - олимпийските титли на българските състезатели в Сидни, се посочва на четвърто 
място сред значимите за обществото ни събития. 

Макар и получила едни от най-противоречивите оценки, новата система за здравно и пенсионно осигуряване, 
ангажира активно общественото внимание и заема петото място в общата класация. 

Изявленията на бившия вътрешен министър Богомил Бонев за корупция сред управляващите и разкритията за 
подслушвателни устройства в дома на главния прокурор са единствените събития от серията политически 
скандали, които влизат в челната десетка на най-важните социални събития.

От осмо до десето място, с еднакъв дял отговори се нареждат четири  различни по характера си събития, 
привлекли интереса на специфични социални групи - старта на първите частни национални  телевизия и радио, 
откриването на гробницата край село Старосел, създаване и отваряне на публичния регистър с доходите на 
управляващите. 

Отсъствието от челната десятка на широко отразявани в пресата политически скандали, показва много ясно 
доминиращата тенденция през отминаващата година - ангажиране на общественото мнение със събития, които 
засягат дневния ред на цялото общество, а не единствено и само този на политическата класа. Това е и най-
важното послание към политиците за предстоящата изборна година.   

ALPHA RESEARCH Ltd.



Външнополитическо събитие на годината
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Олимпиадата в СИДНИ

Трагедията с руската подводница
КУРСК

Запитаните са можели да посочат 
повече от един отговор

Като събитие на годината във външнополитически план интервюираните от Алфа Рисърч български граждани 
единодушно са поставили на първо място трагедията с руската атомна подводница Курск. С близо 20 процента 
по-назад, на второ място е останала олимпиадата в Сидни. Олимпийските игри изпреварват както други спортни 
събития от изтеклата година, така и ключови по-литически моменти. Високата им популярност със сигурност се 
дължи и на успехите на българските участници.

Още едно събитие с голямо значение за България попада в първата тройка – загубата на Милошевич на 
президентските избори в Югославия. Изборът на Кощуница и последвалите промени в отношение-то към 
западната ни съседка със сигурност ще определя в дългосрочен план съдбата на Балканите. Затова 
президентски избори в САЩ превърнали се дори в туристическа атракция с многобройните преброявания на 
бюлетините в някои от щатите остават на четвърта позиция.

Следват четири събития набиращи един и същ дял отговори. Покачването на цените на петрола предизвикало 
сътресение на световните пазари и поредица стачки в повечето европейски страни се помни от всеки пети 
българин – точно толкова, колкото са и впечатлените от друга  трагедия на изтичащата година: катастрофиралия 
самолет Конкорд на френските авиолинии. Място с тях дели изборът на Владимир Путин за президент на Русия, а
към същата група се добавя и европейското първенство по футбол.

Един от всеки десет сънародници определя като събитие на изтичащата година активизирането на конфликта в 
Близкия Изток.

На последните две места в десятката са останали състоялото се в Хановер международно изложение Експо 2000, 
както и делото за разделянето на американския софтуерен гигант Майкрософт.

ALPHA RESEARCH Ltd.
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Вие лично как оценявате настоящата година в сравнение с миналата?
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Четвърта поредна година Социологическа агенция АЛФА РИСЪРЧ следи оценките на българите за 
изминалата година и очакванията за следващата, които са едни от най-важните индикатори за 
социалния оптимизъм /респ.песимизъм/.

16 на сто от анкетираните български граждани оценяват 2000-та като по-добра от 1999г., 29 на сто 
смятат, че няма промяна, а 55% я определят като по-лоша. Оценките се запазват близки до нивото на 
миналогодишните, когато беше регистриран най-резкия скок на социалния песимизъм (от 28% в края 
на 1998г. на 52% в края на 1999г). Годината е била по-успешна главно за софиянци и най-младите 
възрастови групи. Като по-тежка спрямо предишната е оценена от гражданите извън столицата, 
работниците и заетите в държавния сектор. 

ALPHA RESEARCH Ltd.



Какви са вашите очаквания за следващата година?
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В очакванията за 2001г. доминира традиционният за българина оптимизъм – 41% са на мнение, че 
годината ще е по-добра срещу 31%, които смятат, че ще е по-лоша. Въпреки превесът на позитивните 
очаквания, и тук се наблюдава постепенен спад на социалния оптимизъм. През 97-ма 60% от 
българите са се надявали на по-добра година, през 98-ма – 51%, през 99-та – 42%, а през 2000г.  – 41 
%. Най-оптимистично настроени за близкото бъдеще са софиянци, учащите се, хората със свободни 
професии и частните собственици. С най-големи страхове очакват годината земеделските стопани. 

ALPHA RESEARCH Ltd.



Очаквания за промяна на личното материално положение:
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Оценка на общата икономическа ситуация в страната:
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НАЙНАЙНАЙНАЙ----ПОПУЛЯРЕН БЪЛГАРПОПУЛЯРЕН БЪЛГАРПОПУЛЯРЕН БЪЛГАРПОПУЛЯРЕН БЪЛГАРСКИ СКИ СКИ СКИ 
ПОЛИТИКПОЛИТИКПОЛИТИКПОЛИТИК    



Политик, с когото българите свързват 
личната си надежда за по-добър живот
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За преобладаващата част от българите /76%/, няма политик, с когото да свързват личната си надежда 
за по-добър живот. Този песимизъм е по-скоро тенденция, отколкото събитие - за 1999 година 73% не 
са намирали личност, която да поражда в тях оптимизъм. 

Най-популярен политик продължава да бъде Петър Стоянов със 7%. Той бележи известен спад в 
доверието спрямо 1999 година, когато е имал 11%. Намаляването на доверието към политиците като 
тенденция засяга и Иван Костов, който има 6%, спрямо 10% за миналата година. 

Симеон II е олицетворение на надеждата за по-добър живот за 3%. Това е позиция, която го поставя 
сред най актуалните политици в България.

Следват Стефан Софиянски и Георги Първанов с по 2%. Въпреки, че симпатизантите им са с различни 
политически убеждения и двамата бележат увеличение в доверието спрямо 1999 година с по 1%. Това 
са единствените политици, които бележат такова покачване в доверието .

ALPHA RESEARCH Ltd.



Кой известен българин бихте искали да ви покани на вечеря?
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Желанието да се вечеря с някой известен българин показва преди всичко личните симпатии на хората. Тези 
симпатии са свързани с поведението и външността на популярните ни съотечественици. В този смисъл е 
интересно, че личностите които се радват на най-висока популярност, която в случая е  задължително да 
прераства в лични симпатии, са политиците, артистите, певците и спортистите.

На първо място, сред респондентите които са посочили че искат да вечерят с някого, е Петър Стоянов с 12,2%. 
Това е висока оценка за президент, доказваща неговата обаятелтност не само като политик, но и като личност. 

Непосредствено след него се подрежда Слави Трифонов, който е желана компания за 7,9% от отговорилите. 
Неговата популярност е изключително висока сред 18-30 годишните – 46,2 от почитателите му са в тази 
възрастова група. Ако приемем, че ролята на шоумена е да бъде харесван, то безспорно Слави Трифонов е 
успял в професионалната си реализация. 

На трето място е Симеон II, който печели симпатиите на 6,7%. Той е желана компания за мъжете и жените в 
равна степен /по 50%/. 

След това се нарежда Надежда Михайлова с 5,5%, която печели симпатии както като външен министър , така и с 
женското си излъчване – сред желаещите да вечерят с нея преобладават мъжете /78%/.

Лили Иванова е желана компания за 5,2% от посочилите известна личност респонденти. Тя и Стефан Данаилов 
/4%/ печелят симпатиите предимно на връстниците си /над 50% от всичките им почитатели/ от  противоположния 
пол. Жените, желаещи да вечерят със Стефан Данаилов са 92%, а мъжете със Лили Иванова 69%. И за двамата 
може да се каже, че са емблематични личности за няколко поколения българи.

Иван Костов с 4,3% и Стефан Софиянски с 4% печелят симпатиите предимно с поведението си като политици. За 
Софиянски е характерен преобладаващо женския интерес /77% от почитателите му са жени/, докато за Иван 
Костов може да се каже че мъжете и жените са поравно. 
Непосредствено до тях се подреждат Жорж Ганчев с 4% и Христо Стоичков с 3,6%.  Може би единственото общо 
между тях е, че и двамата градят своя авторитет до голяма степен на успехи, извън пределите на България.

Сред желаните за компания личности, но  с по-ниски проценти са представителите освен на гореизброените 
свери и тези на поп фолка и фотомоделите .

ALPHA RESEARCH Ltd.



ALPHA RESEARCH Ltd. 
 

    

БЪЛГАРИНЪТ ЗА СЕБЕ СБЪЛГАРИНЪТ ЗА СЕБЕ СБЪЛГАРИНЪТ ЗА СЕБЕ СБЪЛГАРИНЪТ ЗА СЕБЕ СИ И И И И И И И 
СТРАНАТА СИСТРАНАТА СИСТРАНАТА СИСТРАНАТА СИ    



В България човек може да успява и печели по почтен начин
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България се управлява по честен и демократичен начин
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Вижданията на българина за себе си и страната си са се променили твърде малко в сравнение с 1999г. 
81% смятат, че България не може да се управлява по честен и демократичен начин, което е с 5% 
повече от миналата година. Най-песимистично са настроени жителите на областните градове и ромите. 
60% от хората със свободна професия смятат, че страната ни може да се управлява демократично.

В края на 2000г.българинът все повече започва да свързва демократичните принципи на управление с 
почтената печалба в личен план. За оптимизъм обаче е трудно да се говори, когато 77% смятат, че 
няма възможност за честен напредък в България. 
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Ако имам възможност бих напуснал България
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Бих искал да живея в друго време, не в сегашното
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Решението на съвета на министрите на ЕС за премахване на визовите ограничения не промени 
драстично отговорите на въпроса: "Ако имате възможност бихте ли напуснали България?" в сравнение 
с миналата година. 49% биха напуснали страната днес, при 47% за 1999г. Сред тях преобладават 
хората до 30г. в областните и малките градове. Тази стабилност на нагласите показва, че желанието за 
емиграция е устойчиво и е формирано преди настъпилите промени във външната  политика. 
Обнадеждаващ за възможностите за разгръщане на соцална инициатива е фактът, че около 2/3 от 
младите хора в София харесват своето време и не биха живели в друго. 62% от възрастното 
население на България не поддържа това становище. Неудовлетворението от времето, в което 
живеем, е най-силно в провинцията.
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В края на ХХ век българите имат общи ценности и идеали
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Има ли неща от нашия живот, в които възвърнахте доверието си през тази година?
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Краят на второто хилядолетие носи на българина все по-голямо колебание в общите ценности и 
идеали. 69% смятат, че нямат общи ценности и идеали. За 1999г този процент е 65. Дори в малките 
градове и селата, където относително малкото пространство предполага общностен живот, около 60% 
от анкетираните отговарят отрицателно.

Все по-малко са нещата от живота, които са възвърнали доверието на българина през изтеклата година. Нито перспективите 
за по-добър живот в България, нито човещината и милосърдието на хората са ралности, в които мнозинството вярва. 
Банковата система и политиците са заслужили доверието на едва 5%, ролята на професионализма също е в отстъпление в 
очите на общественото мнение. 70% от анкетираните твърдят, че нищо пред тази година не им е създало повод да 
възвърнат доверието си, като за периода от 1997г.досега техният брой е нараснал с повече от 30%.
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ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.
ОЦЕНКА ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ПОЛИТИКА В ДЕСЕТТЕ НАЙ-ВАЖНИ СФЕРИ

През 2000-та година бяха регистрирани едни от най-критичните оценки за дейността на правителството по 
време на четири годишния му мандат. В края на месец май одобрението към правителството спадна на 27 
на сто, а неодобрението се покачи на 73%. След този кризисен момент правителството започна да 
възвръща част от загубеното доверие и в края на годината съотношението положителни - отрицателни 
оценки е 34:66 на сто. Сегашният рейтинг на кабинета е почти огледален на този от началото на мандата 
(63% доверие и 37% недоверие). В момента е налице тенденция към запазване на кредита на доверие и 
дори леко повишаване, дължащо се основно на успехите на правителството по въпроса за визите. 
Очакванията за скорошно свободно пътуване в европейските страни, освен като източник на национално 
самочувствие, се възприема и като разширяване на перспективите  в индивидуален биографичен план.

Доказателство за това е фактът, че единствената сфера на дейност, в която правителството реализира 
очакванията на общественото мнение от 1997-ма година,  е приобщаването към европейските структури. 
След като в края на миналата година позитивните оценки в тази област бяха спаднали до 26%, сега те се 
покачват на 45%. Другото, оценявано като успешно, направление в дейността на правителството, е 
"приобщаването на страната към европейските структури" (39%). 

Ниските оценки за цялостната дейност на правителството имат за своя основа главно проблемите в 
икономическата област и ниския жизнен стандарт на преобладаващата част от населението. Днес, едва 4% 
твърдят, че правителството се справя успешно с повишаването на доходите и материалното 
благосъстояние, 5% - със спечелване доверието на обикновените хора, , 9% - с икономическите реформи. И 
в трите сфери, разлики спрямо оценките от миналата година, на практика не се наблюдават.

Независимо от запазващото се високо равнище на социална критичност, в две области има ръст на 
позитивните оценки - реформите в областта на социалното осигуряване (от 3% на 9%) и борбата с 
корупцията (от5% на 9%). Повишението е твърде слабо, за да може да се говори, че е налице ясно усещане 
за напредък в тези сфери. Общественото мнение реагира обаче положително на вложените усилия и на 
факта, че са направени първите опити за излизане от статуквото.
В една единствена сфера оценките са по-ниски от миналогодишните и това е борбата с престъпността (спад 
от 16 на 8 на сто). 

Общият извод, който се налага е, че обществото се нуждае от много по-бързо и категорично разширяване на
хоризонтите на своята перспектива. Ако такъв тласък бъде даден от стъпките по реалното  присъединяване 
на България към Европейския съюз, може да се очаква мобилизация на индивидуалната и бизнес 
инициатива. Ако обаче този процес не промени съществено личните перспективи и не бъдат генерирани 
достатъчно местни ресурси, не може да се очаква ръст на социалния оптимизъм и на доверието във 
водената в момента политика. 
 �
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Сфери, с които правителството се е справило успешно
1998 1999 2000

с икономическите реформи - 10% 9%
с реформите в областта на социалното осигуряване, здравеопазване, образование - 3% 9%
с повишаване доходите и материалното благосъстояние на хората 17% 2% 4%
със спечелване доверието на обикновените хора 27% 7% 5%
с борба с корупцията 19% 5% 9%
с борбата с престъпността 32% 16% 8%
с възвръщане на доверието към страната в чужбина 61% 31% 39%
с приобщаване на страната към европейските структури 55% 26% 45%
с осигуряване на хората на достатъчно информация за своята дейност 41% 10% 12%

Сфери, в които правителството се справя  успешно
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с възвръщане на доверието към страната в чужбина 61% 31% 39%
с приобщаване на страната към европейските структури 55% 26% 45%
с осигуряване на хората на достатъчно информация за своята дейност 41% 10% 12%

Каква е вашата оценка за дейността на правителството до този момент?
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Одобрение за присъединяването на България към ЕС и НАТО
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Отношение към Европейския съюз и НАТО

Година след старта на преговорите, присъединяването на страната към Европейския съюз се ползва с 
устойчиво висока степен на подкрепа. С малки изключения, тя варира в рамките на 80 на сто. Решението за 
премахване на визовите ограничения оказва непосредствен положителен ефект – към настоящия момент 
84% от пълнолетните българи одобряват асоциирането към ЕС.

Ентусиазмът на приобщаването към европейските структури в най-голяма степен споделят слоевете, които 
по принцип генерират социални промени – младежи, интелигенция, висшисти, жители на големите градове.
Не толкова категоричен е българинът в отношението си към НАТО. Въпреки, че през последните четири 
месеца положителните оценки за членството във военно-политическия алианс надвишават отрицателните, 
общественото мнение продължава да бъде поляризирано. Към настоящия момент съотношението 
одобрение:неодобрение за присъединяването към НАТО е 47%:44%. 

Най-активни в подкрепата си за евроатлантическата ориентация на страната са отново хората с по-висок 
социален и материален статус. И ако нагласата към ЕС вече не е подвластна на партийните симпатии, то 
отношението към НАТО продължава да бъде силно повлияно от тях. Въпреки официално заявената от 
лидерите на социалистите подкрепа за присъединяване към атлантическите структури, потенциалният им 
електорат е негативно настроен. Съотношението “за”:”против” членството в НАТО сред симпатизантите на 
БСП е 19%:69%, докато за поддържниците на СДС е 80%:14%.
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Отношение към присъединяването на България към 
Европейския съюз:
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Очаквана мобилност след падане на визовите ограничения
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Премахването на визите: до Европа или у нас?

Най-дискутираната, и получила развръзката си в рамките на настоящия политически сезон тема, беше 
премахването на визите. Две трети от българите са наясно, че изваждането ни от Шенгенския списък 
означава главно безвизово пътуване до страните от ЕС. Според 25 на сто това би им дало шанс да работят 
легално в Европа,  според 15 на сто – да се преместят да живеят там, 12% се надяват по-лесно да си 
намерят работа, макар и нелегално.

Най-интересният въпрос в настоящия момент е: как българинът ще се възползва от предоставената му 
възможност? Преди всичко, 56 на сто от пълнолетните граждани нямат намерение да предприемат 
пътуване до Европа под каквато и било форма. Планове за посещение на западноевропейските държави в 
непосредствено бъдеще правят младежите, висшистите, интелигенция, частни собственици, хора с по-
високи доходи. 

Сред решилите да предприемат пътуване българи, най-голяма част желаят да потърсят работа в Европа – 
23%. Това обаче, не са потенциални нелегални емигранти, а преди всичко млади образовани хора, които 
самата Европа стимулира с изявленията си за бъдещ “глад” за висококвалифицирани специалисти. 
Сериозен фактор за формирането на подобни нагласи е и отношението на родителите. Мнозинството от тях 
биха посъветвали децата си да заминат да живеят в чужбина. За добро или за лошо, през последните шест 
месеца техният дял е намалял от 59 на 54 процента.

От другите възможности за оползотворяване на безвизовото пътуване, по-съществен резултат събират 
екскурзиите и почивките – 18%. Подобни намерения споделят отново младежи, висшисти и хора с по-висок 
от средния материален статус. Далеч по-малко са тези, които възнамеряват да посетят свои близки /9%/, да 
осъществят бизнес пътуване /5%/, да учат /3%/ или да посрещнат някакъв празник в Европа /3%/.

Нагласата за пътуване се дефинира от поредица обективни фактори – визи, финансови възможности и пр. 
Но тя също така е обусловена от опита на родителите. За последните три поколения българи е типична 
изключително ниска степен на мобилност. Един поглед по оста деца – родители – прародители показва, че 
едва 17% от интервюираните, 11 на сто от родителите им и 7% от бабите и дядовците им са посещавали 
западноевропейски държави. Въпреки обективните вътрешни и/или външни ограничения в близкото минало, 
55% от децата на пътувалите до Западна Европа българи са възпроизвели мобилността на родителите си. 
И обратно, липсата на мобилност е типична за 87% от децата на непосещавалите тези държави.
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Мобилност в поколенията
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Кой според Вас изразява най-точно и почтенно  собствените си позиции?
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Влизайки в новия век естествено е да се запитаме готов ли е българинът да го посрещне. Доколко 
традиционните ценности като семейство и морал доминират или не над професионализма и 
политическата активност на гражданина на модерна държава? Съществена роля в това отношение 
играе доверието към публично ангажираните групи от населението. На въпросът “За кои от следните 
групи смятате, че почтено изразяват собствените си позиции”, българинът категорично отговаря – 
“известните журналисти” (32%) и “известните интелектуалци” (24%), докато професионалистите и 
некомпрометираните политици остават далеч назад (съответно с 13% и 7%).
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Кое би Ви накарало да приемете нечие експертно мнение по наболял проблем?
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Становището на хората за съвременните политици ясно личи и от  въпроса “Какво би ви накарало да 
приемете мнението на експерт по наболял проблем”, на който едва 6% са отговорили “ Ако зад него 
застанат некомпрометирани политици”. 

Въпреки че като цяло българинът се проявява като традиционалист съществуват тенденции младите 
хора от големите градове да насочват своето доверие към уважаваните професионалисти. На 
професионализма разчитат и част от висшистите, както и хората с високи доходи. Журналистите са 
най-популярни сред безработните, жителите на малките градове и хората с основно образование, като 
тези групи се оказват и най-традиционно настроените сред българското население.

От моралните качества на експерта се интересуват хората на свободна професия, държавните 
служители и тези с ограничени доходи, докато това прави най-слабо впечатление на учащите и хората 
с по-високо от средното материално положение.

От направеното проучване до голяма степен личи разпределението на традиционния и модерния 
светоглед сред българското общество. Професионализмът и политическата активност са приоритет за 
високообразованите млади българи. Докато моралът, семейните и приятелските връзки са водещи за 
държавните служители, пенсионерите и хората от по-малките селища. 
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Подаръците, които българинът би направил на близките си

35%
34%

31%

28%

19%

12%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Нов дом, добро
жилище

Пътешествие в
чужбина

Интересна
работа

Китка здравец Лотариен билет,
тото фиш

Скъпо бижу Хубава песен

Запитаните са можели да посочат 
повече от един отговор

По традиция Коледа и Нова Година е време за размяна на поздравления и подаръци. Какво българите 
биха искали да подарят на своите близки за настъпващите празници?

Предпочитанията се съсредоточават върху няколко избора, които съдържат в себе си характеристики 
на самото общество. С почти равен дял в началото на “класацията” за подарък българите поставят 
нов дом /35%/, пътешествие в чужбина /34%/ и интересна работа /31%/. Малко по-назад ги следва 
китка здравец /28%/, лотариен билет /19%/, скъпо бижу /12% и хубава песен /9%/. 

Въпреки нарастващата мобилност на отделни групи в българското общество, домът като традиционен 
символ на семейната топлина и уют е предпочитаният подарък от всеки трети българин. За повечето 
хора в настоящата икономическа ситуация собственото жилище е важно условие, за да се чувстват 
самостоятелни и независими. Делът на собствените жилища в България е голям /86%/, но много често 
в тях живеят членове на повече от едно домакинство. Това е и предпоставката за високата ценност, 
придавана на един такъв подарък, който дава възможност за независимост на поколенията. 

Твърде дълго ограничаваната възможност за пътуване прави пътешествието в чужбина един от най-
желаните начини да доставим радост на хората около нас. И ако преди 89-та година редица бариери, 
предимно от вътрешно и външно политически характер, са били пречка за свободното пътуване на 
българите, днес, особено след падане на визовите ограничения, проблемът е по-скоро икономически. 
Въпреки това интересът на българите към различни култури се е запазил висок - ако имаха 
възможност, една трета от жителите на страната биха подарили пъту-ване в чужбина на своите 
близки.

Едно от важните условия за удовлетвореност от живота е добрата и интересна работа. В момент, 
когато един от най-сериозните проблеми на нашето общество е безработицата, почти всеки трети 
пълнолетен българин посочва, че ако има възможност би подарил на своите близки интересна работа. 

Китката здраве е символ на здраве и дълголетие в българската традиция. По този начин биха 
поздравили своите близки 28% от българите. Да честитят Коледа и Нова Година с пожелание за 
здраве избират в по-голяма степен възрастните хора, уповавайки се на обичая и традицията.
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Къде българинът ще посрещне Нова Година?
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Един от празниците, на които българинът отделя най-голямо внимание е посрещането на Нова 
Година. Изборът на място за прекарване на новогодишната нощ е елемент от предварителната 
подготовка, която създава настроение много преди самия празник. Различни планове имат отделните 
възрастови групи за отбелязване идването на новия век. Младите са групата, която в най-голяма 
степен планира да прекара празничната нощ извън дома си – в заведение, в друго населено място 
или в чужбина. Но сред тях е най-голям и делът на тези, които все още се чудят къде да празнуват. 
За възрастните хора общосподелените намерения са да посрещнат Новата Година край семейното 
огнище /88-95%/.

За столичани в най-голяма степен е важно да се откъснат от всекидневната среда и забързаното 
ежедневие и да празнуват в различна обстановка. Голяма част от тях планират да отбележат 
настъпването на новия век в друго населено място или в заведение. 
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Нещата, без които българинът не би могъл да живее през новото 
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Запитаните са можели да посочат 
повече от един отговор

Българинът посреща 21-ви век отворен към постиженията на съвременната цивилизация. Първите пет 
неща, без които новото хилядолетие е немислимо за него са телевизор /81%/, електрическа крушка 
/81%/, телефон /68%/, нож и вилица /61%/ и четка за зъби /61%/.  Характеристиките на глобализцията и 
технологичното развитие обаче, са значими за много малка част от сънародниците ни. Едва за 18 на 
сто от респондентите бъдещето е невъзможно без компютър, за 16% без презерватив, за 12% без Кока 
Кола и за 10% без компактдиск. 

Приоритетите на българите са генерационно, социално и материално обусловени. Тази зависимост 
изпъква особено силно по отношение на някои емблематични вещи, всяка, от които има поддръжник в 
лицето на определена социална група. Така например, колкото по-млади, по-високообразовани и по-
богати са интервюираните, толкова повече възприемат четката за зъби като задължителен елемент на 
бъдещия си живот.  Предимство на книгата и химикала отдават високообразованите, учащите и 
представителите на свободните професии; на аспирина – възрастните и пенсионерите; на кафето – 
служащите и хората с високи доходи; на компютъра, презерватива и Кока Кола – учащите, 
интелигенцията и младежите на възраст до 30 години.  
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Българинът за свободата

Различна тежест придават българите на отделните форми на свобода, което се определя от редица 
социално-исторически особености на българското общество. 

Свободата в представите на българина се свързва предимно с възможността за независимо изразяване на 
мнения /56%/ и материалната обезпеченост /51%/, която е условие да се преодолее страха от оцеляване. 
Малко по-назад се нареждат свободата на пресата и другите медии /39%/, свободата на избор на 
управляващи /38%/, свободата на духа /33%/, свободата и суверенността на българската държава /31%/, 
свободата на икономическата инициатива /29%/, свободата на всички сънародници във и извън страната 
/28%/. Една от свободите, които не са залегнали толкова дълбоко в представите на българина е 
възможността за неограничено пътуване. Едва 19% мислят свободата като свобода на движението. 

Дълго ограничаваната при социализма възможност за изразяване на мнения обуславя изразяването на 
собствени позиции  да бъде мислено от българите като една от най-значимите форми на свобода. Съвсем 
естествено от това произтича и голямата тежест, която хората в България отдават на свободата на пресата 
и другите медии. Тези представи за свобода са разп-ространени в най-голяма степен сред жителите на 
София и големите градове, което се обуславя от присъщите на социалните общности в този тип населени 
места ценности и културни нагласи. В големите градове е съсредоточен основният дял на икономически 
активните субекти. Те имат нужда в много по-голяма степен да отстояват собствените си позиции и 
интереси и в този смисъл са заинтересовани да получават обективна информация за случващото се. За тях 
свободата да изразяват и отстояват позициите си е част от собственото им себеутвърждаване. 

След 89 г. българинът се чувства много по-свободен, отколкото преди това. Единственото, което му липсва 
в настоящият момент е материалната обезпеченост. Всички останали свободи според пълнолетните 
българи са на-лични в много по-голяма степен след промените, отколкото са били преди това. Най-
емблематични за последните 11 години са свободата на изразя-ване на мнение, свободата на пресата, 
свободният избор на управляващи, възможността за свободна икономическа инициатива и свободата на 
съна-родниците ни живеещи във  и извън страната. Ценността, която днес се придава на тези свободи се 
определя в много голяма степен от недостъп-ността им преди 1989 г.
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Кога българинът се е ползвал с повече свобода:
след 89-та преди 89-та Без отговор

свобода на изразяване на мнения 74% 11% 15%
свобода на пресата и другите медии 73% 6% 21%
свобода на избор на управляващи 64% 6% 30%
свободата на икономическата инициатива 56% 11% 33%
свобода на движението 49% 11% 40%
свобода на всички сънародници, живеещи в и извън страната 49% 12% 39%
свобода на духа 41% 14% 45%
свобода и суверенност на българската държава 31% 22% 47%
свобода от страх за материално оцеляване 29% 48% 23%

Представи на българина за свободата
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Запитаните са можели да посочат 
повече от един отговор
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Опитвали ли сте някога нелицензирани опиати?
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Не съм опитвал и нямам
познати, които да са опитвали

Аз самият не съм опитвал, но
имам далечни познати, за които

знам че са го правили

Аз самият не съм опитвал, но
приятели от моята компания са

го правили

Аз самият съм опитвал

Употребата на нелегализирани опиати е изцяло концентрирана в групата на 14-30 годишните. По-
възрастните не само, че не употребяват наркотици, но и нямат пряк досег с такива хора. В отношението си 
към опиатите младите и възрастните имат непреодолими различия. От една страна са 14-30 годишните, 
сблъскващи се във всекидневието си с опиатите, независимо от индивидуалното им отношение към тях – 
приемане или отхвърляне. От друга страна са техните родители, за които наркотиците са преди всичко 
заплаха за собствените им деца, без обаче те самите да имат личен опит. Въпреки различията обаче има 
силна консолидация на общественото мнение срещу легализацията на леките опиати. Дори сред 14-18 
годишните засега идеята има повече противници, отколкото привърженици – 60% срещу 40%.
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Кои от следните теми Ви интересуват и следите с внимание? 
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Политика и икономика в България

Светски живот

Културни събития - театър, опера и т.н.

Политика и икономика в света

Нови технологии, научни открития

Интернет

Възможности за образование

Клубове, дискотеки

Спорт

Музика

Запитаните са можели да посочат 
повече от един отговор

Музиката продължава да бъде езикът на младите – едва двама от десет не са посочили музиката като 
интересна и важна за тях тема. На втора позиция излиза спортът. Традиционно той е запазено “мъжка” 
територия. Сред 14-18 годишните обаче интерес към него споделят приблизително равни дялове момчета и  
момичета.

Макар и училищата понякога да са по-празни от клубовете и дискотеките, интересът към възможностите за 
образование и за приятно прекарване на вечерните часове е изравнен. Това което може би трябва да знаят 
по-строгите родители е че, вечерните забави не изместват желанието за бъдеще образование – 
забавленията са станали част от ежедневието на децата им, но не са изместили всички други техни 
интереси.

Глобализацията е поставила своя ярък отпечатък в съзнанията на учениците – Интернет, новите 
технологични и научни открития, глобалната икономика и политика, привличат два пъти по-висок интерес, 
отколкото събитията от местния светски и политически живот.
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Какви са предпочитаните от Вас музикални стилове?
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Джаз

Черна музика

Латино

Класическа музика

Диско и денс

Популярен рок и поп

Съвременни български поп и рок
изпълнители

Народна музика

Поп фолк

Българска естрада преди 90-те

Запитаните са можели да посочат 
повече от един отговор

Най-популярна в България остава естрадата от преди 90-те години – нейни почитатели са повечето от 
надхвърлилите тридесетте. “Новата естрада” – поп фолка – се харесва от близо една трета от българите. 
Стилът събира симпатиите най-вече на хората до 40 години. Високият брой от харесващи и двата стила, 
подчертава приемствеността във възприемането им. Съвременните български поп и рок изпълнители се 
харесват най-вече от младите. Това стилово предпочитание рядко се комбинира с предпочитания към 
старата естрада и по фолк-а – предпочитат се утвърдени в глобален мащаб стилове и жанрове.
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Колко често ползвате Интернет?

Два-три пъти месечно
29%

Два-три пъти седмично
22%

Всеки ден
24%

по-рядко
[два-три пъти месечно]

25%

Малко повече от половината от Интернет потребителите в София работят относително рядко в Мрежата - не по-често от 
2-3 пъти месечно. Делът на активните потребители - работещи всеки ден или два-три пъти седмично – засега остава по-
малък.

Около две трети от Интернет потребителите в столицата са на възраст до 24 години. Повечето от тях са мъже - 
съотношението е 2 към 1 в тяхна полза. Материалният ценз на Интернет аудиторията е по-висок от средния за града. 
Доминиращата част от потребителите са с доход на член от домакинството между 150 и 200 лева.

Най-стабилни като обем и структура са групите от потребители, ползващи домашен достъп и достъп от работното си 
място. Тези две потребителски групи се характеризират с най-висока интензивност на работа в Мрежата и най-висок 
материален и образователен ценз. Групата на Интернет потребителите, използващи услугите на зали за достъп (платени 
или безплатни) е най-нестабилна. През различните месеци има резки колебания в нейния обем. Като цяло обаче се 
запазват следните нейни характеристики - значително по-ниска интензивност на употреба, отколкото в групата на 
потребителите с домашен достъп и достъп от работното място и по-ниска средна възраст. 

От къде ползвате Интернет през изминалия месец?
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