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Анализ на резултати от проучвания: 

• Публична информация в рамките на  
различни проекти и програми; 

• Сравними като методология 

– национални представителни извадки (700-1300 
лица) 

– Повтарящи се индикатори-въпроси 

• Специализирани изследвания – теми/групи 

• Период – 1997 - 2015 

 



Цел на анализа Ограничения 

Липса на:  

• Периодичност 

• сравними 
индикатори/въпроси  

• целенасочени 
проучвания на 
общественото мнение 
по екологични въпроси 
(климат) 

• Ограничен достъп до 
изходните данни 

Възможности за 
проследяване на 
тенденции в 
екологичните нагласи 
на обществото 



Основни теми  

• Природа и околна среда сред други 
обществени сфери 

• Структура на обществото според 
природозащитната нагласа и 
идентифициране на целеви групи 

• Климатичните промени като заплаха и 
изследователска тема 

• Информираност на обществеността  

• Предпочитани канали за информиране  



Природа и околна среда сред други 
обществени сфери 

  04’1997 02’2000 02‘2015 

Повишаване на жизненото равнище 1 1 1 

Създаване на здрав обществен ред 2 3 4 

Гарантиране на висока социална 

сигурност 
3 4 3 

Постигане на траен икономически 

растеж 
4 2 2 

Съхраняване на природата 5 5 5 

Развитие на култура, образование 6 6 6 

Включване в Европейския съюз 7 7 - 

Как бихте подредили от 1-во до 5-то място посочените задачи пред нашето 
общество от гледна точка на тяхната важност в момента?   



Структура според природозащитната нагласа 
и интереса  
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Реална природозащитна нагласа - целенасочен интерес 

Липса на интерес 

Фонов интерес 



Група с целенасочен интерес 
опазването на околната среда е част от тяхната ценностна система 

и не са необходими допълнителни действия и аргументация 

Трайни характеристики 

• преобладава градско население; 

• висок дял с висше образование; 

• предимно работещи; 

• по-активни като физическо 
движение, интелектуални 
занимания и социални контакти 

• ориентирани към здравословен 
начин на живот (ползване на 
естествени продукти, без 
консерванти и химикали) и по-
отговорно поведение 
(предпочитат опаковки, които 
подлежат на рециклиране, 
избягват пластмасови опаковки) 

Настъпили промени 

• активна възраст  20-60 год. 
към активна възраст 40-60 
год. 

 



Група с фонов интерес 

• Сходни социално-
демографски характеристики 
с групата с целенасочен 
интерес, но не толкова ясно 
изразени спрямо 
националната общественост; 

• Опазването и съхранението 
на околната среда не е 
категорична част от 
ценностната им система, но 
приемат аргументите, че 
опазването на околната 
среда е основа за здравето 
на хората и отговорност пред 
бъдещите поколения. 
 

Група без интерес 

• По-ниско образование; 

• По-често безработни и 
домакини; 

• Местожителство в селата 

• Завишен дял на най-младите 
и най-възрастните 



Разпределение на възрастовите групи по 
интерес 
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Готовност за оказване на подкрепа 

Бихте ли подкрепили действия за oпазване на природата, ако те на първо време имат 
някои неблагоприятни последици: закриване на работни места, утежняване на данъчното 
облагане, повдигане равнището на цените на някои стоки и услуги и др.?  
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Климатичните промени като заплаха и 
изследователска тема 

• 2004 г. - във връзка с горите: 
– Не се осъзнават климатообразуващите функции на 

горите – последно място от 8 изброени функции; 

– Глобалното затопляне не се осъзнава като заплаха 
за тях - 10 място от 17 изброени проблемни 
области; 

• 2011 г. – във връзка с градската мобилност на 
населението  

• 2012-2014 г. – целенасочен мониторинг на 
комуникационни планове 

 



 
Отговори на посочени  твърдения  на тестови групи, изследвани по 

темата транспорт, 2011 г .  
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Заплахата от глобалното затопляне е 
преувеличена 

Онова, което лично аз върша, може 
действително да повлияе на промените в 

климата 

Приемам за морално задължение да намаля 
емисиите от парникови газове 

За мен като човек е важно да бъда отговорен 
към околната среда 

Нито съгласен, нито несъгласен Категорично несъгласен   Категорично съгласен 



  2012 2013 2014 

1. Количеството отпадъци, които не се 

преработват и се трупат по сметищата 
1,38 1,50 1,74 

2. Състоянието и условията в сметищата 1,46 1,51 1,74 

3. Общото замърсяване на пейзажа с отпадъци 1,45 1,53 1,67 

4. Намаляване количеството на водите 1,59 1,78 2,02 

5. Замърсяване на въздуха 1,61 1,73 1,81 

6. Влошаване на качеството на водите 1,67 1,72 1,97 

7. Замърсяване на почвите 1,68 1,69 1,84 

8. Промените в климата 1,80 1,94 1,89 

9. Емисии парникови газове 1,81 1,85 1,89 

10. Състоянието на биоразнообразието – 

намаляването на раст. и животински видове 
1,92 1,92 1,93 

11. Шумът 2,05 2,06 2,01 

Доколко е сериозен всеки от посочените екологични проблеми за страната – 
средни стойности, където „1“ е „много сериозен“, а 4 – „не е сериозен“ 

Климатичните промени като заплаха и 
изследователска тема 



Информираност на обществеността 

Самооценка на личната информираност (оценка от 2до 6) 
 

 
 
 
 
Национален план за действие по изменение на климата 2005 – 
2008 г. (действието е продължено до 2012 г.) 
- Разглежда информираността сред различни групи и 

обществеността като ниска 
- Препоръчват се действия за образование, обучение и 

обществена информираност по проблемите на изменението на 
климата като инструмент за успешност на политиката 

Трети национален план за действие по изменение на климата за 
периода 2013-2020 
- мерки в областта на науката и образованието за дългосрочен 

ефект 
- Хоризонтални целеви дейности за повишаване на 

информираността – по сектори/групи 
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Динамика в предпочитаните  канали за 
информиране 

Трайни предпочитания 

 1/3 до 1/5 от обществеността: 

• Национални Радио и 
Телевизия 

• Национални вестници 

• Местни Радио и Телевизия 

• Местни вестници 

 

1/10  от обществеността: 

• Печатни материали 

• Срещи/събития 
 

Настъпили промени 

 1/3 до 1/5 от обществеността 

• Интернет 

• Приятели/познати 
(социални мрежи) 

 

 

 



Предпочитани канали за информиране по 
възрастови групи 

 2014 До 30 31-40 41-50 51-60 61-84 

Национални радио и телевизия 85,0 88,8 88,7 89,1 83,3 

Местни радио и телевизия 48,5 50,8 56,0 51,9 45,5 

Национални вестници 50,0 58,1 56,5 51,9 50,4 

Местни вестници 8,7 11,2 14,3 14,2 9,1 

Флаер/диплянка/брошура 11,7 12,3 13,7 8,2 7,6 

Билборд/плакат 18,0 20,7 10,7 10,9 11,0 

Интернет 51,9 46,9 40,5 31,1 11,4 

Приятели/познати 25,2 26,8 26,2 26,2 29,5 

Информационни събития  10,7 10,6 12,5 9,3 5,7 



 2014 
Целенасочен 

интерес 
Фонов интерес 

Липса на 

интерес 

Национални радио и телевизия 77,3 88,9  86,2 

Местни радио и телевизия 50,7 45,4  56,9 

Национални вестници 58,7 52,1  51,3 

Местни вестници 21,3 11,9  7,3 

Флаер/диплянка/брошура 12,0 11,7  7,8 

Билборд/плакат 22,7 15,7  7,8 

Интернет  46,7 35,0  31,9 

Приятели/познати 36,0 25,9  26,8 

Информационни събития  16,0 9,6  5,6 

Предпочитани канали за информиране по групи 
според интереса към опазване на природата 


