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Методология

Целева група

▪ Населението на страната на възраст 18+ г.

Извадка

▪ Двустепенна гнездова извадка след предварителна стратификация на универсума по населени места и

големина на селището и случаен маршрут на движение по територията на гнездото

Обем

▪ 1002 респондента

Метод на регистрация

▪ Пряко (face-to-face) полустандартизирано интервю

Период на провеждане

▪ 19-31.V.2022 г.

Представителност

▪ Представително за населението на България във възрастовата категория 18+ г.

Точност

▪ Максимално допустима стохастична грешка ± 3.1%
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Източници на информация за вътрешни и международни новини

Към настоящия момент от какви източници се 
информирате/ научавате важните вътрешни и 

международни новини?

База:  Всички респонденти

А кои са 3-те основни за Вас източника на информация?

Графика 1 Графика 2

41.6%

1.4%

3.1%

0.6%

1.2%

5.3%

19.9%

20.1%

28.8%

46.9%

58.0%

86.3%Телевизия

Приятели, роднини, колеги

Социални мрежи (Фейсбук, Туитър)

Онлайн медии/ Интернет сайтове

Радио

Онлайн издания на всекидневници и др.

печатни медии

Печатна преса

Публични мероприятия - митинги,

концерти, инф. центрове

Персонални срещи с политици

Друго

Не се интересувам/ информирам

Не мога да преценя/ Без отговор

33.4%

1.2%

2.8%

0.1%

0.4%

1.3%

14.2%

14.7%

20.2%

35.2%

36.7%

82.6%Телевизия

Социални мрежи (Фейсбук, Туитър)

Приятели, роднини, колеги

Онлайн медии/ интернет сайтове

Радио

Онлайн издания на всекидневници и др.

печатни медии

Печатна преса

Публични мероприятия - митинги,

концерти, инф. центрове

Персонални срещи с политици

Друго

Не се интересувам/ информирам

Не мога да преценя/ без отговор
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Основни източници на информация в годините на прехода

Днес
В периода 
2000-2010

През 
90-те

Телевизия 83% 91% 91%

Социални мрежи 37% 3% *

Онлайн медии 33% 5% *

Радио 20% 46% 52%

Печатни издания 14% 51% 62%

Онлайн издания на всекидневници 3% 2% *

База: Всички 40+ г. 50+ г.

Таблица 1

Кои медии са основни източници на информация за Вас:
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Интерес към новини, анализи и коментари

Когато става дума за новинарска информация,
в каква степен се интересувате от:

% на отговорилите със 'Силно ме интересуват' (4+5 от 5-степенна скала)

База:  Всички респонденти

А колко често търсите новини, анализи и коментари от:
% на отговорилите с 'Всеки ден/ Почти всеки ден' (1+2 от 5-степенна скала)

Графика 3 Графика 4

52.4%

28.3%

29.0%

38.5%

46.5%

49.6%

55.3%

57.3%

61.7%

Новини за

проблемите в

социалната сфера

Местни новини

Икономически

новини от България

Новини за

политически

събития в България

Регионални новини

Международни

политически новини

Международни

икономически

новини

Новини от областта на

културата

Новини от областта на

 науката и техниката

11.9%

6.2%

14.4%

33.8%

45.3%

Телевизиите, предлагащи

новинарски,

аналитични,

публицистични

предавания

Социални мрежи

(Фейсбук, Туитър и др.)

Специализирани онлайн

издания

БНР и други

радиостанции

Печатни медии (вестници

и списания)
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Стил на информиране

Графика 5

Отнася ли се или не се отнася за Вашия стил на информиране чрез медиите всяко едно от следните твърдения?

База:  Всички респонденти

48.0%

38.8%

15.6%

7.9%

23.8%

27.7%

19.3%

11.8%

28.2%

33.5%

65.1%

80.2%

Стремя се за важните неща да се

информирам от различни източници

и не бих се доверявал(а) само на

един от тях

Спонтанно търся новини, коментари,

анализи по теми, които са важни за

мен

Търся активно и целенасочено в

интернет, вкл. чрез социалните

мрежи и приложения политически и

икономически предавания, събития,

протести live

Често участвам със свои коментари

или поставям за дискусия теми в

социалните мрежи и форуми

  Отнася се за мен   Нито да, нито не   Не се отнася за мен
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Типове медийни потребители

Графика 6База:  Всички респонденти

Силно се интересуват от политически и икономически 
новини от България и чужбина и ползват различни 

източници за да се осведомяват. Почти всеки ден търсят 
новини, политически и икономически предавания в 

специализирани онлайн издания или социалните мрежи, 
участват с коментари или поставят теми за дискусия

Интересуват се умерено от политически и икономически 
новини от България и чужбина и ползват различни 

източници за да се осведомяват. Поне 2-3 дни седмично  
търсят новини, политически и икономически предавания в 

специализирани онлайн издания или социалните мрежи, 
понякога участват с коментари или поставят теми за 

дискусия

Слабо или почти не се интересуват от политически и 
икономически новини от България и чужбина, повечето се 
информират предимно от един източник. Рядко търсят 

новини, политически и икономически предавания в 
специализирани онлайн издания. В социалните мрежи, ако 

изобщо ги ползват, са най-вече наблюдатели
24.216.1

59.7

  Активни   Умерено активни   Пасивни
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Доверие в медиите

Графика 7

В кои медии имате най-високо доверие?

База:  Всички респонденти, разпределение на отговорите на първото от 3 посочвания

26.0%
24.5%

12.2%

9.2%

6.7%

1.7% 1.2%

18.5%

Обществената

телевизия (БНТ)

Частни телевизии Новинарски

интернет портали

Социални мрежи Общественото

радио (БНР)

Частни

радиостанции

Вестници и

списания

Не мога да

преценя/ Без

отговор
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Нагласи към медиите

Графика 8

Доколко сте съгласни или несъгласни с всяко едно от следните мнения за медиите в страната?

База:  Всички респонденти

74.0%

70.2%

58.8%

54.3%

52.8%

45.6%

45.2%

45.0%

43.3%

40.2%

29.2%

26.7%

15.2%

18.1%

30.5%

34.6%

21.4%

30.4%

33.9%

42.2%

38.1%

41.5%

39.0%

50.3%

10.8%

11.8%

10.8%

11.1%

25.9%

24.0%

20.9%

12.8%

18.5%

18.3%

31.8%

23.1%

Информират предимно за скандали,

за да имат по-голяма аудитория

Подклаждат страховете на българите с акценти

върху убийства, войни, природни катаклизми

Информират добре хората

в качеството им на потребители

Забавляват, развличат, служат за възстановяване

от стреса във всекидневието

Играят ролята на PR отдели на силните на деня

Защитават националната сигурност

Укрепват националната идентичност на българите

Отразяват новините такива, каквито са

Представят реалистичен образ на малцинствата

 в България - етнически, религиозни, сексуални

Толерират малцинствата

Обслужват мафията

Рушат националната идентичност

  По-скоро съгласен(а)   По-скоро несъгласен(а)   Не мога да преценя
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Фалшивите новини

Графика 9

Колко често срещате в медиите или социалните мрежи фалшиви новини
(неверни информации, дело на отделни лица или групи, които действат в собствен интерес или по чужда поръчка, 

разпространявани чрез алгоритми от различен вид и социални ботове)?

База:  Всички респонденти

18.3%

15.3%
14.4%

15.7%

36.4%

Почти всеки ден 2-3 пъти седмично Няколко пъти месечно По-рядко Не съм срещал(а)/

Не мога да преценя
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Етичният кодекс на медиите

Графика 10

В етичния кодекс на българските медии са заложени стандарти като независимост/ свобода от външен натиск, 
некорумпираност, социална отговорност. В каква степен, според Вашето лично мнение българските медии днес като цяло 

спазват тези посочени от самите тях норми? 
Можете ли да кажете, че българските медии днес са:

База:  Всички респонденти

Разликата до 100% е за сметка на отговорилите с 'Не мога да преценя'

4.2%

38.5%

28.8%

24.1%

21.1%

23.7%

34.3%

12.4%

17.7%

23.3%

9.3%

2.9%

Социално отговорни

Не са корумпирани

Независими/ свободни

от външен натиск

  Изцяло са такива   По-скоро са такива   По-скоро не са такива   Изобщо не са такива
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Финансова независимост и автономия на обществените медии

Графика 11

Вие лично готови ли сте да плащате такса/ данък 'телевизия и радио', за да се гарантира финансовата 
независимост и автономията от политически натиск на обществените медии в страната 

(БНТ и БНР)?

База:  Всички респонденти

10.6%

21.9%

13.2%

41.3%

13.1%

По-скоро да Трябва ми повече

информация, за да

взема решение

По-скоро не, почти не

ги гледам/ слушам

Категорично не Не мога да

преценя
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Концентрацията на рекламния пазар

Графика 12

Според Вас лично трябва ли да има по-строги законови ограничения за големите медийни групи 
по отношение на дела им от медийния пазар?

База:  Всички респонденти

Средна оценка:  (2.9)
23.5%

40.6%

21.7%

5.6%

8.7%

(4)

Категорично да

(3)

По-скоро да

(2)

По-скоро не

(1)

Категорично не

Не мога да

преценя


