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София  

                                                 
1 При планирана извадка от 290 респонденти, реално в периода 5-6 юли 2012 г. бяха проведени 267 
валидни анкети поради констатираното на терен огромно разминаване между информацията за броя 
на лицата във включените в изследването гнезда в избирателните списъци и реално намерените от 
анкетьорите респонденти. Така единствено в село Стакевци извадката беше изпълнена в пълен обем. 
В самия Белоградчик и в села като Рабиша, Раяновци, Чифлик, Боровица, Кладоруб анкетьорите не 
успяха да изпълнят заложените бройки поради констатираното физическо отсъствие на респонденти/ 
избиратели.      
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Въведение  

На монахинята Витиния било наложено най-тежкото наказание на света – 

остракизъм (отлъчване от общността). Въпреки всичките сълзи, които проляла и 

молби, които отправила, тя била изгонена от манастира заедно с детето си, за 

да се скита немила-недрага по тая грешна земя. Игуменката на манастира била 

по-жестока от атиняните, които все пак дали възможност на философа Сократ 

(също наказан да напусне общността) да изпие чашата с отрова. Сократ, разбира 

се, изпил отровата, защото в традиционния свят е много по-добре да си физически 

мъртъв, но вътре в общността, отколкото духовно мъртъв, когато общността 

те е изгонила.   

Днес вкаменената монахиня Витиния, прегърнала детето си, гледа от 

скалите жителите на Белоградчик, които имат много по-сериозен проблем от 

нейния навремето си – без да са извършили престъпление, без да са 

нарушили закона, те се чувстват прокудени да се скитат немили-недраги, но 

не защото общността ги е изхвърлила от себе си, а защото самата общност е 

изчезнала и е оставила в общината самотници без смисъл и без връзки 

помежду им. Средно аритметичната оценка, която анкетираните в това 

социологическо проучване лица дават на „доверието между хората” по 

скалата от 2 до 6 е най-ниска от всички оценки в изследването – среден 3,1.   

 

Основни изводи  

Когато Бог видял, че монахините изгонили Витиния, много се разгневил и 

изпратил гръмотевици и земетресение – манастирът рухнал и всички вътре в 

него били погубени. Бог застанал на страната на любовта, а не на формалните 

правила и процедури, които спазвала игуменката на манастира. Така до ден 

днешен формалните правила и процедури си остават по-скоро заровени под 

рухналите стени на манастира, вместо да регулират всекидневието на хората.  

Така съществуват много предпоставки за корумпиране на изборите – 

незаинтересованост на избирателите, отчуждение от обществения (и 

общностния) живот, проблемни избирателни списъци, отсъствие на медиен 

интерес и на независими външни наблюдатели. Макар и 95% от 

анкетираните граждани да са категорични, че не изпитват страх да гласуват 
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свободно, 74% твърдят, че са чували за хора от общината, които продават 

гласа си. 

Същевременно само две седмици преди изборите – когато е проведено 

теренното проучване - в общината все още няма активна кампанийна 

дейност. Голямата част от избирателите, особено тези по селата, изобщо не 

са наясно кои са политическите субекти, които ще участват в изборите и 

кои са хората от техните листи. Затова и готовност да гласуват изразяват 

най-вече представителите на твърдия електорат на партиите или хора, които 

сами са кандидати в някоя от листите.  

Като се има предвид и обичайно по-ниската избирателна активност 

при избори, в които няма мажоритарно състезание на изявени лидери, а 

само листи, вероятността избирателната активност на 22-ри юли да не 

надхвърли рамките на петдесетина процента се увеличава.  

 

Корумпирани избори  

Ключова макроструктурна социална предпоставка за обществена 

релевантност на представителната демокрация е наличието на гражданско 

общество – взаимозависими граждани, които имат ясно самосъзнание за 

своята несамодостатъчност и за неотстранимата противоречивост на своите 

граждански интереси. Днес и в община Белоградчик тази предпоставка 

отсъства, което на практика девалвира и институциите на представителната 

демокрация. Ето защо една трета от избирателите в общината открито 

заявяват, че биха продали гласа си и биха гласували за партия или 

коалиция, която не харесват. Най-много са готови да го направят, ако им 

предложат работа – 31%. Една четвърт ще гласуват за тази партия/ 

коалиция, която предложи работа на член на семейството, а всеки пети е 

готов да продаде гласа си срещу пари.  

Според резултатите от проучването, купуването и продаването на 

гласове се възприема от преобладаващата част от избирателите по-скоро 

като норма, а не отделен /криминален/ инцидент.  
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Срещу какво бихте се съгласили да гласувате за партия/ 

коалиция, която не харесвате? /в %/
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Три четвърти от анкетираните лица заявяват, че са чували за купуване 

на гласове. Една трета твърдят, че лично познават хора, които са взели 

пари, за да гласуват. Незначително по-малко (цели 29%!) са тези, които 

настояват, че лично познават хора, които са раздавали пари за гласуване за 

определени партии и коалиции. Сред тези 29% влизат предимно мъже, които 

са представени пропорционално в града и селата и са привърженици на 

различни политически субекти. Интересното е, че повечето то тях са 

активни хора – работещи, а не пенсионери; гласуващи, а не въздържали се; 

на средна възраст, а не много млади или много възрастни. Това са по-скоро 

платежоспособни хора, а не социално слаби маргинали. 
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Кое от изброените е вярно за вас? /в %/
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Преди да я изпратят насила в манастира, Витиния била безгрижна и 

щастлива козарка със сламено руса коса, изписани вежди, бистри като поток очи 

и вълшебен глас. Уплашени от нейната неземна красота, родителите й решили 

да я затворят в манастира и да я отделят от нейния любим – овчарят Лука. 

Недоволни от това принудително заточение, Лука и Витиния без угризения 

започнали тайно да се срещат по тъмни доби в килията на монахинята.  

Като подобно принудително заточение много жители на общината днес 

преживяват актуалната политическа система в страната. Затова й не 

изпитват кой знае какви угризения за срещи по тъмни доби в края на 

изборния ден.  

74% от анкетираните лица смятат, че познават лично хора, които биха 

се съгласили да гласуват срещу 30 лв. за кандидати, които не харесват. 60% 

смятат, че познават хора, които биха гласували и за 20 лв. Парадоксално на 

пръв поглед, но според резултатите от изследването повече хора биха се 

съгласили да гласуват срещу почерпка (22%), вместо срещу 5 лв. (18%).  

Още по-парадоксално изглежда, че практически всички (96%) от 

респондентите смятат, че познават хора, които биха гласували и за 2 лв. 

Така излиза, че има хора, които не биха продали гласа си за 20 или 30 лв., но 
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биха го продали за 2 лв. или почерпка. Как може да се обясни този 

парадокс?  
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В Северозападна България, в най-бедния регион в целия Европейски 

съюз, осребряването на гласа не изглежда много странно начинание, което 

влиза в остри противоречия с някакви строги морални императиви. Още 

повече като се има предвид, че три четвърти от анкетираните преценяват, 

че днес се живее по-зле в сравнение с преди три години, а средно 

аритметичният доход, който изследваните лица смятат, че е достатъчен, за 

да живеят нормално е 360 лв. Но този осреднен резултат се е повишил от 

отделни лица, които заявяват, че им трябват 2 000 или 5 000 лв. Всъщност 

най-масови са отговорите за достатъчен доход от 250 до 350 лв. на месец.  

 

Какъв е стандартът на живот в сравнение с преди 3 г.?

по-нисък
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20%
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Хората, които смятат, че сега се живее по-добре отколкото преди 3 

години са преди всичко привърженици на партия ГЕРБ. Тези, които смятат, 

че нещата не са се променили, живеят предимно в селата и включват повече 

жени, отколкото е нормалната пропорция за общината. Сред тези, които 

смятат, че днес стандартът на живот е по-нисък – напълно очаквано – като 

дял има повече безработни, отколкото в цялата изследвана съвкупност.  

Ето защо и на открит въпрос за двата най-важни проблема, които 

най-скоро трябва да се решат  в община Белоградчик основната 

концентрация на отговори е върху доходите на населението (нови работни 

места, работа за младите, безработица, пенсии и т.н.) – малко повече от 

половината анкетирани са посочили това като първи проблем, а малко по-

малко от половината - като втори.   
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81

12 12

на първо място на второ място 

Двата най-важни въпроса за Белоградчик /от отговорилите/: 

доходи

пътища

комунални

услуги

друго

 

 

Пътищата за ремонт на пътища и увеличаване на доходите се търсят 

най-вече в развитието на туризма – 62% от респондентите смятат, че 

трябва да се наблегне на този сектор на икономиката. Малко над една пета 
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предпочитат на първо място да се развие леката промишленост, а всеки 

десети се обявява за развитие на селското стопанство.  

Любопитно е, че съществува ясно откроима тенденция респондентите 

да настояват да се развива сектор, който не ги засяга тях лично – така, 

обратно на очакваната логика – хората от селата преобладаващо настояват 

да се развива лека промишленост и туризъм, а тези, които настояват да се 

развиват селското стопанство и дървопреработването са хора от града.  

От друга страна, оценките, които анкетираните лица дават за 

състоянието на туризма в момента не са високи в сравнителен план – най-

много хора смятат, че състоянието на туризма по скалата от 2 до 6 е „добро” 

(4), въпреки че оценяват по-високо предпоставките за туризъм (културно-

историческо наследство, трудолюбие на населението и добросъседски 

отношения със сръбските общини). Тук отново е регистрирана 

противоречива тенденция – колкото по-близо са анкетираните лица до 

дейности, свързани с туризма, толкова по-ниски са оценките им и 

обратното. Така най-високи оценки за състоянието на този сектор дават от 

селата, в които няма туристически обекти, а най-ниски в с. Рабиша, което в 

близост до входа на пещерата Магурата и в самия Белоградчик.  

 

Оценка от Слаб 2 до Отличен 6:
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Тази тенденция да залагаш на развитието на сектори, които не 

зависят пряко от теб, а от други институции, органи и населени места се 

наблюдава и в очакванията към работата на новия Общински съвет. Според 

най-голям брой избиратели, за да се увеличат средствата в общината, 

новият Общински съвет трябва да насърчава кандидатстването с проекти 

по програмите на Европейския съюз (38%). Всеки четвърти от анкетираните 

обаче завява, че по-важно е не да се кандидатства, а да се намали 

корупцията. Малко над една пета разчитат на привличането на нови 

инвеститори (22%).  

 

Какво е най-важното нещо, което трябва да направи следващият 

Общински съвет, за да се увеличат средствата в общинския бюджет?
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Очаквания към кандидатите 
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Какви обаче трябва да са новите общински съветници, от които се 

очаква да свършат тази работа? Според резултатите от изследването много е 

важно новите общински съветници да имат високо образование, да са 

родом от района на Белоградчик и семействата им също да живеят в 

Белоградчик.  
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Лично за Вас колко важно е новите членове на Общинския съвет:
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Като общо правило тези отговори са разпределени равномерно сред 

привържениците на отделните политически субекти. Интересно е, че нито 

един човек, който смята да гласува за коалицията на сегашния кмет, не 
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отговаря, че е „важно” или „много важно” новите общински съветници да са 

„приятели на кмета”.  Жителите на града в по-голяма степен смятат, че е 

важно съветниците да имат „връзки с управляващите в София” от тези в 

селата. За жителите на селата е много важно: а/ високото образование на 

кандидатите и б/ семействата им да живеят в Белоградчик. Тук има и ясно 

изразено джендър деление – дори и да има много мъже, които заявяват, че е 

„важно” семействата на кандидатите да живеят в Белоградчик, то като 

доминираща тенденция жените, а не мъжете настояват, че това е „много 

важно” качество за новите членове на Общинския съвет.  

Изследването не регистрира никаква статистически значима 

тенденция по отношение на очакванията към кандидатите в листите от 

страна на привържениците на отделните политически партии и коалиции, с 

изключение на подкрепящите „Български социалдемократи”, които 

заявяват, че не трябвало да са приятели на кмета.  

По отношение на оценките за кмета на Белоградчик, г-н Борис 

Николов, обаче, има много ясни партийни предпочитания. Най-ниски 

оценки сегашния кмет получава от хора, които са гласували на миналите 

избори, но сега не смятат да гласуват или не са решили още за кого да 

гласуват. Тези хора като общо правило дават слаби оценки за различните 

негови качества. На другия полюс – съвсем разбираемо - са хората, които са 

гласували за коалицията на кмета на миналите избори, заедно с тези, които 

само твърдят, че са гласували за тази коалиция (винаги при подобни 

проучвания се регистрира една конформистка тенденция хора да твърдят, 

че са гласували за победителите, без да са го извършили в действителност). 

Тези хора дават само отлични оценки по всеки един от оценяваните 

показатели. Като общо правило избирателите на БСП дават добри оценки за 

работата на кмета, а при избирателите на ГЕРБ и на РЗС има най-голяма 

дисперсия в оценките. Така излиза, че средно аритметичната оценка на 

сегашния кмет за „почтеност” е най-ниска спрямо останалите по скалата от 

2 до 6 – 4,3. Горе-долу същата е и средно аритметичната оценка за неговите 

„ръководни умения”. Оценката за „работоспособност” е по-висока – 4,7. Но 

най-висока е оценката за „човечност” – много добър 5. Според общественото 
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мнение на Белоградчик сегашният кмет може и да не е най-добрият 

ръководител и да не се слави с особена почтеност, но пък със сигурност е 

човечен човек.  

Дали това е достатъчно коалицията на сегашния кмет да постигне 

добри изборни резултати? 

 

Актуални политически нагласи  

Към датата на провеждане на проучването, преди началото на 

същинската кампания, готовност да гласуват заявяват твърдите 

привърженици на БСП и ГЕРБ. Поради намаляване на избирателната 

активност, макар и да спадат малко като абсолютни стойности, гласовете за 

ГЕРБ са вече над 15% /при 13,4% регистрирани на миналите, касирани 

поради нарушения избори/. Това повишение на резултата може и да не е 

устойчиво, а е твърде вероятно да се дължи на чисто ситуативни причини, 

защото теренната работа по проучването съвпадна във времето с 

посещението на министър С. Дянков в Белоградчик, като при това 

вицепремиерът се появи по твърде атрактивен начин, качен на хеликоптер. 

Ако тази вълна на подкрепа не се запази с активни действия, ГЕРБ ще 

остане трета политическа сила с резултат по-нисък от този на БСП и на 

коалицията на кмета, които имат много по-хомогенен твърд електорат.  

При БСП има малко по-голям отлив от гласоподаватели и това води до 

актуален резултат от под 15% при 16.1% регистрирани официално на 

касираните избори. Незначителна част от гласоподавателите на БСП отиват 

към ГЕРБ и по-голяма част към коалицията на сегашния кмет – Борис 

Николов. Така, като абсолютни стойности, гласовете за коалицията на кмета 

/Български социалдемократи/ са точно толкова, колкото и за БСП, което 

отново прави под 15%. Изследването регистрира потенциал за ръст при 

коалицията на бившия кмет, Емил Цанков, но към днешна дата повечето 

избиратели на се наясно кой точно в коя коалиция влиза2. Партия РЗС 

запазва гласовете се от миналите избори и според резултатите от 

                                                 
2
 Огромната част от респондентите не разпознават имената на регистрираните партии и коалиции и говорят за 

„коалицията на кмета”, „коалицията на бившия кмет”, или за конкретни имена. Изключение правят 

привържениците на БСП, ГЕРБ и РЗС, където партиите са ясно разпознаваеми от избирателите. 
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проучването също ще има представителство в новия Общински съвет. 

Всички респонденти, които заявяват, че на миналите избори са гласували за 

РЗС, пак са решени да гласуват за РЗС и няма анкетирани, които миналия 

път да не са гласували или да са гласували за друга партия, а сега да смятат 

да гласуват за РЗС. Това означава, че която и от двете спрягани в града 

хипотези да е вярна – 1/ че на миналите избори са се купували гласове или 

са гласували фантоми и това е довело до касирането на изборите или 2/, че 

днес съществува тенденция за по-ниска избирателна активност – то, ако на 

предстоящите избори се противодейства на изборната корупция, РЗС със 

сигурност ще спечели поне едно място в Общинския съвет.   

 

Профил на избирателите 

Привържениците на партия ГЕРБ включват напълно равен брой мъже 

и жени. При коалицията на сегашния кмет жените са два пъти повече от 

мъжете, а готовност да гласуват за партия РЗС изразяват само и единствено 

мъже, въпреки че /или тъкмо защото/ водач на листата е популярна в града 

жена. При БСП и при коалицията на бившия кмет3 жените и мъжете са 

представени пропорционално на генералната съвкупност.  

Сред избирателите на ГЕРБ в Белоградчик почти няма хора със 

завършено висше образование, докато при БСП висшистите са една трета, 

което е доста повече от средното за региона. При привържениците на 

коалицията на сегашния кмет, Борис Николов, всеки десети е с висше 

образование, което е по-малко от средното.  

Три четвърти от избирателите на ГЕРБ са концентрирани в 

Белоградчик, а 25% по селата, което означава, че партията не е представена 

пропорционално в района. Привържениците на БСП в града и по селата са 

почти равни като брой, което означава, че партията доминира в селата.  

Голяма е диспропорцията при привържениците на коалицията на 

сегашния кмет – „Български социалдемократи” – около 80% от гласовете за 

тази коалиция са в града и едва една пета в селата. Партия РЗС също трябва 

                                                 
3 Много от анкетираните лица не са наясно с коалиция „На чисто”, но знаят, че ще има „коалицията на 
бившия кмет”, която посочват като „друго”.  
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да работи за гласоподаватели по селата, защото 90% от подкрепата според 

това проучване е концентрирана в град Белоградчик.  

Много работещи хора има сред привърженици на ГЕРБ – повече от 

две трети от привържениците на тази партия работят в момента, което е 

много повече от средното за района. Сред привържениците на БСП под една 

четвърт работят, а над половината са неработещи пенсионери. Малка част 

са работещи пенсионери и безработни.  

Но най-много работещи има при тези, които подкрепят коалицията на 

кмета – три четвърти от всички, които подкрепят „Български 

социалдемократи”, което дава основание да се мисли за антуражен вот, 

който включва служители на общинската администрация, кметски 

наместници и техните семейства. Основание за такава хипотеза дава и 

обстоятелството, че от гласоподавателите за коалицията на кмета почти 

няма такива, които смятат, че трябва да се намали корупцията в общината, 

докато при гласоподавателите на БСП половината смятат, че това е 

основния проблем пред общината. Привържениците на ГЕРБ са разделени 

пропорционално по този въпрос.  

  

Вероятни сценарии  

1/ Ако през оставащите до изборите дни коалицията на бившия кмет 

Е. Цанков успее с много активна кампания да се представи пред 

избирателите като основен опонент на сегашния кмет, тогава е вероятно 

гласовете да се концентрират предимно върху „Български социалдемократи” 

и коалицията на бившия кмет, което ще доведе до отлив на избиратели от 

останалите по-малки партии, което означава и спад на резултатите на БСП и 

ГЕРБ, които ще бъдат настигнати, но не и задминати от коалицията на 

Цанков.   

2/ Обратната тенденция е възможна, ако бъде провокиран медиен 

интерес и бъдат мобилизирани независими наблюдатели на изборите. Това 

ще увеличи шансовете на по-малките партии и ще възпрепятства 

манипулираното гласуване. В резултат на това може да се разгърне 

противоположен процес – деконцентрация на гласове и повишаване на 
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процентите на по-малките партии, които иначе трудно биха успели да 

вкарат съветници.  

3/ Ако кампанията премине под мотото „Всички срещу сегашния 

кмет”, вероятността листата на „Български социалдемократи” рязко да 

дръпне пред всички останали политически партии и коалиции силно ще 

нарасне и това може да доведе до резултат от дори над 25%. В такъв случай 

освен коалицията на кмета, съветници биха вкарали само БСП, ГЕРБ и 

Цанков.    

 

Препоръки за кампанията  

Като обща тенденция избирателите в Белоградчик очакват кандидати, 

които демонстрират, че лично са ангажирани с проблемите на общината. 

Затова те биха подкрепили с предимство кандидати, които са родом от 

района на Белоградчик, които си работят в Белоградчик и семействата 

им също живеят в Белоградчик.  

От гледна точка на кампанийни мероприятия, това означава, че най-

ефективна би била активна кампания с много лични срещи, лични 

разговори, директни контакти, които да уверят избирателите, че 

кандидатите познават добре района, че изслушват хората, и че имат 

професионализма и контактите, за да насърчават развитието на туризма в 

региона и кандидатстването по проекти на ЕС.  

Не голите предизборни обещания, а топлото, човешко отношение е 

това, което може да привлече избиратели в този момент. Популярността на 

сегашния кмет се дължи не на неговия професионализъм и трудолюбие, а на 

неговата човечност. Когато смисълът от политиката се е изгубил, или е скрит 

в тайни договорки, отвъд знанието на избирателите, тогава и самото 

гласуване се обезсмисля, става абсурдно. Затова трябва да бъде 

компенсирано с човешко отношение, лична заинтересованост и семейство, 

което живее тук /защото така кандидатът има някакъв залог/. Точно и това 

е причината анкетираните да заявяват, че познават повече хора, които ще 

гласуват за 2 лв., отколкото за 20 или 30 лв. В 20-30 лв. има някакъв смисъл, 

защото са си пари, но 2 лв. са си толкова безсмислени колкото е станала 
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политиката в една община, където царят отчуждението и недоверието. В 

тези безсмислени 2 лв. избирателите припознават себе си и изпитват 

естетическа наслада да отговорят, че толкова струва тук гласуването...  

 

Игуменката на манастира била много щастлива от промяната, която 

настъпила при сестра Витиния. Игуменката добре знаела, че Витиния е в 

манастира не по собствена воля, не защото търси Бог, а защото родителите й се 

страхуват от красотата й. Ето защо радостта на игуменката била двойна, 

когато в продължение на няколко месеца Витиния отказвала да излиза от 

килията си и да общува с другите сестри, а предпочитала самотата и кротките 

молитви. О, колко излъгани се почувствали всички в манастира, особено 

игуменката, когато станало ясно, че Витиня не се моли, а тайно се среща по 

тъмни доби с Лука, от когото родила дете... Искала да я накаже по най-жесток 

начин...  

О, колко излъгани се чувстват жителите на Белоградчик днес, когато 

разберат, че политиците им не работят за общото благо, а провеждат тайни 

срещи по тъмни доби, от които не се появяват плодове, а изчезват я 7 млн. 

лв., я 15 хил. декара гора... И как искат да ги накажат по най-жесток 

начин... дори и за 2 лв. 
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Приложение 1 - АНКЕТНА КАРТА с едномерни разпределения 

 

q1. Като цяло какъв е стандартът на живот сега в Белоградчик в сравнение с 

преди 3г.?  

по-висок както тогава по-нисък не мога да преценя 

4 % 19 %  73 % 2 % 

q2. Каква е Вашата ОЦЕНКА за всяко едно от изброените неща, характерни за 

община Белоградчик: (средна аритметична оценка; от 2 = слаб до 6 = отличен) 

q2_1 културно-историческо наследство 4,5 

q2_2 добросъседски отношения със сръбски общини 4,1 

q2_3 читалищна и културна дейност  4,2 

q2_4 плодородие на почвата в региона 3,8 

q2_5 трудолюбие на населението  5,2 

q2_6 развитие на туризма  5 

q3. Към днешна дата каква е Вашата ОЦЕНКА за всяко от изброените във 

Вашето населено място: (средна аритметична оценка; от 2 = слаб до 6 = отличен) 

q3_1 състояние на пътната настилка 4,1 q3_4 образование 4,8 

q3_2 чистота на улици и площади 3,8 q3_5 медицински услуги  5,1 

q3_3 улично осветление 4,5 q3_6 доверие между хората 3,1 

q4. Според Вас кои са ДВАТА най-важни въпроса, които трябва да се разрешат 

в община Белоградчик най-скоро?  

q4_1: доходи – 153; пътища – 46; комунални услуги – 15;  

q4_2: доходи – 121; пътища – 81; комунални услуги – 12;   

q5. Ако е възможно в общината да се развие САМО ЕДИН от изброените по-

долу 4 отрасъла на икономиката, Вие кой ще предпочетете: (Само един отговор!) 

1. Да се развива туризмът 62% 

2. Да се развива селското стопанство  11% 

3. Да се развива леката промишленост 22% 

4. Да се развива дървопреработващата промишленост 5% 

q6. За Вас лично какво би било по-добре?  (Само един отговор!) 

1. Да взимате повече пари, макар и работата да е при повече напрежение, усилия, стрес. 72% 

2. Да взимате по-малко пари, но за работа с по-малко напрежение, усилия, стрес. 28% 

0. Не мога да преценя.   

 

q7. Ако Вие лично изпаднете в някакво затруднение и спешно Ви трябват пари, 

какво ще направите НАЙ-НАПРЕД: (Само един отговор) 

1. Ще потърся от колеги/ приятели 45% 4. Ще потърся от кмета 5% 
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2. Ще потърся от роднини/ съседи 32% 5. Ще потърся от лихвари  1% 

3. Ще потърся от банките 13% 0. Друго: 

 
5% 

q8. Според Вас какво е НАЙ-ВАЖНОТО нещо, което трябва да направи 

следващият Общински съвет, за да се увеличат средствата в общинския 

бюджет:   

1. Да се кандидатства с проекти по програмите на Европейския съюз 38% 

2. Да се приватизират общински имоти 1% 

3. Да се разработят съвместни проекти със сръбски общини 3% 

4. Да се привлекат нови инвеститори 22% 

5. Да се намали корупцията в общината 24% 

6. Общинският съвет да работи по-прозрачно 10% 

0. По-важно е не толкова да се увеличават средствата,  

а трябва да се подобри ефективността 

3% 

 

q9. Лично за Вас колко важно е новите членове на Общинския съвет:  

 Много е 

важно 

Важно е Не е важно Не зная 

q9_1 да са Ваши роднини 2% 5% 93%  

q9_2 да са Ваши лични познати 2% 30% 68%  

q9_3 да са хора от народа 30% 65% 5%  

q9_4 да имат връзки с управляващи в София 30% 60% 10%  

q9_5 да са родом от района на Белоградчик 40% 48% 12%  

q9_6 да са приятели на кмета 3% 17% 80%  

q9_7 да имат високо образование 50% 40% 30%  

q9_8 семейството им да живее в Белоградчик 34% 50% 16%  

 

q10. Каква оценка бихте дали на кмета на Белоградчик, г-н Борис Николов, за 

всяко от следните качества: (от 2 = слаб до 6 = отличен;) 

q10_1 Работоспособност 4,7 q10_3 Почтеност  4,3 

q10_2 Ръководни умения 4,4 q10_4 Човечност  5,0 

 

q10_0 Не познавам работата на кмета  
 

q11. На Вас лично колко пари МЕСЕЧНО са Ви необходими сега, за да живеете 

нормално?   

360 лв. (средна аритметична сума) 

 

q15. Някои хора заявяват, че се страхуват от натиск, ако гласуват за определени 

партии и коалиции? Вие лично изпитвате ли страх да гласувате свободно?  

Да, изпитвам страх Не, не изпитвам страх Не мога да преценя 

5% 95% - 
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q16. Според Вас как ще се отрази на община Белоградчик отварянето на нов 

ГКПП на границата със Сърбия? (Само един отговор) 

По-скоро 

положително 

Няма да се отрази 

никак 

По-скоро 

отрицателно 

Не мога да преценя 

81% 10% 1% 8% 

 

q17. Не отдавна бе взето решение за продажба на 15 000 декара общинска земя. 

Вие лично одобрявате ли това решение?  

Да, одобрявам Не, не одобрявам Не мога да преценя 

19% 64% 17% 

 

q18. Според Вас какво е най-важното нещо, за да може един човек да успее в 

живота в Белоградчик?  

1. Да е трудолюбив  30% 

2. Да има здраво семейство   10% 

3. Да има връзки с политици 6% 

4. Самият той/ тя да е политик  1% 

5. Да е роден/ а с късмет  19% 

6. Тук не може да се успее 21% 

0. Без мнение/ Друго: ... 13% 

 

q19. Според някои вестници на миналите местни избори в община Белоградчик 

са се раздавали пари, за да се гласува за определени кандидати. Кое от 

изброените е вярно за Вас:  

 Да Не 

19_1 Чувал/а съм, че има хора, които са взели пари, за да гласуват 74% 26% 

19_2 Познавам лично хора, които са взели пари, за да гласуват 33% 67% 

19_3 Познавам лично хора, които раздаваха пари за гласуване 29% 71% 

19_4 Аз самия/ата взех пари, за да гласувам  2% 98% 

 

q20. Вие лично познавате ли хора, които биха се съгласили да гласуват за 

партия/ коалиция, която не харесват, ако:  

 Да Не Не знам 

20_1 Им предложат 30 лв. 74% 26%  

20_2 Им предложат 20 лв.  61% 39%  

20_3 Им предложат 5 лв.  18% 82%  

20_4 Им предложат 2 лв. 96% 4%  

20_5 Им предложат почерпка /питие, храна/  22% 78%  

20_6 Им предложат безплатно билет за театър или 

изложба 

2% 98%  
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q21. Вие лично срещу какво бихте се съгласите ли да гласувате за партия/ 

коалиция, която не харeсвате:  

 Да  Не  

21_1 Ако ми предложат достатъчно пари на ръка 21% 79% 

21_2 Ако ми обещаят привилегии/ услуги  18% 82% 

21_3 Ако ми намерят работа  26% 74% 

21_4 Ако намерят работа за членове на семейството ми 31% 69% 

21_5 За друго: .... - - 

 

q22. От колко човека се състои Вашето домакинство: 2,7 (средна аритметична)  

 

q23. Год. на раждане: …..                                     q24. Пол: 1. М 44%  2. Ж 56% 

q25. Вашето образование:  

1. Висше и полувисше 19% 3. Основно 13% 

2. Средно 63% 4. По-ниско от основно 5% 

q26. В момента вие:   

1. Работите 40% 4. Безработен сте 21% 

2. Учите и работите 2% 5. Работещ пенсионер сте 4% 

3. Учите 5% 6. Неработещ пенсионер сте 28% 

q27. Място (отбелязва се от анкетьора): Белоградчик - 74%; село - 26%.   
 


