
Колективен изследователски проект на тема: "Процеси при формирането на 

общественото мнение: теории, фактори, компютърни модели" (2019-2022) 

Предходни проучвания на ЦЕСИ показаха, че общественото мнение е сложен 

социалнопсихологически феномен, който трябва да се изучава, анализира и 

осмисля. Водени от желанието за задълбочаване на познанието за 

общественото мнение като социален конструкт, през ноември 2019 г. ЦЕСИ 

стартира проект, който има за цел да изследва процесите на възникването и 

формирането на общественото мнение. Проектът е от типа 

"метаизследвания", при които се търси знание за самото знание и 

изследователските процеси. Специален фокус са факторите, които 

детерминират общественото мнение. Проектът търси отговори на въпросите 

за това как възниква общественото мнение, как се формира, какво 

представлява, как се преживява и възприема от хората, кои фактори оказват 

най-силно влияние върху формирането му. В рамките на изследването се 

съчетава теоретична работа, задълбочено осмисляне на съществуващите 

концептуални схващания за общественото мнение, и експериментална 

работа, изразяваща се в извършване на експериментални, 

непредставителни повтарящи се (панелни) онлайн анкети. 

За да бъдат уловени спецификите във възникването и формирането на 

общественото мнение, проектът конкретизира своите търсения, като 

изследва формирането на 1) електоралните нагласи и 2) нагласите към 

науката. Изборът на тези два типа нагласи е внимателно направен. От една 

страна, електоралните нагласи традиционно се смятат за едно от основните 

проявления на общественото мнение. Редица изследвания сочат, че 

изследванията на електоралните нагласи имат изключително силно влияние 

върху формирането на електоралното поведение. Целта е да се надникне 

по-дълбоко в процесите на възникване и формиране на тези нагласи, като 

чрез моделиране достигнем до по-съвършени изследователски технологии, 

които да бъдат от полза на обществото. Темата за науката е друга 

проблематика, за която е установено, че е една от темите, по които 

българското общество има относително стабилно обществено мнение. Така 

че като чрез избора на електоралните изследвания и нагласите към науката 



се визират два типа обществено мнение. Първото е силно динамично, 

подлежащо на резки промени, освен това е обект на масирани интервенции. 

Второто е друг тип мнения - то е стабилно по основните си характеристики и 

до голяма степен е инертно, по-трудно подвижно, включително и поради 

това, че върху неговото съдържание се въздейства много по-рядко. Целта е 

да се изведат различията във формирането на двата типа обществено 

мнение и да се откроят възможности за оптимизиране на инструментите, 

чрез които се изучават този тип нагласи. 

 

ПОСТ-ЕЛЕКТОРАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

СРЕД БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ: 

методически експеримент 2022 г. 

Методическият експеримент е замислен като част от научно 

изследователски проект на тема: "Процеси при формиране на общественото 

мнение: теории, фактори, компютърни модели". Проектът се изпълнява от 

изследователски екип от Института по философия и социология при БАН, и 

по-конкретно, от Центъра за емпирични социални изследвания. 

Един от акцентите на проекта е изучаването на процесите на формиране на 

нагласите на избирателите за гласуване - как се формират тези нагласи, кога 

и под въздействието на какви фактори избирателите вземат решение дали 

да гласуват и ако да, за кого конкретно да дадат своя глас. Проведеното пост-

електорално изследване е реализирано точно с такава цел - лицата, 

попаднали в извадката, да опишат как са взели решение за гласуване, дали 

това решение е било стабилно или променливо, вслушвали ли са се в нечии 

мнения и съвети, интересували ли са се от общественото мнение по тези 

въпроси и т.н. 

Особеност на проведеното през декември-януари 2022 г. пост-електорално 

изследване е, че то е замислено като методически експеримент. Паралелно 

са реализирани две изследвания, които са работили с една и съща 

съвкупност от въпроси, оформени веднъж като индивидуална анкета, 



провеждана от анкетьор, и втори път като анкета за самопопълване чрез 

линк. В един и същ времеви период са реализирани: 

1. Национално представително изследване сред пълнолетното 

население: обход по домовете, обем на извадката 1100 единици, 

стратифицирана двустепенна гнездова извадка, информацията е 

събрана по метода на индивидуалната анкета. 

2. Онлайн анкетно допитване: линкът към анкетата е разпространен по 

максимално широки канали, а попълването е направено по метода на 

отзовалите се. Анкетата е попълнена от 345 лица. 

Изследването има два тематични фокуса: 

 Факторни влияния върху формирането електоралните нагласи и 

намеренията за гласуване през трите избори, проведени през 2021 г.; 

 Българинът и електоралните изследвания: интересува ли се от тях и 

когато решава за кого да даде своя вот, взема ли под внимание 

резултатите от електоралните изследвания. 

Резултатите от методическия експеримент ще бъдат обявени по време на 

Националната конференция „Интернет изследователските методи: настояще, 

когнитивен потенциал и технологични възможности“, която ще се проведе на 

18.05.2022 г. 

 


