Обществено-политически нагласи
август 2019
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за недостатъчно добра и нуждаеща се от промяна.
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Малцинство са запознатите в детайли с процедурата
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1

половината

от

тях

подкрепят

публичното

пространство

на

доказателства

в
по

текущи дела от висок обществен интерес. Под 1/5 не
одобряват този подход на Прокуратурата.
От друга страна, почти 2/3 от всички българи не
приемат тезата, че в публичното пространство
трябва да съществуват институционални сфери,
които да бъдат защитени от медийна и гражданска
критика, включително и свързаните с избора на
главен прокурор.

Графика 1. „До каква степен имате или нямате доверие към: “
Графика 2, 3, 4 и 5. „До кое от следните две противоположни твърдения е по-близо Вашето мнение:“
Съвместно национално-представително проучване на БТВ и Маркет ЛИНКС, проведено сред 1025 лица над 18 г., в периода 16-25 август по метода на прякото-лично интервю.
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