
Ехото от войната в Украйна
март 2022

Проучване, финансирано и реализирано съвместно от БТВ и Маркет ЛИНКС, проведено сред 1029 лица над 18 г. в страната в периода 22–29 март 2022-ва година по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Войната в Украйна се превърна в най-мащабната в Европа от повече от

75 години вече с десетки хиляди жертви и доведе противопоставянето

между Русия и западните демокрации до ръба на военния конфликт.

Страните от ЕС и НАТО започнаха доставки на хуманитарна и военна

помощзаУкрайнана фонанамилионитебежанци,насочилисенай-вече

къмдържавитеотизточнаЕвропа.

В България конфликтът се превърна в залог на различни, дори

антагонистичниполитически интерпретации и задълбочи общественото

разделение между поддръжниците на путинска Русия и нейните критици,

още по-ясно разкривайки икономическото, политическото и

общественотовлияниенаРусиявстранатани.

структурата на техните избиратели, сред които има значителен сегмент

по-близък до българското ляво и традиционните за него симпатии към

Русия, като не малка част от тях също подкрепя и президента Румен

Радев. Най-често споделящи прозападните тези са избирателите на ДБ

иГЕРБ.

Темата с украинските бежанци също се оказа важен елемент от

обществения дебат. В това отношение е виден относително широк

консенсус, но и тук ролята на политическата ориентация внася важни

нюанси, в които може да бъде открито несъгласие от привържениците

наВъзражданеивпо-малкастепенсредтезинаБСП.

Важно е да се отбележи, че дори и в ситуация на тежка пропагандна

война между, от една страна ЕС и НАТО и Русия, от друга, почти

половината българи не виждат признаци за хибридни атаки срещу

страната ни. Това показва, че в българското общество е налице много

широка социална основа, на безкритично отношение към руските

информационните кампании и отново повдига много сериозния

въпросзанивотонамедийнатаникултура.

Можебидоизвестнастепенпарадоксално,ноименнопоставенов този

контекст обществото ни осъзнава високата степен на обвързаност на

националната ни сигурност с партньорството ни в НАТО. 55% от всички

български граждани подкрепят тезата, че е невъзможно сами да

гарантираменационалниясисуверенитет.

На първо място трябва да отчетем, че са малцинство тези, които

споделят една от основните тези на руското държавно и военно

ръководство, че случващото се е „специална операция“, а не война.

ИзвестноприближаванедопозициитеЕС иНАТОимаиприоценкатана

санкциите, които са определени като справедливи от 40% от българите

срещу34%,споделящипротивоположнатапозиция.

През последния месец българското общество се оказва силно

възприемчиво към лансираната в публичното пространство теза за

„неутрална позиция“ в конфликта. То заема по-умерена позиция по

отношение на голямото геополитическо противопоставяне,

провокирано от войната в Украйна, но едновременно с това споделя

очакванията си за взаимодействие в рамките на ЕС за преодоляване на

последствиятаоткризата,предизвиканаотвойната.

Като цяло, общественото разделение по темата има много ясни

социални и политически очертания. Очакваната генерационна

спецификасе потвърждава. Хората във възрастовите сегменти над 55 г.

са по-често заемат неутрални позиции, както и такива, които са по-

близки до тези на руската страна, докато най-младото поколение е по-

склонно да споделя прозападните позиции. Същото се отнася и за

жителите на София, за разлика от останалите българи в най-големите

областницентровеипо-малкитенаселениместа.

Анализът на нагласите на партийните електорати показва, че най-

крайни в подкрепа на руските интереси са симпатизантите на

Възраждане. Много близки позиции заема и електоратът на БСП, а

поддръжниците на Продължаваме промяната са по-скоро умерени,

коетоседължинагенезиса и

В ситуация на видимото обществено разделение по оста запад-изток,

ставаме свидетели на широка консолидация по отношение на

препотвърждаването на геополитическия ни избор. 77% подкрепа за

членството на страната ни в ЕС и 61% в НАТО са нива, каквито не са

регистрирани през последните години. Разбира се тук трябва да бъде

отчетен основния фактор за подобно развитие и това е войната в

Украйна и провокираните страхове от разрастването на конфликта и

икономическитесътресения.

Вътрешно-политическият аспект на войната в Украйна поставя

управляващата коалиция пред риск от значителни противоречия,

особеновситуациянависокастепеннанепредвидимостнапосокатана

развитиенаконфликта.Въпрекидинамикатанапроцесите,внастоящия

момент, стратегическият избор на страната се препотвърждава и на

ниво нагласи на българските граждани, без това да дава решение на

един от най-съществените въпроси пред обществото ни – социален

интегритетнаосноватанасподеленидемократичнитеценности.
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Нагласи към войната в Украйна
Съгласие с лявото твърдение Неутрално Съгласие с дясното твърдение

База: всички, 1029

РФ провежда 
специална операция

Санкциите са 
справедливи и закъснели

България да подпомага 
Украйна, и с оръжия

България да подкрепя 
ЕС и НАТО в конфликта

България да работи с 
останалите страни в 

ЕС

РФ води война 
срещу Украйна

Санкциите срещу РФ са 
крайно несправедливи

България да остане 
неутрална страна 

България да подкрепя 
РФ в конфликта 

България да се справя 
сама в икономическата 

криза

53%

17%

30%

Трябва да се оказва помощ на украинските 

бежанци, включително и финансова

Съгласен/на

Неутрално

Несъгласен/на

База: всички, 1029
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25%

25%

20%

29%
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България е обект на засилени 

хибридни атаки от страна на РФ

България не може да гарантира 

своята национална сигурност и 

териториална цялост извън НАТО

Аспекти на българската сигурност в контекста 

на войната в Украйна

Несъгласен/на Неутрално Съгласен/на

База: всички, 1029
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НАТО ЕС

Деклариран вот при евентуални референдуми 

за продължаване на членството на страната в 

НАТО и ЕС
Да прекрати членството си Да продължи членството си

База: всички, 1029


