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Количествени проучвания
Септември-октомври 2008

РЕЗУЛТАТИ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Програма Достъп до Информация 
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 Цели и задачи на проучването

С цел да постигне по-висока ефективност в мисията си да спомага за 
реализирането на правото на информация, фондация “Програма Достъп до 
Информация” възложи на агенция за социални и маркетингови проучвания 
Маркет ЛИНКС изследване сред пълнолетните български граждани, както и 
сред български журналисти от електронните и печатни медии. Проучването 
имаше следните задачи:

•  Да се проучи степента на запознатост с правото на достъп до обществена 
информация – сред българските граждани и сред журналисти

• Да се установят обществените нагласи към гарантирането и спазването на 
правото на гражданите на достъп до обществена информация.

• Да се изяснят практиките и проблемите при получването на достъп до 
обществена информация. 
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Дизайн на проучванията 

Два типа проучвания:

1. Проучване сред журналисти

Описание на професионалната оценка и самооценка. Практики и 
проблеми, свързани с достъпа до обществена информация

2. Проучване сред пълнолетното население

Описание на обществената оценка. Практики и проблеми, свързани 
с достъпа до обществена информация
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Методологическа рамка – национално представително изследване

ТИП НА ПРОУЧВАНЕТО: Количествено

МЕТОД НА РЕГИСТРАЦИЯ: Пряко лично интервю

ИЗСЛЕДВАНА СЪВКУПНОСТ:                       Население, 18+

РАЗМЕР НА ИЗВАДКАТА:   1210

ПРАДСТАВИТЕЛНОСТ Национална

ПЕРИОД: септември 2008 г. 
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Методологическа рамка – изследване сред журналисти

ТИП НА ПРОУЧВАНЕТО: Количествено

МЕТОД НА РЕГИСТРАЦИЯ: Пряко лично интервю, онлайн 
интервю

ИЗСЛЕДВАНА СЪВКУПНОСТ:                 Журналисти, редактори, главни 
редактори, програмни директори и 
мениджъри на национални и 
регионални медии

БРОЙ ИНТЕРВЮТА: 156

ПЕРИОД:                                 септември 2008 г. 



6

Параметри на изследваната съвкупност – национално 
представително

0,90%Друга

Етническа принадлежност

6,90%Турска

86,90%Българска

5,30%Ромска

31,60%Село

Населено място

41,50%Друг град

12,70%Голям град

14,20%София

27,70%60+

42,50%35-59

29,80%18-34

Възраст

48,10%Мъж

51,90%Жена
Пол
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2,6%Собственик, Управител на медия

9,6% Директор, Програмен директор 

4,5% Кореспондент

1,9%Продуцент

0,6%Водещ авторско предаване

0,6%Коментатор

1,2%Други

Позиция в медията

26,8%Главен редактор, Заместник главен редактор

28,2%Редактор

26,9%Репортер

7,00%Без отговор

Населено място
14,10%Друг град
59,00%Голям град
19,90%София

7,7%Ефирна телевизия

14,1%Кабелна телевизия

17,3%Интернет медия

20,5%Радиостанция

40,4%Печатна медия

Вид медия

Параметри на изследваната съвкупност – журналисти
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РЕЗУЛТАТИ
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Право на достъп до обществена информация в България

38%

60%

2%

94%

6%
1%

Да Не Не мога да определя

В. Вие лично запознат ли сте с правото си да получите достъп до обществена 
информация?

Граждани Журналисти

База: всички респонденти (1210), 18+ База: всички журналисти (156) 
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Право на достъп до обществена информация в законодателството
на България

32%

51%

18%

63%

33%

4%

Да Не Не мога да определя

В. Гарантирано ли е в българското законодателство правото на гражданите на 
достъп до обществена информация?

Граждани Журналисти

База: всички респонденти (1210), 18+ База: всички журналисти (156) 
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Спазване на право на достъп до обществена информация 
в България

18%

62%

20%

14%

81%

5%

Да Не Не мога да определя

В. Спазва ли се в България правото на гражданите на достъп до обществена 
информация?

Граждани Журналисти

База: всички респонденти (1210), 18+ База: всички журналисти (156) 
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Гарантиране и спазване правото на гражданите на достъп до 
обществена информация от институциите

База: всички респонденти (1210), 18+

84%

99%

86%

98%

82%

96%

81%

94%

79%

92%

10%

8%

11%

13%

13%

6%

6%

7%

6%

8%

1%

1%

5%

4%

1%

3%

2%

3%

1%

1%

Държавна администрация - органи на изпълнителната
власт

Държавна администрация - органи на изпълнителната
власт - 

Органите на местно самоуправление - кметове и общински
съветници

Органите на местно самоуправление - кметове и общински
съветници

Органите на съдебната власт

Органите на съдебната власт

Медиите

Медиите

Физически и юридически лица, финансирани от бюджета

Физически и юридически лица, финансирани от бюджета

Важно е Не е важно Не мога да определя

Държавна администрация – 
органи на изпълнителната власт

Органи на местно самоуправление –
 кметове и общински съветници

Органите на съдебната власт

Граждани

Медиите

Физически и юридически лица, 
финансирани от бюджета

Граждани

Граждани

Граждани

Граждани

Журналисти

Журналисти

Журналисти

Журналисти

Журналисти

База: всички журналисти (156) 

В. Доколко е важно в страната да бъде гарантирано и спазвано правото на гражданите 
на достъп до обществена информация на следните нива?
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Програма Достъп до информация и Закон за достъп до обществена 
информация - познатост

4%

40%

5%

34%

7%

34%

8%

38%

23%

18%

27%

21%

66%

6%

60%

4%
4%

2%

Програма Достъп до
информация

Програма Достъп до
информация

Закон за достъп до
обществена информация

Закон за достъп до
обществена информация

Имал съм контакт, ползвал съм Познавам добре, но нямам преки впечатления
Знам за съществуването, но не познавам Не познавам изобщо
Без отговор

Програма Достъп до 
информация

Закон за достъп
до обществена
 информация

Граждани

Журналисти

Граждани

Журналисти

База: всички респонденти (1210), 18+ База: всички журналисти (156) 

База: всички респонденти (1210), 18+ База: всички журналисти (156) 

В. Знаете ли или не за наличието на:
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49%

23%

13% 15%15%

71%

13%

2%

Да, категорично Да, само при отказ Не се нуждая от
помощ/консултация

Не мога да определя

В. Нуждаете ли се от помощ/ консултация, за случаите, в които искате да получите 
достъп до обществена информация?

Граждани Журналисти

Помощ при получаване на обществена информация

База: всички респонденти (1210), 18+ База: всички журналисти (156) 
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Процес на получаване на обществена информация

7%

57%

8%

58%

5%

47%

21%

38%

20%

37%

15%

37%

20%

19%

15%

9%

52%

53%

65%

6%

6%

6%

7%

5%

4%

1%

1%

Знаете ли какво трябва да направите, за да получите
информация от държавната и общинската администрация,

която ви интересува?

Знаете ли към кого да се обърнете, за да получите
обществена информация?

Знаете ли към коя институция да се обърнете при отказ да
получите обществена информация?

Да, знам добре Да, знам в общи линии Да, знам, но много неясно
Не, изобщо не знам Не мога да определя

В. Знаете ли:

Какво трябва да направите, за да 
получите информация, която

 ви интересува, от Държавната 
и общинската администрация?

Към кого да се обърнете, за да 
получите обществена информация?

Към коя институция да се 
обърнете при отказ да получите 

обществена информация?

Граждани

Журналисти

Граждани

Журналисти

Граждани

Журналисти

База: всички респонденти (1210), 18+ База: всички журналисти (156) 
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15%

37%

22%

69%

16%

58%

19%

56%

19%

59%

19%

37%

8%

42%

10%

40%

38%

47%

38%

24%

32%

35%

35%

35%

35%

31%

38%

46%

21%

28%

25%

33%

25%

9%

21%

27%

24%

5%

24%

21%

13%

31%

21%

26%

19%

20%

17%

23%

19%

20%

20%

36%

3%

35%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

6%

4%

7%

6%

5%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

2%

4%

2%

4%

6%

Отчет за работата на държавни институции

Отчет за работата на местна власт

Договори на институциите и местната власт

Бюджет на институция/община

Финансов отчет за дейността на институция/община

Програми и стратегии за развитие

Списък със засекретени документи

Публични регистри

Много ме интересува По-скоро ме интересува По-скоро не ме интересува
Изобщо не ме интересува Не мога да определя

Отчет за работата на държавни
институции

Отчет за работата на местна власт

Договори на институциите и 
местната власт

Бюджет на институция/ община

Финансов отчет за дейността на 
институция/ община

Програми и стратегии за развитие

Списък със засекретени документи

Публични регистри

Интерес към обществена информация

В: Доколко следната обществена информация представлява интерес за Вас? -

Граждани
Журналисти

Граждани
Журналисти

Граждани
Журналисти

Граждани
Журналисти

Граждани
Журналисти

Граждани
Журналисти

Граждани
Журналисти

Граждани
Журналисти

Граждани

Журналисти

База: всички респонденти (1210), 18+ База: всички журналисти (156) 

В. Доколко следните теми, по които се публикува обществена информация 
представляват интерес за вас като гражданин? 
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Да, вече съм 
се ползвал от 

това право
7%

Не, но бих 
потърсил 

обществена 
информация

63%

Не, и не бих 
се ползвал

19%

Не мога да 
определя

11%

Намерение за ползване правото на достъп до обществена 
информация
В: Ползвали ли сте правото си на достъп до обществена информация сега и бихте ли, 
ако не сте?

База: всички респонденти (1210), 18+

Граждани

Да, вече съм 
се ползвал от 

това право
62%

Не, но бих 
потърсил 

обществена 
информация, 

ако имам 
повод
34%

Не, и не бих 
се ползвал

2%

Не мога да 
определя

2%

Журналисти

База: всички журналисти (156) 
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На място - 
устно
39%

На място в 
институцията 

- писмено
36%

Интернет 
страница на 

институцията
24%

Не помня/ 
Без отговор

1%

Начин на искане на достъп до обществена информация
В: По какъв начин отправихте искането си за получаване на обществена информация?

База: всички респонденти, ползвали 

правото си на достъп до информация  (86)

Граждани

На място в 
институцията 

– писмено
49%

На място - 
устно
32%

Интернет 
страница на 

институцията
17%

Не помня
2%

База: всички журналисти, които вече са 
се ползвали от правото си на достъп до 

обществена информация (97) 

Журналисти
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51%

31%

12%

6%

37% 37%

18%

8%

Получих търсена от
мен информация

изцяло

Получих търсената от
мен информация

непълно

Получих отказ да
получа информацията

Все още не съм
получил отговор

В. Какъв беше резултатът от вашия опит да получите обществена информация?

Граждани Журналисти

Резултати при опит за получаване на обществена информация

База: всички респонденти, ползвали 

правото си на достъп до информация  (86)
База: всички журналисти, които вече са 
се ползвали от правото си на достъп до 

обществена информация (97) 
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32%
29%

39%

29%

65%

6%

Обжалвах Не обжалвах, защото не знаех
как

Не обжалвах

В. Обжалвахте ли или не отказа да получите обществена информация?

Граждани Журналисти

Реакция при отказ за получаване на обществена информация

База: всички респонденти, получили 
отказ на достъп до обществена 

информация (10)

База: всички журналисти, които са 
получили отказ да получат обществена 

информация (17) 
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12% 13%

70%

5%

74%

14%

5%
8%

Да, познавам Не познавам, но съм
чувал за такива случаи

Не Не мога да си спомня/
Без отговор

В. Познавате ли или не човек или организация, които са потърсили обществена 
информация?

Граждани Журналисти

База: всички респонденти (1210), 18+ База: всички журналисти (156) 
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3%

11%

73%

13%

37%
42%

9%
12%

Да, знам за много
такива случай

Да, знам за такъв
случай

Не знам Не мога да си
спомня/Без отговор

В. Информиран ли се за случай, при който е бил отказван достъп до обществена 
информация?

Граждани Журналисти

Случаи на отказ на достъп до обществена информация

База: всички респонденти (1210), 18+ База: всички журналисти (156) 
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Да, редовно
8%

Не
54%

Да, 
частично- по 
теми, които 
представля
ват интерес 

за мен
38%

Интерес към медийно отразяване на проблеми при осигуряване на 
достъпа до информация

В: Следите ли или не публикации/ 
предавания в медии, свързани с проблеми 
при осигуряване на достъпа до 
информация?

Граждани
Журналисти

База: всички респонденти (1210), 18+

В: Лично Вие правите ли публикации/ 
предавания, свързани с проблеми при 
осигуряване на достъпа до информация?

База: всички журналисти (156) 

Да, редовно
14%

Не
31%

Да, частично, 
само по 

теми, които 
представляв
ат интерес за 

мен
55%
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В 
недостатъчна 

степен
50%

В прекалено 
висока степен

1%

Не мога да 
определя

5%

Достатъчна – 
толкова, 

колкото трябва
44%

Медийно отразяване на проблеми при осигуряване на достъпа до 
информация

В: Какво е Вашето мнение, до каква 
степен темата за достъп до 
обществена информация присъства във 
Вашата медия?

Журналисти

В: Какво е Вашето мнение, до каква 
степен темата за достъп до 
обществена информация присъства в 
българските медии?

База: всички журналисти (156) 

Не мога да 
определя

1%

В 
недостатъчна 

степен
86%

Достатъчна – 
толкова, 

колкото трябва
13%
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75%

72%

71%

67%

61%

55%

52%

45%

Програми и стратегии за развитие

Отчет за работата на местна власт

Договори на институциите и 
местната власт

Бюджет на институция/ община

Финансов отчет за дейността на 
институция/ община

Отчет за работата на държавни 
институции

Публични регистри

Списък със засекретени документи

В. Представлявали ли са интерес за Вас в журналистическата ви практика следните 
теми?

Медийно отразяване на проблеми при осигуряване на достъпа 
до информация

Журналисти

База: всички журналисти (156) 
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