
Анкета:  

Какъв трябва да бъде левият кандидат за 
президент? 

 
Между 15 март и 21 май по инициатива на Сдружение „Солидарна България“ бе 
проведена онлайн-анкета на тема „ Какъв да бъде левият кандидат за президент на 
България“. Благодарим на отзовалите се! 
Тук публикуваме получените резултати и правим някои изводи, които произтичат от 
тях. 

За участниците в нашата анкета 

Участвали са 489 души. От тях: 59.7% са мъже, 40.3% жени, 12.5% са на възраст под 29 
г., 24.5%  между 30 и 39 г., 24.7% между 40 и 50 г., 22.3% между 51 и 60 и над 60 г. – 
16%. Доминират висшистите – 89.2%, следвани от среднисти . По политически 
убеждения 73.4% се определят като леви, 9% като центристи и 2.2% като десни. 
Останалите 15.3% не са отбелязали мненията си върху скалата „ляво-дясно“.  
Значително по-малък брой анкетирани се определят като членове или симпатизанти на 
партии - 42.9%. От тях 28.6% са ориентирани към БСП,  3.3% към АБВ, 2.5% към 
Българската левица, 1.4% към десни партии извън ГЕРБ (СДС, ДСБ, Реформаторски 
блок, "Синята коалиция"),  1.2% към екологични партии и движения, 1.2% към Атака и 
други.  

 

Участниците в анкетата: 

Пол 

жена 40.3 

мъж 59.7 

Общо 100.0 

Възраст 

до 18 години 0.6 

18 - 29 години 11.9 

30 -39 години 24.5 

40 - 50 години 24.7 

51 - 60 години 22.3 

над 60 години 16.0 

Общо 100.0 

Образование 

висше 89.2 

средно 10.2 

основно 0.6 

Общо 100.0 

Семейно положение 

семеен/а 51.3 

в съжителство 16.4 

необвързан/а 23.5 



разведен/а 8.8 

семеен/а 51.3 

Общо 100.0 

Политически убеждения 

леви 73.4 

десни 2.2 

центристки 9.0 

нито едно от изброените 15.3 

Общо 100.0 

Член или симпатизант на: 
"СДС, ДСБ, Реформаторски блок, ""Синята 
коалиция""" 1.4 

АБВ 3.3 

АТАКА 1.2 

БСП 28.6 

Българската левица 3.5 

ГЕРБ 0.4 

Движение 21 0.4 

ДПС 0.2 

Друга политическа партия 2.5 

Екологични партии и движения 1.2 

НДСВ 0.2 

Не съм член на политическа партия. 57.1 

Общо 100.0 

 
В резюме, ядрото на участниците в анкетата са преобладаващо леви по убеждения, 
високообразовани и не непременно одобряващи БСП , АБВ или Движение 21. Такъв 
състав се дължи на факта, че става дума за онлайн-анкета, предложена от Движение 
„Солидарна България“. Въпреки това, както ще видим по-долу, изказаните мнения  от 
левите към центъра, през деполитизираните и  чак до дясната част от политическия 
спектър. И тъй, какъв е очертаният от тях профил на желания президент? 
 

1. Пол, възраст, брачен статус, политически, 
организационен и бизнес-опит 

 

Демографски характеристики на желания кандидат 

- 30% смятат, че левият кандидат трябва да е от мъжки пол, 17% препоръчват да е 
жена, а мнозинство от 53% не мислят, че това има значение.   

- Близо две трети (64%) предпочитат да е в активна възраст, но почти всеки трети 
не отдава значение и на възрастта. 53% предпочитат да е семеен. Общо 4% 
избират други възможни  статуси – в съжителство, разведен, необвързан. И 
отново цели 45% смятат, че това няма значение.   

- Но мнозинството държат той да е високо образован– 89% го виждат като 
висшист, а едва 1.2% като среднист или с основно образование 1.0%.   



За отбелязване е, че изразените предпочитания пряко зависят от собствената 
демографска категория, т.е. младите повече предпочитат млад президент, мъжете 
относително повече посочват мъж, семейните - семеен и т-н. 

Политико-организационен опит 

По този пункт разпределенията на отговорите са нееднозначни. 

-  38% желаят да видят като президент човек, който е заемал изборна длъжност, 
докато 18% са на мнение, че напротив,  по-добре е да не е заемал. А 45% 
отговарят, че този вид опит няма значение.  

- Подобна, но малко по-слаба индиферентност и даже отрицание виждаме по 
въпроса за стажа в изпълнителната власт. 42% искат президентът да има такъв 
опит, 13% - да няма и 42% не мислят, че това е от значение.  

- Още по-периферен белег е ръководният опит в частния сектор – за 55% той няма 
значение, 28% го смятат за важен, а 17% предпочитат кандидатът да няма такъв.  

-  
 

Политически опит 

Да е заемал 
изборни 

длъжност 

Да не е 
заемал 

изборни 
длъжности 

без значение 

37.6 17.8 44.6 

Опит в изпълнителната власт 

да има да няма без значение 

45.8 12.5 41.7 

Ръководен опит в частния сектор 

да има да няма без значение 

28.4 16.8 54.8 

 

Последното е донякъде обяснимо с мисията на президента съгласно конституцията - да 
олицетворява единството, да огласява обединяващи каузи, да способства за диалога и 
споразумяването между различни обществени слоеве. Все неща, изключващи 
партийните противоборства и преследването на частни и съсловни интереси. 

Партийна обвързаност 

Към нея анкетираните са общо взето резервирани. Цели 55% биха искали левият 
кандидат да не е обвързан с политическа партия. От тези, които не я отхвърлят, 19.6%  
се ограничават да посочат БСП. Картината е донякъде усложнена от факта, че 
запитаните са давали по няколко отговора. Значителна част от тях посочват различни 
видове комбинации между леви партии. С участието на БСП - 11%. С участие на други 
леви, но без БСП - 6%. От тях 3% са предпочели Българската левица сама или в 
комбинация с еколози.  
Малка част от запитаните, макар въпросът да е за ляв кандидат, желаят той да е бил 



обвързан в миналото с някоя от десните сили , като РБ, „Синя коалиция“, СДС, ДСБ, 
ГЕРБ – 2%. Това са отговори почти изцяло на участници, които определят себе си като 
десни по убеждения.  Аналогично, членовете на БСП сравнително по-често 
предпочитат да е бил член на БСП и т.н. 

 

2. Позиции по значими теми 
Участниците са проявили значително по-голям интерес към позициите на бъдещия 
кандидат по социални, икономически и външнополитически въпроси. Същевременно 
отговорите им дават ориентири, какво по-конкретно означава ляво днес в България. 
Ето някои от получените от нас резултати. 

 

Влияние на държавата върху икономиката 

Трябва ли например държавата да се опита да повлияе върху увеличението на 
работните места в страната и ако да, как:  

- като пряко помага за създаване на предприятия и работни места;  
- като прави това само в районите с постоянна безработица и депресия;  
- или да остави нещата както са сега.   

79% от анкетираните избиратели смятат, че един ляв кандидат би следвало  да 
отстоява активната роля на държавата на пазара на труда чрез индустриална политика. 
17% предпочитат тази намеса да се ограничи с най-депресивните райони. Само 3% 
посочват третия вариант – да няма промяна в политиката на лесе фер, лесе пасе. 

 

 
 
Дали това ясно изразено предпочитание се обяснява само с левите възгледи на 
участниците? Едва ли.  Дори при малкия брой, определящи себе си като десни, 
съотношението е в полза на активната роля на държавата: 55% са за регионални мерки,   
27% за мерки в цялата страна и само 18% са против намеса на пазара на труда. А при 
центристите общо 84% са предпочели активна роля и 7% пасивна. При онези, които 

1.8 

2.9 

79.6 

15.7 

Без значение 

Държавата не трябва да се намесва в 
пазара на труда. 

Държавата трябва да създава предприятия 
и работни места. 

Държавата трябва да създава работни 
места, но само в райони с голяма 

безработица. 

Възгледи за държавата и заетостта  



изобщо не поставят себе си върху скалата ляво-дясно, съотношението е 67:21:7. Както 
отбелязахме, 57% от запитаните не са членове или симпатизанти на партии. Сред тази 
група със значителна електорална тежест съотношението е почти като в цялата 
извадка: 80:16:3.   

 

Отговори на респондентите според техните 
лични възгледи 

леви десни центристки 
нито едно 

от 
изброените 

Държавата не трябва да се намесва в пазара на труда.  18 14 7 

Държавата трябва да създава предприятия и работни 
места. 

86 27 64 67 

Държавата трябва да създава работни места, но само в 
райони с голяма безработица. 

13 55 20 21 

Без значение 1 
 

2 5 

Общо 100 100 100 100 

 
Очевидно е, че мнението за активната роля на държавата по отношение на заетостта 
(чрез насърчаване на създаването на предприятия), е много по-близко до 
национален консенсус, отколкото са обичайните тези в медиите и политичеките 
форуми. Такъв консенсус би трябвало да търси  всеки кандидат, и най-вече левия. Тук 
очевидно се казва думата умората от несбъднатото очакване пазарът спонтанно и със 
собствени сили да преодолее официалната безработица. Или да отвори още около 2 
млн. работни места, за да върне икономическите ни емигранти.  

 
Или: трябва ли държавата да играе ролята на регулатор на отношенията между фирми - 
например забраната за картелно договаряне на цените? По този въпрос запитаните са 
още по-категорични: 98% смятат, че ляв кандидат следва да настоява за ефективна 
защита на лоялните търговски практики чрез закона (каквито действат и в развитите 
страни). Много малка част от респондентите са на мнение, че „Държавата не трябва да 
се намесва в пазарната стратегия на компаниите“. Този отговор разбира се, е по-близко 
до активно пропагандираната теория, че „саморегулацията“ на пазара автоматично 
поддържа равно поле за конкуренция. 
 

Възгледи за картелите 

Държавата да не се намесва в пазарната стратегия на компаниите. 1.4 

Държавата решително да преследва картелното договаряне на цените между 
частни компании. 

97.5 

Без значение. 1.0 

 
Нелоялно предимство пред конкурентите дава и не-облагането или ниското облагане 
чрез регистрация на фирмите в определени чужди локации. 89% вярват, че такива 
фирми с „користна националност“, не трябва да бъдат допускани до държавните 
поръчки. Този отговор доминира дори при десните избиратели, макар и по-слабо – 



55%. (В дисонанс с експерти, обозначаващи себе си като десни, които открито 
препоръчват търпимост към офшорните зони). 
 

Възгледи за равнопоставеността на чужди и български фирми 

Чужди фирми, които плащат нулеви или по-ниски данъци от българските, ДА НЕ СЕ 
допускат до държавни поръчки (или да бъдат допълнително облагани). 

89.0 

Чужди фирми, които плащат нулеви или по-ниски данъци от българските, ДА СЕ 
допускат до държавни поръчки наравно с нашите. 

4.3 

Без значение. 6.7 

 
 
Проблемът с обществените услуги 

 

Друга важна тема е деградацията в сферата на обществените услуги и как да бъде 
преодоляна. Тук се сблъскват две рецепти: упорита по-нататъшна комерсиализация 
или възстановяване на принципа за общодостъпност.  Докато в медийното 
пространство и политиката се дискутират едни или други варианти на първия принцип, 
интересно е да се види, дали избирателят не мисли иначе. Да речем: 

- Какви промени са нужни в здравеопазването? При които лечението да зависи 
преди всичко от здравните нужди на пациента или все-повече да се определя от 
неговите финансови възможности?  Смазващо мнозинство от 96% посочват 
първия отговор. Дори при десните участници то спада до „само“ 72%. Но пак 
остава смазващо.  
 

Възгледи за здравната реформа 

Лечението да зависи преди всичко от болестта, а не от парите на 
пациента. 

95.7 

Лечението да зависи преди всичко от финансовите възможности на 
пациента. 

1.8 

Без значение. 2.5 

 
- От какво да зависи образованието на младия човек – от неговите способности 

или от разходите, които могат и желаят да направят родителите?  Според  97% 
достъпът до съответно ниво и качество трябва да зависи преди всичко от 
способностите, т.е. да дава равен шанс на всеки индивид. Идеята би трябвало 
да импонира и на десните избиратели. И наистина, само 18% от тях смятат, че 
родените в семейства с по-ниски доходи трябва да получават по-малко 
възможности за развитие.  
 



За достъпа до образование 

Полученото образование да зависи от способностите и интереса на учащия. 97.3 

Полученото образование да се определя от финансовите възможности на 
родителя. 

1.4 

Без значение. 1.2 

 
- Същият избор се наблюдава и във връзка с един актуален законодателен 

въпрос:  финансирането на частни училища от държавата. Тук става дума вече не 
за това, да бъде разтоварен бюджетът за образование, а за точно обратното, 
обществото целенасочено да засили неравенството.  Заради което не е 
учудващо, че картината е близка до горната: 88% са против, 7% „за“, а 5% нямат 
мнение.  (Очевидно „социалният“ аргумент, че децата на по-имотните родители 
били дискриминирани, ако не се внася държана субсидия в частно заведение, 
никак не е убедителен). 
 

 
-  Друг конкретен въпрос е този за прехвърлянето на водоснабдителната дейност  

в частни ръце.  Само 6% са „за“, 90% „против“, а 4% нямат мнение. Т.е. 
подавляващо мнозинство не виждат разум в това да се мултиплицира опитът на 
Софийска община. 

-  

Отдаване на концесия на 
водоснабдяването 

"за" концесиониране или приватизация 5.9 

"против" концесиониране или приватизация 89.6 

без значение 4.5 

 
 

"За" държавно 
финансиране 
на частните 

училища 
7% 

"Против" 
държавно 

финансиране 
на частните 

училища 
88% 

без значение 
5% 

Позиция относно финансирането 
на образованието 



Финансиране на обществените разходи 

- Как да се финансират разходите, свързани с тези услуги, т.е. върху кого да се 
падне по-голяма част от данъчното бреме? Вариантите са три – да няма 
промяна, богатите да поемат по-голяма част от тежестта или обратното – 
средните и бедните слоеве да разтоварят богатите. Само 7% от запитаните 
смятат, че в момента е намерен задоволителен баланс. 76% са на мнение, че 
делът на богатите трябва да се увеличи, а че делът на средните и бедните 
трябва да нарасне смятат 14%. Последното мнение е относително по-застъпено 
сред десни и центристи.   

 

 
 

76.3 

13.7 
6.7 3.3 

Тежестта да се 
премести от 

средните и бедните 
слоеве към богатите. 

Тежестта да се 
премести от богатите 

към средните и 
бедните слоеве. 

Съотношението да не 
се променя. 

Без значение. 

За сегашното разпределение на 
данъчното бреме  



- Има и друг възможен източник на финансиране на обществените разходи - от 
държавни заеми. 46% допускат нови заеми под условие, че биха били 
използвани като кредити за държавни инвестиции в реалния сектор. Само 1% са 
съгласни с евентуален нов дълг, без условия. На обратната позиция – 
въздържане от нови заеми са 30%. Тя има дори по-краен вариант –ускорено да 
бъде върнат и досегашният дълг - 20%. По-голямата търпимост на десните към 
заеми може да се обясни със ситуационен фактор - такива взима сегашното 
дясно правителство. А тази на левите – с това, че по принцип ги разглеждат като 
лост за стимулиране на икономиката и заетостта. 
 

 
 

1.2 

46.2 

19.6 

30.1 

2.9 

"за" нови заеми 

"за" нови заеми, ако се използват за 
държавни инвестиции в реалния сектор 

"против" нови заеми и ускорено 
изплащане на старите 

"против" нови заеми 

без значение 

Позиция по външния дълг  



Външна политика 
Президентът има функции във външната политика, които на практика често 
надхвърлят символичното представителство. Доскоро често чувахме обяснения 
от най-високо ниво, че „Брюксел ще реши“, „Брюксел знае“, „Правим, каквото 
каже г-жа Меркел“ и подобни в същия дух. Внушението е, че едва ли не няма 
разлика между вътрешна и външна политика. В последно време, обратно, се 
поставя въпросът за европейския и атлантически избор на страната, сякаш тя е 
кандидат, а не член на ЕС и НАТО. Промяната в контекста изисква от фигурата на 
президента да ясно разбиране, какви са всъщност отношенията на страната с 
нашите международни партньори.  

- Според 96% от участниците в анкетата „България трябва да отстоява своя 
интерес при вземането на общи решения в ЕС“. Само 2% клонят по скоро към 
мнението, че „Европейските администратори и политици по-добре знаят кое е 
добро за България“. Единствено при десните този отговор достига 9%, но и при 
тях 91% избират първия. Те. лукавата симулация на ред политици, че сме „на 
ръчно управление“, а те само „свеждат решения“ вече не работи пред 
електората.  

Отношения с ЕС 

България трябва да отстоява своя интерес при вземането на общи решения в 
ЕС. 

96.3 

Европейските администратори и политици по-добре знаят кое е добро за 
България. 

1.8 

Без значение. 1.8 

 
По-нататък, дали българските въоръжени сили трябва да участват в задгранични 
мисии? 77% мислят, че следва да се избягват подобни начинания. Други 16% ги 
допускат само под егидата на НАТО. 3% са „за“, без значение под чия егида. 
(Уместно е да напомним, че днес „Операция „Иракска свобода““ е призната за 
грешка от САЩ и Англия. В нея участвахме в рамките на  т.нар. „Коалиция на 
желаещите“, а  не на НАТО).   
 

 

"за" 
3% 

"против" 
77% 

без значение 
4% 

само под 
егидата на НАТО 

16% 

Участие на българската армия в 
задгранични мисии  



 
- Или: дали новият президент трябва да аплодира геополитически удари върху 

търговските връзки на страната ни, например  санкциите срещу Русия, засегнали 
инвестициите, туризма, износа на храни. 91% смятат, че държавният глава 
трябва да бъде против удължаването на санкциите. Единствено при десните 
везните са наклонени обратно – 55% са за санкциите, 36% ги отхвърлят, а 9% не 
мислят, че това е важно. (Предвид CV-то на досегашния десен президент, 
включващо провала на най-големите инвестиции в страната - АЕЦ Белене и 
Южен поток, без каквито и да било компенсации, е уместно да очакваме ляв 
президент да се отличава с нещо от предшественика си в тази област).  

Отношение към санкциите срещу Русия 

"за"" удължаване 3.7 

"против" санкциите 90.8 

без значение 5.5 

 
- А какво трябва да бъде отношението на левия кандидат към ТПТИ? Според 84% 

от участниците той трябва да бъде против подписването на споразумението, а 
10% биха приели подписване при определени условия. Вторият отговор е 
относително по-застъпен при хора които не поставят себе си върху скалата ляво-
център-дясно („нито едно от изброените“) – 17%, както и при центристите – 20%. 
Единствено при десните становището за подписване без условия надделява над 
това за подписване с корекции или отхвърляне (45:36:9).  
 

 
 

- Друга тема, по която няма да бъде приета политика, следваща образеца на 
пословичния Гюро Михайлов е тази за приемането на Турция в ЕС. Предвид 
сегашната силова политика на нейното ръководство е обяснимо, че 73% са 

3.5 
10.4 

84 

2 

"за" подписване на 
ТПТИ 

"за" подписване, но 
при определени 

условия 

"против" подписване 
на ТПТИ 

без значение 

Отношение към 
Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции между 
ЕС и САЩ (ТПТИ/TTIP) 



против, 20% биха подкрепили членството й  при определени условия, а само 3% 
са „за“. 
 

Позиция по приемането на Турция в ЕС 

"за" 2.7 

"против" 73.2 

без значение 4.1 

при определени условия 20 

 
 

3. Да обобщим 

 
Първо, дори да приемем, че резултатите от нашата анкета отразяват мнения, 
които обичайно се етикетират като „леви“, то излиза, че неочаквано голяма част 
от гражданите по-същество „мислят леви неща“, независимо от терминологията 
и самоназванията, които по-скоро разделят хората на враждуващи партии. 
Излиза, че публичното говорене създава лъжлив консенсус около модни 
термини като „образователен пазар“, „здравен продукт“, „клиент“, „добавена 
стойност на доставената вода“, „възвръщаемост“, докато реалният консенсус е, 
че става дума за права. Това е важно за една обединяваща фигура, каквато би 
трябвало да бъде президентът. 
 
Второ, трябва да се подчертае, че позициите и възгледите на левия кандидат 
(КАКВО ЩЕ ОТСТОЯВА) много по-релефно очертават неговия профил, отколкото 
демографски белези като пол, възраст, брачен статус  и прочие и дори 
досегашния му житейски и политически път (КОЙ Е).  Участниците в анкетата 
много рядко (между 1% и 6%)  смятат, че това какво ще отстоява е „Без 
значение“, докато за това, кой е той, между 30 и 54% смятат, че е без значение.  
 
Трето, в сравнение с предишни президентски избори, днес ред ключови 
стратегии на страната са много по-неясни, което поражда потребност не от 
церемониално представителство, а от лидерство и ясни позиции. 


