
Според социологическо проучване на „Галъп“: 

ТРЕВОГАТА ЗАРАДИ COVID-19 У НАС ВСЕ ОЩЕ ОСТАВА ВИСОКА 

 

Тревогата заради COVID-19 у нас остава все още висока, но се регистрира спад на 

стойностите ѝ. Същевременно обаче расте тревогата за работното място. Одобрението за 

действията на правителството се запазва силно, макар и вече не в шоковите стойности, 

регистрирани в началото на извънредното положение. Това показват резултатите от 

социологическото проучване на „Галъп“, проведено в периода 21ви – 23-ти април 2020 

г. Изводите са от социологически сондаж, проведен сред 915 души чрез телефонно 

интервю в националнопредставителен панел. За това информира на 24.04.2020 г. 

Zdrave.net. 

 

Спорeд получените резултати доверието в различните звена на правителството, щаба, 

премиера Борисов и т.н. е в диапазона между 60 и 80%, а неодобрението – от една пета 

до една трета. 

 

Почти всички българи са убедени, че страната ни се справя по-добре със спирането на 

разпространението на болестта в сравнение с Европа като цяло. Вероятно и заради този 

успех и отчетливо ниските нива на заболеваемост у нас, расте и нетърпеливостта за 

облекчаване на мерките особено по отношение на достъпа до парковете и пътуванията 

между градовете. 

 

На практика, различните досегашни мерки продължават да се оценяват високо, но 

като че ли мобилизацията и по този показател спада спрямо предходния месец. 

Например, забраната на публични събирания като кино, ресторанти, фитнес-зали и т.н. 

се подкрепя сега от 86% (при 94% преди месец). Спирането на достъпа на чужденци 

събира 81% подкрепа днес, при 90% преди месец. Забраната за пътуване на българи в 

чужбина: 75% подкрепа сега при 88% преди месец. 

 

Забраната за пътуване между градовете обаче вече не получава подкрепа сред 

мнозинство – преди месец я подкрепяха 56%, 40% не я подкрепяха, а останалите се 

колебаеха. Сега картината е обратната: 53% казват, че затварянето на движението между 

градове не е правилно, а 40% смятат, че е правилно. Останалите се затрудняват да 

отговорят. Вечерният час, например, преди месец събираше подкрепа от 59%, а 39% бяха 

на обратното мнение. Сега структурата на мненията е коренно различна: 69% са против, 

а 27% са за. Останалите се колебаят. Разбира се, тук влияние оказва и фактът, че властите 

сами се отказаха от някои подобни мерки. 

 

Сериозна критика среща затварянето на парковете: 59% са „против“, а 39% са „за“. 

Останалите се затрудняват да отговорят. На другия полюс пък са мненията по отношение 

на ограниченията за Великден: 77% ги одобряват, при 21% не ги одобряват. Може би 

картината щеше да е по-различна, ако великденските мерки още бяха в сила в пълния си 

вариант. Явно българското общество изработва вече познание за ситуацията и може да 

отсее и оцени различните типове мерки по-хладнокръвно от преди. 

 

При 47% от анкетираните доходите са намалели в сравнение с 36% преди месец, 9% 

за загубили работата си, на 14 % им предстои да я загубят. Безпокойство за работата вече 

започва да надделява над безпокойството от заразата. 7% са вече хората, които по свое 

решение не ходят на работа, при 11% преди месец. 28% пък са самокарантиниралите се 

към настоящия момент, при 36% преди месец. 


