


НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ:

 Период: 9 – 14 април 2021

 Вид и обем на извадката: двустепенна гнездова извадка с подбор на респондентите по квота по

признаците възраст, пол, образование, тип населено място, 1072 eфективни интервюта на

територията на цялата страна

 Метод на интервюиране: Пряко стандартизирано интервю по домовете на анкетираните лица (чрез

таблети)
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Да Донякъде - знам някои неща, но не 

всичко

Не Не знам/ Не мога да преценя

Знаете ли какви са правомощията на Великото Народно събрание? Знаете ли 

какво може да направи Великото Народно събрание?



Да, трябва да се приеме нова 

Конституция

30.7%

Не, трябва да се промени 

настоящата само в отделни части

44.1%

Сегашната е добра

4.2%

Нова конституция няма нищо 

съществено да промени в 

обществото

6.9%

Не са необходими толкова големи 

промени, които да изискват 

промяна в Конституцията

7.0%

Не мога да преценя

7.0%

Според Вас трябва ли да се приеме нова 

Конституция на Република България?

Ако не смятате, че трябва да се приема нова 

Конституция, защо?

Не, не трябва да се 

правят промени и да се 

приема нова 

Конституция
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Трябва ли според вас да се свика 

Велико Народно събрание?

Да, трябва

Не, нищо не го налага

Не, защото нищо няма да промени ВНС

Не знам/ Не мога да преценя

Да се премахне института на Велико Народно 

събрание, като се даде възможност всички части на 

Конституцията да бъдат променяни от обикновено 

Народно събрание

България да стане президентска република

Да се премахне фигурата на Главния прокурор

Да се извади прокуратурата от съдебната власт

Главният прокурор да се избира пряко от 

гражданите

Да се намалят мандатите на главния прокурор и 

председателите на ВКС и ВАС

Да се въведе ограничение за мандата на министър-

председателя до два мандата

Да се намали броят на народните представители в 

Народното събрание

Какви промени в Конституцията трябва да 

направи Великото Народно събрание, според Вас:
(Разликата до 100% е за сметка на отговорите отнесени към категории

“не”и “не знам”



29.7%

37.0%

6.9%

26.4%

 0%

 10%

 20%

 30%

 40%

 50%

 60%

 70%

Да Не, нищо няма да 

се промени

Не, защото няма 

проблем със 

стабилността на 

политическата 

система

Не знам/ Не мога 

да преценя

Смятате ли, че Великото Народно събрание 

ще доведе до повече стабилност на 

политическата система /или повече 

стабилност в страната/?
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Да Не Не знам/ Не мога да 

преценя

Използва ли се темата за свикване на Велико 

Народно събрание за политически и 

партийни цели, според Вас?



Средна 

оценка: 

3.08



Средна 

оценка: 

3.12



Средна 

оценка: 

3.46
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