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ДОКЛАД  -  АНАЛИЗ  

от проведено проучване за информираността и нагласите  
към ЛГБТИ хората в България сред българските политици,  

представители на бизнес сектора, учители и представители на НПО сектора  

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Настоящият доклад се изготвя във връзка с изпълнение на проект „Заедно за правата 

на ЛГБТИ хората в България“, който има за цел да повиши чувствителността към 

проблемите, с които се сблъскват ЛГБТИ хората в България. Проектът се съ-финансира 

от Европейския съюз по програма „Права, равенство и гражданство“ и се изпълнява от 

консорциум от организации в състав: Фондация „Работилница за граждански 

инициативи“, Асоциация Българско училище за политика „Димитър Паница“, Синдикат 

„Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“, Фондация „Глас България“ и 

Младежка ЛГБТ организация „Действие“. 

 

Проектът „Заедно за правата на ЛГБТИ хората в България“ предвижда активна работа с 

учители, политици, бизнес лидери, лидери на гражданското общество, като освен 

информационни семинари се очаква да бъде реализирана мащабна кампания в 

подкрепа на правата на ЛГБТИ хората у нас. Проектът ще приключи с национална 

конференция през април 2019 г., по време на която ще бъдат представени изведените 

добри практики от проекта и ще се обсъдят координирани действия за 

равнопоставеност на ЛГБТИ у нас. 

 

Една от първите активни стъпки в работата по проекта е проучване на 

информираността и  нагласите към ЛГБТИ хората в България. Проучването, което 

настоящият доклад цели да обобщи, е проведено в периода януари - февруари 2018 г. 

Поканени за участие в проучването са учители, политици, бизнес лидери и 

представители на граждански организации. Целта на допитването е да установи до 

каква степен представителите на четирите целеви групи (политици, представители на 
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бизнес сектора, учители и представители на НПО сектора) са информирани за правата 

на ЛГБТИ хората у нас и какви са нагласите им към тях. Анализът на получените 

резултати, обективиран в настоящия, доклад, e достъпен на сайта lgbti.frgi.bg. Същият 

ще се използва по време на информационните семинари, в които ще бъдат включени 

представители на четирите целеви групи. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 
 
Проучването бе извършено чрез нарочно подготвени онлайн анкети. Анкетите са 

изработени съвместно от експерти от „Младежка ЛГБТ Организация Действие”, 

Фондация „Глас” и Фондация „Работилница за граждански инициативи“, като за всяка 

от четирите целеви групи се подготви отделна анкета - за политици, представители на 

бизнес сектора, учители и представители на НПО сектора. Всяка от отделните анкети 

преди разпространението беше предварително съгласувана с всички партньори от 

консорциума и разпространена онлайн през съответните мрежи на контакти на 

партньорите в консорциума. 

 

Онлайн формата за провеждане на проучването беше избрана, тъй като тя дава 

възможност за достигане до по-широк кръг респонденти, а също така гарантира 

анонимността, което играе важна роля и при достигането до максимално точни и 

достоверни отговори на въпросите.  

 

За улеснение на анкетираните и поради спецификата на въпросите, които проучването 

засяга, като част от самата анкета, беше предоставен и речник на използваните 

основни понятия (Приложение № 1). 

 

На всяка една от целевите групи бе зададен въпроса „Къде поставяте себе си според 

отношението Ви към ЛГБТИ хората?“, като анкетираните имаха възможност да посочат 

къде поставят себе си от скалата от 1 до 10, където 1 е толерантен, а 10 - негативен 

(нетолерантен). На тази основа, при анализа на данните от проведените проучвания, 

http://lgbti.frgi.bg/
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всяка една от целевите групи бе разпределена на три подгрупи – съответно 

„толерантни“ (посочилите себе си в скалата от 1 и 2), „умерено толерантни“ 

(посочилите себе си в скалата от 3, 4 и 5) и „нетолерантни“ (посочили себе си в скалата 

от 6, 7, 8, 9 и 10). За целите на настоящия анализ е възприет този подход, тъй като 

себеопределянето е свързано с посочване степента на толерантност към човешки 

индивиди/права от/на определена група (в случая ЛГБТИ групата), като всички 

анкетирани, които посочват себе си по скалата „толерантен-негативен“ от 6 и нагоре 

по скалата до 10, се обхващат от групата на „нетолерантните“. Впоследствие,  при 

извършване на анализа, групата на „силно толерантните“ – тези, посочили себе си в 

скалата от 1 и 2, и „умерено толерантните“, се обединяват общо в групата на 

„толерантните“ и отговорите им на различни въпроси от анкетите се съпоставят с 

отговорите на анкетираните, които са се определели като „нетолерантни“.  

 
 
 
 

ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ 
 

По отношение на целева група ПОЛИТИЦИ 

В групата на политиците разпределението на анкетираните по пол е относително 

равномерно, с лек превес на жените участнички (55% жени и 45 % мъже от общо 97 

анкетирани). Преобладават младите респонденти, на възраст между 25 и 39 години 

(54 %) и живущите в София (71 % от отговорилите). От всички участвали политици 45 % 

са редови членове на партия и едва 13 % са в изпълнителния орган на партията. 

Сравнително голям процент анкетирани (43 %) избират отговор „независим политик“ 

или са заети в друга професионална област.  

Преобладаващата част от участниците се определят като силно толерантни към 

ЛГБТИ хората (отговарят с 1 и 2 по скала от 1 до 10) или умерено толерантни (отговори 

от 3-5) – общо 83 % от попълнилите анкетата. Едва 17 % се определят в 

противоположната половина от скалата като нетолерантни (отговори от 6 до 10 по 

скала от 1 до 10).  
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Общата положителна нагласа към ЛГБТИ хората се споделя от 83 % от участниците в 

анкетата, които застават зад твърдението, че ЛГБТИ хората трябва да се ползват със 

същата степен на защита на човешки права, както и останалото население на страната, 

и 71 % биха се намесили, ако станат свидетел на дискриминационно поведение. 

Съпоставката на отговорите на тези въпроси с разпределението по пол и по 

местожителство сочи, че няма значими разлики в общата положителна нагласа между 

София, областните градове и малките населени места, между мъжете и жените. 

Общата положителна нагласа е равномерно разпределена по пол и местожителство.  

Въпрос Среден 

резултат 

(от 5) 

% 

положителна 

нагласа 

% 

отрицателна 

нагласа 

44%

39%

17%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ СПОРЕД 
СТЕПЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТ

Толерантни (1,2)

Умерено 
толерантни (3-5)

Нетолерантни (6-
10)

29,00

14,00 11,00 8,00

19,00

5,00
1,00 4,00 1,00

5,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

КЪДЕ ПОСТАВЯТЕ СЕБЕ СИ СПОРЕД 
ОТНОШЕНИЕТО ВИ КЪМ ЛГБТИ ХОРАТА?

( О Т  О Б Щ О  9 7  А Н К Е Т И Р А Н И )

толерантен       негативен 
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(4,5) (1,2) 

Съгласни ли сте с твърдението, че 

ЛГБТИ хората следва да се ползват от 

същата степен на защита на човешки 

права, както останалото население в 

България? 

4,16 81% 6% 

Колко е вероятно да се намесите, ако 

станете свидетел на стигматизиращо 

или дискриминaционно поведение 

срещу ЛГБТИ човек на работното Ви 

място? 

3,93 71% 14% 

„Мисля, че има нужда в училище да се 

говори за сексуална ориентация и 

полова идентичност.“ 

3,09 49% 36% 

 

 

4,30
3,83 3,80

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

София Друг областен град Малък град или 
селище

СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ С ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ ЛГБТИ ХОРАТА 
СЛЕДВА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОТ СЪЩАТА СТЕПЕН НА ЗАЩИТА 
НА ЧОВЕШКИ ПРАВА, КАКТО ОСТАНАЛОТО НАСЕЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ? 

София

Друг областен град

Малък град или селище
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При стереотипните твърдения като „Мисля, че в еднополовите двойки единият 

партньор изпълнява ролята на мъж, а другият – ролята на жена“ или „Мисля, че гей 

мъжете са женствени“ нагласите са колебливи: подкрепата и отхвърлянето на 

стереотипното твърдение са в диапазона между 20 и 33 %, което не дава категоричен 

отговор за възприемчивостта към стереотипни представи. Много колебливо е 

отношението към твърдението „Мисля, че хомосексуалността и транссексуалността са 

неестествени“, където 31 % подкрепят твърдението, а 35 % го отхвърлят.  

 

Цитираните количествени данни говорят за средно до силно влияние на 

стереотипните представи и за колебания и съмнения у много анкетирани, склонни 

да ги отхвърлят.  

3,99 4,06

3,30

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

София Друг областен град Малък град или 
селище

КОЛКО Е ВЕРОЯТНО ДА СЕ НАМЕСИТЕ, АКО СТАНЕТЕ 
СВИДЕТЕЛ НА СТИГМАТИЗИРАЩО ИЛИ 

ДИСКРИМИНAЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ СРЕЩУ ЛГБТИ ЧОВЕК 
НА РАБОТНОТО ВИ МЯСТО?

София

Друг областен град

Малък град или селище

4,43
3,84

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Жена Мъж

СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ С 
ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ ЛГБТИ 

ХОРАТА СЛЕДВА ДА СЕ 
ПОЛЗВАТ ОТ СЪЩАТА СТЕПЕН 

НА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИ 
ПРАВА, КАКТО ОСТАНАЛОТО 

НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ? 

Жена

Мъж

4,08
3,75

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Жена Мъж

КОЛКО Е ВЕРОЯТНО ДА СЕ 
НАМЕСИТЕ, АКО СТАНЕТЕ 

СВИДЕТЕЛ НА 
СТИГМАТИЗИРАЩО ИЛИ 
ДИСКРИМИНAЦИОННО 

ПОВЕДЕНИЕ СРЕЩУ ЛГБТИ 
ЧОВЕК НА РАБОТНОТО ВИ 

МЯСТО?

Жена

Мъж
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Въпрос Среден 

резултат 

(от 5) 

% подкрепа на 

стереотипно 

твърдение 

(1,2) 

% отхвърляне 

на стереотипно 

твърдение 

(4,5) 

 „Най-общо казано в моята страна 

ЛГБТИ хората имат същите права като 

всички останали.“ 

3,39 16% 44% 

 „Мисля, че хомосексуалността и 

транссексуалността са неестествени“ 
3,09 31% 35% 

„Мисля, че в еднополовите двойки 

единият партньор изпълнява ролята на 

мъж, а другият – ролята на жена“ 

3,09 20% 32% 

„Мисля, че гей мъжете са женствени“ 2,87 33% 23% 

 

Единствено по отношение на правата на ЛБГТИ хората, преобладаващият процент 

отговорили (44 %) отхвърлят като грешно стереотипното твърдение, че те се ползват с 

равни права. От данните по отношение на стереотипните твърдения се налага 

извода, че е необходима старателна работа по преодоляване на стереотипните 

нагласи по адрес на ЛБГТИ хората.  

В оценката за въздействието на стереотипни представи ключов е въпросът за 

информираността. Данните сочат много слабо влияние на лидерите на мнение, които в 

случая фигурират като политически лидери (едва 5 %) и религиозни организации (6 %). 

Редно е да се отбележи, че в българския политически живот няма влиятелни политици, 

които да са взели публично отношение по темата за правата на ЛБГТИ хората, няма 

влиятелни политици, които да са заявили публично своята различна сексуална 

ориентация. Публично са били изразявани единствено негативни нагласи от страна на 

различни членове на Патриотичния фронт. В този контекст слабото влияние на 

политическите фигури върху формирането на нагласите е очаквано.  

 

Информираността по темата сред политиците се разпределя между три основни 

източника: една трета от отговорилите отбелязват, че се интересуват и търсят 

информация по темата (30 %); други 33 % се информират от дискусии с приятели, а 26 

% черпят от личния си опит от познанство с ЛГБТИ хора.  
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Тук е уместно да направим съпоставка с отговорите на въпроса „Имате ли приятели 

или познати, които се определят като ЛГБТИ?“, където мнозинството от участниците 

отговарят, че познават ЛГБТИ хора (едва 26 от анкетираните отбелязват, че не 

познават).  

Интересни резултати дава съпоставката на този отговор със самоопределянето като 

толерантен/нетолерантен у респондентите. Сред определящите се като толерантни 

най-висок е процентът на участниците, които се информират от познанството си с 

ЛГБТИ хора (35 %). За сравнение сред нетолерантните едва 9 % познават и/или се 

информират от личен опит с ЛГБТИ хора.  

 

При нетолерантните най-висок е процентът на отговорилите, които сами намират 

информация по темата (39%) или пък се информират от дискусии с приятели (26 %). 

Тези два източника на информация  крият два риска. На първо място при този начин на 

33%

6%

5%

26%

30%

ОТКЪДЕ ЧЕРПИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ВАШИТЕ 
ВИЖДАНИЯ И РАЗБИРАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЕКСУАЛНАТА 

ОРИЕНТАЦИЯ И ЛГБТИ ХОРАТА?

Дискусии с приятели;

Възгледи на религиозни 
организации;

Политически лидери;

Личен опит от познанството ми с 
ЛГБТИ хора;

Интересувам се и търся 
информация по темата;

31%

38%

26%

1%

8%

13%

1%

7%

13%

35%

21%

9%

31%

26%

39%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Самоопределящи се 
като толерантни (1,2)

Самоопределящи се 
като умерено 

толерантни (3-5)

Самоопределящи се 
като нетолерантни (6-

10)

ОТКЪДЕ ЧЕРПИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ВАШИТЕ 
ВИЖДАНИЯ И РАЗБИРАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЕКСУАЛНАТА 

ОРИЕНТАЦИЯ И ЛГБТИ ХОРАТА?

Дискусии с приятели;

Възгледи на религиозни 
организации;

Политически лидери;

Личен опит от познанството ми 
с ЛГБТИ хора;

Интересувам се и търся 
информация по темата;
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информиране съществува висок риск от недостоверност на намерената информация 

по темата. И на второ място, при излагането на въздействието от приятелския кръг, 

както и  при препращането на информационни линкове по зададена нагласа, може да 

доведе до затваряне в т. нар. информационни „стаи на ехото“, където едни и същи 

убеждения се преповтарят и затвърждават, независимо от достоверността на 

източника на информация.   

Въпреки това нагласата към обучения, свързани с правата на ЛГБТИ хората е колеблива 

у умерено толерантните и силно негативна у нетолерантните - 75 % от 

самоопределящите се като нетолерантни не смятат, че правата на ЛБГТИ хората трябва 

да бъдат част от обученията за политици.  

 

 

Тревожни са данните за приобщаващата политика по пол, възраст, етническа 

принадлежност, сексуална ориентация и други признаци – тук преобладават 

отрицателните отговори (42 %), което говори за слабата заинтересованост на 

политическите партии да се справят с различните форми на дискриминация. 

 

 

69%

49%

25%

31%

43%

75%

0%

8%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Самоопределящи се като 
толерантни (1,2)

Самоопределящи се като 
умерено толерантни (3-5)

Самоопределящи се като 
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Смятате ли, че теми, свързани с правата на ЛГБТИ хората следва 
да бъдат част от обученията за политици?

Да Не Само като част от общо обучение против дискриминацията
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По отношение на целевата група от ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА 

 

Малък брой отговори получихме от представители на бизнеса – едва 24 участници, 

сред които преобладават жените, работещи в София, които не са на ръководна 

позиция. Те показват много висока степен на толерантност в сравнение с останалите 

групи - 83% (подобен висок процент на толерантност се среща само в групата на 

представителите на НПО сектора – 89 %). Всички участници в бизнес групата застават 

зад твърдението, че ЛБГТИ хората следва да се ползват от същата степен на защита на 

човешки права, както и останалото население в България, както и биха се намесили в 

защита на такъв човек на работното си място.  

 

Въпрос Среден 

резултат 

(от 5) 

% 

положителна 

нагласа 

 (4,5) 

% отрицателна 

нагласа 

 

(1,2) 

Съгласни ли сте с твърдението, че 

ЛГБТИ хората следва да се ползват от 

същата степен на защита на човешки 

права, както останалото население в 

България? 

4,75 100% 0% 

Колко е вероятно да се намесите, ако 

станете свидетел на стигматизиращо 

или дискриминaционно поведение 

срещу ЛГБТИ човек на работното Ви 

място? 

4,38 83% 4% 

„Мисля, че има нужда в училище да се 

говори за сексуална ориентация и 

полова идентичност.“ 

4,08 75% 8% 
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Реалното състояние на нещата, обаче, като че ли се разминава с тази принципна 

подкрепа – едва половината анкетирани отговарят, че в тяхната фирма има специална 

политика за приобщаваща работна среда и дискриминация под различни форми. 

Другата половина (точно 50 %) отговарят, че тяхната фирма няма такава политика. На 

въпроса за публична подкрепа на инициативи в защита на правата на ЛГБТИ хората 46 

% от отговорилите имат отрицателна нагласа.  

 

Въпрос Среден 

резултат 

(от 5) 

% 

положителна 

нагласа 

(1,2) 

% отрицателна 

нагласа 

(4,5) 

Доколко вашата фирма би подкрепила 

публично инициативи в защита на 

правата на ЛГБТИ хората? 

3,00 54% 46% 

 

Все пак, следва да се отбележи, че в групата на бизнеса има силно одобрение към 

законови промени – 75 % от участниците в анкетата смятат че следва да има закон за 

фактическото съжителство без значение от пола на партньорите. 

 

 

 

По отношение на целевата група УЧИТЕЛИ 

 

Най-голям брой отговори на анкетата получихме от групата на учителите, в която 

включваме също директори и служители в училищната администрация. От общо 141 

участници в тази група преобладават жените – 79 %, на възраст между 26 и 30 години 

(41 %) и между 40 и 54 години (42 %). Разпределението по местожителство дава превес 

на работещите в областните градове (47 %) над столичаните (36 %) и живеещите в 

малък град или селище (17 %). Според позицията в училището 78 % от отговорилите са 

учители, 16 % са служители в администрацията и 6 % са директори.  
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Самоопределянето по степен на толерантност е в полза на толерантните (40 %) и 

умерено толерантните (37 %). Като нетолерантни се самоопределят 23 % от 

анкетираните, което е с няколко пункта повече от съпоставимата група на политиците 

(17 % от тях се определят като нетолерантни).  

 

 

 

 

 

Сравнението между групата на политиците и групата на учителите показва 

пренебрежимо малки разлики (до 2 %) при отговорите на въпросите, определящи 

положителната и отрицателната нагласа към ЛГБТИ хора. В групата на учителите 80 % 

смятат, че ЛГБТИ хората трябва да се ползват от същата степен на защита на човешки 

права като останалото население на България (за сравнение 81 % при политиците); 69 

% от участниците учители биха се намесили в защита на ЛБГТИ човек на работното си 

място (за сравнение 71 % при политиците).  

35,00

21,00 21,00
13,00

18,00

7,00
3,00 5,00 3,00

15,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

КЪДЕ ПОСТАВЯТЕ СЕБЕ СИ СПОРЕД 
ОТНОШЕНИЕТО ВИ КЪМ ЛГБТИ ХОРАТА?

( О Т  О Б Щ О  1 4 1  А Н К Е Т И Р А Н И )

40%

37%

23%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ СПОРЕД 
СТЕПЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТ

Толерантни (1,2)

Умерено толерантни (3-5)

Нетолерантни (6-10)

толерантен       негативен 
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Въпрос Среден 

резултат 

(от 5) 

% положителна 

нагласа 

(4,5) 

% 

отрицателна 

нагласа 

(1,2) 

Съгласни ли сте с твърдението, че 

ЛГБТИ хората следва да се ползват от 

същата степен на защита на човешки 

права, както останалото население в 

България? 

4,08 80% 13% 

Колко е вероятно да се намесите, ако 

станете свидетел на стигматизиращо 

или дискриминaционно поведение 

срещу ЛГБТИ човек на работното Ви 

място? 

3,78 69% 22% 

„Мисля, че има нужда в училище да се 

говори за сексуална ориентация и 

полова идентичност.“ 

3,16 48% 37% 

 

 

Въпреки много близките резултати при отговорите на конкретните въпроси в 

сравнение с политиците, учителите по-колебливо се самоопределят като толерантни 

хора в цялост. Ето защо не следва да извеждаме учителите като по-нетолерантни от 

политиците въз основа на общия процент от самооценката им по степен на 

толерантност.  

Разпределението по местожителство и по пол при конкретните въпроси, измерващи 

толерантността, също като при политиците не дава значими разлики между София, 

областен град и малките населени места.  

По отношение на стереотипните твърдения, учителите дават по-висок процент на 

отхвърляне на погрешните представи за равните права на ЛГБТИ хората (49 %), за 

разпределението на половите роли в еднополовите двойки (41 %) или за 

„женствеността“ на гей мъжете (40 %). Това говори за по-висока степен на 

осведоменост (отново в сравнение с политиците), за по-категорично отхвърляне на 

стереотипните нагласи. Единствено по отношение на твърдението „Мисля, че 

хомосексуалността и транссексуалността са неестествени“ отговорилите в групата на 

учителите са силно разколебани – 35 % подкрепят, а 38 % отхвърлят това стереотипно 

твърдение.  
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По отношение на информираността, най-висок процент от определящите се като 

толерантни черпят информация от лично познанство с ЛГБТИ хора (47 %). Сред 

учителите едва 62 % от отговорилите познават лично ЛГБТИ хора (за сравнение при 

политиците над 70 % споделят, че познават лично ЛГБТИ хора).  

 

 

 

Самоопределящите се като нетолерантни и умерено толерантни черпят информация 

преимуществено от приятелския си кръг и от намерена от самите тях информация по 

темата. Повтаря се общата картина на източниците на информация, която видяхме при 

политиците. И тук също следва да отбележим два потенциални риска – от 

недостоверна информация и от затваряне в информационни „стаи на ехото“, където 

предварително приетите на доверие нагласи и стереотипи се препотвърждават и 

втвърдяват.  

По отношение на обучението, голям процент от учителите (48 %) изтъкват 

необходимостта в училище да се говори за сексуална и полова идентичност. 

Съпоставим резултат дават отговорите на политиците (49 %) и много по-висок на 

представителите на бизнеса (75 %). Малък превес (53 % + 1 %) имат участниците в 

учителската група, които смятат, че трябва да има обучения за учителите по теми, 

свързани със сексуалната ориентация и половата идентичност (46 % не смятат, че е 

неободимо). Тук оценката за необходимостта от обучения преповтаря 

самоопределението по признак толерантност: 79 % определящите се като толерантни 

смятат, че трябва да има такова обучение, докато 85 % от определящите се като 

нетолерантни смятат, че подобно обучение не е необходимо.  

19%

36% 36%

47%

24%
21%

30%
34% 33%

4%
6%

9%
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50%

Самоопределящи се 
като толерантни 

(1,2)

Самоопределящи се 
като умерено 

толерантни (3-5)

Самоопределящи се 
като нетолерантни 

(6-10)

ОТКЪДЕ ЧЕРПИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ВАШИТЕ 
ВИЖДАНИЯ И РАЗБИРАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЕКСУАЛНАТА 

ОРИЕНТАЦИЯ И ЛГБТИ ХОРАТА?

Дискусии с приятели

Личен опит от познанството ми с 
ЛГБТИ хора

Интересувам се и търся 
информация по темата

Друго
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Наличните данни говорят за сериозно разделение в нагласите между толерантни и 

нетолерантни, както и за нежеланието на нетолерантните да се изложат на 

обучение, което би могло да промени представите им по темата.  

 

 

 

 

Оценката на училищната среда говори за общ фон на равнопоставеност, макар 36 % от 

учителите да споделят, че не знаят дали в тяхното училище има вътрешна политика за 

недискриминация и превенция на насилие, основано на пол, раса, етническа 

принадлежност, религия, сексуална ориентация и др.  

53%

1%

46%

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ИМА ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИТЕ, 
КОИТО ВКЛЮЧВАТ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕКСУАЛНАТА 

ОРИЕНТАЦИЯ И ПОЛОВАТА ИДЕНТИЧНОСТ?

Да

Да, но с тяхното лично съгласие.

Не

79%

50%

15%

2% 0% 0%

20%

50%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Самоопределящи се като 
толерантни (1,2)

Самоопределящи се като 
умерено толерантни (3-5)

Самоопределящи се като 
нетолерантни (6-10)

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ИМА ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИТЕ, 

КОИТО ВКЛЮЧВАТ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕКСУАЛНАТА 
ОРИЕНТАЦИЯ И ПОЛОВАТА ИДЕНТИЧНОСТ?

Да Да, но с тяхното лично съгласие. Не
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Поравно се разделят позициите спрямо включването на теми, свързани със 

сексуалната ориентация и половата идентичност, в програмата на средните училища. 

 

 

По отношение на целева група ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО СЕКТОРА 

Силно изразен превес на жените пред мъжете се забелязва в групата на 

представителите на НПО сектора (77 % на 23 % от 103 анкетирани), с преобладаващо 

участие на хората на възраст между 26 и 54 г. (80 % от всички анкетирани, като 

съответно 36 % са на възраст между 26 и 39 г. и 44 % попадат във възрастовата 

категория от 40 до 54  г.), като младежките на възраст от 18 до 25 г. са едва 7 %, а тези 

над 55 г. – 17 %.  

Подобно на групата на учителите, разпределението по местожителство дава превес на 

работещите в областните градове (43 %) над столичаните (40 %) и живеещите в малък 

град или селище (17 %). Според позицията в НПО сектора, която заемат, 42 % от 

отговорилите са директори, 35 % са служители и 11 % са консултантите в и 12 %  са 

доброволците.  

От всички анкетирани групи, тази на представителите на НПО сектора показват най-

висок процент толерантност към ЛГБТИ хората в България – 89 %, но както ще видим 

по-долу (най-вече от отговора на въпроса за фактическото съжителство, но и други), 

най-вероятно се касае за дълбоко неразбиране за проявлението на толерантността. 

49%
50%

1%

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ В ПРОГРАМАТА НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА 
СЛЕДВА ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ ТЕМИ, СВЪРЗАНИ СЪС 

СЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ И ПОЛОВАТА ИДЕНТИЧНОСТ И 
ДА СЕ ГОВОРИ ПОВЕЧЕ ЗА ЛГБТИ ХОРАТА?

Да

Не

Не знам



 

17 
 

 
 
 
 
 

  

Почти същия процент – 88 % от анкетираните вярват, че ЛГБТИ хората следва да се 

ползват от същата степен на защита на човешки права като останалото население в 

България, като тази позиция е повече валидна за живеещите в София или друг 

областен град.  

42,00
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( О Т  О Б Щ О  1 0 3  А Н К Е Т И Р А Н И )
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ СПОРЕД СТЕПЕН НА 
ТОЛЕРАНТНОСТ

Толерантни (1,2)

Умерено толерантни (3-5)

Нетолерантни (6-10)

толерантен        негативен 
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Отново наблюдаваме голям процент - 86 % от анкетираните, които заявяват, че биха се 

намесили ако станат свидетел на стигматизиращо или дискриминaционно поведение 

срещу ЛГБТИ човек на работното място. Тази положителна тенденция се наблюдава 

предимно от анкетираните в София и другите областни градове. По същия начин – 

живеещите в София и другите областни градове, смятат, че  в училище има нужда да се 

говори за темите, свързани със сексуална ориентация и полова идентичност – 75 % от 

всички анкетирани.  
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Въпреки големия процент толерантност в групата на представителите на НПО сектора 
(89 %), при отговорите на въпросите относно стигматизиращите твърдения ясно 
проличава силното влияние на стереотипните представи. 
 

 

Въпрос Среден 

резултат 

(от 5) 

% подкрепа на 

стериотипна 

твърдение 

(1,2) 

% отхвърляне на 

стереотипно 

твърдение 

(4,5) 

 „Най-общо казано в моята страна 

ЛГБТИ хората имат същите права като 

всички останали.“ 

3,07 30% 38% 

 „Мисля, че хомосексуалността и 

транссексуалността са неестествени“ 
2,67 48% 22% 

„Мисля, че в еднополовите двойки 

единият партньор изпълнява ролята на 

мъж, а другият – ролята на жена“ 

2,90 29% 20% 

„Мисля, че гей мъжете са женствени“ 2,96 34% 31% 

 
 

Както и при другите целеви групи анкетирани, голям е процентът на информираността 

главно от дискусии с приятели и самостоятелно търсене на информация (съответно 40 

% и 24 %), като едва 35 % от анкетираните заявяват, че получават информация от 
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селище

„МИСЛЯ, ЧЕ ИМА НУЖДА В УЧИЛИЩЕ ДА СЕ ГОВОРИ ЗА 
СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ И ПОЛОВА ИДЕНТИЧНОСТ.“

София

Друг областен град

Малък град или селище
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личното си познанство с ЛГБТИ хора. Рискът в тези случаи е, както споделихме и по-

горе, лежи в получаването на недостоверна информация по темата и до затваряне в т. 

нар. информационни „стаи на ехото“.   

  

 
 

По отношение на обучението, голям процент от представителите на НПО сектора (58 

%) изтъкват необходимостта от обучения за служителите в НПО-тата по теми, свързани 

със сексуалната ориентация и половата идентичност (32 % не смятат, че е неободимо).  

 

За разлика от другите целеви групи, групата на представителите на НПО сектора е 

доста нехомогенна в отговора си на този въпрос при съпоставка по признака 

толерантност: 89 % от всички анкетирани изразяват своята толерантна нагласа 

(толерантни и умерено толератни), като половината от групата на умерено 

толерантниите са против обученията или се колебаят (за групата на твърдо 

толерантните, този процент е леко занижен -  34%). Интересен тук за наблюдение е 

фактът, че от групата на нетолерантните 36 % изразяват своето желание да участват в 

обучение и 9% от тях са несигурни, т.е. има тенденция нетолерантните да желят да 

бъдат изложени на обучение, което би могло да доведе до промяна на техните 

представи по темата. 
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По отношение публичната подкрепа в защита правата на ЛГБТИ хората, се наблюдава 

изразена положителна тенденция за анкетираните в НПО сектора (78 %), също и по 

отношение на въпроса за припознаването на фактическо съжителство без значение 

пола на партньорите (63 %).  

 

Отново тук е интересно да се направи съпоставка на този отговор с групата на 

толерантните и умерено толерантните (общо 89 % от анкетираните в тази група). На 

въпросът за фактическото съжителство 30 % от толерантните отговарят негативно и 

голям процент от умерено толерантните също – 79 %.   

 
 

Силното разминаване по този въпрос, както и по-горе, води до заключението за ясно 

изразена тенденция за неразбиране на въпросите за толерантността и човешките 

права като цяло. 

 

70%

21%
6%

30%

79%
94%

0%

50%

100%

Самоопределящи се като 
толерантни (1,2)

Самоопределящи се като 
умерено толерантни (3-5)

Самоопределящи се като 
нетолерантни (6-10)

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ СЛЕДВА ДА ИМА ЗАКОН ЗА ФАКТИЧЕСКО 
СЪЖИТЕЛСТВО БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ПОЛА НА ПАРТНЬОРИТЕ?

Да Не
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Общи нагласи на всички целеви групи към законови промени  

В групата на бизнеса има силно одобрение към законови промени – 75 % от 

участниците в анкетата смятат че следва да има закон за фактическото съжителство без 

значение от пола на партньорите (като се има предвид, че това е и групата с най-малко 

анкетирани). На следващо място по одобрение е групата на представители на НПО 

сектора – 63 %, групата на учителите – 50 % и групата на политиците – едва 40 %. 

Като вземем предвид отговорите на всички анкетирани от четирите целеви групи, 

близо половината (53 %) се определят като толерантни и почти толкова - около 51 %, 

одобряват законови промени във връзка с фактическото съжителство (без значение 

пола на партньорите). 

 

 

 

 

 

 
 

Напълно 
съгласен

53%

Съгласен
31%

Нито съгласен, 
нито несъгласен

8%

Силно несъгласен
4%

Несъгласен
4%

Съгласни ли сте с твърдението, че ЛГБТИ хората следва 
да се ползват от същата степен на защита на човешки 

права, както останалото население в България? 

51,78%

3,56%

44,66%

Смятате ли, че следва да има закон за фактическо 
съжителство без значение от пола на партньорите?

Да

Друго

Не
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Приложение № 1 
Речник на основните понятия 

 
Сексуална ориентация: се отнася до капацитета на всеки човек за дълбока 
привързаност, емоционално и сексуално привличане и интимни и сексуални 
отношения с индивиди от различен пол или същия пол или с повече от един пол. 
 
Полова идентичност: отнася се до дълбоко приетото и преживяно от всеки човек 
усещане за полова принадлежност, което може да съответства или да не съответства с 
полът, който им е приписан по рождение. 
 
Интерсекс: интерсекс хората са родени с физически и/или хормонални и/или 
генетични характеристики, които са извън определените за женски или мъжки; 
възможно е да са в комбинация от женски и мъжки; или нито женски, нито мъжки. 
Съществуват много форми на интерсекс състояния; Това е спектър или общо понятие, а 
не една-единствена категория. 
 
Подробен речник на понятията може да бъде открит на lgbti.frgi.bg.  

 
Настоящият доклад е създаден в рамките на проект „Заедно за правата на ЛГБТИ хората в 
България“. Проектът е съ-финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на 
Европейския съюз.  
 

Проектът се изпълнява от консорциум в състав: Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“, Български дарителски форум, Българско училища за политика „Димитър 
Паница“, Фондация „Глас-България“, „Младежка ЛГБТ организация „Действие и Синдикат 
„Образование“ към КТ „Подкрепа“. 

Повече за проекта можете да научите на lgbti.frgi.bg.  
 
Цялата отговорност за съдържанието носи „Младежка ЛГБТ Организация Действие“ и при 
никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на 
Европейския съюз.  

 

 

 
 

  
 

http://lgbti.frgi.bg/
http://lgbti.frgi.bg/

