Biserica Ortodoxă este instituția
cea mai de încredere din Bulgaria
Deși are încă probleme cu imaginea sa publică, Biserica Ortodoxă este
totuși instituția cea mai de încredere din Bulgaria, potrivit unui nou sondaj Gallup
Internațional dedicat celei de-a 30-a aniversări a schimbării democratice din
Bulgaria, moment în care, liderul partidului comunist Todor Jivkov, a renunțat la
conducere, după mai bine de 30 de ani.
În comparație cu alte instituții din țară, Biserica se bucură de niveluri relativ
ridicate de încredere. De la alegerea Prea Fericitului Patriarh Neofit în 2013,
Biserica a acumulat constant încrederea a 40-50% dintre oameni.
Încrederea scăzuse puțin înainte, din cauza diverselor scandaluri în care a fost
implicat clerul.
Oamenii asociază întotdeauna Biserica cu o serie de probleme, cum ar fi relațiile
de afaceri, presupusul trai luxos al clerului, lipsa de apropiere a acestuia față de
problematica vieții de zi cu zi a oamenilor, rolul diminuat al religiei în societatea
modernă, colaborarea clerului în trecut cu securitatea statului și altele.
În plus, activitatea sectelor, rolul guvernului ateu în trecutul recent, lipsa clerului
bine pregătit, lipsa respectului acordat Bisericii de către membrii activi ai
societății și alți factori, au avut un impact negativ asupra imaginii Bisericii.
În plus, în timp ce Ortodoxia este religia majoritară în Bulgaria, conform datelor
recensământului din 2011, aceasta reprezintă o majoritate mai mică din totalul
populației și anume de 59,5%, în timp ce 9,3% se consideră non-religioși, 7,9% –
sunt musulmani și 21,8% nu au declarat apartenența la o religie anume.
Cu toate acestea, Biserica ocupă în continuare locul celei mai de încredere
instituții din Bulgaria, atâta timp cât 46% dintre oameni dau vina pe guvern
pentru majoritatea problemelor din viața lor.
Sondajul a fost realizat pe un lot de 839 de persoane, în perioada 2 – 9 august,
reprezentând populația de peste 18 ani din Bulgaria.
Conform unui sondaj efectuat în 2017 de către Institutul „Open Society” din Sofia,

55% din populație are încredere în Biserică, în timp ce un procent de 30% din
populație, a declarat că nu are încredere în Biserică.
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