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Алфа Рисърч

Възложител

Представителство на Европейската комисия в България

Период на провеждане

16–25 септември 2017 г.

Представителност

За пълнолетното население на страната

Обем на извадката

1021 ефективни интервюта

Метод на формиране на извадката

Стратифицирана, квотна извадка, базирана на основни
социално-демографски характеристики (пол, възраст и
образование)

Метод на набиране на информацията

Пряко стандартизирано интервю по домовете на
интервюираните лица

Цели на проучването

Да установи какви са обществените нагласи към Европейския
съюз и членството на България в него десет години след
присъединяването ѝ

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(%):
47%
39%

14%

XII.2008

53%

48%

48%
40%

37%

14%

11%

III.2009
Положително

II.2010

16%

I.2014

33%

34%

13%

16%

I.2015

Нито положително, нито отрицателно

Равносметка за членството на страната
в ЕС

50%

45%
39%

IX.2017

Отрицателно

Равносметка за членството в личен план

51%

България спечели от
членството

19%

Спечелих

26%

България загуби от
членството

65%

Не ми се отрази
съществено

15%

Загубих

БЪЛГАРИТЕ ЗА ЕС - 10 ГОДИНИ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НИ

Положителен образ на ЕС сред
българските граждани

ЕС се възприема като демократичен (63%),
закрилящ (52%), солидарен (52%), но макар в
по-малка степен – като бюрократичен (46%) и
неефективен (32%)

Видим напредък в направленията с
директен принос от ЕС

България е по-стабилна икономически и
политически, подобрение в инфраструктурата и
населените места – 40%

По-слаби резултати в позиции, които
България трябва да извоюва
самостоятелно

Плавно нараства самочувствието на
българина като гражданин на ЕС, но
мнозинството споделя обратното
мнение

Според 36% гласът на България се чува посилно в ЕС
За 35% България има по-голяма тежест при
международни търговски преговори

От 24% на 34% нараства делът на българите
със самочувствие като граждани на ЕС; 66% остават с ниско самочувствие

ОЦЕНКА ЗА НАЙ-ВАЖНИТЕ ПРЕДИМСТВА ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ
КЪМ ЕС (%):
Най-важни предимства от членството през
2008г.
По-чести пътувания до
страни от ЕС

15

Положително развитие
на населеното място
благодарение на
еврофондовете

Увеличени доходи

Нови възможности в
професионалната сфера

Член на семейството ни
си намери работа в
страна от ЕС

12

8

6

6

Най-важни предимства от членството през
2017г.
По-чести пътувания до
страни от ЕС

49

Подобрение на
инфраструктурата в
страната

32

Положително развитие
на населеното място
благодарение на
еврофондовете

28

Достъп до повече пазари
и стоки за българските
производители и
потребители
Започнаха да действат
европейски правила и
стандарти
Член на семейството ни
си намери работа в ЕС

26

24

22

ОЦЕНКА ЗА НАЙ-СЕРИОЗНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕС И БЪЛГАРИЯ
2007г.

2017г.

Конкуренция от икономики извън ЕС (47% )

Борба срещу тероризма (63%)

Енергийна независимост (44%)

Имиграционна политика (49%)

Обща селскостопанска политика (38%)

Обща външна политика и политика по сигурността
(44%)

Обща външна политика и политика по сигурността
(30%)
Преодоляване на трудностите вследствие езиковото
многообразие (20%)

2007г.

Взаимоотношения с Русия (36%)
Конкуренция от икономики извън ЕС (35%)

2017г.

Затваряне на предприятия в резултат от по-широко
нахлуване на чужди стоки (47%)

Двойни стандарти в качеството на храните (60%)

Неравнопоставеност на българите на пазара на
труда в ЕС (39%)

Трафик на хора и наркотици (47%)

Емиграция на български специалисти в ЕС (37%)
Изкупуване на земя и недвижими имоти от чужденци
(37%)
Конкуренция от европейски стоки (34%)

Намаляване на покупателната способност (50%)
Неравнопоставеност на българите на пазара на труда
в ЕС (46%)
Емиграция на български специалисти в ЕС; прилив на
имигранти от страни извън ЕС; терористични заплахи
(по 44%)

ОБЩЕСТВЕНИ ОЧАКВАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕС В СЛЕДВАЩИТЕ 5-10 ГОДИНИ
(%):
40.2

39.8

40.8

40.7
XII.2008

IX.2017

18.3
14.0

5.1
1.2
Очаквам ЕС да се развива в
положителна посока, да
стане по-стабилен и единен

Не очаквам съществена
промяна

Подкрепа за сценариите за развитие
на ЕС

Очаквам ситуацията да се
влоши, основите на съюза
ще се разклащат

Без отговор

Вариант 6 "По-силен, свързан и демократичен
ЕС чрез по-голяма интеграция на държавитечленки, включително в Шенген и еврозоната –
48%
Вариант 1 “ЕС продължава както досега” – 31%
Вариант 5 “Повече заедно” – 29%

БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ЕС
Най-важни приоритетни области за бъдещо
развитие на ЕС: (%)

Подкрепа за влизане на България в
Шенген и Еврозоната: (%)
53

Заетост и икономически
растеж

61

Здравеопазване

38

Миграция

38

Външна политика и
сигурност

31

Образование

25

Защита на гражданските
права

25

34

25

22

Одобрявам

Не одобрявам

Шенген

21

Без мнение

Еврозона

Подкрепа за разширяване на ЕС към: (%)
Сърбия

Социална защита

22

Енергетика

14

Опазване на околната
среда

14

Научни изследвания и
иновации
Цифрова икономика

45

6
4

69

Македония

66

Молдова

65

Украйна

63

Босна и Херцеговина

59

Черна гора

59

Албания

45

Косово
Турция

40
23

Благодарим Ви за вниманието!

