
1 



2 2 

Алфа Рисърч ООД 

7–9 декември 2011г 

За пълнолетното население в 
обхванатите общини:  

Бургас, Поморие, Приморско, 
Созопол, Царево, Черноморец 

600 ефективни интервюта 

Квота въз основа на признаците 
възраст, пол, образование и тип на 
населеното място 

Пряко стандартизирано телефонно 
интервю 



 

 

Силна подкрепа на правителственото решение за излизане от 

проекта „Бургас – Александруполис“ показва експресно проучване 

на агенция Алфа Рисърч, проведено в периода 7–9 декември 2011г. 

сред 600 души от Бургаска област. 86% от анкетираните одобряват 

това решение, като положителното отношение към него доминира  

във всички социални и демографски групи. 
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Решението на Кабинета се приема като логичен  край на един проект, криещ  

множество рискове за региона. Още през 2008г. проучване на Алфа Рисърч 

по същата тема показа, че 74% от местното население се обявяваше 

против неговата реализация. Напълно логично днес огромното мнозинство от 

жителите на региона подкрепят излизането на България от проекта. 

 

Според 91% спирането на проекта ще окаже положително влияние върху 

опазването на околната среда. 87% очакват  прекратяването на 

неизвестността относно строежа на нефтопровода да окаже позитивно 

въздействие върху развитието на туризма. Особено силни очаквания в това 

отношение имат жителите на курортните селища от областта. Аргументът, че  

спирането на проекта ще доведе до спад в икономическото развитие на района, 

се споделя от едва 15%. Преобладаващата част от анкетираните (73%) са на 

мнение, че въздействието върху местната  икономика ще е положително. 
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Проучването показва, че регистрираните преди 3 години  мотиви на 

местните жители да се противопоставят на строежа на нефтопровода  

доминират обществените нагласи и до момента. Мнозинството от 

анкетираните продължават да смятат, че няма достатъчно гаранции за 

опазването на околната среда, а икономическите изгоди от построяването 

са твърде неясни и несигурни. Балансът на аргументите за и против е 

категорично в полза на прекратяването на проекта. Поради това 

правителственото решение среща  висока подкрепа в региона, а 

очакванията на хората са то да даде тласък на традиционно силни за 

региона отрасли с грижа за опазване на Черно море и околната среда.  
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Одобрявам, 
подкрепям 

решението  
86% 

Не одобрявам, не 
подкрепям 

решението  
14% 
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