
Експресно проучване на Евробарометър

Местните политици в ЕС и 
бъдещето на Европа

Интервюта: EC27 - 3276 | BG - 40    (Полева работа: 21.7 - 9.9.2021)    Методология*

България

Профил на участвалите в 
проучването политици

Каква политическа партия 
представлявате? (%)

sd2
Като цяло доколко сте съгласен/на или 

несъгласен/на с твърдението, че регионите, 
градовете и селата упражняват достатъчно 
влияние върху бъдещето на Европейския съюз? 
(%)

Влияние на регионите, 
градовете и селата

q1

Като имате предвид настоящата ситуация 
в България, колко важно е постигането на 
всяко едно от следните неща? (%)

q2

България

Външен кръг

Напълно съгласен/на По-скоро съгласен/на

По-скоро несъгласен/на Напълно несъгласен/на

Не знам

EC27 България

11 15

22 30

41 38

24 10

3 8

35

20

13

5

3

5

5

15

Засилване на влиянието на регионите и 

местните власти върху изготвянето на 

политики на европейско ниво

46

65

42

33

9

3

3

0

1

0BG

Подобряване на достъпа на регионите и 

местните власти до финансиране от страна на 

ЕС

64

88

30

13

4

0

2

0

1

0BG

По-засилено сътрудничество с регионите и 

местните власти на другите европейски 

държави

39

60

46

35

11

5

3

0

1

0BG

Много важно Сравнително важно
Не особено важно Изобщо не е важно
Не знам

BG

*Методологическа бележка

Имейл покани бяха изпратени до 
местни политици от всички 
политически нива и с всякаква 
политическа принадлежност. Въпреки 
това обаче поради разлики в 
наличните данни за контакт и в 
процента получени отговори, както и 
поради ограниченията, свързани с 
размера на извадката, пълна 
представителност не може да бъде 
гарантирана.

Граждани за европейско развитие на България (ГЕРБ)

Българска социалистическа партия (БСП)

Движение за права и свободи (ДПС)

Съюз на демократичните сили (СДС)

Движение “България на Гражданите” (ДБГ)

Местна или регионална политическа партия

Друга национална политическа партия

Никаква, не съм обвързан/а с политическа партия / 
Независим/а съм



България

Експресно проучване на Евробарометър 

Местните политици в ЕС и бъдещето на Европа

Политики на ЕС с ключово 
значение за регионите, 
градовете и селата

Информираност относно 
Конференцията за бъдещето на 
Европа

В коя от следните области бихте искали 
регионите и градовете да имат повече 
влияние върху изготвянето на политики на 
ниво ЕС? Моля, изберете до четири 
отговора. (%)

q3

EC27 България

3 3

8 20

43 65

46 13

България
Външен кръг

Да, аз участвам активно в нея

Да, запознат/а съм със свързани с Конференцията дейности в моя 
избирателен район

Да, но не съм запознат/а с никакви свързани с Конференцията 
дейности в моя избирателен район

Не, не съм запознат/а с Конференцията

Запознати ли сте с Конференцията за 
бъдещето на Европа? (%)

q4

За всяка от следните мерки посочете до 
каква степен сте съгласен/на или 
несъгласен/на, че би допринесла за по-
доброто функциониране на демокрацията в 
Европейския съюз? (% Общо „Съгласен/на“)

q7

86

95BG

Засилване на участието на 

поднационалните/местните 

власти във вземането на 

решения на ниво ЕС

75

88BG

Въвеждане на елементи на 

гражданско участие в 

демократичния процес като 

граждански събрания или 

форуми

62

65BG

Засилване на ролята на 

европейските политически 

партии

90

93BG

Повече информация за

демократичните системи на

европейско, национално и 

поднационално ниво

Как да се подобри демокрацията 
в ЕС?

59

48BG

Климатични промени и околна 

среда

35

33BG
Здравеопазване

61

73BG

По-силна икономика, социална 

справедливост и работни места

13

8BG

ЕС в света (външна политика, 

сътрудничество за развитие и 

т.н.)

26

15BG
Дигитална трансформация

24

5BG
Европейска демокрация

31

13BG

Ценности и права, 

върховенство на закона и 

сигурност

29

5BG
Миграция

50

70BG

Образованието, културата, 

младежта и спорта


