
Регионален и 
местен барометър

Интервюта: EC27 – 2 698 | BG - 34 (Полева работа: 25.07-11.09.2022)    Методология

България

Профил на анкетираните 
местни и регионални 
представители  

Кое от следните описва как се 
възприемате? (%)

d2

Влияние на регионите и 
градовете

България
(външен кръг)

Напълно съгласен/на
Склонен/на съм да се съглася
Склонен/на съм да не се съглася
Напълно несъгласен/на

EC27 България

48 82

41 15

6 0

2 3

3 0

*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.

68

59BG

30

38BG

Мъж Жена

EC27 България

1 0

15 21

40 59

45 21

България
(външен кръг)

На 18-24 години На 25- 39 години

На 40-54 години На 55+ години

По Ваше мнение как могат регионите и 
градовете да бъдат най-ефективно ангажирани 
в дебата за бъдещето на Европа? (Възможен е 
повече от един отговор, %) 

q16

Като цяло доколко сте съгласен/на или 
несъгласен/на, че регионите и градовете 
трябва да имат повече влияние върху 
бъдещето на Европейския съюз? (%)

q15

На колко години сте? (%)
d1r1

Чрез насърчаване на дългосрочен дебат 
по темата на регионално и местно ниво

Чрез осигуряване на подкрепа за 
създаване на постоянни събрания на 

гражданите, които да послужат за 
информиране на гражданите във връзка 

с дебата

Чрез ангажиране в конституционния 
дебат/конвент за преразглеждане на 

Договорите на ЕС

Друго

Нито една от посочените опции

65

77BG

27

35BG

26

15BG

5

0BG

4

0BG



56

35BG

55

85BG

49

85BG

35

38BG

33

47BG

27

9BG

26

12BG

24

18BG

14

21BG

2

0BG

България

Регионален и местен барометър

Основни теми на ЕС за 
регионите и градовете

По Ваше мнение в кои от следните 
области регионите и градовете трябва да 
придобият по-голямо влияние при 
оформянето на политиките на ЕС? (Възможен 
е повече от един отговор, %) 

q17

Войната срещу Украйна: 
регионални и местни реакции

Какъв тип действия предприе Вашият 
местен или регионален орган в отговор на 
войната срещу Украйна? (Възможен е повече 
от един отговор, %)

q1

76

62BG

57

27BG

53

32BG

50

27BG

Финансиране от ЕС за 
регионите и градовете

По Ваше мнение какви трябва да бъдат 
ключовите цели на европейското 
финансиране за бъдещото развитие на 
Вашия град или регион? (Възможен е повече 
от един отговор, %) 

q11

51

50BG

48

62BG

42

27BG

40

41BG

Климатична криза и околна среда

По-силна икономика, социална 
справедливост и работни места

Образование, култура, политика по 
отношение на младежта и спорта

Ценности и права, върховенство на 
закона и сигурност

Здравеопазване

Миграция

Европейска демокрация

Дигитална трансформация

ЕС в света (външна политика, 
сътрудничество за развитие и т.н.)

Нито една от областите

Приемане на бежанци от Украйна

Демонстриране на политическа 
солидарност с Украйна

Подпомагане на гражданите и 
организациите на местната 

гражданска общност в техните 
действия в израз на солидарност

Изпращане на материална помощ на 
Украйна

Подкрепа за зеления преход на 
икономиката

Смекчаване на покачването на 
цените на енергията

Смекчаване на влиянието на 
климатичната криза

Инвестиране в модерни 
транспортни съоръжения
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