
Нагласи на българите спрямо ЕС

Октомври 2018 г.



Паспорт на проучването

Реализация на изследването:                 Изследователски център „Тренд“

Възложител:                                                   Вестник „24 часа“

Размер на извадка:                                       1007 души на възраст 18+

Представителност:                                        Представително за населението на България във възрастовата категория 18+

Метод на регистрация:                                Пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“

Период на провеждане:                              01-09.10.2018 г.

Точност:                                                          Максимална грешка ± 3.1%



Най-общо, какво е Вашето отношение към
Европейския съюз?

Въпрос с предварително зададени опции

База: 1007 души

46%

33%

16%

5%

Положително Нито положително, нито 
отрицателно

Отрицателно Не знам / не мога да преценя



Кое от следните две твърдения е по-близо
до Вашето мнение?

Въпрос с предварително зададени опции

База: 1007 души

48%

26%

26%

България по-скоро спечели 
от членството си в ЕС

България по-скоро загуби от 
членството си в ЕС

Не знам/ Не мога да 
преценя



България вече повече 10 години е член на
Европейския съюз. Според Вас лично:

Въпрос с предварително зададени опции

База: 1007 души

38%

18%

30%

14%

Положението в страната се подобри след присъединя-
ването на България към ЕС

Положението в страната се влоши след присъединя-
ването на България към ЕС

Няма съществени промени в страната след присъединя-
ването на България към ЕС

Не знам/ Не мога да преценя



Ако днес в България се проведе референдум за
членството на страната ни в Европейския съюз, 
Вие лично как бихте гласували?

Въпрос с предварително зададени опции

База: 1007 души

55%

21%

24%

Бих гласувал България да остане 
в Европейския съюз

Бих гласувал България да 
напусне Европейския съюз

Не знам/ Не мога да преценя



Кое от следните две твърдения е по-близо
до Вашето мнение?

Въпрос с предварително зададени опции

База: 1007 души

38%

31%

31%

Европейският съюз се 
развива в правилна посока

Европейският съюз се 
развива в грешна посока

Не знам/ Не мога да преценя



Кое от следните твърдения е по-близо до
Вашето мнение?

Въпрос с предварително зададени опции

База: 1007 души

39%

30%

8%

23%

Европейският съюз има 
нужда от радикални промени

Европейският съюз има 
нужда от малки промени

Европейският съюз няма 
нужда от промени

Не знам/ Не мога да преценя



Наскоро Европейският парламент гласува процедура срещу Унгария, която може да
доведе до загуба на право на глас за страната в съвета на ЕС. Мотивите на
Европейския парламент са нарушаване на независимостта на съдебната власт, 
нарушаването на свободата на словото, погазване на демократичните стандарти, 
неспазването на правата на мигрантите и други. Според Вас лично процедурата срещу
Унгария справедлива ли е или не е справедлива?

База: 1007 души

Спонтанен отговор

16%

41%

43%

Справедлива е

Не е справедлива

Не знам/ Не мога да 
преценя



Според Вас лично трябва ли или не трябва
България да наложи вето върху
наказателната процедура срещу Унгария?

База: 1007 души

Спонтанен отговор

25%

32%

43%

Трябва да наложи вето

Не трябва да налага вето

Не знам/ Не мога да преценя



Вие лично подкрепяте ли или не подкрепяте предложението на
Унгария мигрантите, които са вече на територията на
Европейския съюз да бъдат връщани в държавата, която първа
ги е приела (Италия, Испания, България и Гърция)?

База: 1007 души

Спонтанен отговор

18%

58%

24%

Подкрепям

Не подкрепям

Не знам/ Не мога да преценя



В последната година усилено се говори за Европа на две скорости -
някои страни да се интегрират по-бързо помежду си, а други да
останат на сегашното ниво на интеграция. Вие лично подкрепяте ли
или не подкрепяте развитието на Европейския съюз на две скорости?

База: 1007 души

Спонтанен отговор

10%

60%

30%

Подкрепям

Не подкрепям

Не знам/ Не мога да преценя
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