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Flash Eurobarometer 213
(European Citizenship)

Country Specific Questionnaire
Bulgaria

Flash 213 – Awareness of Citizen’s rights
Q1. Това изследване се отнася до гражданството в Европейския съюз. Вие
запознати ли сте с термина “гражданин на Европейския съюз”?
- Да и знаете какво означава ........................................................... 1
- Да, чували сте за него, но не сте сигурни какво означава .......... 2
- Не, никога не сте чували термина “гражданин на Европейския съюз” 3
- [Не знае/Не отговорил]................................................................... 9

Q2. Доколко добре информиран се чувствате за Вашите права като гражданин на
Европейския съюз?
САМО ЕДИН ОТГОВОР
- Много добре информиран.............................................................. 4
- Добре информиран......................................................................... 3
- Не добре информиран.................................................................... 2
- Изобщо не съм информиран ......................................................... 1
- [Не знае/Не отговорил]................................................................... 9

Q3. За всяко от твърденията, които ще Ви прочета, моля отговорете с “вярно”
или “грешно”:
ЕДИН ОТГОВОР НА ВСЕКИ РЕД
- Вярно ................................................................................ 1
- Грешно.............................................................................. 2
- [Не знае/Не отговорил .................................................... 9

a. Вие трябва да помолите да станете гражданин на Европейския
Съюз ...................................................................................................... 1 2 9
b. Вие сте едновременно гражданин на Европейския съюз и
български гражданин............................................................................ 1 2 9
c. Ако пожелаете, Вие можете да изберете да не бъдете гражданин
на Европейския Съюз........................................................................... 1 2 9

Q4. Всъщност, всички граждани на страните членки на Европейския съюз са
“граждани на Европейсия съюз”. Според Вас, какви права притежава
гражданинът на Европейския съюз?
ЕДИН ОТГОВОР НА ВСЕКИ РЕД
- Да, има това право

....................................................... 1

- Не, няма това право ........................................................ 2
- [Не знае/Не отговорил] .................................................... 9

a) Гражданин на Европейския съюз има правото да живее в
която и да е страна членка на Европейския съюз, при
определени условия ........................................................................... 1 2 9
b) Гражданин на Европейския съюз има правото да приеме
националността на която и да е страна членка, в която е
живял поне 5 години ........................................................................... 1 2 9
c)

Гражданин на Европейския съюз има правото да отправя
жалба към Европейската комисия, Европейския парламент
или Европейския омбудсман ............................................................. 1 2 9

d) Гражданин на Европейския съюз от друга страна членка,
живеещ в България, има правото да гласува или да се
кандидатира в местни избори в България........................................ 1 2 9
e) Гражданин на Европейския съюз от друга страна членка,
живеещ в България, има правото да гласува или да се
кандидатира в парламентарни избори в България ........................ 1 2 9
f)

Гражданин на Европейския съюз от друга страна членка,
живеещ в България, има правото да гласува или да се
кандидатира в избори за Европейски парламент в България ........ 1 2 9

g) Гражданин на Европейския съюз, намиращ се извън
Европейския съюз има правото да поиска помощ от
посолствата на други страни членки на Европейския съюз,
ако неговата страна няма посолство там ......................................... 1 2 9
h) Гражданин на Европейския съюз, живеещ в друга страна
членка, има правото да се отнасят към него така, сякаш е
гражданин на тази държава ............................................................... 1 2 9

Q5. Запознати ли сте с “Хартата на основните права на Европейския съюз”, която
също гарантира основните права на гражданите на Европейския съюз?
САМО ЕДИН ОТГОВОР
- Да и знаете какво представлява ....................................................................... 1
- Да, чували сте за това, но не сте сигурни какво представлява .................... 2
- Не, никога не сте чували за “Хартата на основните права на Европейския
съюз” ................................................................................................................. 3
- [Не знае/Не отговорил]....................................................................................... 9

D1.

Пол [БЕЗ ДА ПИТАТЕ - ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ КОД]
[1]
[2]

D2.

Мъж
Жена

Каква е Вашата възраст в навършени години?
[_][_]
[00]

Години
[ОТКАЗ/НЕ ОТГОВОРИЛ]

D3. На колко години бяхте, когато завършихте най-високата степен на Вашето
образование - редовно обучение?
[Запишете ВЪЗРАСТТА, НА КОЯТО Е ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕТО]
[_][_]
[00]
[01]
[99]
D4.

Години
[ВСЕ ОЩЕ УЧИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ]
[НИКОГА НЕ Е УЧИЛ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ]
[ОТКАЗ/НЕ ОТГОВОРИЛ]

Що се отнася до Вашето основно занятие в момента, бихте ли казали, че Вие сте
самонает, наемен служител, работник или че не упражнявате професионална
дейност? Това означава ли, че Вие сте .....
[АКО ОТГОВОРЪТ СЕ ОТНАСЯ ДО ОСНОВНАТА КАТЕГОРИЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И
СЪОТВЕТНИТЕ ПОД-КАТЕГОРИИ КЪМ НЕЯ - ]
- САМОНАЕТ
Æ i.e. :
- селски стопанин, горски стопанин, рибар .................................................11
- собственик на магазин, занаятчия .............................................................12
- специалист (адвокат, лекар, счетоводител, архитект, ...) .......................13
- Собственик на компания .............................................................................14
- Друго ..............................................................................................................15
- Наемен служител
Æ i.e. :
- специалист (лекар, адвокат, счетоводител, архитект) ...........................21
- главен мениджър, директор или висш управленски служител...............22
- ръководител на средно равнище ...............................................................23
- Обществен служител ...................................................................................24
- офис служител/чиновник.............................................................................25
- други наемен служител (продавач, медицинска сестра, и пр. ....) .........26
- Друго ..............................................................................................................27
- Работник, извършващ ръчен труд
Æ i.e. :
- супервайзер/ бригадир (ръководител на екип, и пр.)..............................31
- Работник, извършващ ръчен труд..............................................................32
- Неквалифициран работник, извършващ ръчен труд...............................33
- Друго ..............................................................................................................34
- Не упражнява професионална дейност
Æ i.e. :
- Грижещ се да дома ......................................................................................41
- учащ (ученик, студент редовно обучение) ................................................42
- пенсионер .....................................................................................................43
- търсещ работа ..............................................................................................44
- Друго ..............................................................................................................45
- [Отказ]...............................................................................................................................99

D6. Бихте ли казали, че Вие живеете в .....?
- Столица 1
- Друг град/ градски център ........................................................................ 2
- Селски район или село............................................................................. 3
- [Отказ] ......................................................................................................... 9

