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FLASH 257 ‐ ENLARGEMENT
През 1989 г., режимите в страните от Централна и Източна Европа свързани със Съветския съюз се
разпаднаха и в няколко държави се случиха значими политически промени. Сега тези събития
са познати под общото наименование “падане на желязната завеса” или “падане на
берлинската стена”. През 2004 г. осем държави от Източна и Централна Европа се присъединиха
към Европейския Съюз, последвани от България и Румъния през 2007 г.
Бихме искали да получим Вашето мнение за тези две събития ‐ падането на т. нар. Желязна
завеса преди 20 години и интегрирането на Централни/Източно Европейски държави към
Европейския съюз.

Q1.

Като имате предвид промените, последвали “падането на Желязната завеса” през 1989 г., бихте
се съгласили или не бихте се съгласили със следните твърдения?
‐ Съгласен...............................................................................................1
‐ Несъгласен ..........................................................................................2
‐ [Не знае/Не отговорил] .....................................................................9
a) Тези промени донесоха повече свобода за всички в Европа ..................................................1 2 9
b) Тези промени доведоха до по‐добър стандарт на живот в Централна и Източна Европа ...1 2 9
c) Тези промени създадоха нови възможности само за по‐младото поколение ......................1 2 9
d) Тези промени допринесоха за изчезването на границите и позволиха свободното движение
на хора в Европа ...................................................................................................................1 2 9
e) Тези промени бяха важни само за държавите от Централна и Източна Европа ...................1 2 9
f) Тези промени предложиха на компаниите от Западна Европа добри възможности за бизнес в
Централна и Източна Европа...............................................................................................1 2 9

Q2.

Сега, бих искал да ви помоля да оцените цялостното въздействие на тези промени. Бихте ли се
съгласили или не бихте се съгласили със следните твърдения?
‐ Съгласен...............................................................................................1
‐ Несъгласен ..........................................................................................2
‐ [Не знае/Не отговорил] .....................................................................9
a) Качеството на живот в държавите от Централна и Източна Европа значително се подобри
след 1989г. ............................................................................................................................1 2 9
b) Ситуацията, която преобладаваше в държавите от Централна и Източна Европа преди 1989 г.
беше по‐добра от днешната................................................................................................1 2 9
c) Тези промени направиха живота в нашата страна по‐несигурен............................................1 2 9

Q3.

По отношение последствията от интеграцията на държави от Централна и Източна Европа в
Европейския съюз, бихте ли се съгласили или не бихте се съгласили със следните твърдения?
‐ Съгласен...............................................................................................1
‐ Несъгласен...........................................................................................2
‐ [Не знае/Не отговорил] .....................................................................9
a) Това помогна за запазване на сигурността и стабилността в Европа като цяло ...................1 2 9
b) Това създаде проблеми поради наличието на твърде различни култури и ценности в
различните държави в Европейския Съюз.........................................................................1 2 9
c) Това доведе до разпространяване на демократичните ценности и консолидиране на
защитата на човешките права в Европа .............................................................................1 2 9
d) Това допринесе за загуба на работни места в нашата държава .............................................1 2 9
e) Това увеличи тежестта на Европейския съюз в световната политика ....................................1 2 9
f) Това понижи социалните стандарти в Европа като цяло..........................................................1 2 9
g) Това повиши благосъстоянието и икономическата конкурентноспособност на Европа като
цяло .......................................................................................................................................1 2 9
h) Това повиши усещането за несигурност на Европа като цяло ................................................1 2 9
i) Това повиши Европейската сигурност като позволи напредък в борбата с организираната
престъпност и нелегалната имиграция ..............................................................................1 2 9
j) Това доведе до ръст и модернизация в икономиките на държавите от Централна и Източна
Европа ...................................................................................................................................1 2 9
k) Това доведе държавите от Западна Европа да правят масивни финансови трансфери, за да
помогнат на тези държави да се модернизират ...............................................................1 2 9
l) Това повиши възможностите на хората за свободно движение и пътуване в рамките на
Европейския съюз ................................................................................................................1 2 9
m) Това направи Европейския съюз по‐труден за управление ..................................................1 2 9

Q4A.

В случай, че Европейският съюз обмисля приемането на нови Страни членки в бъдеще, какви би
трябвало да бъдат според Вас двата най‐важни въпроса от следващия списък, които да бъдат
взети предвид от Европа като цяло при взимането на решение?
За Европа като цяло
‐ Свобода и демократични ценности ..................................................1
‐ Застаряване на Европейското население .........................................2
‐ Роля на Европейския съюз в света ....................................................3
‐ Икономически въпроси ......................................................................4
‐ Стабилност на границите на Европейския съюз...............................5
‐ Културни и религиозни въпроси........................................................6
‐ Въпроси за имиграцията ....................................................................7

‐ [Не посочва втори отговор] ...............................................................8
‐ [Не знае/Не отговорил] .....................................................................9
Q4B.

В случай, че Европейският съюз обмисля приемането на нови Страни членки в бъдеще, какви би
трябвало да бъдат според Вас двата най‐важни въпроса от следващия списък, които да бъдат
взети предвид от България при взимането на решение?
За България
‐ Свобода и демократични ценности ..................................................1
‐ Застаряване на Европейското население .........................................2
‐ Роля на Европейския съюз в света ....................................................3
‐ Икономически въпроси ......................................................................4
‐ Стабилност на границите на Европейския съюз...............................5
‐ Културни и религиозни въпроси........................................................6
‐ Въпроси за имиграцията ....................................................................7
‐ [Не посочва втори отговор] ...............................................................8
‐ [Не знае/Не отговорил] ....................................................................9

Q4C.

В случай, че Европейският съюз обмисля приемането на нови Страни членки в бъдеще, за Вас
лично какви биха били двата най‐важни въпроса от следващия списък, които да бъдат взети
предвид при взимането на решение?
Лично за вас?
‐ Свобода и демократични ценности ..................................................1
‐ Застаряване на Европейското население .........................................2
‐ Роля на Европейския съюз в света ....................................................3
‐ Икономически въпроси ......................................................................4
‐ Стабилност на границите на Европейския съюз...............................5
‐ Културни и религиозни въпроси........................................................6
‐ Въпроси за имиграцията ....................................................................7
‐ [Не посочва втори отговор] ...............................................................8
‐ [Не знае/Не отговорил] ....................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Пол
[БЕЗ ДА ПИТАТЕ ‐ ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ КОД]

D2.

‐

[1] Мъж

‐

[2] Жена

Каква е Вашата възраст в навършени години?
‐

[_][_] Години

‐
D11.

D4.

[00] [ОТКАЗ/НЕ ОТГОВОРИЛ]

Каква е най‐високата ви степен на завършено образование?
‐

Основно образование ................................................................................1

‐

Средно образование ..................................................................................2

‐

Висше образование ....................................................................................3

‐

[ОТКАЗ] ........................................................................................................9

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

