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Flash Eurobarometer 269
(Intergenerational Solidarity)
Country Specific Questionnaire
Bulgaria

FLASH ‐ 269
Бих искал да ви задам няколко въпроса във връзка с отношенията между
различните поколения, които съставят нашето общество.
Q1. Ще ви прочета няколко твърдения за отношенията между младите и възрастните хора.
За всяко едно, моля кажете, дали сте напълно съгласен, донякъде съгласен, донякъде несъгласен
или напълно несъгласен.
[СМЕНЯЙТЕ РЕДА НА ИЗЧИТАНЕ НА ТВЪРДЕНИЯТА – ПРОЧЕТЕТЕ ПОДРЕД ВСЕКИ РЕД ‐
ЕДИН ОТГОВОР НА ВСЕКИ РЕД]
Напълно съгласен...................................................................4
Донякъде съгласен .................................................................3
Донякъде несъгласен .............................................................2
Напълно несъгласен...............................................................1
[Не знае/ Не отговорил] .........................................................9

A … За младите хора и възрастните хора не е лесно да формират общо разбиране какво е найдобро за обществото

43219

B … Възрастните хора са бреме за обществото

43219

C … Медиите преувеличават риска от конфликт между поколенията.

43219

D … Тъй като ще има повече възрастни гласоподаватели, при вземането на политически
решения ще се обръща по-малко внимание на нуждите на младите хора.

43219

E … Тъй като възрастните хора работят до по-късна възраст, ще има по-малко работни места за
младите хора

43219

F … В България, възрастните жени са изложени на по-голям риск от бедност, отколкото
възрастните мъже.

43219

G … Компаниите, които наемат предимно млади хора, работят по-добре в сравнение с тези,
които наемат хора на различна възраст.

43219

Q2. Сега ще Ви прочета няколко твърдения свързани с пенсиите.
Моля, кажете ми дали сте напълно съгласен, донякъде съгласен, донякъде несъгласен или
напълно несъгласен.
[СМЕНЯЙТЕ РЕДА НА ИЗЧИТАНЕ НА ТВЪРДЕНИЯТА – ПРОЧЕТЕТЕ ПОДРЕД ВСЕКИ РЕД ‐
ЕДИН ОТГОВОР НА ВСЕКИ РЕД]
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Напълно съгласен...................................................................4
Донякъде съгласен .................................................................3
Донякъде несъгласен .............................................................2
Напълно несъгласен...............................................................1
[Не знае/ Не отговорил] .........................................................9

A … В идващите десетилетия, правителствата няма повече да бъдат в състояние да плащат за
пенсии и грижа за възрастните хора.

43219

B … Работещите хора с нарастваща неохота ще плащат данъци и социални помощи за
подпомагане на възрастните хора

43219

C … Нашето правителство харчи твърде малко за образование и за младите хора, в сравнение с
възрастните хора

43219

D … Възрастните хора приемат нуждата от значителни пенсионни реформи, които да облекчат
финансовата тежест върху хората в трудоспособна възраст.

43219

E … Нашето правителство трябва да предостави много повече пари за пенсии и грижа за
възрастните хора.

43219

F … Нашето правителство би трябвало да направи по-лесно за възрастните хора в България да
продължат да работят след навършване на нормалните години за пенсия, ако те самите желаят
това.

43219

Q3. Възрастните хора, не само получават от обществото, те също могат да дадат нещо в замяна.
Моля, кажете ми дали сте напълно съгласен, донякъде съгласен, донякъде несъгласен или
напълно несъгласен.
[СМЕНЯЙТЕ РЕДА НА ИЗЧИТАНЕ НА ТВЪРДЕНИЯТА – ПРОЧЕТЕТЕ ПОДРЕД ВСЕКИ РЕД ‐
ЕДИН ОТГОВОР НА ВСЕКИ РЕД]
Напълно съгласен...................................................................4
Донякъде съгласен .................................................................3
Донякъде несъгласен .............................................................2
Напълно несъгласен...............................................................1
[Не знае/ Не отговорил] .........................................................9
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A … Възрастните хора дават голям принос като доброволци в благотворителни и общностни
организации в България.

43219

B … Приносът на възрастните хора, които се грижат за семейството или други роднини не е
достатъчно оценен в България

43219

C … Финансовата помощ от родителите и бабите и дядовците е важна за младите хора, които
създават свои собствени домакинства и семейства.

43219

E … Няма достатъчно възможности за възрастните и младите хора да се срещат и да работят
заедно в асоциации или месттни обшностни инициативи.

43219

F … Разработването на продукти и услуги, отговарящи на нуждите на възрастните хора ще
стане ключова движеща сила за икономиката на България.

43219

Q4. Нека ви прочета няколко твърдения за проблемите свързани с грижата за възрастните хора.
Моля, кажете ми дали сте напълно съгласен, донякъде съгласен, донякъде несъгласен или
напълно несъгласен.
[СМЕНЯЙТЕ РЕДА НА ИЗЧИТАНЕ НА ТВЪРДЕНИЯТА – ПРОЧЕТЕТЕ ПОДРЕД ВСЕКИ РЕД ‐
ЕДИН ОТГОВОР НА ВСЕКИ РЕД]
Напълно съгласен...................................................................4
Донякъде съгласен .................................................................3
Донякъде несъгласен .............................................................2
Напълно несъгласен...............................................................1
[Не знае/ Не отговорил] .........................................................9

A … Лекарите, медицинските сестри и професионалните гледачи в България са добре обучени
да се грижат за специалните нужди на възрастните хора.

43219

B … Хората, които трябва да се грижат за възрастни членове на семейството вкъщи получават
добра подкрепа от социалните служби в България.

43219

C … В България, има достатъчно социални услуги в подкрепа на немощни възрастни хора, за да
могат те да останат в собствените си домове.

43219

D … В България, много немощни възрастни хора не могат да живеят самостоятелно, защото
техните жилища не са адаптирани към техните нужди.

43219

E … Възрастните хора биха допринесли много повече за обществото, ако беше по-лесно за тях
да се придвижват.

43219

Q5. Накрая бих искал да ви попитам за ролята на публичните власти.
Моля, кажете ми дали сте напълно съгласен, донякъде съгласен, донякъде несъгласен или
напълно несъгласен.
СМЕНЯЙТЕ РЕДА НА ИЗЧИТАНЕ НА ТВЪРДЕНИЯТА – ПРОЧЕТЕТЕ ПОДРЕД ВСЕКИ РЕД ‐
ЕДИН ОТГОВОР НА ВСЕКИ РЕД]
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Напълно съгласен...................................................................4
Донякъде съгласен .................................................................3
Донякъде несъгласен .............................................................2
Напълно несъгласен...............................................................1
[Не знае/ Не отговорил] .........................................................9

A … Училищата би трябвало да насърчават по-добрите отношения между младите и старите.
43219
B … Местните власти би трябвало да подпомагат асоциации и инициативи за изграждане на посилни връзки между младите хора и възрастните хора.

43219

C … Правителството върши добра работа в насърчаването на по-добро разбирателство между
младите и старите.

43219

D … Би трябвало да има обществени центрове, където се помага на възрастни доброволци да
намерят възмажност за доброволен труд, който да съотвества на техните умения и желания.
43219

D1.

Пол
[БЕЗ ДА ПИТАТЕ ‐ ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ КОД]

D2.

D3.

‐

[1] Мъж

‐

[2] Жена

Каква е Вашата възраст в навършени години?
‐

[_][_] Години

‐

[00] [ОТКАЗ/НЕ ОТГОВОРИЛ]

На колко години бяхте, когато завършихте най‐високата степен на Вашето образование
‐ редовно обучение?
[ЗАПИШЕТЕ ВЪЗРАСТТА, НА КОЯТО Е ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕТО]

D4.

‐

[_][_] .................................................................................................. Години

‐

[ 0 0 ] ................................................. [ВСЕ ОЩЕ УЧИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ]

‐

[ 0 1 ] ........................................[НИКОГА НЕ Е УЧИЛ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ]

‐

[ 9 9 ] ......................................................................[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
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‐ 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
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