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  7 ДЕКЕМВРИ – ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ 

ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Хартата на основните права на Европейския съюз придобива 

правнообвързващ характер в ЕС с влизането в сила на Договора от 

Лисабон през декември 2009 г.. Днес има същата правна стойност като 

Договорите на ЕС. Този документ се прилага по отношение на 

държавите-членки на ЕС, но само когато те прилагат правото на ЕС. 

Хартата съдържа права и принципи във връзка с шест теми: 

достойнство, свободи, равенство, солидарност, гражданство и 

правосъдие, които са обобщени в таблицата по-долу. 

Разпоредбите на Хартата не разширяват компетенциите, определени в 

договорите на ЕС. ЕС не може да се намесва във въпроси, свързани с 

основните човешки права в сфери, в които той няма компетенция. 

Хартата съдържа права и принципи във връзка с шест теми: 

достойнство, свободи, равенство, солидарност, гражданство и 

правосъдие, които са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Дял I „Достойнство“ (членове 1—5): 

- човешко достойнство, право на живот, право на неприкосновеност на 

личността, забрана на изтезанията и на нечовешкото или унизително 

отношение или наказание, забрана на робството и на принудителния 

труд; 

Дял II „Свободи“ (членове 6—19): 
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— право на свобода и сигурност, зачитане на личния и семейния живот, 

защита на личните данни, право на встъпване в брак и право на 

създаване на семейство, свобода на мисълта, съвестта и религията, 

свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, 

свобода на събранията и сдруженията, свобода на изкуствата и 

науките, право на образование, свобода при избор на професия и 

право на труд, свобода на стопанската инициатива, право на 

собственост, право на убежище, защита в случай на принудително 

отвеждане, експулсиране и екстрадиране; 

Дял III „Равенство“ (членове 20—26): 

- равенство пред закона, недискриминация, културно, религиозно и 

езиково многообразие, равенство между жените и мъжете, права на 

детето, права на възрастните хора, интеграция на хората с 

увреждания; 

Дял IV „Солидарност“ (членове 27—38): 

- право на информиране и консултиране на работниците в 

предприятието, право на колективни преговори и действия, право на 

достъп до услугите за намиране на работа, защита при 

неоснователно уволнение, справедливи и равни условия на труд, 

забрана на детския труд и защита на работещите младежи, семеен и 

професионален живот, социална сигурност и социална помощ, 

закрила на здравето, достъп до услугите от общ икономически 

интерес, опазване на околната среда, защита на потребителите; 

Дял V „Гражданство“ (членове 39—46): 

- право на гражданите да избират и да бъдат избирани в изборите за 

Европейския парламент, право на гражданите да избират и да бъдат 

избирани в общинските избори, право на добра администрация, 

право на достъп до документи, право на сезиране на Европейския 

омбудсман, право на петиции, свободно движение и пребиваване, 

дипломатическа и консулска закрила; 

Дял VI „Правосъдие“ (членове 47—50): 

- право на ефективни правни средства за защита и на справедлив 

съдебен процес, презумпция за невиновност и право на защита, 

принципи на законност и пропорционалност на престъплението и 

наказанието, право на всеки да не бъде съден или наказван два пъти 

за едно и също престъпление. 

Хартата е прогласена на 7 декември 2000 г. 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
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Хартата на основните права на Европейския съюз можете да прочетете 

на бълг. език тук:  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT  

Разяснения относно Хартата на основните права може да видите тук: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32007X1214%2801%29  

Източник: http://www.europe.bg/bg/resursi/nasoki-za-garantirane-na-

spazvaneto-na-hartata-na-osnovnite-prava-na-evropeyskiya-suyuz-v  

 

 

НОВИНИ 

ПРЕМАХВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА РОУМИНГ: В 
СВОИТЕ ПЪТУВАНИЯ ЕВРОПЕЙЦИТЕ СЕ 
ВЪЗПОЛЗВАТ МАКСИМАЛНО ОТ МОБИЛНИТЕ 
СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ [UPDATED 15/12/2018] 

Брюксел, 14 декември 2018 r. 

Според доклад, публикуван днес от Комисията, през първата 
година и половина след премахването на таксите за роуминг се 
наблюдава непосредствено и значително увеличение на 
мобилните телефонни обаждания и използването на услуги за 
мобилни данни от страна на европейците, които пътуват в ЕС. 

В този Междинен доклад на Европейската комисия относно 
резултатите от премахването на таксите за роуминг на 15 юни 2017 г. се 
посочва, че европейците са се възползвали максимално от новите си 
цифрови права при пътуванията си в ЕС и Европейското икономическо 
пространство (ЕИП). Използването на услуги за мобилни данни е 
нараснало средно пет пъти в сравнение с равнищата преди юни 
2017 година. Броят на изходящите обаждания при пътуващите се е 
увеличил приблизително два пъти в сравнение с предходния период. 

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия 

единен пазар, заяви: „Преди година и половина бяха премахнати 
таксите за роуминг при пътуване в ЕС. Гарантирани бяха и други 
цифрови права, като прекратяването на необоснованото блокиране 
на географски принцип и преносимостта на съдържание. Всичко това 
показва нагледно какви предимства носи ЕС за гражданите си в 
тяхното ежедневие. Необходимо е също така да продължим да 
изясняваме на европейците техните цифрови права, така че те да се 
възползват в пълна степен от новите възможности.“ 

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и 
цифровото общество, добави: „Днес виждаме на дело ползите от 
премахването на таксите за роуминг в ЕС. Хубаво е, че Европа вече 
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присъства реално за хората, които използват свободно своите 
мобилни телефони при пътувания в чужбина. Благодаря на 
операторите, които успяват да превърнат нарасналите нужди от 
гласови повиквания и пренос на мобилни данни в нови възможности.“ 

Налице е ясна тенденция към увеличаване на търсенето вследствие 
на премахването на таксите за роуминг. Според 
неотдавнашно проучване на Евробарометър е налице ясна промяна в 
навиците. Днес например 34 % от пътуващите спокойно ползват 
интернет в роуминг толкова, колкото у дома, спрямо едва 15 % преди 
юни 2017 г. За сметка на това делът на хората, които никога не използват 
услуги за мобилни данни в чужбина, е намалял на 19 % спрямо 42 % 
преди отмяната на таксите за роуминг. Едновременно с това се запазва 
високото ниво на информираност сред потребителите: 62 % от 
европейците знаят, че таксите за роуминг са премахнати в ЕС/ЕИО, а 
69 % смятат, че те или техни познати се възползват или ще се 
възползват от това. 

Освен това премахването на таксите за роуминг спомогна за по-
широкото навлизане на мобилните широколентови услуги и за постигане 
на по-добро 4G покритие. Заслужава да се отбележи, че покритието с 
4G мрежи на равнище ЕС достигна 90,8 % в края на 2017 г. (спрямо 
85,6 % в края на 2016 г.). 

Мобилните оператори като цяло спазват новите правила вследствие 
на стриктното наблюдение от страна на националните регулаторни 
органи и Комисията. Предвидените в Регламента относно роуминга 
предпазни мерки за избягване на изкривяванията на вътрешните пазари, 
а именно дерогацията от съображения за устойчивост и политиката за 
справедливо ползване, сработват адекватно и когато е необходимо. 

Комисията продължава да следи изпълнението на правилата 

Комисията, в тясно сътрудничество с националните регулаторни 
органи, които са пряко отговорни за осигуряване на изпълнението на 
правилата, ще продължи да следи развитието на пазарите на мобилни 
услуги в държавите членки, за да гарантира, че операторите 
продължават да спазват новите правила и че потребителите 
действително се ползват от премахването на таксите за роуминг. В 
съответствие с възложената ѝ от Европейския парламент и Съвета на 
ЕС задача, през декември 2019 г. Комисията ще публикува подробен 
доклад относно преразглеждането на правилата за „роуминг като у 
дома“. 

Контекст 

От 15 юни 2017 г. като пряко следствие от работата на цифровия 
единен пазар европейците могат да използват своите мобилни 
телефони (повиквания, SMS и данни), когато пътуват в ЕС, без да 
плащат допълнителни такси за роуминг. Това означава, че пътниците 
могат да използват своя телефон при пътуванията си точно както у дома, 
без страх от високи сметки. 

Преди тази дата Комисията работи десет години за намаляването и 
окончателното премахване на допълнителните такси, които 
далекосъобщителните оператори начисляваха на клиентите си всеки 
път, когато те пресичат границата и използват мобилните си устройства 
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http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1590_bg.htm
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по време на почивка или служебни пътувания. Между 2007 г. и 2016 г. 
цените на роуминга намаляха с над 90 %, а за последен път цените 
спаднаха през април 2016 г. Въз основа на предложение на Комисията 
през 2015 г. Европейският парламент и Съветът се споразумяха 
за премахване на допълнителните такси за роуминг за гражданите, 
които пътуват в ЕС. За да постигне това, в съответствие с възложения ѝ 
мандат от Европейския парламент и Съвета, Комисията прие политика 
за справедливо ползване и механизъм за устойчивост през декември 
2016 г. и направи предложения за преразглеждане на цените на едро, 
което доведе до нови цени на роуминга на едро, окончателно приети от 
съзаконодателите през май 2017 г. 

За повече информация 

Междинен доклад относно резултатите от премахването на таксите за 
роуминг на 15 юни 2017 г. 

Информационна листовка за премахването на таксите за роуминг: 
потребление на мобилни съобщителни услуги сред пътуващите 
европейци 

Роуминг онлайн 
Съвместна декларация на три институции на ЕС 
Често задавани въпроси 
Обща информационна листовка за премахването на таксите за 

роуминг 
Информационна листовка: Как работи? 
Роуминг 

 

 

ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

КОМИСИЯТА ПРИВЕТСТВА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА 

ПО-ЕВТИНИТЕ ПРЕЗГРАНИЧНИ ПЛАЩАНИЯ И ПО-

СПРАВЕДЛИВИТЕ УСЛОВИЯ ЗА 

ПРЕВАЛУТИРАНЕТО 

Брюксел, 19 декември 2018 r. 

 

Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо 

споразумение по предложение на Комисията, с което презграничните 

плащания в евро ще станат по-евтини в целия ЕС. Благодарение на 

договорените правила ще се осигури и пълна прозрачност при 

превалутирането, когато потребителите плащат с карта. 

Комисията приветства политическото споразумение, което ще 

позволи на потребителите и предприятията в еврозоната и извън нея да 

се възползват в еднаква степен от ниските разходи при презграничните 

операции в евро. С новия регламент също така ще се гарантира, че 

таксите за превалутирането са напълно прозрачни и сравними, като така 

потребителите ще имат по-ниски разходи при превалутирането, когато 
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пътуват или пазаруват в чужбина. Временно договорени от Европейския 

парламент и Съвета през миналата седмица, новите правила получиха 

„зелена светлина“ от постоянните представители в ЕС на срещата им в 

Брюксел днес. 

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, 

отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на 

капиталовите пазари, заяви: Благодарение на постигнатото 

споразумение гражданите на държавите членки извън еврозоната също 

ще получат едно от предимствата, които носи еврото, а именно да 

извършват операции в евро, като заплащат ниски такси, използвайки 

високоефикасната инфраструктура за плащания в евро. Освен това с 

Регламента ще се увеличи конкуренцията в областта на услугите за 

превалутиране. Той ще даде възможност на европейците лесно да 

проверяват и сравняват таксите за превалутиране при плащане в 

чужбина с картите си или за изпращане на пари онлайн в държава с 

различна валута на ЕС. 

До днес презграничните плащания в евро от държави членки извън 

еврозоната можеха да достигнат до 20 евро в някои държави, докато 

таксите за същите презгранични плащания от държавите членки от 

еврозоната са много ниски или дори може да не се налагат такси. 

Договорените правила ще дадат възможност на потребителите и 

предприятията извън еврозоната да се възползват в пълна степен от 

единния пазар и от ефикасната инфраструктура за плащания в евро, 

когато изпращат, теглят пари в брой или плащат в чужбина в евро. Сега 

таксите за всички плащания в евро извън еврозоната (в рамките на ЕС) 

ще бъдат същите като при вътрешните плащания в местната официална 

валута. Това означава, че разходите за презграничните плащания в евро 

ще бъдат или много ниски, или дори няма да има такива. 

Правилата предвиждат също, че всички потребители в ЕС ще могат 

да сравняват таксите за превалутирането при плащане с картите си в 

друга валута на ЕС. Банките, търговците или операторите на 

терминални устройства АТМ, предлагащи операции в националната 

валута на потребителите, ще трябва да декларират таксите за 

превалутирането по еднакъв начин, за да се улеснят потребителите при 

избора на най-добрия вариант. Също така потребителите ще бъдат 

информирани относно таксите за превалутирането, събирани от банките 

им при изпращане на пари в чужбина чрез платформите им за онлайн 

банкиране. По този начин с Регламента се противодейства на 

непрозрачните методи за таксуване на превалутирането, особено за 

„динамичното превалутиране“, т.е. възможността за заплащане на 

чуждестранните търговците или на операторите на терминални 

устройства АТМ във валутата на държавата на потребителя. 
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Контекст 

На 28 март 2018 г. Комисията предложи изменение на действащия 

регламент на ЕС за презграничните плащания (924/09). Тези 

предложения произтичат от Плана за действие в областта на 

финансовите услуги за потребители, публикуван през март 2017 г.  

От встъпването си в длъжност един от главните приоритети на 

комисията Юнкер е изграждането по-обширен и по-справедлив единен 

пазар, благодарение на който гражданите, услугите, стоките и капиталът 

да могат да се движат свободно в рамките на една икономика, чийто 

годишен брутен вътрешен продукт възлиза на 15 трилиона евро. 

Договорените днес правила ще дадат възможност на потребителите и 

предприятията да се възползват в пълна степен от предимствата на 

единния пазар, когато изпращат пари, теглят в брой или плащат в 

чужбина. 

 

405 МИЛИАРДА ЕВРО СА ИНВЕСТИРАНИ В 
РЕАЛНАТА ИКОНОМИКА НА ЕВРОПА ПО ЛИНИЯ 

НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

Брюксел, 19 декември 2018 r. 

Публикуван днес доклад показва основните резултати, постигнати 
от петте европейски структурни и инвестиционни фонда до средата 

на бюджетния период 2014—2020 г. 

Към октомври 2018 г. за почти две трети от бюджета на европейските 

структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г. са поети 
задължения по конкретни проекти. До края на 2017 г. един милион 

предприятия, 74 000 от които новосъздадени, са получили подкрепа за 

разширяване, иновации, въвеждане на нови продукти и създаване на 
работни места. В цяла Европа общо 1,7 милиона инвестиционни проекта 

са били одобрени за подпомагане от ЕС, а освен тях подкрепа са 

получили 2,7 милиона бенефициери по програмите за развитие на 

селските райони.  

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните 

места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, 

каза: Докладът показва, че европейските структурни и 

инвестиционни фондове ни помагат да постигнем целите на Съюза 
за растеж и работни места в ключови области като научните 

изследвания и иновациите, както и в прехода към нисковъглеродна 

кръгова икономика. Напредъкът ни ясно показва добавената 
стойност на структурните фондове за предприятията и 

гражданите.  
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Комисарят по въпросите на регионалната политика 
Корина Крецу заяви: Политиката на сближаване дава 

резултати. Цифрите говорят сами по себе си: изпълнението 

продължава с нормален ритъм в средата на бюджетния период 2014—

2020 г. Освен тези впечатляващи цифри пред нас са и историите на 
милиони европейски граждани, чийто живот се е променил към по-

добро благодарение на инвестициите от ЕС. Това е солиден 

аргумент в полза на силната политика на сближаване след 2020 г.  

В цяла Европа ЕСИ фондовете способстват за отстраняването на 
пораженията от икономическата и финансова криза. До края на 2017 г. 

15,3 милиона души — два пъти повече в сравнение с миналата година, 

са получили подкрепа за намиране на работа или усвояване на нови 
умения. 42,5 милиона граждани вече ще имат достъп до по-добри 

здравни услуги.  

В съответствие с поетите от ЕС ангажименти по Парижкото 

споразумение, европейските структурни и инвестиционни фондове 
подпомагат прехода към нисковъглеродна икономика. 330 000 

домакинства вече се ползват от финансирани от ЕС дейности за 

саниране за повишаване на енергийната ефективност, а над 3 

тераватчаса енергия, равностойни на изгарянето на 370 000 тона 
въглища, ще бъдат спестени благодарение на финансираните от ЕС 

подобрения на енергийната ефективност на обществени сгради.  

Платформата за свободно достъпни данни във връзка със 

сближаването беше актуализирана днес с последните резултати от 
програмите на европейските структурни и инвестиционни фондове.  

Контекст  

Европейските структурни и инвестиционни фондове инвестират 647 

милиарда евро в ЕС през периода 2014—2020 г., като участието на ЕС 

възлиза на 460 милиарда.  

Целта им е да стимулират трайна социално-икономическа конвергенция, 

устойчивост и териториално сближаване. Фондовете са най-големият 
източник на подпомагане от ЕС за основни области, нуждаещи се от 

инвестиции по политическите приоритети на Комисията „Юнкер“.  

Като подпомагат растежа и разкриването на нови работни места, 

инвестициите в цифровия единен пазар и енергийния съюз, като 
укрепват единния пазар и на икономическото управление на ЕС, тези 

инвестиции откликват на нуждите на реалната икономика и подкрепят 

структурните промени и реформите, определени в процеса на 

европейския семестър.  

Докладът е третият годишен преглед на изпълнението на 531 

национални и регионални програми със споделено управление и се 

основава на годишните доклади по програмите, получени в средата на 

2018 г.  
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За повече информация  

Информационен документ — как работят европейските структурни и 

инвестиционни фондове 

Обобщеният доклад за 2018 г. относно изпълнението на програмите по 

европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 

2014—2017 г. 

@CorinaCretuUE @mariannethyssen @PhilHoganEU @KarmenuVella 

@EUinmyRegion @EU_Social @EU_Agri @EU_Mare 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕСЕННОТО ИЗДАНИЕ НА 
ПРОУЧВАНЕТО „СТАНДАРТЕН 

ЕВРОБАРОМЕТЪР“ ЗА 2018 Г.: В НАВЕЧЕРИЕТО 
НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 

ПРЕОБЛАДАВА ПОЛОЖИТЕЛНАТА ПРЕДСТАВА 
ЗА ЕС 

Брюксел, 21 декември 2018 r. 

Според ново проучване на Евробарометър, публикувано днес, за 

първи път мнозинство от европейците смятат, че гласът им е от 

значение в ЕС. Увеличава се броят на европейците, които имат 

положителна представа за ЕС. 

Подкрепата за икономическия и паричен съюз остава силна и 

достига нов връх в еврозоната. 

Ето някои от основните резултати от последното проучване „Стандартен 

Евробарометър“, проведено между 8 и 22 ноември и публикувано днес. 

1. Нарастват положителните политически показатели 

За първи път, откакто се задава този въпрос, мнозинство от 

европейците са съгласни, че „гласът им е от значение в ЕС“ (49 %, 

+4 процентни пункта в сравнение с пролетта на 2018 г.), докато 47 % 

изразяват несъгласие с посоченото твърдение (-2 в сравнение с 

пролетта на 2018 г.), а 4 % (-2) заявяват „не знам“. В 16 държави — 

членки на ЕС, мнозинството от отговорилите са съгласни, че гласът им 

е от значение в Европейския съюз, с най-високи резултати в Дания 

(73 %), Швеция (71 %) и Германия (70 %). 

43 % от европейците имат положителна представа за ЕС (+3 

процентни пункта в сравнение с пролетта на 2018 г.) — най-високото 

равнище от есента на 2009 г. насам. Повече от една трета от 

отговорилите имат неутрална представа за ЕС (36 %, -1 процентен пункт 
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в сравнение с пролетта на 2018 г.), една пета имат отрицателна 

представа (20 %, -1), а 1 % нямат мнение. От последното проучване 

„Стандартен Евробарометър“ през пролетта на 2018 г. делът на 

отговорилите с положителна представа за ЕС се е увеличил в 17 

държави членки, като това се случва най-рязко в Швеция (53 %, +11), 

Испания (43 %, +10) и Обединеното кралство (43 %, +9). 

Доверието в ЕС е непроменено — 42 % (+1), и остава на най-

високото си равнище от есента на 2010 г. насам. Доверието 

преобладава в 17 държави — членки на ЕС, (15 през пролетта на 

2018 г.), като най-високи са процентите в Литва (65 %), Дания (60 %) и 

Швеция (59 %). Доверието в ЕС е по-силно от доверието в националните 

правителства или парламенти. 42 % от европейците имат доверие в 

Европейския съюз, докато 35 % имат доверие в своите национални 

парламенти и национални правителства (+1 процентен пункт и в двата 

случая в сравнение с пролетта на 2018 г.). 

2. Подкрепа за гражданството на ЕС и свободното движение във 

всички държави — членки на ЕС 

Във всички 28 държави членки мнозинството от отговорилите се 

чувстват граждани на ЕС: 71 % в целия ЕС (+1 процентен пункт в 

сравнение с пролетта на 2018 г.), като на национално равнище това 

чувство варира от 89 % в Люксембург до 51 % в България. 

Голямо мнозинство от отговорилите подкрепят „свободното 

движение на гражданите на ЕС“ (83 %, +1 процентен пункт в 

сравнение с пролетта на 2018 г.), като във всяка държава — членка на 

ЕС, повече от две трети от отговорилите споделят това мнение. 

3. Силната подкрепа за еврото се потвърждава 

20 години след въвеждането на нашата единна валута подкрепата за 

Икономическия и паричен съюз и еврото продължава да е на 

рекордно високо равнище, като три четвърти от отговорилите (75 %, 

+1 процентен пункт) в еврозоната подкрепят единната валута на ЕС. 

Мнозинството от гражданите на ЕС смятат, че състоянието на 

европейската икономика е „добро“ (49 %), като се наблюдава лек спад 

от пролетта на 2018 г. (-1 процентен пункт). 38 % от отговорилите 

смятат, че европейската икономика се намира в „лошо“ състояние (+1), 

а 13 % нямат мнение. 

Положителните мнения относно положението на националната 

икономика (49 %, без промяна) все още имат превес над 

отрицателните (48 %, +1), но разликата е само един пункт. 

Мнозинството от отговорилите в 16 държави — членки на ЕС, (14 през 

пролетта на 2018 г.) заявяват, че положението на националната 

икономика е добро. Малта (95 %), Люксембург и Нидерландия (по 91 %) 

са държавите с най-висок процент. В Дания, Германия, Швеция (във 

всички по 88 %) и в Австрия (81 %) повече от осем на всеки десет 
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отговорили подкрепят тази идея. Най-ниските проценти са отчетени в 

Гърция (6 %), Хърватия (16 %) и Испания и България (по 18 %). 

4. Миграцията и тероризмът остават основни тревоги на 

европейците 

Имиграцията продължава да бъде основната тревога на равнището на 

ЕС със съответно 40% от посочените отговори (+2 процентни пункта в 

сравнение с пролетта на 2018 г.). Тя се споменава два пъти по-често 

от тероризма (20 %), който остава вторият най-важен проблем въпреки 

силния спад (-9 в сравнение с пролетта на 2018 г.). Състоянието 

на публичните финанси на държавите членки се нарежда на трето 

място (19 %, +2): то е сред първите три опасения за първи път от есента 

на 2014 г. насам, като задминава загрижеността 

относно икономическата ситуация, която понастоящем е на четвърто 

място (18 %, без промяна) за първи път от есента на 2010 г. 

насам. Изменението на климата е основната тревога за 16 % от 

отговорилите и регистрира най-голямо нарастване (+5 процентни 

пункта), като достига пета позиция. 

Въпреки че безработицата е на шесто място на равнището на ЕС, 

(13 %, което е най-ниското равнище по този показател от 2010 г. насам), 

тя остава основният повод за загриженост на национално равнище 

(23 %, -2 процентни пункта). Това е най-ниският резултат от 2007 г. 

насам. Повишаващите се цени/инфлация/разходи за живот (21 %, 

+4) делят второто място с имиграцията (21 %, без промяна). За първи 

път от есента на 2008 г. тревогата относно разходите за живот е сред 

първите две на национално равнище. На четвърто място, със съответно 

20 % от посочените отговори (-3), здравеопазването и социалната 

сигурност се връщат на равнището, наблюдавано през есента на 

2017 г. Икономическото положение (15 %, без промяна) 

и пенсиите (15 %, -2) делят петото място с малко над въпросите 

относно околната среда, климата и енергията (14 %, +4 пункта), 

достигнали нов връх. 

  

Контекст 

Есенното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ (EB 90) 

за 2018 г. беше проведено чрез интервюта на живо в периода 8—22 

ноември 2018 г. Интервюирани бяха 32 600 души в държавите — членки 

на ЕС[1], и в страните кандидатки[2]. 

[1] 27 424 интервюта в 28 държави — членки на ЕС. 

[2] 28-те държави — членки на Европейския съюз, пет страни кандидатки 

(бивша югославска република Македония, Турция, Черна гора, Сърбия 

и Албания) и общността на кипърските турци в частта от страната, която 

не е контролирана от правителството на Република Кипър. 
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 За повече информация 

 Стандартен Евробарометър № 90: 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. „Моят глас е от значение в ЕС“ 

 

  

2. Представа за ЕС 

 

  

3. Доверие в EС 
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4. Подкрепата за еврото запазва най-високото си равнище 

  

  

5. Оценка за положението на европейската икономика 

 

  

6. Оценка за положението на националната икономика 
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 7. Свободно движение 

 

  

8. Гражданство на ЕС 

 

  

9. Най-важните предизвикателства, пред които е изправен ЕС  

  

 Най-много два отговора — шестте най-често посочени теми 
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10. Най-важните предизвикателства на национално равнище 

  

 Най-много два отговора — шестте най-често посочени теми 

  

 

Екипът на ЕИЦ Европа Директно – 

Велико Търново ви желае  

Весели празници! 
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