
 
 

 

1. Включен ли е бизнесът в разработването на образователната политика, 

като например разработването на учебни програми / ПОО? 

 

Да:  20,9%                Не: 75,6%                  Въздържали се: 3,5%             

Гласували общо: 537 

 

2.  По-трудно ли е да наемете персонал сега с подходящите умения, 

отколкото преди пет години? 

 

Да:  76,7%                Не: 14,5%                  Въздържали се: 8,8%             

Гласували общо: 532 

 

3. Трябва ли заетостта на завършилите да бъде по-важен критерий за 

оценяване на резултатите от висшите учебни заведения? 

 

Да:  80.0%                Не: 12.7%                  Въздържали се: 7.3%             

Гласували общо: 534 

 

4. Трябва ли практическото обучение да бъде неразделна част от всички 

програми за първоначално професионално образование и обучение? 

 

Да:  94.6%                Не: 2.8%                  Въздържали се: 2.6%             

Гласували общо: 534 

 

5.  Дали разходът е основна бариера пред бизнеса, предлагащ повече 

възможности за работа / обучение на бежанци и мигранти? 

 

Да:  32%                Не: 51,2%                  Въздържали се: 16,8%             

Гласували общо: 524 

 

 



 

 

1. Прави ли Европейският съюз достатъчно, за да отговори на нуждите на 

малките и средните предприятия в прилагането на правилата по 

Споразуменията за свободна търговия (CCT)? 

 

Да:  7,6%                Не: 81,4%                  Въздържали се: 11%             

Гласували общо: 462 

 

2. Смятате ли, че ЕС трябва да заеме по-голямо лидерство на световната 

сцена в защита на отворените пазари и основана на правила многостранна 

търговска система, предвид неотдавнашното напрежение с глобалните 

партньори? 

 

Да:  97,4%                Не: 1,3%                  Въздържали се: 1,3%             

Гласували общо: 462 

 

3. Трябва ли ЕС и САЩ да се включат отново в преговорите за ССТ? 

 

Да:  84,5%                Не: 9,5%                  Въздържали се: 6,0%             

Гласували общо: 463 

 

4. Резултатът от преговорите по "Брекзит" не трябва да застрашава 

единството на ЕС и по този начин на вътрешния пазар, дори това да е в 

ущърб на търговията с Обединеното кралство? 

 

Да:  86,9%                Не: 6,1%                  Въздържали се: 7,0%             

Гласували общо: 473 

 

5. Смятате ли, че всяко ССТ на ЕС трябва да бъде придружено от план за 

действие, с цел отразяване на интересите на предприемачите и МСП? 

 

Да:  97,7%                Не: 1,1%                  Въздържали се: 1,3%             

Гласували общо: 471 

 



 
 

 

1. Единният пазар е достатъчно интегриран, позволяващ на вашата компания да 

работи и да се конкурира свободно? 

 

Да:  26,7%                Не: 60,1%                  Въздържали се: 13,2%             

Гласували общо: 416 

 

2. Независимо от общите бюджетни ограничения, правилно ли е Комисията да 

предложи увеличение на финансирането за научни изследвания, развитие и 

иновации за следващия многогодишен финансов период на ЕС? 

 

Да:  94,6%                Не: 1,9%                  Въздържали се: 3,5%             

Гласували общо: 425 

 

3. Трябва ли ЕС да се съсредоточи по-тясно върху инициативи с ясна Европейска 

добавена стойност? 

 

Да:  91,3%                Не: 1,4%                  Въздържали се: 7,3%             

Гласували общо: 424 

 

4. Трябва ли Европейската комисия да продължи стратегията си за разширяване? 

 

Да:  89,5%                Не: 4,5%                  Въздържали се: 6,1%             

Гласували общо: 426 

 

5. Дали ЕС все още има отношение към мен и моята компания? 

 

Да:  70,6%                Не: 16,0 %                  Въздържали се: 13,4%             

Гласували общо: 425 

 


