
ЕВРОПА, ЦЕННОСТИ И МЛАДЕЖ

Количествено проучване сред 500 души на възраст 
20-30 години, жители на големите градове на България

29 септември – 3 октомври 2016 г.



Методика на изследването 

• Период на провеждане: 29 септември – 3 октомври 2016 г. 
• Извадка: Случайна извадка от стационарни телефонни номера 

в големите градове на България, с квота по пол и възраст
• Обем на извадковата съвкупност: 500 души на възраст 20-30 

години
• Метод на регистриране на информацията: Стандартизирано 

телефонно интервю 

Характеристика на изследваната съвкупност
Пол Процент

Мъж 50,0%

Жена 50,0%

Местоживеене Процент

София 20,0%

Областен град 80,0%

Образование Процент

Висше магистър и по-високо 13,7%

Висше бакалавър 30,3%

Средно 55,7%

Основно и по-ниско 0,3%



ЛИЧНА СВОБОДА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ГЛОБАЛНО (НАДНАЦИОНАЛНО) НАЦИОНАЛНО (ЛОКАЛНО)

ОТСТОЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ
ОТВАРЯНЕ КЪМ ИДЕИТЕ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА 

И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА

СОЦИАЛНО РАВЕНСТВО И ГРИЖА ЗА ВСИЧКИ 

ГРАЖДАНИ 
ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНИЦИАТИВА 

ДОМИНИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ НУЖДИ 
ГРИЖА И ПОМОЩ ЗА ОКОЛНИТЕ 

РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА КОНСУМАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНИ БЛАГА 



Лична свобода – 
национална сигурност



Лична свобода – 
национална сигурност



Глобализация – национализъм 
Кое от следните твърдения е по-близко до Вашето мнение? Процент

В ЕС интересите на отделните нации трябва да са с приоритет 36,0%

В ЕС наднационалните общи интереси трябва да са с приоритет 51,7%

Не мога да преценя 12,3%



Глобализация – национализъм 
Кое от следните твърдения е най-близко до Вашето мнение? Процент

В ЕС всички хора трябва да имат свобода на придвижване и заселване 18,0%

В ЕС само европейските граждани трябва да имат свобода на придвижване 
и заселване 

36,3%

В ЕС всички хора трябва да имат свобода на придвижване, но не и на 
заселване 

42,3%

Не знам/ Не мога да преценя 3,3%



Европа 

Кое от следните твърдения е по-близко до Вашето мнение?
1. В Европа различните култури трябва да бъдат равнопоставени 

2. В Европа приоритет трябва да има традиционната християнска култура



Национална идентичност или глобализация и мултикултурализъм

Според Вас, по кой път трябва 
да върви България днес? 



Социално равенство и грижа за всички 
или приоритизиране на личната инициатива

Кое от следните твърдения е по-близко до Вашето мнение:
1. В обществото трябва да се постави приоритет върху грижата за всички 
граждани 
2. В обществото приоритет трябва да се постави върху личната инициатива



Индивидуални нужди или грижа за околните 

Според Вас, как постъпват младите в 
повечето случаи – съобразяват се със 

своите нужди или с нуждите на околните? 



Индивидуални нужди или грижа за околните 

Лично Вие как постъпвате в повечето случаи – 
съобразявате се със своите нужди или се 

съобразявате с околните? 



➢Около 84% от младите, които смятат, че в повечето случаи се съобразяват със своите 
собствени нужди, считат, че и техните връстници действат по идентичен начин. Около 
23% от тези, които считат, че в повечето случаи се съобразяват с нуждите на околните, 
споделят възгледа, че техните връстници мислят предимно за себе си.  
➢От своя страна, близо 67% от тези, които считат, че в повечето случаи се съобразяват 

повече с нуждите на околните, отколкото със своите собствени, смятат, че и техните 
връстници постъпват по същия начин. В същото време около 12% от тези, за които 
личните нужди са приоритет пред тези на околните, споделят възгледа, че младите се 
съобразяват с нуждите на околните.   

Col% Лично Вие как постъпвате в повечето случаи – съобразявате се със 
своите нужди или се съобразявате с тези на околните? 

Съобразявам се 
със своите нужди

Съобразявам се с 
нуждите на 
околните

Балансирам 
между своите 

нужди и тези на 
околните

Не мога да 
преценя

Според Вас, как 
постъпват 
младите в 

повечето случаи 
– съобразяват се 

със своите 
нужди или се 
съобразяват с 

нуждите на 
околните?

Съобразяват се 
със своите нужди 83,9% 22,7% 40,6% 0

Съобразяват се с 
нуждите на 
околните

11,6% 66,7% 8,5% 0

Балансират 
между своите 

нужди и тези на 
околните

4,5% 6,7% 49,1% 14,3%

Не мога да 
преценя 

0 4% 1,9% 85,7%

100% 100% 100% 100%

Индивидуални нужди или грижа за околните 



Развитие на личностни качества – консумация на материални блага 

Две трети от българите на възраст между 20 и 
30 години смятат, че приоритет за съвременната 
младеж е консумацията на материални блага. 

Това мнение се споделя от: 
•  65% от мъжете, 66% от жените;
•  70% от висшистите, 62% от хората със средно 
образование;
•  65% от столичани, 66% от жителите на страната.



Саморазвитие – Оцеляване 

Асоциация между облика на съвременното младо поколение с 
думата САМОРАЗВИТИЕ правят: 

   51% от мъжете и 43% от жените на възраст 20-30 години;
   53% от висшистите и 42% от хората със средно образование;
   48% от жителите на страната и 40% от столичани. 

Асоциация между облика на съвременната младеж с думата 
ОЦЕЛЯВАНЕ правят: 

   55% от жените и 43% от мъжете на възраст 20-30 години;
   51% от хората със средно образование и 46% от завършилите 

висше;
   60% от столичани и 46% от жителите на страната. 



Оценка и самооценка 
Кое от изброените постижения, 

според Вас, е най-важно за 
младите?

Процент

Да имат модни съвременни 
(последни модели) аксесоари – 
GSM, телевизор, таблет, кола и 

т.н. 

28,7%

Да бъдат независими 23,3%

Да изглеждат, да се обличат 
добре 

15,7%

Да бъдат компетентни 12%

Да оцеляват 10%

Да бъдат отговорни за другите 7,7%

Не мога да преценя 2,7%

Кое от изброените постижения 
е най-важно 

лично за Вас?

Процент

Да бъдете независими 26,3%

Да бъдете компетентни 22,7%

Да бъдете отговорни за другите 15,7%

Да имате модни съвременни 
(последни модели) аксесоари – 
GSM, телевизор, таблет, кола и 

т.н. 

14,7%

Да оцелявате 13,7%

Да изглеждате, да се обличате 
добре 

4,7%

Не мога да преценя 2,3%

Притежанието на 
материални ценности е 

доминиращо в оценката на 
младите за младите. 

Най-ценни личностни 
постижения за младите – 

да бъдат независими, 
компетентни и отговорни 

за другите. 



Какво значение за Вашия живот имат следните понятия:
достойнство, съвест, справедливост, толерантност



Какво значение за Вашия живот имат следните понятия:
достойнство, съвест, справедливост, толерантност

(Само отговор: “Голямо значение”)


