
 

За всяко от твърденията оградете: “+” ако сте съгласен, “?” за колебая се/не знам, “-“ ако не сте 
съгласен”, 

1.Въпроси за личната свобода +  ?   - 2.Въпроси за икономическата 
свобода 

+  ?   - 

1.Не трябва да се регулира 
публичното говорене, 

електронните медии, пресата 

 1.Държавата трябва да подпомага 
частния бизнес в областта на 

иновациите и създаването на нови 
работни места 

 

2 По отношение на делегираното 
финансиране на учениците, 

държавните и частни училища 
трябва да бъдат равноправни 

 2.Външната търговия се нуждае от 
определена регулация, вкл. 

тарифна, за да бъде защитена 
националната икономика 

 

3.Военната служба трябва да 
бъде доброволна. 

 3.В ЕС трябва да се въведе 
единна данъчна система 

 

4.Законите, забраняващи на 
пълнолетни да притежават и 
употребяват наркотици, носят 

повече вреда, отколкото полза. 

 4.Държавните разходи трябва да 
са под 40% от БНП 

 

5.Традиционните религии имат 
предимство в контактите с 

държавните институции 

 5.Държавата трябва да участва в 
регулацията на трудовия пазар 

 

6.Интернет се нуждае от 
определена регулация 

 6.Основната инфраструктура 
трябва да бъде държавна 

 

7.Хората трябва да бъдат 
свободни да влизат и излизат 
през границите; да живеят и 
работят където си изберат. 

     7.Хората трябва да могат сами да 
контролират собственото си 

пенсионно осигуряване. 
Необходима е приватизация и 

конкуренция в пенсионното 
осигуряване. 

 

8. Всички форми на брачно 
съжителство трябва да бъдат 

законни, включително браковете 
между лица от еднакъв пол и 

бракове между повече от двама 
души 

 8.Национализацията на 
монополните комунални компании 

е по-добро решение пред 
либерализацията на пазара   

 

9.Държавата е длъжна да следи и 
регулира сдруженията на 
гражданите в интерес на 
националната сигурност 

 9. Идеята за съществуване на 
общата селскостопанска политика 

в ЕС е добра. 

  

10. Решенията в ЕП спрямо 
съседните държави трябва да 
бъдат поддържани от всички 

български депутати след 
предварително съгласуване   

 10. Основната причина за 
злоупотребата с обществена 
длъжност за лична изгода е 

увеличената държавна намеса в 
икономиката 

 

11. Решенията за развитие на 
регионите трябва да се взимат на 
локално, а не на национално ниво  

     11. Браншовите организации са 
единствен представител на всяка 

гилдия 

   

 

 


