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Резултати от анкета сред членовете на БТПП: 
 

  Великобритания-излизане от Европейския съюз 



Въпрос 1: Какви са истинските причините според Вас за 
вземането на решение от избирателите на Великобритания за 

напускане на ЕС? 
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Недостатъчната активност на европейската 
администрация за споразумения с нови пазари 

(напр. с МЕРКОСУР, САЩ, Канада) 

По-голямото неформално влияние на определени 
страни в ЕС, за сметка на други, чиито позиции не се 

взимат предвид 

Други 

Прекалената централизация в ЕС 

Прекомерната намеса на ЕС във всяка сфера и 
ограничаване свободата на предприемачеството 

Високите разходи за участие в европейската 
интеграция и ниската възвръщаемост 

Недостатъчната ефективност на европейската 
администрация 



Въпрос 1: Коментари за причините за Brexit: ........ 

“Aнглийски 
консерватизъм” 

“Висок 
консерватизъм в по- 
старото поколение 

над 60 години” 

“Несправяне с 
емигрантския въпрос” 

“Манипулация на 
общественото 

мнение във 
Великобритания чрез 

полуистини” 

“Възможна е употребата на политическо 
участие чрез полулистка пропаганда с цел 

узаконяване на спекула (в предвид спада цената 
на паунда на валутните пазари) - все пак Brexit 

не е окончателно решение за излизане на 
Великобритания от ЕС.  

 
 Възможен е и сценарий за излизане на отделни 
държави от Обединеното кралство // пари или 
автономия - резултата от Brexit скоро ще даде 

резултати.” 

“Пряк контакт с 
руския пазар ” 



Въпрос 2: Кое решение смятате, че е по-добро? 
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Търсене на 
решения за 
промени в 
рамките на 

ЕС 

Отделяне на 
дадена 

страна от ЕС 

Друго 

“Отделянето не е решение, 
но управлението на ЕС и 

миграцията и санкциите е 
неправилно ” 

“Изхождайки от спецификите 
на районите - географски и 

културни ценности и традиции 
да се обособят по малки 

конгломерати, способни да 
оцеляват при кризи ” 



Въпрос 3: Как би се отразило върху Вашия бизнес конкретно 
излизането на Великобритания от ЕС? 
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Положително 

Друго 

Няма да се отрази, макар и да 
търгувам с Великобритания 

Негативно, защото имам 
бизнес отношения с фирми от 

Великобритания 

Няма да се отрази, защото 
нямам търговски отношения с 

фирми от там 
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“Негативно, въпреки че 
нямаме търговски отношения 
с фирми от Великобритания” 

“В случай, че ескалират 
настроения относно 

българите това неминуемо 
би довело както до промени 

в паричните потоци към 
България от работещи там 
българи. Би се отразило и на 
свободното движение посока 

Великобритания.” 



Благодаря за вниманието! 
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