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Ако сте гражданин на държава от ЕС, вие сте и 
европейски гражданин. Но какво означава това на 
практика? Какво е направил Европейският съюз за 
нас? Като начало, всички ние живеем в мирно време. 
Това е огромно постижение, но не е единственото 
нещо, което Европа е направила за нас. 
Ако сте на възраст между 14 и 18 години и имате 
желание да узнаете повече за Европейския съюз, то 
това издание е за вас. 
От него ще научите как е бил изграден Европейският 
съюз, какви ценности споделяме, кой какво прави в 
ЕС и как всичко това се отразява на ежедневието ви. 
Ще научите и за многото предизвикателства, с които 
ЕС се справя днес, предизвикателства, които ще 
оформят и вашето бъдеще.
Европейският съюз е изграден с течение на времето. 
Той е непрекъснато в процес на развитие и скоро ще 
дойде ред на вашето поколение да решава какви 
да са следващите стъпки. Така че сега е моментът 
да оформите собствените си виждания за ЕС. Това 
издание и съдържащите се в него упражнения 
би трябвало да ви накарат да се замислите по 
поставените въпроси не само когато сте сами, но и 
когато говорите за Европа със своите приятели и 
семейството си.

Брошурата е придружена от онлайн викторина, 
която е забавен начин да преговорите някои от 
разгледаните теми. 
Ако имате забележки или предложения във връзка 
с това издание, можете да ги изпратите на адрес: 
comm-publi-feedback@ec.europa.eu

europa.eu/!Wc97DR

mailto:comm-publi-feedback@ec.europa.eu
http://europa.eu/!Wc97DR
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КАКВО 
ПРЕДСТАВЛЯВА 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ 

СЪЮЗ?

ОТ СЪЗДАВАНЕТО МУ ПРЕЗ 1957 Г. БРОЯТ НА ДЪРЖАВИТЕ 
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НАРАСНА ОТ ШЕСТ НА 28. ТЕ 

ОБЕДИНЯВАТ СИЛИТЕ СИ, ЗА ДА ИЗГРАДЯТ ЗАЕДНО ЕДНО 
ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ. КОИ СТРАНИ ЧЛЕНУВАТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ И КОГА СА СЕ ПРИСЪЕДИНИЛИ? В ТАЗИ ГЛАВА ЩЕ 
НАУЧИТЕ КАК ЕС Е СТАНАЛ ТОВА, КОЕТО Е ДНЕС, КАКТО И 

КАКВО ГО ПРАВИ ТОЛКОВА УНИКАЛЕН.
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Държавите — членки на ЕС
Европейският съюз не е държава, а уникално партньорство между 
европейски държави, известни като държави членки. Заедно те 
съставляват голяма част от континента Европа. В ЕС живеят над 
510 милиона души, които се равняват на около 7 % от населението в 
света. Гражданите на държавите — членки на ЕС, са граждани и на 
Европейския съюз.
В момента ЕС се състои от 28 държави. През юни 2016 г. една от тях, 
Обединеното кралство, гласува за напускане на ЕС. До приключването 
на преговорите за оттегляне обаче Обединеното кралство остава член 
на ЕС с всички произтичащи от това права и задължения.

УПРАЖНЕНИЕ 1   

КОИ ДЪРЖАВИ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС?
Разгледайте списъка със знамената и имената на държавите отдясно. 
Всички те се намират в Европа, но не всички членуват в Европейския съюз. 
Посочете кои държави от списъка членуват в ЕС. След това ги намерете на 
картата. Ако се нуждаете от помощ, вижте този уебсайт: europa.eu/!JD79MY

АЛБАНИЯ

АНДОРА

АВСТРИЯ

БЕЛГИЯ
БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА
БЪЛГАРИЯ

ХЪРВАТИЯ

КИПЪР

ЧЕШКА 
РЕПУБЛИКА

ДАНИЯ

ЕСТОНИЯ

ФИНЛАНДИЯ

БИВША ЮГОСЛАВСКА 
РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЯ

ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

ГЪРЦИЯ

УНГАРИЯ

ИСЛАНДИЯ

ИРЛАНДИЯ

ИТАЛИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИХТЕНЩАЙН

ЛИТВА

ЛЮКСЕМБУРГ

МАЛТА

МОЛДОВА

ЧЕРНА ГОРА

НИДЕРЛАНДИЯ

НОРВЕГИЯ

ПОЛША

ПОРТУГАЛИЯ

РУМЪНИЯ

СЪРБИЯ

СЛОВАКИЯ

СЛОВЕНИЯ

ИСПАНИЯ

ШВЕЦИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

УКРАЙНА

ОБЕДИНЕНО 
КРАЛСТВО

ТУРЦИЯ

ВАТИКАНА

http://europa.eu/!JD79MY
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УПРАЖНЕНИЕ 2   

КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА ТЕЗИ СТРАНИ ИЛИ КАКВО  
МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ ЗА ТЯХ?
Представете си, че работите за туристическа агенция в Европа. Изберете две държави 
в ЕС, които познавате най-добре, и изгответе кратко изложение, предназначено за 
туристи. Например колко души живеят в тях и кои са столиците им? Какво могат те да 
предложат на посетителите (храна, култура, език и т.н.)?

ОБЕДИНЕНИ В МНОГООБРАЗИЕТО
Европейски ценности
Чували ли сте някога израза „Единство в многообразието“? Това е мотото на 
ЕС и то е израз на ценностите на ЕС. Въпреки че всяка държава в ЕС има свои 
собствени култура, език и традиции, всички те споделят едни и същи общи 
ценности и трябва да ги зачитат, ако искат да са част от Европейския съюз.
Основната ценност, която обединява всички държави членки, е демокрацията. 
Това означава, че само демократични държави могат да членуват в ЕС.
Другите ценности на ЕС, които се споделят от всички държави членки, 
са зачитането на човешкото достойнство, свободата, равенството, 
върховенството на закона и правата на човека, включително правата на 
хората, принадлежащи към малцинствени групи.
Тези ценности са залегнали във важен правен текст, наречен договор, който 
всички държави членки са одобрили и следователно трябва да спазват. Договорът 
от Лисабон е най-новият. Той е подписан в столицата на Португалия през 2007 г.

 Официални езици в ЕС
В Европейския съюз има 24 официални езика.

Защо официалните езици са толкова много? ЕС не би 
могъл да съществува без държавите членки и гражданите 
си. Като демократична организация той трябва да общува 

с правителствата на държавите членки, гражданите, 
дружествата и публичните органи на техния собствен език. 
Хората имат право да знаят какво се прави в тяхно име. Те 

трябва освен това да могат да участват активно в работата на 
ЕС, без да им се налага преди това да учат чужд език. Знаехте 

ли, че можете да пишете до институциите на ЕС на всеки от 
24-те официални езика и да получите отговор на същия език?

В тази интерактивна аудиоброшура можете да чуете как 
звучат всичките 24 езика, когато се говорят:  

europa.eu/!wK43Vf

DOBRÓ ÚTRO / BUENOS DÍAS 
DOBRÉ RÁNO / GOD MORGEN
GUTEN MORGEN / TERE HOMMIKUST
KALIMERA / GOOD MORNING
BONJOUR / DIA DUIT
DOBRO JUTRO / BUONGIORNO
LABAS RYTAS / LABRĪT
JÓ NAPOT / L-GĦODWA T-TAJBA 
GOEDEMORGEN / DZIEŃ DOBRY / BOM DIA
BUNĂ DIMINEAŢA / DOBRÉ RÁNO
DOBRO JUTRO / HYVÄÄ HUOMENTA
GOD MORGON

http://europa.eu/!wK43Vf
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

EC
ОТ 1957 Г. НАСАМ

EC EC
ОБЕДИНЕНИ В 

МНОГООБРАЗИЕТО

28 ДЪРЖАВИ

EC

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ... 

На знамето на Европа 
са изобразени 12 
златни звезди на 
син фон. То е прието 

през 1984 г. от Европейския съюз 
(наричан тогава Европейска 
икономическа общност) и сега 
се развява над парламенти, 
общински сгради, паркове и 
паметници в цяла Европа.
Композицията символизира 
народите на Европа, като кръгът 
представлява тяхното единство. 
Броят на звездите никога не се 
променя — те винаги са 12, което 
символизира съвършенството и 
целостта.

От шест до 28 държави — членки на ЕС
Както вече видяхме, ЕС се състои от напълно различни държави. Най-голямата от 
тях, Германия, наброява близо 82 милиона жители, а най-малката, Малта — 400 000. 
Европейците говорят различни езици и използват три различни азбуки (латиница, 
гръцка и кирилица). Има различни традиции, култури, храни и фолклорни празници.
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УПРАЖНЕНИЕ 3

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ЦЕННОСТИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ  
НА ЕС НА ПРАКТИКА
Част 1. Поставете „Х“ в правилната колона за всеки от деветте въпроса по-долу. Разделете 
се на малки групи и обсъдете какво според вас дадена държава трябва да прави и никога не 
трябва да прави, ако иска да бъде част от ЕС.

A country …
А)

Може да се 
присъедини към ЕС

Б)
Не може да се 

присъедини към ЕС

1 Която не осигурява свобода на печата

2 Която практикува смъртното наказание

3 Която позволява на гражданите да 
протестират срещу правителството

4 Чийто парламент се избира периодично

5 В която управлява пожизнено президент, 
който се наследява на поста от своя син 
или дъщеря

6 В която военните определят политиката 
и при нужда се намесват във вътрешната 
политика с военни действия

7 В която хората се считат за невинни, 
докато вината им не бъде съдебно 
установена

8 В която има само една партия и поради 
това тази партия управлява винаги

9 Която защитава малцинствата, дори когато 
мнозинството е настроено срещу тях

Част 2. Разделете се на малки групи, изберете две от петте ценности на ЕС, изброени  
по-долу, и обсъдете с другите в групата си какво означават те за вас:.

ДЕМОКРАЦИЯ
ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО
СВОБОДА
РАВЕНСТВО
ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
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Как е започнало всичко?
След Втората световна война, продължила от 1939 до 1945 г. и започнала само 20 години след 
края на Първата световна война, хората са твърдо решени, че подобно нещо никога повече не 
бива да се повтаря.
Между 1945 и 1950 г. няколко европейски политици, в това число Робер Шуман, Конрад 
Аденауер, Алчиде де Гаспери и Уинстън Чърчил, започват процеса по създаването на 
Европейския съюз, в който живеем днес. В Западна Европа са създадени нови структури за 
икономическо и политическо обединяване на европейските държави с цел осигуряване на 
траен мир и просперитет.
На 9 май 1950 г. Робер Шуман (тогава министър на външните работи на Франция) предлага 
производството на въглища и стомана, суровините, използвани за подготовка за война, да се 
управлява съвместно, за да се гарантира, че никоя държава няма да може тайно да се въоръжи 
срещу останалите. Тогава въглищата са играели ролята, която днес имат нефтът и природният 
газ — те са били най-важният енергиен източник. Европейската общност за въглища и 
стомана, на основата на която е създаден днешният ЕС, възниква през 1952 г. Тя е основана от 
шест съседни държави: Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция.

Разширено сътрудничество
Няколко години по-късно шестте държави основателки 
решават да разширят сътрудничеството си в други 
сектори на икономиката. Римският договор е подписан 
през 1957 г. и с него се създава Европейската 
икономическа общност. Взаимната враждебност се 
заменя от сътрудничество. И това сътрудничество 
е изключително успешно. Европейската общност 
отбелязва огромен икономически подем. Нищо чудно, 
че с годините искания за присъединяване отправят и 
много други държави.

1957РИМСКИ ДОГОВОР:
ЕВРОПЕЙСКА  

ИКОНОМИЧЕСКА  
ОБЩНОСТ
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Нови членки
През 1973 г. към ЕС се присъединяват Дания, Ирландия и Обединеното кралство. 

Няколко години по-късно три европейски държави, които преди това са управлявани 
от диктатури, стават демократични и също могат да кандидатстват за членство. Това 

са Гърция, която се присъединява през 1981 г., последвана от Испания и Португалия 
през 1986 г. Австрия, Финландия и Швеция се присъединяват към Европейския съюз 

през 1995 г. и с това членовете на Съюза стават 15.
Скоро след Втората световна война Европа е разделена на източна и западна 
част от Желязната завеса и започва Студената война, продължила 40 години. 

Берлинската стена е символ на това разделение. След падането ѝ през 
1989 г. пред държавите от Централна и Източна Европа, които преди това са 

контролирани от бившия Съветски съюз, се открива възможност да реформират 
своите системи и да кандидатстват за присъединяване към ЕС. През 2004 г. към 

ЕС се присъединяват осем държави от Централна и Източна Европа: Естония, 
Латвия, Литва, Полша, Словакия, Словения, Унгария и Чешката република. 
Същата година членки стават средиземноморските острови Кипър и Малта. 

През 2007 г. се присъединяват България и Румъния, а Република Хърватия става 
двадесет и осмата членка на ЕС през 2013 г.

Добавянето на нови членки към ЕС спомогна за поддържане на мира и 
стабилността в Европа и за разширяване на демокрацията и единния 

пазар. Всяка нова държава членка трябва да е готова да се присъедини 
към договорите и да приеме цялото законодателство на ЕС. Тя трябва да 

зачита принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и 
основните свободи и върховенството на закона. 

КИПЪР

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

СЛОВАКИЯ

УНГАРИЯ

РУМЪНИЯ

БЪЛГАРИЯ

ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ
НИДЕРЛАНДИЯ

ДАНИЯ
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

ИРЛАНДИЯ

ИСПАНИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

АВСТРИЯ

ФИНЛАНДИЯ

ЕСТОНИЯ

ПОЛША

ШВЕЦИЯ

БЕЛГИЯ

ЛЮКСЕМБУРГ

ГЪРЦИЯ

2004 г.

2007 г.

2013 г.

1986 г.

1973 г.

1957 г.

1995 г.

1981 г.

Италия

ХЪРВАТИЯ

СЛОВЕНИЯ

МАЛТА
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Нобелова награда за мир
Дори и понякога между държавите 
в ЕС да има разногласия, основните 
принципи на ЕС не са се променили 
през последните 70 години. През 2012 г., 
благодарение на неуморната си работа за 
мира, демокрацията и правата на човека 
в Европа и по света, Европейският съюз 
получи Нобеловата награда за мир. Така 
ЕС стана първото обединение от държави 
в света, на което бе оказана тази чест.

1500 1700 1800 1900

1957

2017

70 ГОДИНИ  
НА ТРАЕН МИР

Война Мир

УПРАЖНЕНИЕ 4

КАКВО ОЗНАЧАВА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ  
ЗА МЛАДИТЕ ХОРА?
Както видяхме, началото на Европейския съюз е поставено в началото на 50-те години на 
ХХ век, когато основните му правила са определени от хората, преживели зверствата на 
една или дори на две световни войни. Тези войни причиниха десетки милиони жертви 
на целия континент. Идеята е да се избегнат бъдещи конфликти, като се създаде тясно 
сътрудничество между държавите и се обединят гражданите им: доста смел проект за 
държави и народи, които до неотдавна са били във война.

В днешно време не са много младите хора, които все още имат живи роднини, които да им 
разкажат за преживяванията си в онези трудни времена. Вие и вашите приятели сте родени 
през или около 2000 г., когато в Европа вече царуват мир и просперитет в продължение на 50 
години. Като млад човек, какво мислите за този продължителен мир в Европа? Приемате ли го 
за даденост, или понякога се притеснявате за бъдещето? Обсъдете това със съучениците си.



ЧЕСТО ЧУВАМЕ В НОВИНИТЕ, ЧЕ „БРЮКСЕЛ“ Е РЕШИЛ ЕДНО 
ИЛИ ДРУГО. КАКВО ТОЧНО ОБАЧЕ ОЗНАЧАВА ТОВА?  

КОЙ ИЛИ КАКВО ТОЧНО Е „БРЮКСЕЛ“? В ТАЗИ ГЛАВА ЩЕ 
НАМЕРИТЕ КРАТЪК ОБЗОР НА СТРУКТУРАТА НА ЕС.  

КОИ СА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС И КАКВО ПРАВЯТ ТЕ?  
КАКВИ СА ТЕХНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

14

КАК 
ФУНКЦИОНИРА 

ЕС?
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+17
+16

+18

Европейските 
граждани избират 
пряко членовете 
на Европейския 
парламент

Европейска народна партия 
(Християндемократи)
Прогресивен алианс на 
социалистите и демократите
Европейски консерватори  
и реформисти
Алианс на либералите  
и демократите за Европа
Европейска обединена левица/
Северна зелена левица
Зелени/Европейски свободен 
алианс
Европа на свободата  
и пряката демокрация
Европа на нациите  
и свободите
независими членове

Кой какви решения взема в ЕС?
Когато се говори за политика, често се споменават 
различни хора: например министър-председателят на 
страната ви или някой водач на опозицията. Това се дължи 
на факта, че решенията и политиките се определят от 
хората. Същото се отнася и за ЕС.
Европейските институции са чисто и просто места, където 
политиците от всички държави — членки на ЕС, могат да се 
срещат, за да работят заедно за постигането на конкретни 
резултати. Нека разгледаме институциите, в които се вземат 
повечето решения.EE

БРЮКСЕЛ

БЕЛГИЯ

СТРАСБУРГ

ФРАНЦИЯ

Европейски парламент
Европейският парламент е гласът на гражданите. 
Той представлява гражданите на държавите 
в ЕС и членовете му се избират директно от 
тях на всеки 5 години. Следващите избори за 
Европейски парламент ще се проведат през 
пролетта на 2019 г. Получавате право да гласувате, 
след като навършите 18 години — това важи за 
всички държави членки с изключение на Австрия, 
където можете да гласувате, след като навършите 
16 години, и Гърция, където можете да гласувате, 
след като навършите 17 години.

ЧЛЕНОВЕ НА  
ПАРЛАМЕНТА

СЕСИИ/ 
ГОДИНА

СЕСИИ/ 
ГОДИНА

europarl.europa.eu/portal/bg
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http://europarl.europa.eu/portal/bg


Главните заседания на Парламента, познати също като „пленарни 
заседания“, се провеждат в Страсбург, Франция, 12 пъти годишно и в 
Брюксел, Белгия, пет пъти годишно.
В Парламента има 751 депутати от всички държави в ЕС. Въз основа 
на размера си големите държави имат повече депутати от малките. 
Например: Германия, която е с най-голямо население в ЕС, има 
96 депутати, а Естония, Кипър, Люксембург и Малта имат по шест. 
Депутатите със сходни политически възгледи работят заедно в 
политически групи. Те не формират групи по националност.
Парламентът взема решения относно европейското законодателство 
заедно със Съвета. Ако Парламентът и Съветът не могат да се 
споразумеят по даден законодателен акт, той не се приема. Парламентът 
избира председателя на Европейската комисия и одобрява 28-те ѝ 
членове. Освен това той одобрява бюджета на Европейския съюз.

LAST EUROPEAN
ELECTIONS

SPRING
2014

NEXT EUROPEAN
ELECTIONS

SPRING
2019
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УПРАЖНЕНИЕ 5

ВАШИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ
Следващите избори за Европейски парламент ще се проведат през пролетта на 2019 г. и дотогава 
може да получите правото да гласувате. Вашите представители ще работят в политически групи с 
членовете на Европейския парламент от останалите държави в ЕС. Понастоящем в Европейския 
парламент има осем политически групи. За да се образува политическа група, са необходими 
25 депутати и в нея трябва да са представени поне една четвърт от държавите в ЕС. Членовете 
на ЕП могат да членуват само в една политическа група; някои не принадлежат към нито една 
политическа група и се наричат „независими членове на ЕП“.

В малки групи разгледайте следната таблица, за да 
разберете кои партии от вашата държава са имали успех 
на предходните европейски избори и към кои групи 
принадлежат: europa.eu/!mx96xK

Разгледайте по-подробно тук: europa.eu/!FY67gr. 
Разпознавате ли някои от депутатите от вашата 
държава?

MP MEMBER
NAME

NATIONALITY

POLITICAL GROUP

ИМЕ НА 
ЧЛЕНА НА ЕП

ГРАЖДАНСТВО

ПОЛИТИЧЕСКА ГРУПА

http://europa.eu/!mx96xK
http://europa.eu/!FY67gr
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Ръководителите на ЕС 
и държавите членки 
участват в европейски 
срещи на върха, 
председателствани от 
председателя на Съвета

СРЕЩИ  
НА ВЪРХА/ 
ГОДИНА

НАЙ-МАЛКО

4

Съвет на Европейския съюз
Съветът на Европейския съюз представлява 
правителствата на държавите в ЕС. В Съвета 
се срещат министрите от всички държави в ЕС, 
за да обсъждат въпроси, свързани със Съюза, и 
да вземат решения относно неговите политики 
и закони. Министрите, които заседават, се 
определят спрямо обсъжданата тема. Ако 
например заседанието е за замърсяването на 
въздуха, ще се срещнат министрите на околната 
среда. Ако основната тема е безработицата, ще 
се съберат министрите, отговарящи за труда и 
социалните въпроси.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ... 
Можете да гледате 
Съвета в действие 
на всички езици 
на ЕС тук: video.
consilium.europa.
eu/bg/webcasts

consilium.europa.eu/bg/council-eu

Европейски съвет 
Европейският съвет събира 

президентите или министър-
председателите на държавите в ЕС. Те 

заседават най-малко четири пъти годишно. 
Често заседанията им се наричат „европейски 

срещи на върха“. Европейският съвет определя 
основните приоритети и общата насока на 

политиката на ЕС.  
Той се ръководи от председател, избиран  

на всеки 2,5 години.
Европейският съвет не приема 

законодателството на ЕС. Това е работа 
на Европейския парламент и 

Съвета на Европейския 
съюз.

https://video.consilium.europa.eu/bg/webcasts
https://video.consilium.europa.eu/bg/webcasts
https://video.consilium.europa.eu/bg/webcasts
http://consilium.europa.eu/bg/council-eu


УПРАЖНЕНИЕ 6

ГЛАСУВАНЕ В СЪВЕТА
На заседанията на Съвета около 80 % от законодателните 
предложения се приемат с мнозинство. Всеки министър 
има право на един глас: той може да гласува за или против 
дадено предложение, или да се въздържи. Броят на 
представените граждани обаче варира според големината 
на държавата. Поради тази причина за приемането на 
дадено решение се изисква „двойно мнозинство“ (наричано 
също „квалифицирано мнозинство“): 55 % от държавите 
в ЕС трябва да гласуват „за“ и те трябва също така да 
представляват поне 65 % от населението на ЕС. 

За повече подробности вижте europa.eu/!JV79MC

Представете си, че класът ви е събрал пари за екскурзия и 
трябва да се споразумеете за дестинация. Всички ли сте на 
едно и също мнение, или е необходимо да гласувате като в 
Съвета? Да приемем, че сте министри в Съвета на Европейския 
съюз и искате да поставите предложената дестинация на 
гласуване, като приемането трябва да е с двойно мнозинство.

Изпробвайте калкулатора на гласовете на уебсайта на Съвета, 
за да видите как работи тази система: europa.eu/!hQ83Vu

Един от вас представлява Европейската комисия и взема 
думата за една минута, за да защити определена дестинация. 
Един от вас представлява секретариата на Съвета и отговаря 
за калкулатора на гласовете. Ролите на министрите от всяка от 
28-те държави в ЕС се разпределят сред останалите ученици.

След това всяка държава заявява дали е за, или против 
предложената дестинация и гласуването се регистрира в 
калкулатора на гласовете на Съвета. Какво се случи? Успяхте 
ли да постигнете съгласие по предложената дестинация? 
Обсъдете размислите си по този въпрос с групата.

Съветът е единият от двата органа, които вземат решения. Нищо не може да се 
направи в Европейския съюз без Съвета и без министрите от всички държави  
в ЕС. Съветът взема решенията си с мнозинство и в някои случаи с единодушие.
Правилата за гласуване в Съвета се определят от държавите в ЕС. Те са се 
споразумели да запазят приемането с единодушие в някои чувствителни 
области. Ако например заседанието е за данъчното облагане или въпроси, 
свързани със сигурността, всички министри трябва да бъдат съгласни, за да 
може дадено решение да бъде прието. В много други области министрите 
вземат решения с мнозинство. Законодателен акт на ЕС за третирането на 
градските отпадъци например може да бъде приет в Съвета с мнозинство. 
Всички държави в ЕС се редуват на 6 месеца, за да ръководят работата на 
Съвета. През 2017 г. председателстват Малта и Естония, следвани от България 
и Австрия през 2018 г. и Финландия и Румъния през 2019 г.

ОБИКНОВЕНО  
МНОЗИНСТВО ИЛИ  
ДВОЙНО/ 
КВАЛИФИЦИРАНО 
МНОЗИНСТВО

28
държави членки
Минимален брой гласове  
„за“, необходим за  
приемане: 55 % = 16

ЗА

……

ПРОТИВ

……

ВЪЗДЪР-
ЖАЛ СЕ
……

ОБЩО ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО = 

население
Минимален брой гласове „за“, 
необходим за приемане: 65 % 

използвайте калкулатора  
на гласовете

МАЛТА — 0,09 % ОТ  
НАСЕЛЕНИЕТО НА ЕС

ГЕРМАНИЯ — 16,06 %  
ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ЕС
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http://europa.eu/!JV79MC
http://europa.eu/!hQ83Vu


 

Европейската комисия се състои от 28 
членове — един председател и 27 комисари 
(в това число заместник-председателите). 

Председателят се предлага от Европейския съвет и се 
избира официално за 5-годишен мандат от Европейския 
парламент. От всяка държава в ЕС има по един комисар. 
Комисарите също се назначават за 5-годишен мандат, 

след като бъдат предложени от съответното им 
правителство и одобрени от Европейския парламент. 

Комисарите не представляват гледната точка  
на държавата си на произход, а общия интерес 

на ЕС. Всеки член на Комисията отговаря 
за конкретна област, като енергетика, 

икономика или  
търговия.

Европейската комисия е 
изпълнителният орган на ЕС

Европейската комисия предлага нови закони 
и програми в общия интерес на ЕС. Преди да 

внесе предложение, Комисията търси мнението 
на националните парламенти, правителствата, 

заинтересовани групи и експерти, както и на 
широката общественост, която се приканва да 

представи коментарите си онлайн.
Предложенията на Комисията се разглеждат 

внимателно и подробно от Европейския 
парламент и Съвета. Тези две институции 
вземат окончателното решение по всички 

закони на ЕС. Разбира се, те могат да внасят 
изменения в предложенията или да ги 

отхвърлят изцяло.
Европейската комисия е „изпълнителният 

орган“ на ЕС. Тя управлява политиките на ЕС и 
неговия бюджет и се грижи държавите членки 

да прилагат правилно законодателството на ЕС.

Европейска комисия

ec.europa.eu/commission

19

СЛЕДИ ЗА 
ПРИЛАГАНЕ-

ТО НА 
ПРАВОТО НА 

ЕСЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ 

УПРАВЛЯВА 
БЮДЖЕТА

СЛЕДИ ЗА 
ПРИЛАГАНЕ-

ТО НА 
ПРАВОТО НА 

ЕСЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ 

УПРАВЛЯВА 
БЮДЖЕТА

СЛЕДИ ЗА 
ПРИЛАГАНЕ-

ТО НА 
ПРАВОТО НА 

ЕСЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ 

УПРАВЛЯВА 
БЮДЖЕТА

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ec.europa.eu/commission
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Можете 

да посетите 
европейските 

институции, в това число 
Европейския парламент, 

Съвета, Европейския 
съвет и Европейската 

комисия.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ... 
Ежедневната работа на Комисията 
се осъществява от нейния 
административен персонал, 
експерти, писмени и устни преводачи 
и асистенти. Длъжностните лица в 
Комисията ― както и служителите на 
останалите институции на ЕС ―  
се наемат чрез Европейската  
служба за подбор на персонал:  
epso.europa.eu
Тези длъжностни лица са граждани 
на държава от ЕС и се подбират 
с конкурс. За Комисията работят 
около 33 000 души. Броят им може да 
изглежда голям, но в действителност 
е по-малък от броя на служителите 
в общинските администрации на 
повечето големи градове в Европа.
Ако това ви звучи като кариера, 
от която евентуално се 
интересувате, бихте могли да 
започнете като стажант. Щом 
завършите университет, можете да 
кандидатствате за стаж  
в ЕС. Повече информация е  
достъпна тук: europa.eu/!xj83Td

europa.eu/!cv88yt
ДУШИ РАБОТЯТ  
В ЕВРОПЕЙСКАТА 
КОМИСИЯ

33 000

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ... 
МОЖЕТЕ  

ДА ПОСЕТИТЕ  
ЕВРОПЕЙСКИТЕ  
ИНСТИТУЦИИ!

europarl.europa.eu/visiting/bg

co
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ts

https://epso.europa.eu/
http://europa.eu/!xj83Td
http://europa.eu/!cv88yt
http://europarl.europa.eu/visiting/bg
http://consilium.europa.eu/bg/contact/visits
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Съд на Европейския съюз
През последните 60 години държавите в ЕС са изготвили заедно много 
законодателни актове на Съюза. Разбираемо е възникването на някои 
спорове относно тълкуването им, когато бъдат приложени на практика 
във всяка държава в ЕС. Ако национален съд се колебае относно 
тълкуването на даден законодателен акт на ЕС, той може да се обърне 
към Съда на Европейския съюз за разяснение. Също така отделните 
държави в ЕС не винаги прилагат правилно неговото законодателство. 
В такъв случай Комисията или друга държава в ЕС може да сезира 
Съда на Европейския съюз. Съдът се намира в Люксембург и в състава 
му влиза по един съдия от всяка държава в ЕС. Той гарантира, че 
законодателството на ЕС се тълкува и прилага по един и същ начин 
във всяка държава членка. За повече информация вижте curia.europa.eu

УПРАЖНЕНИЕ 7

КОЙ КАКВО ПРАВИ В ЕС?
Представихме ви доста голям обем информация за институциите! Въпреки това е  
важно да се разбере какво точно представлява т.нар. „Брюксел“ и кой за какво отговаря в 
ЕС. Направете теста по-долу, за да проверите какво сте запомнили. Отбележете с „Х“  
в квадратчето на институцията (институциите), за която(които) се отнася описанието!

Кой...? 
Европейски 
парламент

Европейски 
съвет

Съвет на 
Европейския 

съюз

Европейска 
комисия

Съд на 
Европейския 

съюз

1. Внася предложения за 
закони на ЕС

2. Одобрява закони на ЕС

3. Състои се (само) от по 
един представител/член 
от всяка държава в ЕС

4. Избира се от 
гражданите на ЕС

5. Изпълнява бюджета

6. Представлява 
интересите на 
гражданите

7. Представлява 
интересите на 
държавите в ЕС/техните 
правителства

8. Взема решения 
за тълкуването на 
законите на ЕС

9. Определя общата насока 
на политиката на ЕС

https://curia.europa.eu/
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Освен гореописаните  
институции вероятно сте  
чували и за следните други 
институции и органи на ЕС.
 § Европейска централна банка: 

www.ecb.europa.eu

 § Европейска сметна палата:  
eca.europa.eu

 § Европейска служба за външна 
дейност: eeas.europa.eu

 § Европейски икономически и 
социален комитет: eesc.europa.eu

 § Европейски комитет на 
регионите: cor.europa.eu

 § Европейска инвестиционна 
банка: eib.europa.eu

 § Европейски омбудсман: 
ombudsman.europa.eu

 § Европейски надзорен орган по 
защита на данните: edps.europa.eu

За повече  
информация вижте  
europa.eu/!mG47TH   

УПРАЖНЕНИЕ 8

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОТО В ЕС
Най-често използваната процедура за законотворчество в ЕС се нарича „обикновена 
законодателна процедура“. При нея предложението за нов закон се внася, след това се 
разглежда и обсъжда не повече от три пъти (т.нар. четения). Ако не може да се постигне 
съгласие, предложението се оттегля.

В трите четения участват основно три институции: Европейският парламент, Съветът 
на Европейския съюз и Европейската комисия. Моля, поставете всяка институция в 
правилното поле по-долу.

разгледан

НОВ ЗАКОН 
НА ЕС

при споразумение

ПРОЕКТОЗАКОН
НА ЕС

ПРОЕКТОЗАКОН 
НА ЕС

l

l

pp

l
Предлага законодателство

Приема, изменя или отхвърля предложеното  законодателство

ПРОЕКТОЗАКОН 
НА ЕС

разгледан

www.ecb.europa.eu
http://www.eca.europa.eu/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
http://www.eesc.europa.eu/
http://cor.europa.eu/
http://eib.europa.eu/
https://www.ombudsman.europa.eu/
http://edps.europa.eu
http://europa.eu/!mG47TH
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УПРАЖНЕНИЕ 9

КОЙ КОЙ Е?
Вече знаете много за европейските институции, но познавате ли имената и лицата на 
хората, които ги ръководят? Например кой е настоящият председател на Европейската 
комисия? И кои са останалите хора на снимките? Проверете знанията си по-долу.

Поставете правилната цифра в полето до следните имена:

Доналд Туск Жан-Клод Юнкер Антонио Таяни Федерика Могерини 

А сега проверете дали можете да ги съчетаете със съответната им длъжност, като поставите 
правилната цифра във всяко поле по-долу:

Председател  
на 
Европейския 
парламент

Върховен 
представител 
на Съюза по 
въпросите на 
външните работи 
и политиката 
на сигурност и 
заместник-
председател на 
Европейската 
комисия

Председател на 
Европейския 
съвет

Председател на 
Европейската комисия

1 2 3 4

Лидерите на ЕС 
присъстват на 

срещата със САЩ
май 2017 г.
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Гласът ви на парламентарните 
избори във вашата държава

Гласът ви 
на изборите за 

Европейски 
парламент

помага за избора на

правителството 
във вашата държава

1. Държавният или 
правителствен 
ръководител на 

вашата държава е 
член на Европейския 

съвет

2. Министрите на 
образованието, околната 

среда и т.н. на вашата 
държава вземат решения на 

заседанията на Съвета

вашите представители в 
Европейския парламент, 

които работят в политически 
групи заедно с депутатите от 

други държави в ЕС

U
помага за избора на

U
I I

Влиянието ви като европейски гражданин
В качеството си на европейски гражданин можете да влияете върху политиките  
на ЕС по няколко начина.
Първо, като гласувате на парламентарните избори във вашата държава: по правило 
спечелилата партия след това съставя правителство. Министрите от това правителство 
представляват държавата ви в Съвета на Европейския съюз, който играе важна роля в 
законотворчеството на ЕС.
Второ, като гласувате на изборите за Европейски парламент: Европейският парламент 
играе също толкова важна роля в законотворчеството на ЕС и гласът ви ще помогне да се 
определя позицията на тази институция по предлаганите законодателни актове. Обикновено 
най-голямата политическа група в Европейския парламент решава кой да бъде председател 
на Европейската комисия, така че гласът ви ще помогне за определяне и на това.

Трето, като европейски гражданин можете да изразите 
индивидуалното си мнение, като участвате в обществени 
консултации онлайн. Преди да внесе предложения за нови закони на 
ЕС и по време на целия процес на вземане на решения, Европейската 
комисия търси мненията на гражданите и заинтересованите страни.

Допълнителна 
информация за това 

как можете да влияете 
върху политиките на ЕС 
ще намерите на адрес  

europa.eu/!km46bW

http://europa.eu/!km46bW
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УПРАЖНЕНИЕ 10 

ПРИОРИТЕТИ ЗА ВАШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ  
В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
В малки групи направете списък с пет основни теми, които искате той да защитава в 
Европейския парламент. Като пример можете да прочетете резолюцията на Парламента относно 
намаляването на пластмасовите пликове в Европа на следния адрес: europa.eu/!hc46jx

1.………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.……………………………………………………………………………………………………………

5.……………………………………………………………………………………………………………

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ... 
Представители на Европейската комисия са на 
разположение да ви изслушат и да разговарят 
с вас в собствената ви държава членка. Можете 
да изразите мнението си или чисто и просто да 
получите търсената от вас информация за ЕС 
на собствения си език в представителствата на 
Европейската комисия във всяка държава членка 
или в информационните центрове на Europe Direct. 
Ще намерите координатите за връзка в края на 
тази брошура.

Четвърто, можете да изразите мнението си за това, което става 
в Европейския съюз, по време на множеството граждански 
диалози, провеждани на цялата територия на ЕС. Те ви дават 
възможност да обсъждате европейски въпроси с комисарите и 
други високопоставени представители. Проверете дали наскоро се 
е състоял или предстои диалог във вашия район: europa.eu/!fY44xr  
Накрая, гражданите на ЕС могат да започнат или да подкрепят 
европейска гражданска инициатива (europa.eu/!Qb76Ht). На 
практика това означава, че обществеността може да прикани 
Европейската комисия да предложи законодателство по конкретен 
въпрос, за който отговаря ЕС, като например околната среда, 
селското стопанство или транспорта. За започване на европейска 
гражданска инициатива са необходими един милион души. или 
само 0,2 % от населението на ЕС от поне седем държави от Съюза.

Лого на Европейската 
гражданска инициатива

http://europa.eu/!hc46jx
http://europa.eu/!fY44xr
http://europa.eu/!Qb76Ht
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КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ НИЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ 
ОТ ОСНОВНИ НЕЩА, КОИТО ПРИЕМАМЕ ЗА ДАДЕНОСТ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ТОВА ДА ЖИВЕЕМ НА МИРЕН КОНТИНЕНТ, 
ДА СМЕ ЧАСТ ОТ НАЙ-ГОЛЯМАТА ИКОНОМИКА В СВЕТА И ДА 

ИМАМЕ СВОБОДАТА ДА ЖИВЕЕМ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС И ДА 
ПЪТУВАМЕ ДО ТЯХ. НО СЪЩО ТАКА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ ПО-

МАЛКО ОЧЕВИДНИ ПРЕДИМСТВА — ЕЖЕДНЕВНИ НЕЩА, КОИТО 
СА ОТ ИСТИНСКО ЗНАЧЕНИЕ. ПРИМЕРИТЕ В ТАЗИ ГЛАВА ИМАТ 

ЗА ЦЕЛ ДА ИЛЮСТРИРАТ ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕС ЗА НЕГОВИТЕ 
ГРАЖДАНИ.

КАК ЕС 
ВЛИЯЕ НА 

ЕЖЕДНЕВИЕТО 
НИ?
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УПРАЖНЕНИЕ 11 

ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО

ЕС не може да се занимава с всичко, а и това никога не е била 
неговата цел. Правомощията за действие на Съюза са ясно 
определени и ограничени в Договорите за ЕС. Общият принцип 
е, че ЕС следва да действа само когато дадена цел може да бъде 
постигната на неговото равнище по-добре, отколкото на национално, 
регионално или местно равнище. Ако сте се питали какво точно прави 
и е направил Европейският съюз за вас, по-долу са изброени само 
няколко от постиженията до момента.

Безопасно и лесно пътуване в ЕС
Пътуването в Европа е много по-лесно от преди. Повечето 

държави в ЕС и някои държави извън ЕС са премахнали 
граничния контрол помежду си. Те са подписали 

Шенгенското споразумение, което носи името на градчето 
в Люксембург, където през 1985 г. е подписано първото 

споразумение за премахване на граничния контрол.
Като европейски гражданин можете да пътувате в 

рамките на 26-те „шенгенски държави“: 22 държави от 
ЕС (Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, 

Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, 
Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, 

Унгария, Финландия, Франция, Чешката република и 
Швеция), както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и 

Швейцария. Обединеното кралство и Ирландия решиха да 
не бъдат част от Шенгенското пространство, а България, 

Кипър, Румъния и Хърватия все още не могат да се 
присъединят. Когато пътувате към държави, които не са 

част от Шенгенското пространство, или се връщате от 
такива, трябва да представите валиден паспорт или лична 

карта.

ЛЮКСЕМБУРГ

ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ

Вашата държава част ли е от Шенгенското пространство? Вие или ваш 
роднина пътували ли сте скоро до друга държава в ЕС? Трябваше 
ли да преминете през граничен контрол? 1,7 милиона европейци 
пътуват всеки ден за работа между държави в ЕС. Според вас 
какво е значението на Шенген за тях и за икономиката в 
тези райони? Разделете се на малки групи и обсъдете този 
въпрос със съучениците си.

Шенген
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Когато пътуват в Европа, всички граждани 
на ЕС във всички негови държави членки са:
 § защитени от пълен набор права на 

пътниците, когато пътуват по въздух, 
с влак, с кораб или с автобус. При 
определени обстоятелства те могат 
например да получат обезщетение, ако 
полетът им е отменен;

 § защитени, когато купуват пакетни 
почивки, което означава, че фирмата, 
която им е продала пакета за почивката. 
трябва да разгледа жалбите им (ако 
например се озоват в хотел, който не 
отговаря на минималните стандарти);

 § защитени, ако туристически оператор 
или авиокомпания фалира;

 § в състояние да потърсят помощ в 
консулството или посолството на 
всяка държава — членка на ЕС, когато 
пътуват до държава извън ЕС и тяхната 
собствена държава не е представена там 
— могат да потърсят помощ например, 
ако са изгубили важни документи или са 
претърпели тежко произшествие.

Следване, обучение  
и работа навсякъде в ЕС
Благодарение на ЕС много младежи се възползват 
от правото на пълна свобода на движение между 
държавите в ЕС.
Като гражданин на ЕС имате правото да:
 § се обучавате и да следвате навсякъде в ЕС при 

същите условия като гражданите на съответната 
държава;

 § работите навсякъде в ЕС и да се възползвате от 
възможностите, предлагани от пазара на труда в 
целия Съюз.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
Можете да проверите 
какви са правата 
ви на пътник в ЕС 
навсякъде и по 
всяко време. Трябва 
само да изтеглите 
приложението за 
правата на пътниците: 
europa.eu/!Mm49rM

http://europa.eu/!Mm49rM
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Програма „Еразъм+“
Вероятно вече сте чували или скоро ще чуете за програмата „Еразъм+“ 

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus. Тази програма на ЕС помага на 
младежите да прекарат определен период от време в чужбина. Студентите 
могат да получат финансова и организационна подкрепа за кратък престой 
в чужбина в европейско партньорско висше учебно заведение. Европейска 

точкова система гарантира зачитането на резултатите от чужбина за 
следването на участниците у дома.

Училищата могат да си сътрудничат с други училища или с организации от 
други държави в ЕС. Повечето от тези партньорства изискват минимум три 
организации от три държави. Обърнете се към класния си ръководител или 

директора на училището, за да проверите какви са възможностите, които 
„Еразъм+“ осигурява за „стратегически партньорства“.

Можете също така да изберете обучение на работното място в 
чужбина. Ежегодно много млади граждани на ЕС осъществяват част 

от чиракуването си в друга държава от ЕС. Програмата работи в 
партньорство с предприятия и институции, популяризиращи проекти, в 

които могат да кандидатстват младежи.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
За да подкрепи младите граждани на ЕС, навлизащи на пазара 
на труда, Комисията създаде уебсайта „Твоята първа работа с 
EURES“ (www.yourfirsteuresjob.eu/en/home) с цел да помогне на 
хората на възраст от 18 до 35 години от ЕС, Исландия и Норвегия 
в търсенето им на работа, стаж или чиракуване в друга държава. 
Той помага и на работодателите да намират кандидати в други 
държави от ЕС, за да запълнят свободните си работни места.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
От стартирането на 
първата програма 
„Еразъм“ през 
1987 г. до сега над 
5 милиона младежи 
са се възползвали от 
предлаганите от нея 
възможности. Научете 
повече за програмата 
„Еразъм+“ тук:  
ec.europa.eu/
programmes/ 
erasmus-pluserasmus-plus

Cоциална Европа

Твоята първа работа с EURES
Целеви схеми за мобилност

издание 2017 г.

Ръководство 
за търсещи 
работа лица 
и работодатели

eures.europa.euec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
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Схема „Гаранция за младежта“
Много младежи не притежават търсените от работодателите 
умения и квалификации. Благодарение на схемата „Гаранция 
за младежта“ (europa.eu/!bu84gC) ЕС спомага за гарантиране, че 
младежите биват обучавани в уменията, от които имат нужда 
работодателите. Това може да става под формата на обучение на 
работното място или индивидуално професионално ориентиране.

 

Европейски корпус за солидарност
ЕС стартира нова инициатива за младежите, които искат да дадат своя градивен 
принос за обществото и да проявят солидарност със своята общност. Европейският 
корпус за солидарност дава възможност на европейците на възраст от 18 до 
30 години да участват в множество разнообразни дейности за солидарност, 
работейки като доброволци или приемайки определено работно място. Това би 
могло да се окаже преход към постоянна заетост за много млади хора.
Искате ли да участвате? Прочетете повече за инициативата, научете какво се 
предлага като обучение, езикова и финансова подкрепа и се регистрирайте 
чрез този уебсайт: europa.eu/youth/solidarity_bg

УПРАЖНЕНИЕ 12 

ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА
Представяте ли си да работите като доброволец в чужбина или да прекарате един или два 
семестъра от образованието си в университет в друга държава от ЕС? По двойки съставете 
списък с четири аргумента „за“ и четири аргумента „против“. Кой побеждава? Сравнете 
резултатите си с тези на съучениците си и ги обсъдете.

 ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОКЛИПА 
 http://europa.eu/!vb63ug 

http://europa.eu/!bu84gC
europa.eu/youth/solidarity_bg
http://europa.eu/!vb63ug
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УПРАЖНЕНИЕ 13 

КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ВАС 
НА ПРАКТИКА?

Отнесете правилно примерите към четирите аспекта на единния пазар (свободно 
движение на хора, стоки, услуги и капитали) и поставете отметка в съответното поле.

Свободно 
движение 

на хора

Свободно 
движение 
на стоки

Свободно 
движение 
на услуги

Свободно 
движение 

на капитали

1 Мога да си купя автомобил втора 
употреба в чужбина и да го закарам 
вкъщи, без да плащам мита.

2 Мога да пътувам в ЕС, където пожелая.

3 Мога да уча в друга държава от ЕС.

4  Моите родители могат да ангажират 
за ремонт на банята си майстор от 
друга държава от ЕС.

5 Моите родители могат да ми изпращат 
пари в държавата, където уча.

6 Мога да работя в друга държава от ЕС.

7  Мога да купувам стоки онлайн от 
друга държава в ЕС, без да плащам 
мита.

Свободно движение на стоки, услуги и 
капитали в ЕС
Благодарение на единния пазар на ЕС не само хората могат да се движат 
свободно в ЕС, но и стоките, услугите и капиталите. „Капитали“ не означава 
само пари. Понятието включва и инвестиции, заеми и кредити, както и 
други операции с финансови институции, като наследства и дарения. 
Така за предприятията в ЕС е по-лесно да осъществяват дейност в повече 
от една държава и да се конкурират в световен мащаб. Независимо от 
големината си предприятията имат достъп до националните пазари на 
всички държави в ЕС и до 510 милиона потенциални клиенти. Защо това 
е от полза и за вас? Причината е, че по-голямата конкуренция води до по-
ниски цени, както и до по-голям избор на продукти и услуги.  
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Здравеопазване и 
безопасност на цялата 
територия на ЕС
Ако се разболеете или претърпите произшествие 

при посещение в друга държава от ЕС, като 
гражданин на ЕС имате право да получите 

нужната медицинска помощ на място при същите 
условия като гражданите на държавата, в която 

се намирате. Поискайте от осигурителния си 
орган своята Европейска здравноосигурителна 

карта, преди да отидете в чужбина.
Гражданите на ЕС се възползват и от 

качествена, надлежно етикетирана и 
безопасна храна. В ЕС са в сила едни от 

най-високите стандарти за безопасност 
на храните в света. Тук са въведени 
задължителни проверки по цялата 

селскостопанска и хранителна 
верига, за да се гарантира, че 

растенията и животните са здрави, 
че храната и фуражите са безопасни 

и че продуктите са правилно 
етикетирани.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...

Системата за бързо 
предупреждение за опасни 
нехранителни продукти 
улеснява бързия обмен 
на информация между 
националните органи на 31 
държави и Европейската 
комисия относно опасни 
продукти, открити на 
пазара. Ако производител 
или дистрибутор установи, 
че негов продукт, пуснат 
в продажба, е опасен, 
той трябва да уведоми 
компетентния национален 
орган. Научете повече на 
адрес: europa.eu/!Ku94nH

УПРАЖНЕНИЕ 14 

ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТИ
Законодателството на ЕС предвижда строги правила по отношение на етикетирането на 
определени продукти, като храни, напитки и козметични продукти, за да бъдат защитени 
здравето и безопасността на потребителите и да им се помогне да направят правилния 
избор. Без надлежно етикетиране продуктите не се допускат до пазара.

Разпознавате ли етикетите по-долу? Къде могат да се намерят? Какво означават?

http://europa.eu/!Ku94nH
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
От 2007 г. насам цените на 

роуминга се понижиха с повече 
от 90 %. „Роумингът като у 

дома“, при който потребителите 
плащат цените, които важат 
на националния им пазар, 

независимо до коя държава от 
ЕС пътуват, вече е реалност за 

всички европейци от юни 2017 г.

Права на потребителите в ЕС
Когато пазарувате в ЕС, сте защитени от всякакви видове закони. 
Като потребител в ЕС например получавате минимум 2 години 
гаранция за продукти, да кажем електроника, закупени в ЕС. 
Това означава например, че ако след една година мобилният 
ви телефон се повреди, той ще бъде ремонтиран или подменен 
безплатно, независимо къде в ЕС сте го купили първоначално.
Освен това от 2015 г. потребителите в ЕС са защитени по-добре, 
когато пазаруват онлайн. Понастоящем е в сила закон на ЕС, който:
 § ви дава 14 дни да върнете стоки, купени от разстояние, 

независимо дали по интернет, или по телефона;
 § забранява скрити такси и разноски онлайн; и
 § забранява предварително отбелязаните с отметка полета 

на уебсайтове, които в миналото са били използвани за 
подвеждане на потребителите на купят например нежелана 
застраховка за пътуване или да наемат автомобил.

Качествени телекомуникации в ЕС
Много от нас вече ползват смартфони и 
таблети. Като гражданин на ЕС можете:
 § да ползвате гарантирана, фиксирана 

телекомуникационна услуга с приемливо 
качество и на приемлива цена, независимо 
къде живеете в ЕС;

 § да разглеждате различните оферти и лесно 
да сравнявате цените, тъй като операторите 
трябва да предоставят прозрачна и актуална 
информация относно цените и тарифите си;

 § да смените телекомуникационния си 
оператор, без да променяте телефонния си 
номер, в рамките на един ден;

 § да използвате телефона си навсякъде в ЕС 
по същия начин, както и у дома.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
Какво бихте направили, ако си купите 
нов телевизор с плосък екран, но така и 
не го получите, или ако продуктът, купен 
от друга държава в ЕС, е дефектен? Вече 
можете да си получите парите обратно. От 
юли 2017 г. потребителите физически лица 
и малките предприятия могат да уреждат 
трансгранични платежни искове на стойност 
до 5000 EUR посредством преработената 
европейска процедура за искове с малък 
материален интерес: europa.eu/!uX89wD

http://europa.eu/!uX89wD
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Обща валута в 19 държави от 
ЕС: еврото
Евробанкнотите и евромонетите бяха въведени в 12 
държави от ЕС през 2002 г., а понастоящем 19 държави от 
Съюза са заменили националните си валути с еврото. Над 
337 милиона европейски граждани, т.е. две трети от всички 
граждани на ЕС, използват еврото ежедневно.
Ползването на обща валута е свързано с редица предимства 
на единния пазар, където търгуват заедно хора от различни 
държави. Потребителите могат да сравняват цените по-
лесно вкъщи, в чужбина и онлайн. Предприятията могат 
да правят изчисленията си и да таксуват потребителите 
в една валута без риск от колебания във валутния курс, а 
елиминирането на разходите по осъществяването на самите 
сделки способства за стабилността на цените.

УПРАЖНЕНИЕ 15 

КОИ ДЪРЖАВИ СА ЧАСТ ОТ ЕВРОЗОНАТА?
В таблицата по-долу са изброени 28-те държави — членки на ЕС. Отбележете 19-те държави, 
които са част от еврозоната и използват еврото като своя валута.

Австрия Дания Унгария Малта Словения

Белгия Естония Ирландия Нидерландия Испания

България Финландия Италия Полша Швеция

Хърватия Франция Латвия Португалия
Обединено 
кралство

Кипър Германия Литва Румъния

Чешка република Гърция Люксембург Словакия

 ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОКЛИПА ЗА ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОТО  

 http://europa.eu/!WT99gp 

Еврото отвътре

 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
Едната страна на монетите 
евро е еднаква навсякъде, 

като на нея е изобразена карта 
на Европа, а на другата страна 

всяка държава поставя собствено 
изображение. Разпознавате 
ли символа на тази монета 

от 2 евро? Можете ли да 
познаете откъде е?

http://europa.eu/!WT99gp
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
Бюджетът на ЕС за 2017 г. 
възлиза на 157 милиарда евро. 
Това съответства на около 1 % от 
общата стойност на всички стоки 
и услуги, произведени в ЕС.
По-голямата част от средствата 
на ЕС (94 %) се харчат за проекти 
и програми, които са в полза на 
учащи се, научни работници, 
земеделски стопани, предприятия, 
организации, градове и региони 
из целия ЕС. Средства се отпускат 
и за помощ за развитие за 
държави извън ЕС. Около 6 % се 
изразходват за администрация.

Финансиране от ЕС във 
вашия регион

Държавите и регионите в ЕС не се различават 
само по големината си; те се различават и по 
равнището на благосъстояние. През годините 

хиляди проекти са получили финансиране 
от ЕС, от което са се възползвали всички 

държави от ЕС поотделно и ЕС като цяло, що се 
отнася до качеството на живот на гражданите, 

икономическия растеж и работните места.
Хората не винаги знаят, че ЕС е финансирал или 

финансира проекти близо до местата, където 
живеят. Въпреки това с проектите, подкрепени с 
финансиране от ЕС, са създадени милиони нови 
работни места, построени са хиляди километри 

стратегически транспортни, енергийни и 
широколентови връзки, направени са инвестиции 

в научни изследвания и иновации, защитени са 
културно наследство и зони с природна красота и 

са реализирани още много други проекти.
Разгледайте следните уебсайтове и се запознайте 

с някои примери за проекти, които са получили 
финансиране от ЕС във вашата държава. Ще се 

убедите, че ЕС е много по-близо  
до дома ви, отколкото  

сте си мислили: 
europa.eu/!Tt44tv  

и europa.eu/!Hn48Kw.

БЮДЖЕТ НА  
ЕС ЗА 2017

МЛРД. ЕВРО
€157

ЗА АДМИНИ-
СТРАЦИЯ

6 %
САМО

http://europa.eu/!Tt44tv
http://europa.eu/!Hn48Kw
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УПРАЖНЕНИЕ 16 

ЕС ВЪВ ВАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ
По-долу ще видите 10 примера за това как ЕС 
присъства в ежедневието на гражданите си. Изберете 
трите от тях, които са най-важни за вас, сравнете 
отговорите си с тези на съучениците си и разяснете 
причините за избора си.

Можете да пътувате, учите, работите и 
живеете в която и да е държава в ЕС. 

Всеки може да реши къде иска да живее 
или къде да си търси работа. Свободното 

движение на хора е възможно 
благодарение на единния пазар на ЕС.

ЕС премахна бариерите пред свободната 
търговия между своите държави 

членки. Това означава, че можете да 
произвеждате, продавате и купувате 
стоки, където искате в Европа. Това 

означава също така, че потребителите 
имат по-голям избор от продукти на по-

ниски цени.

Когато пътувате в друга държава в ЕС, е възможно 
да се разболеете или да претърпите произшествие. 

Като гражданин на ЕС имате право да получите 
медицинската помощ, която не може да чака, 
докато се приберете вкъщи. С Европейската 

здравноосигурителна карта ще получите държавна 
медицинска помощ в чужбина и ще платите същите 

такси като гражданите на съответната държава.

Пътуването с въздушен транспорт стана много 
по-евтино. ЕС разби националните монополи и 
даде възможност за конкуренция в сектора на 

въздухоплаването. Повече градове вече имат собствени 
летища и между тях има повече директни полети. Освен 

това бяха засилени правата на пътниците.

Пътуването в Европа днес е много лесно. 
Шенгенското споразумение премахна 

граничния контрол между повечето 
европейски държави. Вече можете да 

пресичате повечето граници в ЕС, без да 
показвате паспорта си.

5

1
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Ползването на мобилни телефони и интелигентни 
устройства в чужбина стана много по-евтино през 
последните години. Правилата на ЕС доведоха до 

значително намаляване на разходите (над 90 % 
от 2007 г. насам) чрез поставяне на тавани на 

цените. Таксите за роуминг бяха премахнати през 
юни 2017 г., което означава, че когато ползвате 

телефона си в чужбина, вече ще плащате същата 
цена като у дома.

Минималният гаранционен срок за 
потребителски стоки, като например 

електроника, вече е 2 години. Това означава 
например, че ако след една година 

мобилният ви телефон се повреди, той 
може да бъде ремонтиран или подменен 

безплатно. Освен това няма значение в коя 
държава от ЕС сте купили продукта.

Законодателството на ЕС ви защитава, когато 
поръчвате или купувате стоки по начини, 
различни от пазаруване в магазин. Ако 

например подпишете абонамент или договор 
на улицата или осъществите покупка онлайн, 

имате право да размислите. Имате право 
да отмените поръчката си или да върнете 

покупката си в срок до 14 дни.

Като потребител може да искате да купувате 
екологични продукти и енергийният етикет на 

ЕС ще ви помогне да направите правилния 
избор. Много продукти, като осветителни крушки, 

перални машини, хладилници и телевизори, носят 
енергийния етикет на ЕС. По-този начин е по-лесно 
да се открият най-енергийноефективните продукти, 

които са категоризирани в клас A+++.

Можете да се наслаждавате на чиста вода за къпане 
и пиене в ЕС. Замърсяването на околната среда не 

признава граници, а чистите въздух и вода очевидно 
са много важни. ЕС е въвел на цялата си територия 

задължителни пределни стойности на замърсяването 
на въздуха и водата и държавите в ЕС трябва да 

гарантират, че тези равнища се спазват.

8

9

10

6

7
ГОДИНИ
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ПОСТИГНА ТОВА, ЗА КОЕТО 
ПЪРВОНАЧАЛНО БЕШЕ СЪЗДАДЕН: ТОЙ ДОНЕСЕ МИР МЕЖДУ 

ЧЛЕНУВАЩИТЕ В НЕГО ДЪРЖАВИ — МИР, КОЙТО ПРОДЪЛЖАВА 
ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 60 ГОДИНИ. НАКЪДЕ ОБАЧЕ СМЕ СЕ ЗАПЪТИЛИ 

СЕГА? В ТАЗИ ГЛАВА ЩЕ НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАЧИНА, ПО 
КОЙТО ЕС СЕ СПРАВЯ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ДНЕС, КАКТО И 

ЗА ОСНОВНИТЕ МУ ПРИОРИТЕТИ.

КАКВО 
ПРЕДСТОИ  

В ЕС?
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Днес ЕС е изправен пред безпрецедентни 
предизвикателства, сред които са безработицата, 

миграцията, изменението на климата и тероризмът. Много 
граждани са изгубили доверието си в политиците. Някои от 

постиженията на европейската интеграция, като свободното 
движение на хора, сега се поставят под въпрос.

С оглед на тези предизвикателства през 2014 г. новоизбраният 
председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер 

представи политическа програма, с която се дава ново начало 
на Европа. Въз основа на правомощията, предоставени с 
Договорите за ЕС, той определи 10 основни приоритета, 
върху които ЕС като цяло трябва да се съсредоточи през 

идните години, за да гарантира, че се оползотворяват всички 
възможности, които се предоставят от тези тенденции. Тези 

приоритети са описани накратко в настоящата глава.
Във връзка с тези десет приоритета Европейската комисия 

прикани правителствата на ЕС, гражданското общество, 
заинтересованите страни и гражданите да помислят за 

бъдещето на Европа.

„Децата ни заслужават Европа, която 
съхранява начина им на живот. Те заслужават 
Европа, която им предоставя възможности за 
действие и ги защитава. Те заслужават една 
Европа, която закриля. Време е всички ние — 
институциите, правителствата и гражданите 
— да поемем отговорност за изграждането на 
тази Европа. Заедно.“ 

Можете да научите 
повече за тази 

консултация на адрес  
europa.eu/!Xn83Cy

Жан-Клод ЮнКер,  
Председател на Европейската комисия,
Реч за състоянието на Съюза, 2016 г.

ПРИОРИТЕТА 
НА ЕС

http://europa.eu/!Xn83Cy
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1. Заетост, растеж и инвестиции
Европа се възстановява от най-тежката си икономическа и финансова 
криза след 30-те години на ХХ век. Вследствие на тази криза в ЕС 
бяха закрити много работни места, а направените инвестиции бяха 
крайно ограничени. Основният приоритет на ЕС е да се възстанови 
растежът в Европа и да се увеличи броят на работните места, особено 
за младите хора, без да се натрупва нов дълг.
През 2015 г. ЕС създаде Европейския фонд за стратегически 
инвестиции. Фондът, който стартира с първоначално предоставените 
от ЕС 21 милиарда евро, привлича публични и частни инвеститори, 
които на свой ред ще инвестират стратегически там, където 
инвестициите са най-необходими. Тези инвестиции, които за 
3 години се очаква да достигнат над 315 милиарда евро, ще се 
съсредоточат по-специално върху инфраструктурата, иновациите, 
по-малките и стартиращите предприятия. Планът за инвестиции 
вече дава резултати. През първите 18 месеца той доведе до 
138,3 милиарда евро нови инвестиции в 27 държави членки и в 
неговите рамки бяха одобрени много проекти, които доведоха 
до създаването на над 100 000 нови работни места. Предвид 
конкретните резултати на този фонд Европейската комисия 
предложи през септември 2016 г. срокът му на действие да 
бъде удължен до края на 2020 г. и общото целево равнище на 
инвестициите да бъде увеличено на 500 милиарда евро.

УПРАЖНЕНИЕ 17 

СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ЗА 
МЛАДИТЕ ХОРА
ЕС подпомага икономическия растеж и създаването на работни 
места, като привлича капитал от потенциални инвеститори в 
Съюза. Какво още би могъл да направи ЕС, за да увеличи броя на 
работните места за младите хора?
Обсъдете в малки групи.

Научете  
повече на адрес:  

europa.eu/!bB38uY

http://europa.eu/!bB38uY
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2. Цифров единен пазар
Интернет и цифровите технологии променят света. Независимо 
дали гледате филми, пазарувате или учите, най-вероятно за целта 
ползвате (или бихте могли да ползвате) онлайн инструменти. 
Въпреки че тези инструменти функционират идеално в 
собствената ви държава, може да сте установили, че не сте в 
състояние да получите достъп до тях от друга държава в ЕС. Тези 
пречки за дейностите онлайн означават, че гражданите пропускат 
възможности да купуват стоки и услуги: едва 15 % от гражданите 
на ЕС пазаруват онлайн от друга държава от ЕС.
Броят им обаче вероятно ще се увеличи в резултат от работата 
на ЕС по нови правила, с които да се помогне на хората и 
предприятията лесно да купуват и продават продукти и услуги 
онлайн във всички държави по същия начин, както у дома.
Въпреки това не всички граждани и предприятия имат достъп до 
бърз интернет и онлайн възможности. В тази връзка ЕС работи 
за усъвършенстване на цифровите инфраструктури. Той иска да 
осигури достъп до високоскоростен интернет за всички, в това 
число за онези, които живеят в отдалечени и селски райони. През 
2015 г. председателят Юнкер обяви план на стойност 120 милиона 
евро за предоставяне на безплатна безжична връзка с интернет 
в паркове, библиотеки, обществени сгради и на площади в 
градовете и селата на цялата територия на ЕС до 2020 г. ЕС  
вече е постигнал известен напредък за реализиране на тази цел.

УПРАЖНЕНИЕ 18 
БЪДЕЩЕТО НА 
ЦИФРОВИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Вие ползвате ли онлайн/
цифрови продукти и/или 
услуги? В малки групи 
обсъдете личния си опит и 
обменете идеи за това как 
виждате бъдещето на интернет 
и цифровите технологии.

Научете  
повече на адрес:  

europa.eu/!Pv33MB

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
Географското позициониране е в сърцевината на настоящата цифрова 
революция. ЕС е инвестирал в собствена глобална навигационна 
спътникова система, наречена „Галилео“. Тя ще повиши прецизността на 
географското позициониране десет пъти и ще даде възможност за развитие 
на нови иновативни услуги, които може да преобразят ежедневието ни, като 
автономни автомобили и усъвършенствани мрежи за градски транспорт. 
Спътниковата мрежа „Галилео“ вече наброява 18 спътника в орбита и 
започна да предлага услугите си на държавните органи, предприятията и 
гражданите. Като цяло се предвижда мрежата да наброява 30 спътника и 
да бъде завършена до 2020 г. Нито една отделна европейска държава не би 
могла да постигне това самостоятелно.

http://europa.eu/!Pv33MB
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Научете  
повече на адрес: 

europa.eu/!vm94Rc  

УПРАЖНЕНИЕ 19 

ПЕСТЕНЕ НА 
ЕНЕРГИЯ
Действията в по-малък мащаб 
също могат да изиграят 
важна роля за спестяването 
на енергия. В малки групи 
обсъдете какво вече правите 
на вашето равнище, какво още 
бихте могли да предприемете 
и какво не сте склонни да 
направите.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
20 % от бюджета на ЕС 

се изразходват за проекти, 
свързани с климата. Освен това 
поне 40 % от Европейския фонд 
за стратегически инвестиции ще 
бъдат заделени за подпомагане 
на проекти с компоненти, които 

допринасят за действията в 
областта на климата.

3. Енергиен съюз и климат
Всеки гражданин на ЕС би трябвало да има достъп до 
сигурна, устойчива, ценово достъпна и конкурентна енергия, 
а осигуряването ѝ е едно от най-големите предизвикателства 
пред европейската енергийна система. Във време, в което 
обаче световният климат се променя и атмосферата на 
Земята се затопля, ЕС е най-големият вносител на енергия 
в света (внася 53 % от енергията си), 75 % от домакинствата 
в ЕС са енергийно неефективни, а цените на едро на 
електроенергията в Европа са с 30 % по-високи от тези в САЩ.
За да се подобри това положение, ЕС определи амбициозни 
цели за климата и енергията до 2030 г., а именно:
 § намаляване на парниковите газове с 40 %;
 § увеличаване на дела на възобновяемите енергийни 

източници (вятърна и слънчева енергия и биогорива)  
до 27 %; и

 § намаляване на енергопотреблението с 27 %.
Въпреки това ЕС не може да се справи с 
изменението на климата самостоятелно. Ето 
защо ЕС работи също така за насърчаването 
на решителни действия в световен мащаб 
в рамките на ООН и други международни 
форуми. През 2015 г. на състоялата се в Париж 
конференция на ООН по изменението на 
климата за пръв път бе постигнато глобално 
споразумение за борба с изменението на 
климата. ЕС изигра значителна роля за това.

http://europa.eu/!vm94Rc
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УПРАЖНЕНИЕ 20 

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ ИЛИ 
ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ?
„Като осигурява по-свободното движение на хора, услуги, стоки и 
капитали, единният пазар спомага за създаване на растеж и работни 
места.“ Разделете класа на две групи: едната подкрепя това твърдение, 
а другата го оспорва. След като проведете обсъждане помежду си, всяка 
група трябва да представи аргументите си пред класа.

4. Вътрешен пазар
Единният пазар е едно от най-големите достижения на ЕС. 
Благодарение на него е възможно по-свободното движение на хора, 
стоки, услуги и капитали. Той предлага възможности за специалистите 
и предприятията, както и по-голям избор и по-ниски цени за 
потребителите. Единният пазар дава възможност на хората да пътуват, 
живеят, работят и учат навсякъде, където пожелаят.
Въпреки общия успех на единния пазар неговите предимства не 
винаги се осъществяват на практика, тъй като правилата не се 
познават или прилагат или чисто и просто има други пречки.
ЕС реши да завърши изграждането на вътрешния пазар за продукти 
и услуги и да го превърне в мястото, където предприятията 
и отраслите могат да растат, а оттам — и да бележат успехи 
в световната икономика. За да бъде постигната тази цел, 
Европейската комисия:
 § създава съюз на капиталовите пазари, който ще улесни 

набирането на средства за малките предприятия и ще направи 
Европа по-привлекателно място за инвестиране;

 § насърчава работниците да заемат работни места в други държави 
от ЕС, за да се попълнят свободните работни места и да се 
отговори на нуждите от специални умения;

 § укрепва социалните аспекти;
 § води борба с отклонението от данъчно облагане и данъчните измами.

Научете  
повече на адрес: 

europa.eu/!nN84vw

http://europa.eu/!nN84vw
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5. По-задълбочен и по-справедлив 
икономически и паричен съюз
Икономическият и паричен съюз представлява съществена 
стъпка към сближаването на икономиките в ЕС. Той улеснява до 
голяма степен съвместната работа и стопанска дейност, тъй като 
икономическите и данъчните политики в целия ЕС са свързани, 
всеки работи съгласно една обща парична политика и в повечето 
държави членки се борави с обща валута — еврото.
С настъпването на световната икономическа криза ЕС и неговите 
28 държави членки предприеха безпрецедентни мерки, за 
да защитят икономиките си. Тези мерки се оказаха трудни 
за гражданите и не винаги отчитаха последиците за живота 
на хората. Сега ЕС иска да използва извлечените поуки и да 
завърши изграждането на икономическия и паричен съюз, за да 
способства за подпомагане на хората в неравностойно положение 
и за създаване на повече работни места. В тази връзка той 
се стреми да гарантира стабилността на еврото, да укрепи 
публичните финанси и да даде ново начало на социалния диалог.

Научете 
 повече на адрес: 
europa.eu/!hY44xr 

http://europa.eu/!hY44xr
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Научете  
повече на адрес: 

europa.eu/!Cd89Vx 

УПРАЖНЕНИЕ 21 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СТЪЛБ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА
Европейската комисия предлага да се засили социалният аспект на Европейския съюз. С 
представения през април 2017 г. европейски стълб на социалните права тя предлага нови и 
по-ефективни права за гражданите, структурирани в три глави: равни възможности и достъп 
до пазара на труда, справедливи условия на труд и социална закрила и приобщаване.

Какъв вид социално измерение за Европа бихте подкрепили? Самостоятелно изберете от 
списъка по-долу трите принципа, които според вас са най-важни за социална Европа, след 
което обсъдете избора си в малки групи.

Образование, обучение и учене през 
целия живот

Равенство между половете

Сигурна и гъвкава заетост

Информация за условията на работа 
и защита в случай на уволнение

Социален диалог и участие на 
работниците

Баланс между работа и 
личен живот

Минимален доход

Здравеопазване

Интеграция на хората с 
увреждания

Жилищно настаняване и 
помощ за бездомните хора

http://europa.eu/!Cd89Vx
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6. Свободна търговия
Ежедневно ЕС внася и изнася стоки и услуги на стойност стотици милиони 
евро. Заедно 28-те държави от ЕС са най-голямата икономика в света, 
най-големият износител и вносител, водещият инвеститор и получател 
на чуждестранни инвестиции, както и най-големият донор на помощ. 
Като заявява единна позиция, ЕС има значително по-голяма тежест в 
международните търговски преговори от която и да е от отделните държави 
в него. Тези отворени пазари генерират икономически растеж и по-добри 
работни места за Европа и нейните партньори. Освен това те осигуряват на 
потребителите в ЕС по-голям избор и покупателна способност и помагат на 
фирмите да се конкурират в чужбина.
Въпреки това ЕС е дал ясно да се разбере пред своите партньори, че 
свободната търговия няма да се осъществява на всяка цена. Всяко търговско 
споразумение, договорено от ЕС от името на държавите членки, трябва да 
зачита ценностите на ЕС, да бъде прозрачно, разумно и справедливо и да 
не вреди на гражданите или околната среда. Икономическото и търговско 
споразумение, сключено между ЕС и Канада през октомври 2016 г., известно 
с името „CETA“, е добър пример за този напредничав подход заедно със 
споразуменията за свободна търговия, които ЕС договаря с Япония.
Друго търговско споразумение, за което вероятно сте чували, е 
Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), по 
което ЕС преговаря със САЩ. Целта на това партньорство е да се отворят 
максимално търговията и инвестициите между двата блока, без да се 
жертват европейските стандарти в области като безопасността на храните, 
здравеопазването, социалната закрила и защитата на данните, както и 
културното многообразие.

Научете  
повече на адрес: 

europa.eu/!xM88Qx  

ЗНАЕТЕ ЛИ, 
ЧЕ ... 

През 2016 г. над 
31 милиона работни места 

в ЕС са съществували 
благодарение на износа 

от ЕС за държави 
извън него.

http://europa.eu/!xM88Qx
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УПРАЖНЕНИЕ 22 

СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Днес стоките вече не се произвеждат изцяло на едно място. Вместо това те се сглобяват в 
поредица от отделни стъпки, осъществявани в обекти по целия свят. В малки групи изберете 
продукт или услуга, които познавате (може да е например дреха, мобилен телефон или 
компютър), и обсъдете заедно от какво е изработен продуктът, откъде идват частите му и 
какви биха могли да бъдат последиците от увеличаването или ограничаването на свободната 
търговия върху цената му, съставните му части и т.н. Представете размислите си пред 
останалите от класа.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
Икономическите отношения между ЕС и САЩ са най-мащабните 
в света. Заедно двата блока покриват 40 % от световното 
икономическо производство. Ежедневно между двата блока 
се търгуват стоки и услуги на стойност около 2 милиарда евро. 
Европейските предприятия, които изнасят за САЩ, са установени 
не само в големите градове, но и в малки градове и села в цяла 
Европа. Щракнете върху картата, за да видите колко дружества  
във вашата държава/регион понастоящем изнасят за САЩ:  
europa.eu/!Nh93vR  

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/trade-in-your-town/
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7. Правосъдие и основни права
ЕС не е само общ пазар на стоки и услуги. Той е също така съюз, който се 
основава на ценности като човешко достойнство, свобода, демокрация, 
равенство, правова държава и зачитане на правата на човека. Поради 
тази причина Европейската комисия предприе действия за подобряване 
на защитата на основните права в областта на личните данни, 
споделянето на лична информация и правата на потребителите и полага 
повече усилия за насърчаване на равенството между половете, за борба с 
дискриминацията и за премахване на трафика на хора.
Терористичните нападения на европейска територия обаче изправиха 
държавите в ЕС пред нови и безпрецедентни предизвикателства. Ето 
защо ЕС се стреми да развие ефективен съюз на сигурност. Поредица 
от мерки са предприети на равнището на ЕС за справяне с всички 
аспекти на терористичната заплаха. Това включва предотвратяване на 
радикализацията, в това число онлайн, криминализиране на пътуването 
с цел извършване на терористични действия или подкрепа за такива, 
увеличаване на откриваемостта на терористичните дейности чрез 
засилване на обмена на информация, справяне с финансирането на 
тероризма, спиране на достъпа до огнестрелни оръжия и взривни 
вещества и оказване на подкрепа на страни партньори, по-специално в 
района на Средиземноморието.

Научете  
повече на адрес: 
europa.eu/!cr84Xr  

УПРАЖНЕНИЕ 23
ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ 
Съберете се на малки групи и обсъдете следните въпроси.

 3 Дали всички тълкувате по един и същ 
начин ценностите, изброени в член 2 от 
Договора за ЕС (зачитане на човешкото 
достойнство, на свободата, демокрацията, 
равенството, правовата държава, както 
и зачитане на правата на човека). Какво 
например означава на практика „зачитане 
на човешкото достойнство“?

 3 Коя ценност е най-важна за всеки от 
групата ви?

 3 Какви политически инициативи на 
равнището на ЕС или на национално 
равнище бихте подкрепили, за да опазите 
ценността на ЕС, която е най-важна за вас?

http://europa.eu/!cr84Xr
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8. Миграция
През 2015 и 2016 г. беше отчетен безпрецедентен приток на бежанци и мигранти в ЕС. 
Над един милион души пристигнаха в Европейския съюз, повечето от които бягат от 
войната и насилието в Сирия и други държави, а други пресякоха външните граници 
на ЕС, за да се присъединят към своите семейства и/или да потърсят по-добър живот.
Нито една държава от ЕС обаче не може или не би трябвало сама да се изправя 
пред огромния миграционен натиск. Поради тези причини ЕС увеличава усилията 
си за спасяване на живота на хората, за борба с трафика на хора и сътрудничество 
с държавите, от които идват мигрантите или чиято територия пресичат по пътя си 
към друга държава. Още по-съществено е, че ЕС иска да вземе мерки във връзка с 
първопричините, които принуждават хората да бягат и мигрират: бедността, войните, 
преследванията, нарушаването на правата на човека и природните бедствия.
ЕС вече направи много за справяне с бежанската криза и продължава да полага 
усилия за това. Освен че предоставя още финансови средства, той помага за 
преместване на лицата, търсещи убежище, които вече се намират в Европа, и за 
презаселване на нуждаещи се лица от съседни държави. Също така, 
за да предложи безопасен начин на хората да влизат законно в ЕС, той 
работи за подобряване на сигурността на границите си и за справяне с 
проблема с контрабандата на хора.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
Търсенето на убежище е основно право в ЕС и се дава на бежанците. Държавите в 
ЕС имат международно задължение да дават убежище по силата на Конвенцията на 
ООН за статута на бежанците.

Бежанец е лице, което 
бяга от собствената си 
държава и не може да 
се върне там поради 
основателни опасения  
от преследване.

Лице, 
търсещо 
убежище, е 
всеки, който 
твърди, че 
е бежанец 

и е подал молба за 
международна закрила, но 
чието искане все още не е 
оценено окончателно.

„Мигрант“ е по-широко 
понятие от „бежанец“ и се 
отнася до лицата, които 
напускат своята държава, 
за да се установят в друга, 
обикновено в търсене на 
по-добър живот.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
На 15 декември 2015 г. Европейската комисия прие 
важен набор от мерки за управление на външните 
граници на ЕС и за защита на Шенгенското 
пространство без вътрешни граници. Бе създадена 
Европейската гранична и брегова охрана с цел 
осигуряване на силно и споделено управление на 
външните граници.

Научете 
повече на адрес: 

europa.eu/!hd64YR 

http://europa.eu/!hd64YR
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УПРАЖНЕНИЕ 24 

ПОДКРЕПА НА ЕС ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
Рязко увеличилият се брой на бежанците и мигрантите, пристигащи в ЕС, оказа натиск върху 
Европа. ЕС реагира на така създалата се ситуация, като предприе различни мерки.

Първо дайте мнението си за изброените по-долу мерки. След това в малки групи изберете три теми, 
по които съответните ви мнения се различават най-много, и обсъдете причините за различията.

Напълно 
подкрепям

Частично 
подкрепям

Донякъде 
съм против

Изцяло съм 
против

1 ЕС организира изпращането на 
издирвателни и спасителни плавателни 
съдове в Средиземно море и така спаси 
хиляди хора от смърт.

2 ЕС създаде приемни центрове в Гърция и 
Италия и изпрати експерти, които да помагат 
при идентифицирането и регистрирането на 
пристигащите.

3 Държавите в ЕС следва да си поделят 
обработването на молбите за убежище. 
Хората, които се нуждаят от международна 
закрила, следва да бъдат прехвърляни от 
Гърция или Италия в други държави от ЕС.

4 Над 90 % от бежанците и мигрантите са 
платили на организирани престъпници да 
ги прекарат през границите на ЕС. Ето защо 
ЕС засилва борбата с престъпните мрежи и 
контрабандистите на хора.

5 ЕС съдейства на своите държави членки 
при връщането на „незаконни“ мигранти в 
държавата им на произход, ако нямат право 
да останат в ЕС.

6 ЕС спомага за подобряване на условията на 
живот на незаконните имигранти в държавите 
им на произход, за да не бягат от тях.

7 ЕС иска да създаде безопасни и законни 
начини за влизане в ЕС, които да се 
използват от лицата, търсещи убежище, за да 
не се налага да рискуват живота си, като се 
обръщат към контрабандисти и трафиканти.

8 ЕС подобри контрола по външните си 
граници.

9 Много от пристигащите в ЕС се нуждаят 
от основни блага като чиста вода, храна и 
подслон. ЕС финансира проекти за посрещане 
на най-неотложните хуманитарни нужди.

10  ЕС предоставя хуманитарна помощ на 
бежанци и мигранти в държави извън ЕС 
като Ирак, Йордания, Ливан и Турция.
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9. По-силно участие на световната сцена
ЕС е основен фактор по множество въпроси на външната политика — от 
преговорите с Иран за намаляване на произвежданото от него количество 
ядрени материали до справянето с глобалното затопляне. Неговата обща 
външна политика и политика на сигурност, предназначена за разрешаване 
на конфликти и насърчаване на международното разбирателство, 
се основава на дипломацията, а търговията, помощта, сигурността и 
отбраната изпълняват допълваща роля.
Политическата криза в Украйна и конфликтите в Близкия изток ясно показаха 
колко е важно ЕС да бъде единен във външните си отношения. 
Поради това ЕС се стреми да засили външната си политика. 
Всъщност фактът, че действат заедно, придава на държавите от ЕС 
далеч по-голям авторитет, отколкото биха имали, ако всяка от тях 
осъществяваше своите собствени политики.
За ЕС ролята на по-силен участник на световната сцена 
означава, че той е способен да реагира адекватно на глобалните 
предизвикателства, да разпространява европейските ценности и да 
допринася за мира и благоденствието в света.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
В ЕС живеят 7 % от населението на света. Този 
дял намалява и през 2060 г. ЕС ще представлява 
едва около 4 %. Въпреки че Европа е 
сравнително малък континент, тя е икономически 
значима. Заедно държавите в ЕС съставляват 
24 % от световната икономика, което превръща 
ЕС в една от най-големите икономики в света, 
сходна по размер с тази на САЩ.

7 %

СТРАНИТЕ ОТ ЕС 
СЪСТАВЛЯВАТ

24 %
ОТ СВЕТОВНАТА 
ИКОНОМИКА...

ОТ НАСЕЛЕНИЕТО  
В СВЕТА

НО САМО
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УПРАЖНЕНИЕ 25 

ЕС В СВЕТА
Следват няколко примера за дейностите на ЕС по света. Изберете трите от тях, които са 
най-важни за вас, и обяснете причините за избора си. Сравнете отговорите си с тези на 
съучениците си.

ЕС води и подкрепя мирни преговори по света с цел прекратяване на 
конфликтите.

ЕС поощрява демокрацията и правовата държава по цял свят. Той 
превърна правата на човека в основен аспект на отношенията си с другите 
държави.

В международен план ЕС работи за борба с тероризма, организираната 
престъпност и незаконната миграция.

ЕС пое водеща роля в световната борба с изменението на климата.

ЕС и неговите държави членки заедно са най-големият донор на помощ 
за развитие в света. Този принос е от изключително значение за милиони 
хора по света.

ЕС насърчава развитието и чрез търговията, като отваря пазарите си за 
износ от развиващите се държави и ги насърчава да засилват търговията 
помежду си.

ЕС и неговите държави членки заедно са най-големият донор на 
хуманитарна помощ в света. Те предоставят животоспасяваща помощ на 
жертви на бедствия, бежанци и други лица, изпаднали в крайна нужда.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
ЕС играе важна роля в подпомагането на 
държавите, засегнати от хуманитарни кризи. 
През 2016 г. ЕС задели хуманитарна помощ 
в размер на над 2,1 милиарда евро за храна, 
подслон, закрила и медицинска помощ за 
120 милиона души в над 80 държави.

Научете  
повече на адрес: 

europa.eu/!Hq66UD 

http://europa.eu/!Qm99uF
http://europa.eu/!Hq66UD
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УПРАЖНЕНИЕ 26 

ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОЗИ
Граждански диалози между комисарите и обществеността се провеждат редовно из целия ЕС  
(europa.eu/!fY44xr). Ако нямате възможност да участвате в някоя от тези прояви, защо не организирате 
собствен граждански диалог в класната стая? Група от трима или четирима ученици, представляващи 
даден комисар, избира един от десетте приоритета, представени в настоящата глава. Вкъщи групата 
разглежда подробно избраната политика, за да може да отговори на въпросите на „гражданите“, в 
този случай съучениците си, и подготвя петминутно изложение относно тази политика. В класната 
стая, щом „комисарят“ приключи с краткото си изложение, започва 15-минутна сесия за въпроси и 
отговори между него и съучениците му, а преподавателят играе ролята на модератор.

10. Демократична промяна
Някои смятат, че ЕС е свръхбюрократичен и отдалечен от гражданите 
си. Същевременно гражданите очакват от ЕС да посреща и да се 
справя със значими икономически и социални предизвикателства.
ЕС пое ангажимент за истинска демокрация и реформа. Приоритет 
на Европейската комисия е не само да предлага нови закони само 
когато са необходими и имат ясна европейска добавена стойност, но 
и да бъде напълно прозрачна относно работата си. Всички основни 
текстове в търговските преговори между ЕС и Канада и ЕС и САЩ 
например са достъпни за широката общественост.

  ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
Членове на обществеността имат 
възможност да правят коментари по всяко 
време в процеса на изработване на даден 
законодателен акт. Комисията подновява 
ангажимента си да изслушва външни мнения 
посредством онлайн инструмент, наречен 
„Изразете мнението си“: europa.eu/!Fu68Tf

Научете  
повече на адрес: 

europa.eu/!Fn84Jb  

Кажете 
си 

 думата!

EU

http://europa.eu/!fY44xr
http://europa.eu/!Fu68Tf
http://europa.eu/!Fn84Jb
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УПРАЖНЕНИЕ 1

КОИ ДЪРЖАВИ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС?

ИСПАНИЯ

ФРАНЦИЯ

ОБЕДИНЕНО
КРАЛСТВО

ИРЛАНДИЯ

БЕЛГИЯ

ЛЮКСЕМБУРГ

ДАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

НИДЕРЛАНДИЯ

АВСТРИЯ

ИТАЛИЯ

СЛОВЕНИЯ

ХЪРВАТИЯ

МАЛТА

КИПЪР

ГЪРЦИЯ

РУМЪНИЯ

БЪЛГАРИЯ

УНГАРИЯ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ

ПОЛША

ЛАТВИЯ

ЕСТОНИЯ

ЛИТВА
ШВЕЦИЯ

ФИНЛАНДИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

ГЛАВА 1

ОТГОВОРИ НА УПРАЖНЕНИЯТА
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УПРАЖНЕНИЕ 3

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ЦЕННОСТИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ  
НА ЕС НА ПРАКТИКА

Държава, …
А)

Може да се 
присъедини към ЕС

Б)
Не може да се присъедини 

към ЕС

1 Която не осигурява свобода на печата Б) S

2 Която практикува смъртното наказание S

3 Която позволява на гражданите да 
протестират срещу правителството S

4 Чийто парламент се избира периодично S

5 В която управлява пожизнено президент, 
който се наследява на поста от своя син 
или дъщеря

S

6 В която военните определят политиката 
и при нужда се намесват във вътрешната 
политика с военни действия

S

7 В която хората се считат за невинни, 
докато вината им не бъде съдебно 
установена

S

8 В която има само една партия и поради 
това тази партия управлява винаги S

9 Която защитава малцинствата, дори когато 
мнозинството е настроено срещу тях S
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УПРАЖНЕНИЕ 7

КОЙ КАКВО ПРАВИ В ЕС?

Кой?
Европейски 
парламент

Европейски 
съвет

Съвет на 
Европейския 

съюз

Европейска 
комисия

Съд на 
Европейския 

съюз

1. Внася предложения за 
закони на ЕС S

2. Одобрява закони на ЕС S S

3. Състои се (само) от по 
един представител/член 
от всяка държава в ЕС

S S S S

4. Избира се от гражданите 
на ЕС S

5. Изпълнява бюджета S

6. Представлява интересите 
на гражданите S

7. Представлява интересите 
на държавите в ЕС/
техните правителства

S S

8. Взема решения за 
тълкуването на законите 
на ЕС

S

9. Определя общата насока 
на политиката на ЕС S

ГЛАВА  2
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УПРАЖНЕНИЕ 8

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОТО В ЕС

ПРОЕКТОЗАКОН 
НА ЕС

разгледан

НОВ 
ЗАКОН 
НА ЕС

при споразумение

l

l

pp

l
Предлага законодателство

Приема, изменя или отхвърля предложеното законодателство

ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ

СЪВЕТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ 
ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТОЗАКОН 
НА ЕС

разгледан

ПРОЕКТОЗАКОН 
НА ЕС

УПРАЖНЕНИЕ 9

КОЙ КОЙ Е?

Жан-Клод Юнкер
Председател на 

Комисията

Доналд Туск 
Председател на 

Европейския съвет

Федерика 
Могерини
Върховен 

представител на 
Съюза по въпросите 
на външните работи 

и политиката 
на сигурност и 

заместник-
председател на 

Комисията

Антонио Таяни 
Председател на 

Европейския 
парламент

1 2 3 4
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ЗНАЕТЕ 
ЛИ, ЧЕ...

 [СТРАНИЦА 34]
Тази монета от 2 евро е от 

Гърция. На нея е изобразена 
сцена от мозайка в Спарта (трети 
век от новата ера), която показва 
похищението на Европа от Зевс, 
приел облика на бик. Европа е 

персонаж от гръцката митология, 
на чието име е наречен 

континентът Европа.

ГЛАВА 3

УПРАЖНЕНИЕ 13 

КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ВАС НА ПРАКТИКА?

Свободно 
движение 

на хора

Свободно 
движение 
на стоки

Свободно 
движение 
на услуги

Свободно 
движение 

на капитали

1 Мога да си купя автомобил втора 
употреба в чужбина и да го закарам 
вкъщи, без да плащам мита.

S

2 Мога да пътувам в ЕС, където пожелая. S

3 Мога да уча в друга държава от ЕС. S

4  Моите родители могат да ангажират 
за ремонт на банята си майстор от 
друга държава от ЕС.

S

5 Моите родители могат да ми изпращат 
пари в държавата, където уча. S

6 Мога да работя в друга държава от ЕС. S

7  Мога да купувам стоки онлайн от друга 
държава в ЕС, без да плащам мита. S
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УПРАЖНЕНИЕ 15 

КОИ ДЪРЖАВИ СА ЧАСТ ОТ ЕВРОЗОНАТА?
Австрия Дания Унгария Малта Словения

Белгия Естония Ирландия Нидерландия Испания

България Финландия Италия Полша Швеция

Хърватия Франция Латвия Португалия Обединено 
кралство

Кипър Германия Литва Румъния
Чешка 
република Гърция Люксембург Словакия

УПРАЖНЕНИЕ 14 

ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТИ
Законодателството на ЕС предвижда строги правила по отношение на етикетирането на 
определени продукти, като храни, напитки и козметични продукти, за да бъдат защитени 
здравето и безопасността на потребителите и да им се помогне да направят правилния избор. 
Без надлежно етикетиране продуктите не се допускат до пазара.

Маркировката „CE“ представлява знак за безопасност 
на продуктите. Като използва този знак, производителят 
заявява, че продуктите, продавани на потребителите на 
територията на Европейското икономическо пространство, 
са в съответствие с европейските закони в областта на 
здравето, безопасността и опазването на околната среда. 
Европейското икономическо пространство включва ЕС, 
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Екомаркировката на ЕС се дава на продукти и услуги 
с намалено въздействие върху околната среда. Това е 
доброволна схема, въведена със законодателен акт на 
ЕС през 1980 г.

Енергийният етикет на ЕС показва къде се 
нарежда даден уред по скалата от A до G според 
потреблението му на енергия. Клас A (зелен) е 
най-енергоефективният, а клас G (червен) е най-
неефективният. Щом повечето уреди от даден 
вид достигнат клас A, към скалата могат да бъдат 
добавени до три допълнителни класа: A+, A++ и A+++.

  

Знакът за биологично производство на ЕС указва, 
че съответният продукт спазва правилата на ЕС 
за сектора на биологичното селскостопанско 
производство. При преработените продукти това 
означава, че поне 95 % от съставките от земеделски 
произход са биологично отглеждани.

Трите знака за качество на ЕС указват 
характеристики на хранителните продукти, 
свързани с географското местоположение, където 
са произведени, или с традиционния им състав или 
метод на производство.
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След 
като прочетохте 
тази брошура, 

вероятно знаете повече за 
Европейския съюз от много 

от своите приятели и роднини! 
Проверете знанията си и отправете 
предизвикателство към приятелите 
си с онлайн викторината „Научете 

повече за Европейския съюз“ 
на адрес: europa.eu/teachers-

corner/quiz_bg. Вижте кой 
ще получи най-много 

точки!

ОНЛАЙН ВИКТОРИНА — НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НАУЧЕТЕ
ПОВЕЧЕ ЗА
ЕВРОПА

https://europa.eu/teachers-corner/quiz_bg
https://europa.eu/teachers-corner/quiz_bg
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Europa
Информация за ЕС на всички 24 официални езика на ЕС:

 3 europa.eu

Детски кът
Игри и викторини за Европа за деца и юноши: 

 3 europa.eu/kids-corner

Кът на учителя
Учебни материали за Съюза и неговите дейности:

 3 europa.eu/teachers-corner

Европейски младежки портал
Европейска и национална информация за образование, работа, 
пътувания и много други въпроси от интерес за младите хора: 

 3 europa.eu/youth/EU_bg

ЕС във вашата страна
Информационни центрове за ЕС навсякъде в Европа.  
Можете да задавате въпросите си на безплатния телефон 
(00 800 6 7 8 9 10 11) или по електронна поща,  
както и да посетите най-близкия до Вас център: 

 3 europa.eu/european-union/contact_bg

Историята на Европейския съюз
Информация и видеоклипове за историята  
на ЕС и неговите основатели: 

 3 europa.eu/european-union/about-eu/history_bg

Вашата Европа
Съвети и помощ за гражданите на държави  
от ЕС и техните семейства: 

 3 europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm

Граждански диалози
Тези прояви се провеждат редовно на цялата  
територия на Европейския съюз:

 3 ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues

EU Bookshop
Онлайн книжарница, съдържаща 110 000 заглавия, 235 000 PDF 
файла и електронни книги на 24-те официални езика на ЕС

 3publications.europa.eu/bookshop

Полезно ли бе за вас това издание? Изпратете ни отзивите си:  
comm-publi-feedback@ec.europa.eu

http://europa.eu
http://europa.eu/kids-corner
http://europa.eu/teachers-corner
http://europa.eu/youth/EU_bg
http://europa.eu/european-union/contact_bg
http://europa.eu/european-union/about-eu/history_bg
http:/europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues
http://publications.europa.eu/bookshop
mailto:comm-publi-feedback%40ec.europa.eu?subject=Contact%20Europe
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