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ВЪПРОС

Белгия, Германия, Италия, Испания, Люксембург, Нидерландия 
и Франция

Белгия, Германия, Дания, Люксембург, Нидерландия и 
Франция

Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и 
Франция
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След двете опустошителни световни войни през 20-ти век, в които загиват милиони 
хора, няколко европейски държави решават да работят заедно, за да няма повече 
кръвопролития. 
Кои държави основават ЕС?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ?

От своето създаване Европейският съюз се развива 
и разширява, като все повече държави обединяват 
усилията си, за да създадат едно по-добро бъдеще 
заедно. Но какво знаеш за ЕС? Знаеш ли например 
защо той е уникален по рода си и кои държави са 
негови членки? Провери знанията си по-долу, за да 
разбереш колко добре познаваш ЕС!
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Съпротивата срещу комунистическите режими в Централна и 
Източна Европа довежда до падането на Берлинската стена.

Германия побеждава Аржентина с 1-0 на Световното 
първенство по футбол през 1990 г.

Обединението на Германия през 1990 г. довежда до 
присъединяването на Западна Германия към Европейския 
съюз.
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Скоро след Втората световна война Европа е разделена на източна и западна. 
Берлинската стена, която разделя Източен и Западен Берлин почти три десетилетия, е 
символ на това разделение до събарянето ѝ през 1989 г. 
Кое от следните твърдения е вярно?

     

ВЪПРОС

Европейска икономическа общност

Европейски икономически и социален комитет

Европейска общност за въглища и стомана 
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За да предотвратят бъдещи въоръжени конфликти, страните основателки решават 
съвместно да контролират въгледобивната и стоманодобивната индустрия във всяка 
от тях, така че да не могат тайно да се въоръжават. След това те решават да разширят 
сътрудничеството си и в други икономически сектори. 
Как се нарича организацията, която те създават през 1957 г.?

© Romtomtom (CC BY-NC 2.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/?ref=openverse


ВЪПРОС

Какво представлява Европейският Съюз?
Въпроси

  

 

 

1

2

3

5

ВЪПРОС

 

 

 

1

2

3

 

Дания, Ирландия и Обединеното кралство

Обединеното кралство, Дания и Гренландия

Норвегия, Дания и Ирландия
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С първото разширяване на ЕС през 1973 г. страните членки стават девет. 
Кои три държави се присъединяват?

ВЪПРОС
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Гърция, Испания и Португалия се присъединяват през 1986 г.

Гърция и Испания се присъединяват към ЕС през 1981 г., а 
Португалия — през 1986 г.

Гърция става член през 1981 г. Испания и Португалия я 
последват през 1986 г.
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През 70-те години на 20-и век три европейски държави, управлявани дотогава от 
диктаторски режими, стават демокрации и могат да кандидатстват за членство в ЕС.
Кое от следните твърдения е вярно?ВЪПРОС
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Кръга на знанията и истината.

Единство, солидарност и хармония между народите на 
Европа.

Броя на държавите, които са били част от ЕС, когато е 
създадено знамето.

Европейското знаме се вее над парламенти, сгради, паркове и паметници в цяла Европа. 
Какво символизират 12-те златни звезди на син фон?

Десет държави, в това число България, Унгария, Полша и 
Румъния, се присъединяват към ЕС на 1 май 2004 г.

Осем страни от Централна и Източна Европа и две 
средиземноморски островни държави се присъединяват към 
ЕС през май 2004 г.

Десет страни от Централна и Източна Европа се 
присъединяват към ЕС на 1 май 2004 г., с което броят на 
страните от ЕС достига 25.

Падането на Берлинската стена дава възможност на държавите от Централна и Източна 
Европа, които дотогава са контролирани от бившия Съветски съюз, да се реформират и 
да се присъединят към ЕС.
Кое от следните твърдения е вярно? 

ВЪПРОС
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България

Словения

Хърватия
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Коя държава членка...
• ...се бори за независимост между 1991 и 1995 г.,
• ...има герб с червени и бели квадрати,
• ...е последната държава, която се присъединява към Европейския съюз?

Швеция

Финландия

Естония3

2

1
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Коя държава членка...
• ...е една от шестте монархии в Европейския съюз
• ...е известна със своите чествания на лятното слънцестоене и
• ...се присъединява към Европейския съюз през 1995 г. заедно с други две държави?
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Наградата „Карл Велики“

Нобеловата награда за мир

Наградата „Сахаров“
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Дори и понякога между държавите в ЕС да има разногласия, основните принципи на ЕС 
не са се променили през последните шест десетилетия. През 2012 г. Европейският съюз 
получава признание за своята работа за обединяване на континента. 
Каква награда получава Съюзът?

ВЪПРОС
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Колко са официалните езици на ЕС?
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Лисабон

Амстердам
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В договорите за ЕС е определено как се вземат решенията и в кои области ЕС действа 
съвместно. 
В кой европейски град е подписан последният договор?

ВЪПРОС

Алчиде де Гаспери

Конрад Аденауер

Робер Шуман
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Всяка година ЕС празнува своя рожден ден на 9 май. 
Как се казва човекът, който на 9 май 1950 г. представя план, считан 
за началото на това, което днес е Европейският съюз?
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За да предотвратят бъдещи въоръжени конфликти, страните основателки решават съвместно 
да контролират въгледобивната и стоманодобивната индустрия във всяка от тях, така че да не 
могат тайно да се въоръжават. След това те решават да разширят сътрудничеството си и в други 
икономически сектори. 

Как се нарича организацията, която те създават през 1957 г.?

Нови икономически сектори

Европейската икономическа общност е създадена с Договора от Рим, 
който е подписан на 25 март 1957 г. в италианската столица.
Европейската общност за въглища и стомана е създадена няколко 
години по-рано с Договора от Париж, който е подписан на 18 април 
1951 г. и влиза в сила на 23 юли 1952 г.
Европейският икономически и социален комитет е консултативен 
орган на ЕС, създаден през 1957 г.  Той е съставен от представители 
на организации на работниците и работодателите и на други 
заинтересовани групи. Той действа като мост между вземащите 
решения институции на ЕС и гражданите.

Европейска икономическа общност

 

ОТГОВОР

След двете опустошителни световни войни през 20-ти век, в които загиват милиони 
хора, няколко европейски държави решават да работят заедно, за да няма повече 
кръвопролития. 
Кои държави основават ЕС?

Как започва всичко

Държавите, които основават ЕС, са: Белгия, Германия, Италия, 
Люксембург, Нидерландия и Франция. Испания се присъединява към 
Европейската общност през 1986 г. Дания се присъединява през 1973 
г.

Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция

1/13
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Първото разширяване

Дания, Ирландия и Обединеното кралство се присъединяват 
към Европейските общности на 1 януари 1973 г. Така заедно с 
основателките Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и 
Нидерландия общият брой на държавите членки става девет. 
След референдум Норвегия решава да не се присъедини. Гренландия се 
присъединява към Европейската общност през 1973 г. заедно с Дания. 
По-късно обаче Гренландия се оттегля след провеждане на референдум 
през 1982 г., но остава асоциирана с ЕС като отвъдморска територия. 
Обединеното кралство напуска Европейския съюз през 2020 г.

Кои три държави се присъединяват?

С първото разширяване на ЕС през 1973 г. страните членки стават девет. 
Кои три държави се присъединяват?

ОТГОВОР

Скоро след Втората световна война Европа е разделена на източна и западна. 
Берлинската стена, която разделя Източен и Западен Берлин почти три десетилетия, е 
символ на това разделение до събарянето ѝ през 1989 г. 
Кое от следните твърдения е вярно?

Падането на Берлинската стена

Падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 г. е символ на 
рухването на комунизма в Централна и Източна Европа, което започва в 
Полша и Унгария.
Германия е сред държавите — основателки на ЕС, но Западна Германия 
е тази, която подписва първия договор през 1951 г. Когато Германия се 
обединява през октомври 1990 г., бившата Източна Германия става част 
от Европейския съюз.
Западна Германия побеждава Аржентина с 1—0 и печели Световното 
първенство по футбол през юли 1990 г.  Източна и Западна Германия се 
обединяват на 3 октомври същата година.  След обединението отборът 
на Германия за първи път печели Световното първенство по футбол през 
2014 г., когато побеждава Аржентина пак с 1—0.

Съпротивата срещу комунистическите режими в Централна и Източна Европа 
довежда до падането на Берлинската стена.

3/13

ОТГОВОР
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Разширяването от 2004 г. 

През 2004 г. към ЕС се присъединяват десет държави: осем държави 
от Централна и Източна Европа — Естония, Латвия, Литва, Полша, 
Словакия, Словения, Унгария и Чехия, и средиземноморските островни 
държави Кипър и Малта. 
С това историческо разширяване общият брой на държавите членки 
достига 25.
България и Румъния се присъединяват към ЕС три години по-късно — 
на 1 януари 2007 г. 

6/13
Осем страни от Централна и Източна Европа и две средиземноморски островни 
държави се присъединяват към ЕС през май 2004 г.

Падането на Берлинската стена дава възможност на държавите от Централна и Източна 
Европа, които дотогава са контролирани от бившия Съветски съюз, да се реформират и 
да се присъединят към ЕС. 
Кое от следните твърдения е вярно? 

ОТГОВОР
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Нови демократични държави се 
присъединяват към ЕС 

Гърция, Испания и Португалия придобиват право да се присъединят към 
ЕС, след като в тях е установена демокрация. 
Гърция първа се присъединява през 1981 г., с което броят на 
членуващите в ЕС страни става двуцифрено число. Испания и 
Португалия я последват пет години по-късно, през 1986 г..

Гърция става член през 1981 г. Испания и Португалия я последват през 1986 г.

През 70-те години на 20-и век три европейски държави, управлявани дотогава от 
диктаторски режими, стават демокрации и могат да кандидатстват за членство в ЕС.
Кое от следните твърдения е вярно?
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Швеция

Швеция се присъединява към ЕС през 1995 г. заедно с Австрия и 
Финландия.

Швеция

8/13

Коя държава членка...
• ...е една от шестте монархии в Европейския съюз
• ...е известна със своите чествания на лятното слънцестоене и
• ...се присъединява към Европейския съюз през 1995 г. заедно с други две държави?

Знамето на ЕС

Дванайсетте златни звезди на син фон представляват народите на 
Европа в кръг — символ на единството. 
Европейското знаме символизира както Европейския съюз, така и 
идеалите за единство, солидарност и хармония между народите на 
Европа.

7/13
Единство, солидарност и хармония между народите на Европа.

Европейското знаме се вее над парламенти, сгради, паркове и паметници в цяла Европа. 
Какво символизират 12-те златни звезди на син фон?
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Коя държава членка...
• ...се бори за независимост между 1991 и 1995 г.,
• ...има герб с червени и бели квадрати,
• ...е последната държава, която се присъединява към Европейския съюз?

Хърватия

Хърватия е последната държава, присъединила се към ЕС — през 2013 г.
Словения се присъединява през 2004 г., а България — през 2007 г. 

Хърватия

ОТГОВОР

Колко са официалните езици на ЕС?

Официални езици на ЕС

С присъединяването на Хърватия към ЕС през 2013 г. Европейският 
съюз вече има 24 официални езика. Това означава, че можеш да пишеш 
до институциите на Съюза на всеки един от тези езици и да получиш 
отговор на същия език. 
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Дори и понякога между държавите в ЕС да има разногласия, основните принципи на ЕС 
не са се променили през последните шест десетилетия. През 2012 г. Европейският съюз 
получава признание за своята работа за обединяване на континента. 
Каква награда получава Съюзът?

Нобелова награда за мир

Наградата „Сахаров“ се присъжда ежегодно от Европейския парламент 
на личности, които имат изключителен принос в борбата за правата на 
човека в целия свят.
Наградата „Карл Велики“ се присъжда за изключителна работа в полза 
на европейското единство. През 1969 г. тя е присъдена за първи път на 
европейска институция — Комисията на Европейските общности, а не на 
определен човек.

Нобеловата награда за мир

ОТГОВОР

Всяка година ЕС празнува своя рожден ден на 9 май. 
Как се казва човекът, който на 9 май 1950 г. представя план, считан 
за началото на това, което днес е Европейският съюз?

Ден на Европа

Днешният Европейски съюз може да се проследи назад до 
предложението за съвместно управление на производството на въглища 
и стомана, представено на 9 май 1950 г. от тогавашния министър на 
външните работи на Франция Робер Шуман. Когато държавите решават 
заедно какво да правят с европейските въглища и стомана, нито една от 
тях не може да произвежда оръжия без знанието на останалите. 

Робер Шуман

12/13
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ОТГОВОР

Договорът от Лисабон 

Договорът от Лисабон е подписан в португалската столица на 13 
декември 2007 г. и влиза в сила на 1 декември 2009 г. Той има за цел 
ЕС да стане по-демократичен и по-ефективен и да може по-добре да 
предприема съвместни действия за справяне с глобални проблеми, като 
например изменението на климата.

Лисабон

В договорите за ЕС е определено как се вземат решенията и в кои области ЕС действа 
съвместно. 
В кой европейски град е подписан последният договор?

13/13

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ?

Въпроси стр. 3
Отговори стр. 10

КАК ЕС ВЛИЯЕ НА 
ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ?

Въпроси стр. 31
Отговори стр. 38

КАК ФУНКЦИОНИРА ЕС?

Въпроси стр. 17
Отговори стр. 24

КАКВО ПРЕДСТОИ В ЕС?

Въпроси стр. 44
Отговори стр. 51 
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ВЪПРОС

Европейската комисия взема решения относно всички нови 
закони и действия на ЕС.

Европейският съвет, съставен от президентите и министър-
председателите на държавите членки, приема законите на ЕС.

Европейската комисия предлага ново законодателство, а 
Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент 
вземат окончателното решение по всички закони на Съюза..

1/13
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2

3

Освен че е столица на Белгия, Брюксел често е наричан столица на Европа, тъй като там 
се намират основните европейски институции. 
Кое от следните твърдения е вярно?

КАК ФУНКЦИОНИРА ЕС?

Знаеш ли кой какви решения взема в ЕС? Провери 
знанията си за основните институции и хората, 
които работят в тях.

© Eric’s library/Stock.Adobe.com
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ВЪПРОС

Членовете на Европейския парламент се назначават от 
националните парламенти.

Държавите с голямо население имат повече членове в 
Европейския парламент от държавите с малко население.

Европейските граждани избират пряко членовете на 
Европейския парламент веднъж на всеки четири години.

3/13

1

2

3

Европейският парламент е гласът на гражданите. Той представлява гражданите на 
държавите от ЕС в процеса на вземане на решения.
Кое от следните твърдения е вярно?

ВЪПРОС

Комисарите представляват позицията на собствената си 
страна.

Комисарите се предлагат от националните правителства и 
трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент.

За да станеш комисар, първо трябва да работиш като 
държавен служител в своята страна.

1

2

3

Европейската комисия е съставена от по един комисар от всяка страна от ЕС. Заедно те 
съставляват колегиума на членовете на Комисията. 
Кое от следните твърдения е вярно? 

2/13
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ВЪПРОС

Европейския съвет се ръководи от председател, назначаван 
за период от две години.

Европейският съвет определя основните приоритети и общия 
курс на политиките на ЕС.

Европейският съвет заседава в Страсбург веднъж месечно.

5/13
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2
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Европейският съвет се състои от държавните и правителствените ръководители на 
държавите от Съюза. Техните заседания често се наричат „срещи на върха“.
Кое от следните твърдения е вярно?

ВЪПРОС

Всеки министър в Съвета гласува от името на своето 
правителство.

Всички решения, които се вземат в Съвета, трябва да бъдат 
приети с единодушно съгласие.

Всяка страна от ЕС ръководи работата на Съвета на 
ротационен принцип за една година.

1

2

3

Съветът на Европейския съюз представлява правителствата на държавите от ЕС. В 
рамките на Съвета министри от всички държави членки се срещат, за да обсъждат 
въпроси на ЕС и да вземат решения относно политиките и законодателството на Съюза.
Кое от следните твърдения е вярно?4/13

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni 
architects Buro Happold engineers -  © Colour compositions by Georges Meurant
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ВЪПРОС

Нуждаеш се от подкрепата на един милион души от седем 
или повече държави от ЕС, за да представиш гражданска 
инициатива пред Европейската комисия за разглеждане.

Няма изисквания за минимална възраст за подкрепа на 
инициатива.

Всеки гражданин на ЕС може да поиска от Европейската 
комисия да предложи създаването на закон. 

7/13
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2

3

Европейските граждани могат да оказват влияние върху политиките на ЕС по различни 
начини, например чрез създаване или подкрепа на европейска гражданска инициатива.
Кое от следните твърдения е вярно?

ВЪПРОС

Седалището на Съда на Европейския съюз е във Франкфурт.

За да се опрости работата на Съда на Европейския съюз, 
всички дела се разглеждат от него само на английски, 
френски и немски език.

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.

1

2

3

Съдът на Европейския съюз, създаден през 1952 г., гарантира, че законодателството на 
ЕС се тълкува и прилага по един и същ начин във всички държави от Съюза.
Кое от следните твърдения е вярно?

6/13
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ВЪПРОС

 Паскал Донаху, председател на Еврогрупата

Жозеп Борел, върховен представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката на сигурност и заместник-
председател на Европейската комисия

Дидие Рейндерс, европейски комисар по въпросите на 
правосъдието

9/13
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2

3

Координирам и провеждам политиката на ЕС спрямо други държави и организации.
Представлявам ЕС на международната сцена, например в ООН.
Бил съм министър в испанското правителство, а между 2004 и 2007 г. бях председател 
на Европейския парламент.
Кой съм аз? 

ВЪПРОС

Кристин Лагард, председател на Европейската централна 
банка 

Емили О’Райли, европейски омбудсман

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

1

2

3

Председател съм на една от европейските институции и съм избрана от Европейския 
парламент за срок от 5 години.
Ръководя екип, който се нарича „колегиум“. Нашата задача е да защитаваме интересите 
на Съюза като цяло.
Аз съм първата жена, избрана на този пост.
Кой съм аз? 

8/13
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ВЪПРОС

 Шарл Мишел, председател на Европейския съвет

Клаус-Хайнер Лене, председател на Европейската сметна 
палата

Паскал Донаху, председател на Еврогрупата

11/13
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2
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Аз съм председател на една европейска институция и съм назначен за срок от две 
години и половина.
Председателствам срещите на държавните и правителствените ръководители на 
държавите от ЕС.
Бил съм министър-председател на Белгия в продължение на пет години.
Кой съм аз?

ВЪПРОС

Кристин Лагард, председател на Европейската централна 
банка

Роберта Мецола, председател на Европейския парламент

Емили О’Райли, европейски омбудсман

1

2

3

Аз съм председател на европейска институция, която представлява гражданите на ЕС.
За да бъде одобрен бюджетът на ЕС, е необходим моят подпис.
Аз съм от най-малката страна в ЕС.
Кой съм аз?10/13
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ВЪПРОС

Служителите на Комисията се избират чрез конкурси и сред тях има 
граждани на всички държави от ЕС.

За да можеш да бъдеш назначен като служител в Комисията, преди 
това задължително трябва да проведеш стаж в институция на ЕС.

Не е нужно да си гражданин на ЕС, за да работиш за 
Европейската комисия.

13/13
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2
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Приблизително 33 000 души работят в Европейската комисия, като извършват различни 
дейности в качеството си на административен персонал, експерти, писмени и устни 
преводачи и асистенти. 
Кое от следните твърдения е вярно?

ВЪПРОС

12 пленарни заседания в Брюксел, до шест — в Страсбург

12 пленарни заседания в Страсбург, шест — в Брюксел

12 пленарни заседания в Страсбург, до шест — в Брюксел

1

2

3

Колко пленарни заседания има Европейският парламент през 
годината и къде се провеждат те?

12/13
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ОТГОВОР

1/13

Освен че е столица на Белгия, Брюксел често е наричан столица на Европа, тъй като там 
се намират основните европейски институции. 
Кое от следните твърдения е вярно?

Вземане на решения в ЕС

Европейската комисия изготвя предложения за нови европейски закони. 
След това Съветът (който представлява правителствата на държавите 
от ЕС) и Европейският парламент (пряко избиран от гражданите 
на Съюза) обсъждат, изменят и накрая приемат или отхвърлят 
предложенията. 
Това е най-често използваната процедура за вземане на решения в ЕС. 
Тя се нарича обикновена законодателна процедура, позната още като 
„процедура за съвместно вземане на решения“.

Европейската комисия предлага ново законодателство, а Съветът на 
Европейския съюз и Европейският парламент вземат окончателното решение по 
всички закони на Съюза.

ОТГОВОР

2/13

Европейската комисия е съставена от по един комисар от всяка страна от ЕС. Заедно те 
съставляват колегиума на членовете на Комисията. 
Кое от следните твърдения е вярно? 

Европейска комисия

Комисарите не представляват гледната точка на своята държава, а 
общия интерес на ЕС.
Много от комисарите са били водещи национални политици и се 
предлагат от правителствата на своите държави. Кандидатът за 
председател на Комисията избира потенциалните комисари въз основа 
на тези предложения. 
Всеки кандидат трябва да обясни визията си и да отговори на въпроси в 
Европейския парламент. След това Парламентът гласува за кандидатите 
като екип. Накрая те се назначават от Европейския съвет. 

 Комисарите се предлагат от националните правителства и трябва да бъдат 
одобрени от Европейския парламент.
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ОТГОВОР

3/13

Европейският парламент е гласът на гражданите. Той представлява гражданите на 
държавите от ЕС в процеса на вземане на решения.
Кое от следните твърдения е вярно?

Европейски парламент

Гражданите на ЕС могат да избират на всеки пет години своите 
представители в Европейския парламент. 
Местата в парламента се разпределят между отделните държави членки 
в зависимост от броя на населението им, което означава, че големите 
държави имат повече депутати от малките държави. Последните 
избори за Европейски парламент се проведоха през пролетта на 2019 г. 
Следващите избори ще се състоят през 2024 г.
Имаш право да гласуваш, след като навършиш 18 години — това важи 
за всички държави членки, с изключение на Австрия и Малта, където 
можеш да гласуваш, след като навършиш 16 години, и Гърция, където 
можеш да гласуваш, след като навършиш 17 години.

 Държавите с голямо население имат повече членове в Европейския парламент 
от държавите с малко население.

ОТГОВОР

4/13

Съветът на Европейския съюз представлява правителствата на държавите от ЕС. В 
рамките на Съвета министри от всички държави членки се срещат, за да обсъждат 
въпроси на ЕС и да вземат решения относно политиките и законодателството на Съюза.
Кое от следните твърдения е вярно?

Съвет на ЕС

Министрите имат правомощия да ангажират своите правителства с 
действията, за които е постигната договореност на заседанията. 
Ако всички държави членки трябваше да постигат съгласие по всички 
решения с единодушие, не би било възможно да се свърши много работа 
в Съюза.  В редица области министрите вземат решения с мнозинство.  
Те са се споразумели да вземат решения с единодушие само в някои 
чувствителни области, например данъчното облагане и въпросите на 
сигурността.

Всеки министър в Съвета гласува от името на своето правителство.

© tanaonte/Stock.Adobe.com
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ОТГОВОР

5/13

Европейският съвет се състои от държавните и правителствените ръководители на 
държавите от Съюза. Техните заседания често се наричат „срещи на върха“.
Кое от следните твърдения е вярно?

Европейски съвет

Европейският съвет представлява най-високото равнище на политическо 
сътрудничество между страните от ЕС. 
Лидерите от ЕС се срещат поне два пъти на всеки 6 месеца. Техните 
заседания, наричани „срещи на върха“, се провеждат в Брюксел.  
Председателят на Европейския съвет председателства заседанията. 
Председателят, който се избира за срок от две години и половина, 
може да свиква и извънредни заседания на Европейския съвет, ако е 
необходимо.

 Европейският съвет определя основните приоритети и общия курс на 
политиките на ЕС.

ОТГОВОР

6/13

Съдът на Европейския съюз, създаден през 1952 г., гарантира, че законодателството на 
ЕС се тълкува и прилага по един и същ начин във всички държави от Съюза.
Кое от следните твърдения е вярно?

Съд на ЕС

Съдът на Европейския съюз е най-висшият правен орган в ЕС и се 
намира в Люксембург. 
Ако национален съд има някакви съмнения относно тълкуването или 
валидността на даден закон на ЕС, той може да се обърне към Съда на 
ЕС с искане за пояснение. Същият механизъм може да бъде използван, 
за да се определи дали даден национален закон или практика са в 
съответствие с правото на ЕС.
Както всяка държава членка има свой език и специфична правна 
система, Съдът на Европейския съюз е многоезична институция. 
Неговият езиков режим няма еквивалент в никой друг съд в света, тъй 
като дадено дело може да бъде разгледано на всеки от официалните 
езици на Европейския съюз.

 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.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni 
architects Buro Happold engineers - © Colour compositions by Georges Meurant



Как функционира ЕС?
Отговори

27

                                                    

ОТГОВОР
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Европейските граждани могат да оказват влияние върху политиките на ЕС по различни 
начини, например чрез създаване или подкрепа на европейска гражданска инициатива.
Кое от следните твърдения е вярно?

Твоят глас

Група от най-малко 7 граждани на ЕС, живеещи в 7 различни държави от ЕС, 
могат да стартират европейска гражданска инициатива. Необходимо е поне 
един милион души, или малко над 0,2 % от населението на ЕС, от поне седем 
страни от Съюза да подкрепят дадена инициатива. Когато се достигне този брой, 
инициативата може да бъде внесена за разглеждане в Европейската комисия.
Първата европейска гражданска инициатива — „Право на вода“ (Right2Water), 
която събра 1,6 милиона подписа, доведе до предложение за нови правила 
относно питейната вода.
За да подкрепиш дадена инициатива, трябва да отговаряш на условията за 
гласуване в изборите за Европейски парламент в твоята страна (минималната 
възраст за гласуване варира между 16 и 18 години в различните страни от ЕС).

Нуждаеш се от подкрепата на един милион души от седем или повече държави от ЕС, за 
да представиш гражданска инициатива пред Европейската комисия за разглеждане.

ОТГОВОР

8/13

Председател съм на една от европейските институции и съм избрана от Европейския парламент за 
срок от 5 години.
Ръководя екип, който се нарича „колегиум“. Нашата задача е да защитаваме интересите на Съюза 
като цяло.
Аз съм първата жена, избрана на този пост.

Кой съм аз? 

Председател на Европейската комисия

Урсула фон дер Лайен е председател на Европейската комисия от 1 
декември 2019 г.
Урсула фон дер Лайен също така представлява Комисията на 
заседанията на Европейския съвет и на срещите на върха на Г-7 и Г-20, 
както и на срещи с държави извън ЕС.

 Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

© niphon/StockAdobe.com
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Координирам и провеждам политиката на ЕС спрямо други държави и организации.
Представлявам ЕС на международната сцена, например в ООН.
Бил съм министър в испанското правителство, а между 2004 и 2007 г. бях председател на 
Европейския парламент.

Кой съм аз? 

Върховен представител на Съюза

Жозеп Борел е върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност от 1 декември 2019 г.
Като главен дипломат той е натоварен с разработването и изпълнението 
на политиките на ЕС в областта на външните работи, сигурността и 
отбраната. Той също така е заместник-председател на Европейската 
комисия.

Жозеп Борел, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия

10/13
ОТГОВОР

Аз съм председател на европейска институция, която представлява гражданите на ЕС.
За да бъде одобрен бюджетът на ЕС, е необходим моят подпис.
Аз съм от най-малката страна в ЕС.
Кой съм аз?

Председател на Европейския парламент

Роберта Мецола е избрана за председател на Европейския парламент 
на 18 януари 2022 г. за период от две години и половина. Тя е родена 
в Малта през 1979 г. и е най-младият председател на Парламента 
в историята. Тя е член на групата на Европейската народна партия 
(групата на ЕНП), която е най-голямата политическа група в 
Европейския парламент.

Роберта Мецола, председател на Европейския парламент
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ОТГОВОР

Аз съм председател на една европейска институция и съм назначен за срок от две години и 
половина.
Председателствам срещите на държавните и правителствените ръководители на държавите от ЕС.
Бил съм министър-председател на Белгия в продължение на пет години.

Кой съм аз?

Председател на Европейския съвет

Шарл Мишел е председател на Европейския съвет от 1 декември 2019 
г. до 31 май 2022 г. Той свиква и председателства заседанията на 
Европейския съвет и ръководи неговата работа. 
Шарл Мишел представлява ЕС в областта на външните работи и 
сигурността заедно с Жозеп Борел, върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност. 
Той също така представлява ЕС на срещите на върха на Г-7 и Г-20 
заедно с Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия.

Шарл Мишел, председател на Европейския съвет

ОТГОВОР

Колко пленарни заседания има Европейският парламент през 
годината и къде се провеждат те?

Европейски парламент 

Основните заседания на Европейския парламент, наричани „пленарни 
заседания“, се провеждат в Страсбург, Франция, 12 пъти годишно и в 
Брюксел, Белгия, до шест пъти годишно.

12 пленарни заседания в Страсбург, до шест — в Брюксел

12/13

11/13
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Приблизително 33 000 души работят в Европейската комисия, като извършват различни 
дейности в качеството си на административен персонал, експерти, писмени и устни 
преводачи и асистенти. 
Кое от следните твърдения е вярно?

Европейска комисия

Служителите на Комисията са граждани от държавите от ЕС и се 
подбират с конкурси.
Ако да работиш за ЕС ти изглежда интересна възможност за кариера, 
можеш да започнеш като стажант. Щом завършиш университет, можеш 
да кандидатстваш за стаж в институция на ЕС. Това обаче не е условие, 
за да бъдеш нает на работа като служител на Комисията.

Служителите на Комисията се избират чрез конкурси и сред тях има граждани 
на всички държави от ЕС.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ?

Въпроси стр. 3
Отговори стр. 10

КАК ЕС ВЛИЯЕ НА 
ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ?

Въпроси стр. 31
Отговори стр. 38

КАК ФУНКЦИОНИРА ЕС?

Въпроси стр. 17
Отговори стр. 24

КАКВО ПРЕДСТОИ В ЕС?

Въпроси стр. 44
Отговори стр. 51

© Jakub Krechowicz/Stock.Adobe.com
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ВЪПРОС

Нищо. Тя може да стегне багажа си и да тръгне за Италия! Като 
гражданин на ЕС Анна има право да учи в друга страна от Съюза.

Анна трябва да кандидатства за виза за обучение в Италия.

Анна трябва да кандидатства за разрешение за временно 
пребиваване, преди да отиде в Италия.

1

2

3

Анна току-що е завършила училище и иска да подобри знанията си по италиански. Тя се 
записва на двумесечен интензивен курс в езиково училище в Италия.
Какво трябва да направи преди отпътуването си?

1/12

КАК ЕС ВЛИЯЕ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ? 

Питал/а ли си се някога какво точно прави 
Европейският съюз за нас? Да последваме Анна от 
Швеция, за да видим как ЕС влияе на ежедневния ѝ 
живот.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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ВЪПРОС

Литва

Люксембург

Латвия

1

2

3

32

Евробанкнотите и евромонетите са въведени през 2002 г. и в момента се използват в 
20 страни от ЕС. Монетите имат една еднаква страна, на която е изобразена картата на 
Европа, а на другата страна всяка държава има свое собствено изображение. Анна се 
опитва да познае откъде е тази монета.  
Можеш ли да ѝ помогнеш?

ВЪПРОС

...помага на младите хора да учат в собствената си страна.

...предоставя възможности за партньорства между училища и 
организации от други държави от ЕС.

...е само за студенти в университети и не обхваща други 
начини на учене.

1

2

3

В Италия Анна среща Павел, студент от Чехия по програма „Еразъм+“. 
Кое от следните е вярно? 
Програма „Еразъм+“...

2/12

3/12
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ВЪПРОС

След като ЕС прекратява националните монополи и допуска 
конкуренция в сектора на въздухоплаването в Европа, полетите 
стават по-скъпи.

Анна няма да има право на обезщетение, ако полетът ѝ 
закъснее или има дублиране на места.

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

1

2

3

Анна иска да посети своя нов чешки приятел Павел в родния му град. Тя се чуди дали 
това ще е лесно. 
Кое от следните твърдения е вярно?

ВЪПРОС

Продаваните на единния пазар на ЕС продукти трябва да отговарят 
на изисквания за безопасност и опазване на околната среда, валидни 
за целия Съюз.

Ако купиш стока или услуга онлайн или извън магазин (по 
телефона, с поръчка по пощата или от амбулантен търговец), имаш 
право на отказ и връщане на поръчката в рамките на 10 дни.

Съгласно правилата на ЕС имаш право на минимална едногодишна 
гаранция за потребителски стоки, като например електронни уреди.

1

2

3

Анна трябва да си купи нови слушалки в Италия и се надява, че те ще са безопасни за 
използване. Тя пазарува също и онлайн. Какви са нейните права като потребител?
Кое от следните твърдения е вярно?

5/12

4/12

© De Visu/Stock. Adobe.com

© De Visu/Stock. Adobe.com



Как ЕС влияе на ежедневието ни?
Въпроси

 

ВЪПРОС

Анна има право на безплатно частно здравно обслужване.

Няма изисквания за минимална възраст за подкрепа на 
инициатива.

Анна може да ползва обществени здравни услуги и ще плати 
същите такси като гражданите на съответната страна благодарение 
на своята Европейска здравноосигурителна карта.

1

2

3

34

Анна прекарва чудесно времето си в Чехия, но по време на посещение на един от многото 
красиви паметници, тя пада и изкълчва глезена си. За щастие, тя не е забравила да вземе 
своята Европейска здравноосигурителна карта със себе си.
Кое от следните твърдения е вярно?

ВЪПРОС

Не. Австрия, Чехия и Италия са сред 23-те държави от ЕС и 4-те други 
държави, които са премахнали контрола по вътрешните си граници в рамките 
на Шенгенското пространство. Анна може да преминава свободно през двете 
вътрешни граници.

Не, в Европа, трябва да представяш паспорт или лична карта, само 
ако пътуваш до Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Да. Чехия не е част от Шенгенското пространство, така че Анна не 
може да влезе в страната, без да премине граничен контрол.

1

2

3

Пътуването стана по-трудно по време на пандемията от COVID-19, но свободата на 
движение продължава да бъде едно от най-големите постижения на ЕС. Повечето 
държави от ЕС премахнаха граничния контрол благодарение на Шенгенското 
споразумение. Анна ще пътува с автобус от Италия до Чехия през Австрия и се вълнува 
от предстоящото пътуване.
Трябва ли Анна да носи своя паспорт със себе си по време на 
пътуването?

6/12
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ВЪПРОС

През сезона за къпане държавите от ЕС не трябва да 
информират хората за качеството на водите за къпане.

Съществуват европейски минимални стандарти за водите за 
къпане, които всички страни от Съюза трябва да спазват.

Само малко над 50 % от местата за къпане в Европейския 
съюз отговарят на минималните стандарти за качество на 
водата.

1

2

3

Анна не е сигурна какво е качеството на водата за къпане в Италия и Чехия и се чуди 
дали може спокойно да плува в езерата или в морето.
Кое от следните твърдения е вярно?

ВЪПРОС

Анна може да използва „роуминг като у дома“ със своя шведски 
смартфон без каквито и да било ограничения дори ако остане в 
Италия много по-дълго.

Роуминг като у дома не се прилага автоматично. Анна 
трябва да се свърже със своя мобилен оператор, за да 
активира услугата.

Докато Анна пътува от време на време и прекарва повече време в 
своята страна, отколкото в чужбина, тя ще заплаща само това, което 
би платила у дома.

1

2

3

Докато е в Италия, Анна поддържа връзка със семейството и приятелите си у дома 
чрез своя смартфон. Тя се обажда и праща съобщения на приятелите и семейството си 
и използва приложения за социални медии, за да споделя снимки и преживявания. Как 
стои въпросът с разходите на Анна за роуминг? 
Кое от следните твърдения е вярно?

9/12
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ВЪПРОС

1 милион

10 милиона

5 милиона

1

2

3

След като се завръща в Швеция, Анна разказва на баба си за своите европейски 
приключения. Баба ѝ казва, че с удоволствие е щяла да направи нещо подобно на 
младини, но никога не е имала такава възможност.
Колко млади хора са учили, работили или извършвали 
доброволческа дейност в чужбина благодарение на програма 
„Еразъм+“? 

ВЪПРОС

Финансирането от ЕС е предназначено за тези държави, които 
са се присъединили към ЕС от 2004 г. нататък.

Само по-слабо развитите страни от ЕС могат да се възползват 
от финансиране от ЕС.

Една трета от бюджета на ЕС се изразходва за проекти в 
полза на всички европейски градове и региони.

1

2

3

ЕС инвестира в градовете и регионите на Европа. Италианският град, където Анна 
пребивава, участва в проект, който помага на градовете в ЕС да станат по-устойчиви.
Кое от следните твърдения е вярно?

10/12
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ВЪПРОС

Доброволческия корпус

DiscoverEU

Европейския корпус за солидарност

1

2

3

Пътуването на Анна събужда у нея желание за още приключения. Тя мисли да участва 
в доброволческа дейност или да работи по проект в Швеция, а може би дори в чужбина. 
Баба ѝ мисли, че е чула за подобна инициатива.
За коя от следните инициативи става въпрос?12/12

© De Visu/Stock. Adobe.com

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ?

Въпроси стр. 3
Отговори стр. 10

КАК ЕС ВЛИЯЕ НА 
ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ?

Въпроси стр. 31
Отговори стр. 38

КАК ФУНКЦИОНИРА ЕС?

Въпроси стр. 17
Отговори стр. 24

КАКВО ПРЕДСТОИ В ЕС?

Въпроси стр. 44
Отговори стр. 51
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Анна току-що е завършила училище и иска да подобри знанията си по италиански. Тя се 
записва на двумесечен интензивен курс в езиково училище в Италия.
Какво трябва да направи преди отпътуването си?

Свободно движение без проверки по вътрешните 
граници

Благодарение на единния пазар и създаването на Шенгенското пространство 
гражданите на ЕС могат да пътуват, да учат, да работят и да се пенсионират 
в която и да е страна от ЕС с минимални административни формалности или 
контрол по вътрешните граници.
Като гражданин на ЕС Анна има право да работи и учи в Италия. Ако остане 
в Италия по-дълго от три месеца, тя може да се регистрира пред съответните 
органи, ако пожелае.
Гражданите на държави извън ЕС се нуждаят от виза за обучение в Италия, ако 
искат да останат там по-дълго от 3 месеца. Това не се отнася за Анна.
Забележка: Поради пандемията от COVID-19 някои държави временно 
ограничиха свободното движение и забраниха неналожителните пътувания.

Нищо. Тя може да стегне багажа си и да тръгне за Италия! Като гражданин на 
ЕС Анна има право да учи в друга страна от Съюза.

ОТГОВОР

2/12

В Италия Анна среща Павел, студент от Чехия по програма „Еразъм+“. 
Кое от следните е вярно? 
Програма „Еразъм+“...

Програма „Еразъм+“

Програма „Еразъм“ стартира преди повече от 30 години, за да се даде 
възможност на студентите да провеждат част от следването си в 
университет в друга страна от ЕС. 
Днешната програма „Еразъм+“ не е само за студенти, а предлага също и 
много други възможности. Младите хора могат да учат, да се обучават 
или да работят като доброволци във или извън ЕС в широк кръг от 
области, като социални грижи, околна среда, култура, младеж, спорт и 
сътрудничество за развитие.

...предоставя възможности за партньорства между училища и организации от 
други държави от ЕС.
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Евробанкнотите и евромонетите са въведени през 2002 г. и в момента се използват в 20 страни 
от ЕС. Монетите имат една еднаква страна, на която е изобразена картата на Европа, а на другата 
страна всяка държава има свое собствено изображение. Анна се опитва да познае откъде е тази 
монета.  

Можеш ли да ѝ помогнеш?

Еврото

Литва (виж стрелката на картата) се присъедини към еврозоната като 
неин 19-ти член през 2015 г. 
На монетите е изобразен Витис, рицар на кон, с меч и щит, когото можем 
да видим и на герба на държавата.
От 1 януари 2023 г. еврозоната се състои от 20 държави: Хърватия вече 
е една от държавите от ЕС, които използват еврото като своя парична 
единица. 

Литва

ОТГОВОР

4/12

Анна трябва да си купи нови слушалки в Италия и се надява, че те ще са безопасни за 
използване. Тя пазарува също и онлайн. Какви са нейните права като потребител?
Кое от следните твърдения е вярно?

Защита на потребителите

Разполагаш с минимум 2 години гаранция за продукти като електронни 
стоки, закупени в ЕС. Това означава, че ако мобилният ти телефон се 
повреди след една година, той ще бъде ремонтиран или подменен 
безплатно, независимо в коя страна от Съюза си го купил първоначално.
Правото на ЕС ти дава 14 дни да върнеш стоки, купени от разстояние, 
независимо дали по интернет, по телефона, от амбулантен търговец или 
по пощата. В този срок Анна може да анулира своята поръчка поради 
каквато и да е причина – дори ако просто промени решението си.

Продаваните на единния пазар на ЕС продукти трябва да отговарят на 
изисквания за безопасност и опазване на околната среда, валидни за целия 
Съюз.

© Gajus/Stock.Adobe.com
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Анна иска да посети своя нов чешки приятел Павел в родния му град. Тя се чуди дали 
това ще е лесно. 
Кое от следните твърдения е вярно?

Права на пътуващите със самолет

Конкуренцията доведе до значителни промени в пътуването със 
самолет. Днес пътуването със самолет е по-евтино, по-безопасно и 
достъпно за повече хора, отколкото когато и да било преди. 
Законодателството на ЕС защитава правата на пътниците при пътувания 
в Европа. Ако си блокиран на летище, защото са продадени повече от 
наличните места, или полетът ти има сериозно закъснение, можеш да 
поискаш обезщетение.

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

ОТГОВОР

6/12

Пътуването стана по-трудно по време на пандемията от COVID-19, но свободата на движение 
продължава да бъде едно от най-големите постижения на ЕС. Повечето държави от ЕС премахнаха 
граничния контрол благодарение на Шенгенското споразумение. Анна ще пътува с автобус от 
Италия до Чехия през Австрия и се вълнува от предстоящото пътуване.

Трябва ли Анна да носи своя паспорт със себе си по време на пътуването?

Премахване на граничния контрол по вътрешните граници

Шенгенското пространство се състои от 23 държави от ЕС (в светлосиньо) 
и четири страни извън ЕС (в тъмносиньо). Италия и Чехия, както и Австрия 
(транзитната държава в случая), са шенгенски държави, така че Анна може 
да пътува от Италия до Чехия и обратно, без да е необходимо да представя 
паспорт. Анна обаче трябва да носи националната си лична карта, за да може 
да удостовери самоличността си и факта, че е гражданин на ЕС, ако се наложи.
Някои държави от ЕС, а именно България, Хърватия, Кипър, Ирландия и Румъния 
не са част от Шенгенското пространство (държави от ЕС извън Шенген). Не 
забравяй, че при пътуване до или от страна извън Шенгенското пространство 
(т.е. държавите от ЕС извън Шенген или която и да е друга страна извън ЕС) 
трябва да представиш валидна лична карта или паспорт на границата.

Забележка:  Поради пандемията от COVID-19 някои държави временно ограничиха свободното движение и забраниха 
неналожителните пътувания.

Не. Австрия, Чехия и Италия са сред 23-те държави от ЕС и 4-те други държави, които са 
премахнали контрола по вътрешните си граници в рамките на Шенгенското пространство. Анна 
може да преминава свободно през двете вътрешни граници.
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Анна прекарва чудесно времето си в Чехия, но по време на посещение на един от многото 
красиви паметници, тя пада и изкълчва глезена си. За щастие, тя не е забравила да вземе 
своята Европейска здравноосигурителна карта със себе си.
Кое от следните твърдения е вярно?

Здравно осигуряване при временен престой в 
чужбина

Ако Анна неочаквано се разболее при временен престой в друга страна 
от ЕС — например по време на ваканция или учене в чужбина — тя има 
право на всички видове лечение, които не могат да бъдат отложени до 
нейното завръщане у дома. 
Европейската здравноосигурителна карта се издава от твоята 
здравноосигурителна институция и доказва, че си осигурен/а в държава 
от ЕС. С тази карта можеш да получиш достъп до обществени здравни 
услуги в чужбина и да заплатиш същите такси като гражданите на 
съответната страна.

Анна може да ползва обществени здравни услуги и ще плати същите такси 
като гражданите на съответната страна благодарение на своята Европейска 
здравноосигурителна карта.

ОТГОВОР

8/12

Докато е в Италия, Анна поддържа връзка със семейството и приятелите си у дома чрез 
своя смартфон. Тя се обажда и праща съобщения на приятелите и семейството си и използва 
приложения за социални медии, за да споделя снимки и преживявания. Как стои въпросът с 
разходите на Анна за роуминг? 

Кое от следните твърдения е вярно?

По-ниски такси за роуминг

ЕС премахна таксите за роуминг през юни 2017 г. Когато пътуваш в ЕС, 
плащаш същите цени за телефонни обаждания, текстови съобщения и 
мобилен интернет както в държавата, в която живееш („роуминг като у 
дома“).
По правило, ако прекарваш повече време у дома, отколкото в чужбина, 
или ако използваш мобилния си телефон повече у дома, отколкото в 
чужбина, можеш да използваш роуминг на национални цени, когато 
пътуваш където и да е в ЕС. 
Роуминг като у дома се прилага автоматично. Не са необходими никакви 
допълнителни настройки.

Докато Анна пътува от време на време и прекарва повече време в своята страна, 
отколкото в чужбина, тя ще заплаща само това, което би платила у дома.

© Rochu_2008/Stock.Adobe.com
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Анна не е сигурна какво е качеството на водата за къпане в Италия и Чехия и се чуди 
дали може спокойно да плува в езерата или в морето.
Кое от следните твърдения е вярно?

Опазване на околната среда

Гражданите на ЕС се радват на едни от водите за къпане с най-добро 
качество в света.
Всяка година ЕС публикува доклад за качеството на водите за къпане. 
Докладът съдържа данни за качеството на водата в над 22 000 места 
за къпане по крайбрежието, в езерата и реките в страните от ЕС. 
85 % от местата за къпане, наблюдавани през 2019 г., отговарят 
на най-високите и най-строгите стандарти на Европейския съюз за 
„отлично“ качество.

Съществуват европейски минимални стандарти за водите за къпане, които 
всички страни от Съюза трябва да спазват.

ОТГОВОР

10/12

ЕС инвестира в градовете и регионите на Европа. Италианският град, където Анна 
пребивава, участва в проект, който помага на градовете в ЕС да станат по-устойчиви.
Кое от следните твърдения е вярно?

Подпомагане на по-слабо развитите 
европейски страни и региони

ЕС съфинансира хиляди проекти в региони и градове в цяла Европа. 
Всички държави от ЕС и техните граждани се ползват от това 
финансиране. 
По-голямата част от финансирането е насочено към по-слабо развитите 
европейски страни и региони (показани в червено на картата), за да им 
се помогне да настигнат останалите.

Една трета от бюджета на ЕС се изразходва за проекти в полза на всички 
европейски градове и региони.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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След като се завръща в Швеция, Анна разказва на баба си за своите европейски приключения. 
Баба ѝ казва, че с удоволствие е щяла да направи нещо подобно на младини, но никога не е имала 
такава възможност.

Колко млади хора са учили, работили или извършвали доброволческа 
дейност в чужбина благодарение на програма „Еразъм+“?to Erasmus+?

Финансиране по програма „Еразъм+“

Програма „Еразъм+“ е помогнала на около 10 милиона души да учат, да 
работят или да извършват доброволческа дейност в чужбина.
Тя е една от най-популярните програми на ЕС за финансиране. Нейният 
бюджет за следващите седем години (2021—2027 г.) е почти два пъти 
по-голям в сравнение с предходния период и възлиза на над 26 млрд. 
евро. Това показва значението, което се отдава на образованието 
и младежта в Европа. През новия период програмата ще бъде по-
приобщаваща, по-цифрова и по-екологосъобразна.

 10 million

ОТГОВОР
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Пътуването на Анна събужда у нея желание за още приключения. Тя мисли да участва 
в доброволческа дейност или да работи по проект в Швеция, а може би дори в чужбина. 
Баба ѝ мисли, че е чула за подобна инициатива.
За коя от следните инициативи става въпрос?

Европейски корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност дава възможност на младежите 
на възраст между 18 и 30 години да участват в широк спектър от 
дейности за солидарност като доброволци или служители. Можеш да се 
регистрираш за участие в Европейския корпус за солидарност, ако си на 
17 години, но не можеш да започнеш да работиш по проект, преди да 
навършиш 18 години.
ЕС стартира DiscoverEU през 2018 г. с цел да даде възможност на 
18-годишните европейци да опознаят своя континент. Младите 
европейци имат възможност да изследват европейското културно 
многообразие, като с помощта на карта за пътуване посетят от една до 
четири дестинации в чужбина в продължение на до 30 дни..

 Европейския корпус за солидарност
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ВЪПРОС                    

Да се осигури еднакво образование по математика, история и 
английски език в цяла Европа.

В Европа да се гарантират доставките на достъпна енергия, 
произведена по щадящ за климата начин.

Икономиката на Европа да нараства и да се създадат повече 
работни места, особено за младите хора.

1

2

3

През 2019 г. Европейският парламент избра Урсула фон дер Лайен за председател на 
Комисията. Тя представи своите политически насоки с 6 приоритета за Европа.
Кое от следните НЕ е един от шестте приоритета на председателя 
Фон дер Лайен?1/13

КАКВО ПРЕДСТОИ В ЕС?

Знаеш ли какво прави ЕС за справяне с многото 
днешни предизвикателства, като младежката 
безработица, миграцията, изменението на климата 
и възстановяването от кризата с COVID-19? Хайде 
да разберем!

© Zerbor/Stock.Adobe.com
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ВЪПРОС

Нов безжичен стандарт, който ще замени 5G

Инициатива на ЕС за осигуряване на безплатен безжичен 
достъп до интернет на обществени места

Обикновено зарядно устройство за мобилни телефони
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2
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Цифровите технологии придобиха съществено значение за всички нас. Това стана още 
по-очевидно по време на пандемията, когато много млади хора разчитат на тях, за да 
се обучават вкъщи или за да общуват с приятели. ЕС желае да помогне на всички да се 
възползват в пълна степен от новите технологии, като им предостави по-добър достъп.
Чувал ли си за WiFi4EU? Знаеш ли какво представлява?

ВЪПРОС

2030

2100

2050

1

2

3

Изменението на климата е основно предизвикателство за ЕС и света. ЕС се стреми Европа 
да стане неутрална по отношение на климата — с нулеви нетни емисии на парникови 
газове. Всички държави от ЕС се съгласиха да постигнат тази цел до определена дата.
До коя година ЕС си е поставил за цел да постигне неутралност по 
отношение на климата?

3/13
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ВЪПРОС

Една пета

Една четвърт

Повече от половината
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Европейският съюз работи за наличието на достъпна енергия, произведена по щадящ 
за климата начин, като се разнообразяват доставките и се разчита повече на енергия, 
произведена в Съюза.
Каква част от енергията, която използваме, внасяме от страни 
извън ЕС?

ВЪПРОС

Гея

Галилео

Галилей
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2
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Географското позициониране е в центъра на цифровата революция. ЕС инвестира в 
собствена глобална навигационна спътникова система. 
Как се нарича тя?

4/13
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ВЪПРОС

Канада

Япония

Нова Зеландия
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Икономиката на ЕС зависи от търговията. Отворените пазари генерират икономически 
растеж и по-добри работни места за Европа и нейните партньори.  Това дава на 
потребителите в ЕС по-голям избор и покупателна способност, а на предприятията — 
достъп до нови пазари.
С коя държава ЕС НЕ е подписал споразумение за свободна 
търговия?

ВЪПРОС

Намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55 %.

Трябва да подобрим нашата енергийна ефективност с поне 
55 %.

Най-малко 55 % от цялата ни енергия трябва да е от 
възобновяеми източници.
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2

3

ЕС работи чрез ООН и други международни организации за насърчаване на амбициозни 
глобални действия за ограничаване на изменението на климата. Той служи за пример 
чрез амбициозните си цели за 2030 г. в областта на климата и енергетиката.
Коя от следните цели за 2030 г. е вярна?

7/13
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ВЪПРОС

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.

ЕС финансира действия при извънредни ситуации в Съюза, но 
не подпомага държави извън своите граници.

ЕС подпомага държавите членки да връщат незаконните мигранти 
в техните държави по произход, дори ако те имат право да останат 
в ЕС.
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2

3

Високият брой мигранти и лица, търсещи убежище, които пристигат в ЕС, оказа натиск 
върху Европа. ЕС реагира на тази ситуация, като предприе различни действия.
Кое от следните твърдения е вярно?

ВЪПРОС

Въвеждане на нов закон за защита на данните

Предотвратяване на радикализацията, включително онлайн

Криминализиране на пътуванията с цел извършване на 
терористични действия или подкрепа на такива действия
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2

3

Хората, живеещи в ЕС, трябва да се чувстват уверени, че където и да отидат в Съюза, 
тяхната свобода и сигурност са добре защитени. Една от основните заплахи понастоящем 
е тероризмът. Затова ЕС прие редица мерки за защита.
Кое от следните НЕ е една от тези мерки?8/13
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ВЪПРОС

50 милиарда евро

MAKE IT
REAL

806 милиарда евро

166 милиарда евро

1

2

3

Коронавирусът разтърси Европа и пандемията причинява сериозни икономически и 
социални щети. В отговор ЕС създаде фонд, наречен NextGenerationEU, който да даде 
тласък на икономическото възстановяване след пандемията.
Знаеш ли каква сума е предвидена за NextGenerationEU?

ВЪПРОС

Делът на държавите от ЕС в световното население е 10 %, а в 
световната икономика — 15 %.

Делът на държавите от ЕС в световното население е 4 %, а в 
световната икономика — 26 %.

Делът на държавите от ЕС в световната икономика е 16 %, а в 
световното население — само около 6 %.

1

2

3

Заедно държавите в ЕС съставляват една от най-големите икономики в света. Като 
действат заедно, те имат много по-голям авторитет, отколкото биха имали, ако всяка от 
тях следваше своите собствени политики.
Кое от следните твърдения е вярно?

11/13

10/13
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ВЪПРОС

Европейската комисия

Европейският парламент

Европейската агенция по лекарствата

1

2

3

Пандемията от COVID-19 ще бъде победена, когато достатъчно хора бъдат ваксинирани. За да се 
ускори разработването на ваксини срещу COVID-19, ЕС подкрепи предприятия, които разработват 
ваксини, от самото начало на пандемията. Като подпомогна финансирането на разработването и 
производството на ваксини срещу COVID-19, Комисията получи правото да закупи милиарди дози 
ваксини за гражданите на ЕС, след като те са готови и е доказано, че са безопасни и ефективни. В 
момента се използват няколко от тези ваксини. Те са получили разрешение за продажба в ЕС.

Кой орган разрешава дадена ваксина да бъде продавана на пазара на 
ЕС?

ВЪПРОС

Само преди неговото изготвяне

Само след като той влезе в сила

По всяко време

1

2

12/13

3

Европейската комисия си е поставила за приоритет да предлага нови закони само когато 
те са необходими и имат ясна европейска добавена стойност, както и да бъде напълно 
прозрачна относно работата си.
Кога обществеността може да изразява мнение по закон на ЕС?

13/13
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През 2019 г. Европейският парламент избра Урсула фон дер Лайен за председател на 
Комисията. Тя представи своите политически насоки с 6 приоритета за Европа.
Кое от следните НЕ е един от шестте приоритета на председателя 
Фон дер Лайен?

Шест приоритета за Европа

Държавите от ЕС и техните регионални и местни органи вземат решения 
какво да се преподава в класната стая, а не ЕС.
Шестте приоритета на Европейската комисия за периода 2019—2023 г. 
са:

• Европейски зелен пакт
• Европа, подготвена за цифровата ера
• Икономика в интерес на хората
• По-силна Европа на световната сцена
• Утвърждаване на европейския начин на живот
• Нов тласък за европейската демокрация

Да се осигури еднакво образование по математика, история и английски език в 
цяла Европа.

ОТГОВОР
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Изменението на климата е основно предизвикателство за ЕС и света. ЕС се стреми Европа да 
стане неутрална по отношение на климата — с нулеви нетни емисии на парникови газове. Всички 
държави от ЕС се съгласиха да постигнат тази цел до определена дата.

До коя година ЕС си е поставил за цел да постигне неутралност по 
отношение на климата?

Европейски зелен пакт

Целта на ЕС е до 2050 г. да постигне неутралност по отношение на 
климата. Преходът към неутрално по отношение на климата общество е 
неотложно предизвикателство, но също и възможност за постигане на 
устойчивост на европейската икономика. ЕС желае да намали емисиите 
си на парникови газове и да създаде общество, което използва по-
малко природни ресурси и генерира по-малко отпадъци и замърсяване.

2050

©lev dolgachov/Stock.Adobe.com
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Цифровите технологии придобиха съществено значение за всички нас. Това стана още по-очевидно 
по време на пандемията, когато много млади хора разчитат на тях, за да се обучават вкъщи или за 
да общуват с приятели. ЕС желае да помогне на всички да се възползват в пълна степен от новите 
технологии, като им предостави по-добър достъп.

Чувал ли си за WiFi4EU? Знаеш ли какво представлява?

Цифрова Европа

WiFi4EU е инициатива на ЕС, с която се финансира инсталирането 
на точки за достъп до безжичен интернет на обществени места, като 
паркове, библиотеки и площади.
Съюзът иска до 2025 г. всички обществени пространства, включително 
училищата, да имат интернет връзка със скорост 1 Gb, а всички 
европейски домакинства да имат достъп до интернет със скорост на 
изтегляне от поне 100 Mbps

Инициатива на ЕС за осигуряване на безплатен безжичен достъп до интернет 
на обществени места

ОТГОВОР
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Географското позициониране е в центъра на цифровата революция. ЕС инвестира в 
собствена глобална навигационна спътникова система. 
Как се нарича тя?

Глобалната навигационна спътникова система 
на ЕС

Глобалната навигационна спътникова система на ЕС се нарича „Галилео“. 
Тя е кръстена на живелия през 16-и век италиански астроном Галилео 
Галилей.
Системата ще повиши прецизността на географското позициониране 
десет пъти и ще даде възможност за развитие на иновативни услуги, 
които могат да преобразят ежедневието ни, като автономни автомобили 
и усъвършенствани мрежи за градски транспорт.
Гея е сателит на Европейската космическа агенция, който се използва за 
създаване на 3D карта на нашата галактика, Млечния път.

Галилео

© dmutrojarmolinua/Stock.Adobe.com
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Европейският съюз работи за наличието на достъпна енергия, произведена по щадящ 
за климата начин, като се разнообразяват доставките и се разчита повече на енергия, 
произведена в Съюза.
Каква част от енергията, която използваме, внасяме от страни извън ЕС?

По-добре свързан енергиен пазар

През 2018 г. ЕС е внесъл 55 % от своята енергия. Разнообразяването 
на енергийните източници и доставчици е основен начин да подобрим 
енергийната си сигурност. 
В момента много електропреносни мрежи и газопроводи не са добре 
свързани през границите. Това се подобрява, така че енергията да 
циркулира свободно в целия ЕС, без каквито и да било технически или 
правни бариери.

Повече от половината

ОТГОВОР
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ЕС работи чрез ООН и други международни организации за насърчаване на амбициозни 
глобални действия за ограничаване на изменението на климата. Той служи за пример 
чрез амбициозните си цели за 2030 г. в областта на климата и енергетиката.
Коя от следните цели за 2030 г. е вярна?

Опазване на климата

Рамката на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г. има три основни 
цели:
• да се намалят с поне 55 % емисиите на парникови газове (в сравнение с 

нивата през 1990 г.)
• най-малко 32 % от енергията, потребявана в ЕС, да се произвежда от 

възобновяеми източници
• да се подобри енергийната ефективност с поне 32,5 %.
Целите за 2030 г. са част от ангажимента на ЕС по Парижкото споразумение — 
глобалното споразумение за климата, което беше постигнато с помощта на ЕС 
през 2015 г. ЕС наскоро увеличи целта, свързана с намаляването на емисиите 
на парникови газове, тъй като дългосрочната цел е до 2050 г. Съюзът да стане 
неутрален по отношение на климата.

Намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55 %.

© Valmedia/Stock.Adobe.com 
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Икономиката на ЕС зависи от търговията. Отворените пазари генерират икономически растеж и по-
добри работни места за Европа и нейните партньори.  Това дава на потребителите в ЕС по-голям 
избор и покупателна способност, а на предприятията — достъп до нови пазари.

С коя държава ЕС НЕ е подписал споразумение за свободна търговия?

Споразумения за свободна търговия

Споразуменията за свободна търговия улесняват търговията между 
държавите. С тях се намаляват митата, квотите и други ограничения 
пред търговията.
В момента ЕС води преговори за споразумение за свободна търговия с 
Нова Зеландия, но то все още не е сключено.
ЕС е подписал търговски споразумения с Канада (2016 г.) и Япония 
(2018 г.), както и с много други държави по света. Търговските 
споразумения на ЕС с Канада и Япония са довели до увеличаване на 
търговията с тези държави съответно с около 25 % и 6 % от влизането 
им в сила досега.
Днес ЕС прилага 45 търговски споразумения, които обхващат около 33 
% от общата външна търговия на Съюза.

Нова Зеландия

ОТГОВОР
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Хората, живеещи в ЕС, трябва да се чувстват уверени, че където и да отидат в Съюза, 
тяхната свобода и сигурност са добре защитени. Една от основните заплахи понастоящем 
е тероризмът. Затова ЕС прие редица мерки за защита.
Кое от следните НЕ е една от тези мерки?

Действия на ЕС за борба с терористичната заплаха

Мерките, предприети за справяне с всички аспекти на терористичната заплаха, включват:
• предотвратяване на радикализацията, включително онлайн,
• криминализиране на пътуванията с цел извършване на терористични действия или 

подкрепа за такива действия,
• подобряване на разкриването на терористични дейности чрез засилване на обмена 

на информация,
• справяне с финансирането на тероризма,
• предотвратяване на достъпа до огнестрелни оръжия и взривни вещества,
• подпомагане на държавите партньори, по-специално в района на 

Средиземноморието.
Подобряването на защитата на данните е отделно действие на ЕС, което не е свързано 
с терористичната заплаха. През май 2018 г. започнаха да се прилагат нови правила за 
защита на личните данни на гражданите на ЕС в целия Съюз и извън него. Тези правила 
дават на гражданите повече контрол върху начина, по който се използват техните лични 
данни.

Въвеждане на нов закон за защита на данните

© MAGNIFIER/Stock.Adobe.com
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Високият брой мигранти и лица, търсещи убежище, които пристигат в ЕС, оказа натиск 
върху Европа. ЕС реагира на тази ситуация, като предприе различни действия.
Кое от следните твърдения е вярно?

Миграция и убежище

ЕС вече направи много за по-добро справяне с пристигането на 
мигранти и лица, търсещи убежище, и продължава да полага усилия 
в това отношение. Освен че предоставя финансови средства, Съюзът 
помага за преместване на лицата, търсещи убежище, които вече се 
намират в Европа, и за презаселване на нуждаещи се лица от съседни 
държави.
ЕС също така предоставя хуманитарна помощ на бежанци и мигранти в 
държави извън ЕС, като Турция, Ливан, Йордания и Ирак.
Освен това ЕС създаде европейска гранична и брегова охрана, която ще 
укрепи управлението и сигурността на външните граници на Съюза.

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.

ОТГОВОР
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Заедно държавите в ЕС съставляват една от най-големите икономики в света. Като 
действат заедно, те имат много по-голям авторитет, отколкото биха имали, ако всяка от 
тях следваше своите собствени политики.
Кое от следните твърдения е вярно?

Глобален фактор

Делът на държавите от ЕС в световната икономика е около 16 %, но в 
тях живеят само около 6 % от световното население. 
Въпреки че Европа е сравнително малък континент, тя играе важна роля 
на световната сцена. Например, тя води и подкрепя преговори за мир по 
света и играе водеща роля в световната борба срещу изменението на 
климата.

Делът на държавите от ЕС в световната икономика е 16 %, а в световното 
население — само около 6 %.
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Коронавирусът разтърси Европа и пандемията причинява сериозни икономически и 
социални щети. В отговор ЕС създаде фонд, наречен NextGenerationEU, който да даде 
тласък на икономическото възстановяване след пандемията.
Знаеш ли каква сума е предвидена за NextGenerationEU?

NextGenerationEU

NextGenerationEU е фонд на ЕС с бюджет от около 806 милиарда 
евро. Държавите от Съюза могат да го използват, за да помогнат 
на своите икономики да се възстановят от кризата и да подготвят 
Европа за следващите поколения. С над 50 % от средствата ще бъдат 
финансирани проекти, чиято цел е модернизиране на Европа, например 
чрез насърчаване на иновациите в областта на екологичните и 
цифровите технологии. Тези средства също така ще бъдат използвани 
за намаляване на безработицата сред младите хора и за подпомагането 
им да придобият нови умения.

806 милиарда евро

ОТГОВОР
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Европейската комисия си е поставила за приоритет да предлага нови закони само когато 
те са необходими и имат ясна европейска добавена стойност, както и да бъде напълно 
прозрачна относно работата си.
Кога обществеността може да изразява мнение по закон на ЕС?

Консултации с гражданите

Преди да направи предложения за нови закони и действия на ЕС, както 
и по време на целия процес на вземане на решения, Европейската 
комисия внимателно се запознава с мненията на гражданите и 
заинтересованите страни.
Един от начините, по които можеш да изразиш мнението си, е онлайн. 
Гражданите могат да изпращат своите коментари в отговор на онлайн 
обществена консултация или по своя собствена инициатива. Гражданите 
винаги могат да изразяват своето мнение, дори и след влизането в сила 
на даден закон.

По всяко време
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Пандемията от COVID-19 ще бъде победена, когато достатъчно хора бъдат ваксинирани. За да се ускори 
разработването на ваксини срещу COVID-19, ЕС подкрепи предприятия, които разработват ваксини, от самото 
начало на пандемията. Като подпомогна финансирането на разработването и производството на ваксини 
срещу COVID-19, Комисията получи правото да закупи милиарди дози ваксини за гражданите на ЕС, след като 
те са готови и е доказано, че са безопасни и ефективни. В момента се използват няколко от тези ваксини. Те са 
получили разрешение за продажба в ЕС.

Кой орган разрешава дадена ваксина да бъде продавана на пазара на ЕС?

Ваксини срещу COVID-19

Всички лекарства, включително ваксините, трябва да имат „разрешение за 
търговия“, за да могат да бъдат продавани в държавите от Съюза. Европейската 
агенция по лекарствата прави научна оценка и излиза със становище дали 
дадена ваксина е безопасна, ефективна и с добро качество. Ако агенцията 
даде положителна препоръка, Европейската комисия може да допусне новата 
ваксина до пазара на ЕС.
Няколко ваксини срещу COVID-19 вече бяха оценени от агенцията като 
безопасни и ефективни и Европейската комисия разреши продажбата им на 
пазара на ЕС. Осигурени са общо милиарди дози ваксини. Ваксините се доставят 
в държавите от ЕС и гражданите на Съюза се ваксинират с все по-бързи 
темпове. Освен това, за да помогнат на други държави, Комисията и държавите 
от ЕС поеха ангажимент да предоставят над 3 милиарда евро за COVAX. Това е 
глобално сътрудничество, чиято цел е осигуряване на достъп до ваксини срещу 
COVID-19 при равни условия за всяка държава в света.
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