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ПРЕССЛУЖБА

• Отидете на уеб страницата на ЕП и кликнете върху Новини в горната лента на менюто.

• Изберете Пресслужба от опциите вдясно.

• Или кликнете тук: https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room


ПРЕССЛУЖБА

• Прессъобщения – могат да бъдат 

филтрирани по ключови думи, по 

дата или тип съдържание с 

помощта на разширената опция за 

филтриране

• Информация за акредитация на 

медии

• Медийни пакети

• Контакти на служителите в 

Пресслужбата на ЕП



ПРЕССЛУЖБА
АБОНАМЕНТ ЗА ПРЕССЪОБЩЕНИЯ

• Журналистите могат да се 

абонират за прессъобщения 

по тематични области или 

парламентарни комисии.

• Видео: Как да се абонирам за 

новини към Пресслужбата на 

ЕП

https://www.youtube.com/watch?v=rS_XTF84oVA&list=PLdNni35y6jZyPutDTUowwV5N-20IJkD4w&index=1


ПРЕССЛУЖБА
МЕДИЙНА АКРЕДИТАЦИЯ

• Изберете падащото меню 

Пресслужба и щракнете върху 

Акредитация.

• За да поискате вашата 

акредитация, щракнете върху 

бутона Регистрация за  

журналисти.

• Следвайте инструкциите, за да 

регистрирате заявката си.

• https://www.europarl.europa.eu/ne

ws/bg/press-room/accreditation

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/accreditation


ДНЕВЕН РЕД

• Главни теми от седмицата

• Седмична програма

• Информационен бюлетин 

за пленарното заседание. 

Публикува се в петък преди 

седмицата на следващото 

пленарно заседание.



ДНЕВЕН РЕД
ГЛАВНИ ТЕМИ

• Преглед на най-важните новини, 

събития, срещи и приоритети за 

седмицата.

• Можете да намерите точната 

дата и час за конкретно 

заседание на комисия.

• Можете също да разглеждате 

темите за текущата седмица.

• https://www.europarl.europa.eu/ne

ws/bg/agenda

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda


ДНЕВЕН РЕД
СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

• Тук можете да разгледате 

всички срещи и събития, които 

се случват през седмицата, 

включително дневния ред на 

председателя на ЕП.

• Възможно е да гледате срещата 

или събитието на живо в 

интернет и да прочетете 

дневния ред на срещите.

• Не забравяйте да изберете 

предпочитаната седмица.

• https://www.europarl.europa.eu/ne

ws/bg/agenda/weekly-agenda

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/weekly-agenda


ДНЕВЕН РЕД
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

• Информация за най-важните 

теми, които ще бъдат обсъдени 

на следващата пленарна сесия, 

с дати и допълнителни полезни 

ресурси.

• https://www.europarl.europa.eu/ne

ws/bg/agenda/briefing

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing


ГОТОВИ ИНФОГРАФИКИ

• В раздел Акценти можете да 

намерите най-новите статии, 

публикувани на нашия уебсайт. 

Някои от тях са придружени от 

инфографики, които могат да 

бъдат изтеглени и използвани 

във вашите публикации.

• Повече инфографики можете да

намерите тук: 

https://epthinktank.eu/graphics-

warehouse/

https://www.europarl.europa.eu/news/bg
https://epthinktank.eu/graphics-warehouse/


АУДИОВИЗУАЛНИ УСЛУГИ НА ПАРЛАМЕНТА

В БРЮКСЕЛ ИЛИ СТРАСБУРГ

• Студия за телевизия, радио и 

мултимедия

• Екипи с подвижни камери

• Позиции за репортажи и включване 

на живо 

• Позиции за репортажи и включване 

на запис

Всичко, което трябва да знаете за 

услугите и как да ги резервирате: 
https://www.europarl.europa.eu/website/multim

edia-centre/en/about_us.html

https://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/tv-broadcast.html
https://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/radios-studios.html
https://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/multimedia-studios.html
https://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/eng-crew.html
https://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/live-stand-up-position.html
https://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/stand-up-recording.html?
https://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/tv-broadcast.html
https://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/tv-broadcast.html
https://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/about_us.html


МУЛТИМЕДИЕН ЦЕНТЪР
MULTIMEDIA.EUROPARL.EUROPA.EU

• Снимки

• Необработени кадри

• Аудио

• Информационни клипове и 
монтирани видеоклипове, готови за 
излъчване

• Излъчване: на живо и при поискване

Всички продукти могат да се 

използват безплатно за отразяване на 

новини, свързани с ЕС, но изискват 

цитиране на източника: 

https://www.europarl.europa.eu/website/mul

timedia-centre/en/about_us.html

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/about_us.html


МУЛТИМЕДИЕН ЦЕНТЪР
АУДИОВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ -

ТЪРСЕНЕ

• Въведете ключовите думи, 
напр. „Награда Сахаров“ или 
„Давид Сасоли“ в полето за 
търсене

• Можете да филтрирате 
резултатите по дата и вид 
медия (излъчване в интернет, 
кадри от новини, видеоклипове, 
изображения или аудио)

• Като алтернатива можете да 
разгледате страницата с най-
новите продукти, която 
съдържа всички най-нови 
материали, разделени по вид 
носители.

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/search


МУЛТИМЕДИЕН ЦЕНТЪР
ОНЛАЙН ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЖИВО

• Мултимедийният център предлага 

излъчване на живо в интернет на 

парламентарни дейности като заседания 

на комисии, пленарни сесии, 

пресконференции, институционални 

събития и церемонии.

• Видеото при поискване също е достъпно 

за гледане, вграждане и изтегляне.

• https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/web

streaming

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/webstreaming


МУЛТИМЕДИЕН ЦЕНТЪР
ОНЛАЙН ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЖИВО 

• Разделът Програма/ 

Webstreaming предлага 

ежедневен график на 

планираното излъчване на 

живо.

• Можете да търсите резултати по 

дата или по вид събитие 

(комисии, пленарни заседания 

или други събития).

• https://multimedia.europarl.europa

.eu/bg/webstreaming

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/webstreaming


• Когато използвате търсенето по 

ключови думи, ще намерите 

резултатите за изображения 

накрая на страницата.

• Изберете Покажи всички 

изображения, за да видите само 

резултатите от изображенията.

• Като алтернатива, винаги можете 

да филтрирате резултатите си 

по вид медия – в лявата колона.

МУЛТИМЕДИЕН ЦЕНТЪР

СНИМКИ



• Всички снимки могат да бъдат

изтеглени.

• Кликнете върху иконата за изтегляне 

- първият бутон в долния десен ъгъл 

на всяка снимка (оцветен в 

тъмносиньо на показаната снимка тук).

• Изберете предпочитания формат и 

резолюция и кликнете върху 

Изтегляне.

• Видео: Как да сваля снимка от сайта 

на ЕП

МУЛТИМЕДИЕН ЦЕНТЪР

ИЗТЕГЛЯНЕ НА СНИМКИ

https://www.youtube.com/watch?v=c1V1brsjuGc&list=PLdNni35y6jZyPutDTUowwV5N-20IJkD4w&index=7


• Снимките, предназначени за новини, са 
категоризирани чрез тагове и са 
разпределени в галерии. 

• След като намерите интересна снимка, 
свързана с вашето търсене, можете да я 
проследите обратно до първоначалната 
галерия, като щракнете върху Върни се 
към галерия от снимки.

• Галерията от снимки съдържа всички 
останали снимки, които са свързани с 
определените дата и събитие.

• Категориите могат да бъдат изтегляни и 
в ZIP формат. 

• Видео: Как да сваля колекция от снимки 
от сайта на ЕП

МУЛТИМЕДИЕН ЦЕНТЪР

ГАЛЕРИИ ОТ СНИМКИ

https://www.youtube.com/watch?v=2xjcNAP616k&list=PLdNni35y6jZyPutDTUowwV5N-20IJkD4w&index=6


• Точно както при търсенето на снимки, 

вие имате възможност да търсите 

както кадри за новини (Архив от 

кадри), така и видео съдържание, 

използвайки ключови думи, дата и вид 

медийни материали.

• Цялото видео съдържание е 

свободно за изтегляне.

• Натиснете иконата „Изтегли“, бутон 

със стрелка надолу, под всяко видео. 

• Изберете желания от вас формат

(mp4 или mp3) и резолюцията (HD 

или Ниско качество) и натиснете 

бутона „Изтегли“.

• Видео: Как да сваля видеоматериал 

за новини от сайта на ЕП

МУЛТИМЕДИЕН ЦЕНТЪР

КАДРИ ЗА НОВИНИ

https://www.youtube.com/watch?v=W5nFVHmsIs4


• Мултимедийният център също така 

предлага тематични Пакети, 

свързани с приоритетите и 

събитията на ЕП. В тези пакети 

вие ще намерите снимки, видеа, 

налични изображения и всички 

медийни материали, свързани с 

конкретната тема  (напр. Наградата 

„Сахаров“, Зелената сделка, МФР).

• https://multimedia.europarl.europa.eu

/bg/packages

МУЛТИМЕДИЕН ЦЕНТЪР

ПАКЕТИ

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/packages


АВТОРСКИ ПРАВА & 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

• Всички снимки са свободни за употреба, но изискват посочване на източника. 

• Информацията за авторските права е включена в Мултимедийния център под всяка снимка, заедно с 

името на фотографа (например © Европейски съюз 2020 - Източник: ЕП)

• Допълнителна информация:

https://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/about_us.html

https://www.europarl.europa.eu/portal/en/legal-notice

https://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/about_us.html
https://www.europarl.europa.eu/portal/en/legal-notice


• Мултимедийният център позволява търсенето назад 
и изтеглянето на клипове от всяко живо излъчване, 
дори докато събитието все още се излъчва.

• Първо изберете цифровия код, съответстващ на 
времето, което ви е нужно, в полето „Възможности 
за изтегляне“ от стартова позиция А (чч:мм:сс) до 
крайното време В (чч:мм:сс). (например начален час 
на клипа 10ч:05м:20с се кодира в позиция А:10:05:20; 
аналогично за крайното време).

• Преди да изтеглите избраната от вас част, имате 
възможност да я стартирате, за да се убедите, че 
съответства на вашите желания. (от бутона Play -
стрелката веднага след кода за позиция B)

• N.B. ако се опитвате да изтеглите клип от вече 
Излъчено събитие (запис на събитие), след като 
въведете кодовете за време, на екрана на 
видеоплеъра се появява зелен маркер, който можете 
също да преместите, за да регулирате точките, 
където искате направете отрязването.

• Видео: Как да изрежа и сваля откъс от предаване на 
живо от сайта на ЕП

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЖИВО

КАК СЕ ОТРЯЗВА И ИЗТЕГЛЯ КЛИП 

https://www.youtube.com/watch?v=QkGbBWwrRyI&list=PLdNni35y6jZyPutDTUowwV5N-20IJkD4w&index=2


• Опции за изтегляне: позволяват ви да избирате качеството на кадрите (HD или Ниска 
резолюция) или езика на превода/дублажа.

• След като всичко е настроено, въведете своя имейл адрес и приемете нашите условия, като 
поставите отметка в квадратчето вдясно.

• След това ще се активира бутонът Поръчване на мултимедиен продукт. Кликнете върху 
него, за да започнете изтеглянето.

• Ще получите имейл, потвърждаващ вашата заявка. След като видеото е готово, ще получите 
връзката за изтегляне по имейл.



• По време на пленарно 

заседание Мултимедийният 

център ви позволява да 

избирате и изтегляте или 

директно да споделяте в 

социалните медии клипове 

от отделни дебати или 

изказвания, предварително 

разпределени по тема или 

говорител. 

• Видео: Как да споделя или 

сваля дебат или изказване на 

евродепутат в пленарна зала

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЖИВО 

КАК СЕ ИЗТЕГЛЯТ И СПОДЕЛЯТ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕБАТИ ИЛИ ИЗКАЗВАНИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=mgk4Ch_5hzI&list=PLdNni35y6jZyPutDTUowwV5N-20IJkD4w&index=3


• Мултимедийният център позволява да 

вградите излъчване на живо на вашия 

уебсайт чрез код за вграждане.

• Натиснете символа за споделяне, 

намиращ се под всяко излъчване на 

живо (това е първата икона вляво в 

самия екран).

• Ще можете да изберете 

предпочитаната резолюция (от 

560x315px до 1280x720px) и 

предпочитания времеви код (цялото 

събитие на живо или само избрана 

част).

• Видео: Как да намеря код за 

вграждане на предаването на живо от 

сайта на ЕП

МУЛТИМЕДИЕН ЦЕНТЪР
КАК СЕ ВГРАЖДА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЖИВО 

https://www.youtube.com/watch?v=WwAavv__LUc&list=PLdNni35y6jZyPutDTUowwV5N-20IJkD4w&index=4




ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ
WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/PLENARY

• Дневен ред

• Внесени текстове

• Гласувания

• Протоколи

• Разисквания и видеа

• Приети текстове

• https://www.europarl.europa.eu/

plenary/bg/home.html

http://www.europarl.europa.eu/plenary
https://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/home.html


ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ 

ПЛЕНАРНИ СЕСИИ НА ЖИВО

• Живото предаване на пленарните 

заседания е налично също и на уеб сайта 

на Пленарната сесия, но само когато 

парламентът заседава. 

• Уебсайтът на Пленарната сесия включва 

същите инструменти като Мултимедийния 

център (напр. изтегляне на клип), но 

предоставя връзки и допълнителна 

информация за говорителите и предмета 

на дебата.

• Например в полето Текущи говорители, под 

видеоплеъра, ще намерите информация за 

списъка с говорители и връзки към 

профилите на евродепутатите и ролята им 

в ЕП.



КОМИСИИ
WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/COMMITTEES/

• Обединява цялата информация 

за комисиите на ЕП: можете да 

филтрирате информацията по 

комисии, използвайки падащото 

меню, намиращо се в горната 

лява лента. 

• Информация относно състава 

на комисиите, събитията, 

дневния ред на заседанията, 

докладите и предложенията. 

• Също така имате достъп до 

протоколите, документите от 

срещите и онлайн 

излъчването от заседанията. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/


• Вътрешната изследователска 

служба и мозъчен тръст на 

Европейския парламент.

• EPRS предлага широка гама от 

продукти и услуги във всички 

области на политиката на ЕС.

• Сред тях: публикации, 

проучвания и задълбочени 

анализи, брифинги, 

инфографики, информационни 

бюлетини и аудио подкасти.

СЛУЖБА НА ЕП ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ(EPRS)
HTTPS://EUROPA.EU/!QC38QJ

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html
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СЛУЖБА НА ЕП ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ(EPRS)

• Брифинги

• Иконографики

• Подкасти

• График на законодателните 

влакове

• Закнодателството на ЕС в 
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Повече продукти на този линк: 

https://www.europarl.europa.eu/thinkta
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ЕП В ТУИТЪР

• Председател: @EP_President

• Говорител на ЕП: @jduch

• Пресслужба: @EuroParlPress

• Евродепутати: https://www.epnewshub.eu or 

https://twitter.com/europarlpress/lists/meps-2019-2024

• Комисии на ЕП: https://twitter.com/i/lists/81690412

• Политически групи 

https://twitter.com/i/lists/85614968

• Бюро за връзка на ЕП в България: 

https://twitter.com/EP_Bulgaria
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